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A kereszténység nagyjai
Albert Schweitzer
1875-ben született Elzászban. Egész 
életére hatással volt két gyerekkori él-
ménye. A falujukon egy zsidó vándor-
kereskedő ment át, akit a falusi gyere-
kek kigúnyoltak. Rettenetesen rosszul 
érezte magát a történtek miatt.
A másik élmény: a barátai rávették, 
hogy csúzlizzák a madarakat. Éppen 
akkor szólalt meg a harang, amikor lőtt. 
„Ne ölj!”, hasított belé a parancsolat…
Teológiát és zenét tanult, evangélikus 
lelkész és orgonaművész lett. Mindkét 
hivatását kimagaslóan végezte.
30 éves volt, amikor elhívást érzett a 
missziós szolgálatra, ahol elsősorban 
orvosokra volt szükség. Elvégezte az 
orvosi egyetemet is, és sok hozzá-
tartozói, baráti ellenkezés ellenére a 
francia missziós társaság engedélyével 
megalapíthatta az afrikai Lambaré-
nében a kórházat, amelyet saját költ-
ségén kellett felépítenie. A korábban 
megjelent könyvei jogdíjából, orgona 

koncertjei bevételéből elegendő tőke 
képződött a kórház indítására. Az 
Ogowe folyó partján mocsár, átha-
tolhatatlan őserdő, mérhetetlen nyo-
mor fogadta. Itt kezdte el gyógyító 
tevékenységét 1913-ban. Első lakása 
és rendelője, műtője egy tyúkól volt, 
amíg fel nem épült a kórház. Fekete 
betegei még 150-200 kilométerről is 
jöttek. Egyszerre volt orvos és tanú-
ságtévő misszionárius is.
Hivatását az első világháború mega-
kasztotta. 1917-ben mint németet a 
franciák internálták. Szabadulása után 
mindent elölről kellett kezdenie. Mivel 
nem volt pénze, Európában nagy kon-
cert körútra indult, ennek bevételéből 
újra indult a gyógyítás Afrikában, 
amely már második otthonává vált. A 
jogdíjak bevételeit, az 1953-ban kapott 
Nobel békedíj jövedelmét a kórház to-
vábbfejlesztésére fordította.
Isten mérhetetlen szeretetéről, Jézus 
áldozatáról, a jézusi békességről hű-
ségesen tanította a hozzá menőket. 

Lokálisan élt, de globálisan gondolko-
dott. Egyszerre szerette a betegeit, és 
az egész teremtett világot. 1965-ben 
90 éves korában halt meg gyógyító 
munkája közben. Életével mindenki-
nek példát mutatott: hogyan lehet a 
modern korban is másokért élni.

Varsányi Ferenc

Elérkezett augusztus hava, amely Dunaharaszti számára 
egy régi, szép ünnepnapot is tartogat, a búcsúét, melyet 
évszázados hagyomány szerint minden éveben megtar-
tunk. Manapság azonban nem mindenki tudja, honnan is 
ered a búcsú ünnepe, mit is jelent ez a nap, mit ünnepel 
Dunaharaszti.
A búcsú szónak többféle jelentése él a magyar nyelvben. 
Jelent bűnbocsánatot, búcsúvételt; az Isten színe előtt a 
megbocsátott bűnök és büntetések elengedését. Az a hívő 
nyerhetett búcsút, aki megfelelően teljesítette a kiszabott 
feltételeket. 
Jelent zarándoklatot, melynek során a hívek a tömegesen 
látogatott kegyhelyeket, búcsújáróhelyeket keresik fel. Ezt 
szentbúcsúnak nevezik. Szentbúcsút nem lehetett minden 
katolikus faluban tartani. Sokszor falu és templom sem 
kellett hozzá, a kegyhelyek távol eső területen, erdőkben 
húzódnak meg. A szentbúcsúhoz csoda kellett: olyan rend-
kívüli esemény, amelyet a nép csodának tartott, és amelyet 
az egyház is csodaként vagy csodás eseményként ismert el. 
Harmadik jelentése a templombúcsú, amely a templom cí-
mének vagy védőszentjének, valamint a védőszent oltalmá-
nak ünnepét jelenti. Ezt az alkalmat nagybúcsúnak, egyes 
helyeken torkosbúcsúnak nevezik. A magyarban tehát a 
búcsúk megkülönböztetésére toldalékszavakat használnak, 
így alakult ki a szentbúcsú, a templombúcsú, vagy tor-
kosbúcsú elnevezés. A német nyelvben külön kifejezése-
ket használnak: a zarándoklat Wallfahrt, a templombú-
csú:  Kirchweich. Haraszti németajkú lakosai – főleg az 
idősebbek – ma is így nevezik a búcsút.
Harasztin a svábok betelepülése után a templom védő-

szentje Nepomuki Szent János volt, egészen 1904-ig. Ekkor 
az új templomot Szent István tiszteletére szentelték fel, ő 
lett a község védőszentje, így a búcsú napja augusztus 20. 
lett. Az állami ünneppel való egybeesésnek köszönhetően 
a vallásos emberek a kommunizmus éveiben, az alkotmány 
ünnepének leple alatt továbbra is Szent Istvánt ünnepel-
ték. A korábbi védőszentre, Nepomuki Szent Jánosra és a 
régi búcsúra korunkban május 16-án, a német nemzetiség 
a gyertyaúsztatás egyedi ritkaságú, szép hagyományával 
emlékezik.
Az évente megtartott templombúcsú a közösség minden 
tagját megmozgatta, alkalmat kínált arra is, hogy a messzi 
vidékekre elkerülő rokonok hazalátogathassanak. A csalá-
di ünnep mellett a búcsú a templomban, a mulatságban 
a helyiek és az elszármazottak közösségi találkozására is 
lehetőséget teremtett, erősítette a távolban élők kötődését, 
segítette megőrizni identitásukat.
Minden búcsúnak vannak saját hagyományai, amelyeket 

A BÚCSÚRÓL
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kisebb falvakban akár még ma is tarthatnak. De milyen 
tradíciók köthetők a haraszti búcsúhoz?
A régi szokások szerint már hetekkel a búcsú előtt készülő-
dött a falu: szépítették a kerteket, meszelték a házakat, hogy 
rend és tisztaság várja az ünnepet. Időben megkezdődött a 
sütés is. Az asszonyok többféle aprósüteményt sütöttek, az 
egyik legnépszerűbb a preckedli volt. A tehetősebb lányok 
és a fiatalabb asszonyok a búcsúra új ruhát varrattak, amit 
már jóval az ünnep előtt elkészítettek a varrónők, de viselni, 
először felvenni csak az ünnepnapon volt szabad.
A búcsú Harasztin egy napig tartott, minden ünnepi ese-
mény ekkor zajlott. A legfontosabb a délelőtti nagymise 
volt. Itt a lányok már felvehették új ruháikat. Aki nem in-
dult elég korán a misére, annak nem jutott hely a templom-
ban. Sokszor jó néhányan ki is szorultak a templomkertbe. 
A szertartás mindig az alkalomhoz illően emelkedett, és ün-
nepélyes volt. 
Mise után következett az ünnepi ebéd. Harasztin ez is a 
hagyományokhoz igazodott. Általában húsleves, sült kacsa, 
rántott és sült csirke volt a menü az elmaradhatatlan dinsz-
telt káposztával. Ezt követte a már előre elkészített aprósü-
temény.
Az ebédnek más jelentősége is volt. Ilyenkor legtöbbször 
vendéget hívott a család. Taksonyi, soroksári rokonokat, 
komát, komaasszonyt, akik természetesen visszahívták a 
családot az ő búcsújuk alkalmával. Ekkor tértek haza az 
elszármazott rokonok is, meglátogatni szeretteiket. Az 1970-
es évektől egyre gyakrabbá vált, hogy a korábban külföldre 
távozott családtagok is hazalátogattak. Így a búcsú ebéd 
a tágabb család ünnepe volt. Az ebédet követően, délután 
litánia volt a templomban, amiről szintén nem illett hiá-
nyozni. A litánia után kezdődött a mulatság. Régen sok 
kocsma volt Harasztin. Nem olyan ivóhelyek, mint ma, ha-
nem közösségi térként is működő vendéglők, táncteremmel 
és a jelesebb alkalmak idején odajáró törzsközönséggel. A 
különböző társadalmi réteghez tartozóknak más-más törzs-

helyük volt. Máshova jártak a parasztok, máshová az ipa-
rosok és megint más helyre a gyári munkások. Valamikor a 
Lutyi vendéglő volt búcsúkor a központi hely. Vele szemben 
voltak felállítva a ringlispilek, a vásáros standok pedig a Fő 
úton helyezkedtek el. Később a körhinták a mai Gyógyfor-
rás gyógyszertár helyén álló üres telken voltak a körhinták, 
és a Dózsa György úton, valamint a mai Földvári utcán 
álltak a standok. Ez később sok évre a Piac térre (mai Bak-
tay térre) költözött, de volt amikor a DMTK pályán jártak 
a körhinták, és álltak a standok, céllövöldék, végül mindez 
a mai helyére, az új piac területére került. De térjünk csak 
vissza a régi időkhöz, a Lutyi kocsma elé!
A zenekar kiállt az épület elé az utcára, és egy indulót ját-
szott. Ez jelentette a mulatság megkezdését. A táncterem-
ben az idősebb asszonyok körbe ültek, a fiatalok pedig tán-
coltak. Érdekes szokás volt, hogy vacsora előtt csak a legé-
nyek és a lányok táncolhattak, a felnőttek nem, még az ifjú 
házasok sem. Délután hat óra felé hazamentek vacsorázni 
a vendégek. A parasztok ellátták az állatokat, majd vissza-
tértek a mulatságba. Ekkortól már mindenki táncolhatott, 
hajnalig tartott a bál. Másnap, ünnepnap után nem mentek 
dolgozni az emberek, kipihenték a mulatozás fáradalmait. 
Ez Taksonyban a mai napig is így van, a búcsú utáni napon 
sokan szabadságot vesznek ki.
Természetesen a gyerekek is részt vettek a búcsú forgatagá-
ban, hintáztak, játszottak. A családok a hinták felé vezető 
úton a standosoknál megvették a búcsúfiát, mézeskalács 
ajándékokat, játékokat. A lányoknak vigyázni kellett, mert 
a fiúk szokása volt, hogy fakanállal elfenekelték őket. Ak-
koriban különböző méretű fakanalakat árultak, kicsitől na-
gyobbig, még a lekvárfőző kanál is csatasorba került.
Így telt el a búcsú akkoriban. Nem volt olyan gazdag, mint 
ma, de sokkal ünnepélyesebb volt. Nem a mulatság volt a 
központban, hanem az egyházi ünnep, a család, az együttlét 
a rokonokkal, barátokkal. Minden más, hintázás és bálozás 
csak ezután következett. De itt is meg kellett adni a védő-
szentnek a kijáró tiszteletet. Búcsú napján a házból csak 
ünneplő ruhában volt szabad kilépni. Ez volt a rend.
Mára változott a világ. A mindennapi bulizás, jólét, a fo-
gyasztói szemlélet kiüresítette az ünnepet, sokan nem is 
tudják már, hogy ez a nap miről szólt egykor. A vallási, csa-
ládi és közösségi hagyományok háttérbe szorultak, azokat 
kevesen tartják meg; elsősorban a német nemzetiség tagjai 
igyekeznek visszaidézni a régi búcsúk ünnepi hangulatát, 
emelkedettségét, szépségét. Érdemes, hiszen ha az ember 
lelke nem ünnepel, akkor az ünnep csak egy érdekesebb hét-
köznappá válik.

Kaltenecker Jakabné visszaemlékezésének felhasználásával

Gáll Sándor - Gábor Tamás
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Augusztusban is folytatjuk helyisme-
reti sétánkat, hogy ismerkedjünk sze-
retett városunk rejtett értékeivel. „A 
Mátyás király utca közel 700 méter 
hosszú utca az Alsóvárosban. 1926-
27-ben, a kastélykert felparcellázása-
kor került kialakításra a Községháza 
mögötti harmadik utcaként, nevét az 
1930. évi utcanévrendezéskor kapta. 
A Mátyás király utca a Dózsa György 
útból – a Gyógyforrás Patikától, 
amelynek helyén korábban artézi kút 
állt - indul és a Temető utcáig tart. 
Számos (Lónyay, Iparos, Semmelweis, 
Templom és a Kinizsi) utca ágazik ki 
belőle. A házak többsége földszintes, 
kertes, de akadnak magasabb, több-
szintes épületek is. Kellemes, ápolt, 
árnyas utca.” – írja Dr. Helméczy 
Mátyás helytörténész.
Mátyás király emlékév van: 2018-ban 
ünnepeljük születésének 575. és ki-
rállyá választásának 560. évforduló-
ját, az ő legendás alakja a mai napig 
összekovácsolja a magyarságot. Hu-
nyadi Mátyás Kolozsváron született 
1443. február 23-án Hunyadi János és 

Szilágyi Erzsébet második fiaként és 
Bécsben hunyt el 1490. április 6-án. 
Nem mindennapi életútja volt ennek 
a rendkívüli személyiségnek, akit a 
Duna jegén választottak királlyá, ám 
sokkal később koronázhattak meg a 
Szent Koronával, mert azt éppen a 
Habsburgok bitorolták. Mátyás király 
harminckét évig uralkodott, valóban 
művész volt a maga nemében, akinek 
az alkotása az állam, anyaga maga az 
ember. Kivételesen érzékeny diplo-
mata és modern államszervező, pláne 
hadistratéga: a jól felszerelt, ütőképes 
és fegyelmezett fekete sereg – az ural-
kodó zsoldos hadserege – garanciát 
nyújtott arra, hogy Magyarországot 
nem tudták elfoglalni a törökök, de 
más hódítók sem. Mátyás királyunkról 
joggal állíthatjuk azt is, hogy szoci-
álisan érzékeny volt, elősegítette a 
szolgasorból való kiemelkedést; így a 
szorgalmas rátermettebbek akár ma-
gas rangú főpapok, tisztviselők is le-
hettek.  A nagy jövedelemmel rendel-
kező Mátyás támogatta a tudományt, 
a művészetet. Tudatosan hívta vi-

lágszép palotáiba, és a Kárpát-me-
dence-szerte épülő templomokba a 
híres itáliai – mint az Esztergomban 
alkotó Boticelli -, német művészeket, 
építészeket, tudósokat, akiktől sokat 
tanultak a magyarok. Az ő és itáliai 
felesége, Beatrix grandiózus terveinek 
köszönhetően megjelent és uralkodóvá 
vált a magyar ízléshez legközelebb 
álló stílus, a szellemi újjászületést, 
az aranymetszés szabályait és a - mai 
napig épített - boltívet kedvelő re-

Még javában tart a nyár, de a szervezőmunka során mi 
már az őszre készülünk. A nyárutón és az őszelőn több 
zenei és képzőművészeti programmal várjuk a közönséget:
Szeptember 10-ig látogatható a P’ART 6 és Kertai Za-
lán festőművésznek Az ismeretlen katona című kiállítása. 
Utóbbin a sváboknak a Gulágon elszenvedett megpróbál-
tatásaikról készült képek is láthatók.
Augusztus 26-án a tavaly nagy sikert aratott Máté Pé-
ter-est után ismét remek táncdalválogatással lép fel a Lo-
calVoice csapata Fehér Nórával és Krajnik-Balogh Gábor-
ral a Kúria teraszán.
Szeptember 9-én pedig már az őszi idényt nyitjuk meg 
évadnyitó hangversenyünkön, a Magyar Virtuózok Kama-
razenekar műsorával.
Szeptember 13-án a VUDAK – A Magyarországi Német 
Írók és Művészek Szövetsége – rendez konferenciát és kiál-
lítást, mely 26-ig lesz látható.
A Magyar Dal Napja alkalmából szeptember 21-én, pén-
teken a Vass Lajos Kamarakórusból ismert énekes, Papp 
József és barátai lépnek fel, ezúttal egy könnyűzenei válo-
gatással. A műsorban elhangzanak, Zorán, Charlie, Pres-
ser, Ákos mellett Rúzsa Magdi, Katona Klári dalai, de 
felcsendülnek Hobó, Tátrai Band, vagy Kowalsky legjobb 
művei, korai Bergendy és Fonográf számok, valamint Do-
lák Saly Róbert első önálló lemezének dalai is.
Fegyó Béla ráckevei festőművész jubileumi kiállítását szep-
tember 29-én nyitja meg Feledy Balázs művészeti író. A 
kiállítás november 13-ig lesz látogatható.

Szeptember 30-án pedig ismét indul a Bizják-Zentai zon-
goraművész házaspár bérletes sorozata „A dal diadala” 
címmel. Bérletek és részletes műsor szeptember 1-től lesz 
kapható a Laffert Kúriában.
Híreinkről részletesen a honlapunkon, Facebook oldalun-
kon, és az Instagramon tájékozódhatnak. Mindenkit szere-
tettel várunk rendezvényeinkre!

Laffert programajánló
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neszánsz. A Vatikáni Könyvtár után 
a Mátyás alapította Corvina Könyv-
tár lett Európa második legnagyobb 
könyvgyűjteménye. A fáradhatatlan, 
mindent megújító, a központi hatalmat 
körültekintően megszervező - mindösz-
sze 47 éves Mátyás - Bécs ostromakor 
hunyt el. Halálával birodalma alapjai 
meginogtak, életműve tönkrement, 
fiát, Corvin Jánost sem fogadták el 
törvényes utódnak, így nem lett foly-
tatása számos kezdeményezésének. Az 
Európa-szerte csodált Corvinák sem 
kerülhették el a szomorú sorsot. Buda 
1541-es elfoglalásakor, a királyi palo-
ta kifosztásakor ugyanis I. Szulejmán 
szultán elrabolta és Konstantinápoly-
ba vitette a korszak legdicsőbb királyá-
nak fényességes könyvtárát. A kódexek 
sorsa ezzel megpecsételődött. A bölcs 
államférfi alakjáról legendák, népme-
sék születtek, amelyek mind a mai na-
pig élnek az emberek emlékezetében. 
Hunyadi Mátyás uralma korszakhatár 
volt a magyar történelemben, az őt kö-
vető szerencsétlen korszakot pedig az a 
szállóige vetíti elő, miszerint: „Meghalt 
Mátyás, oda az igazság.”
A mi könyvtárunkban kínált ottho-
nos tér és benne a könyvek, történe-
tek abban erősítik meg a felnőttet és 
a gyermeket, hogy a világ minden le-
küzdhetetlennek tűnő baj, akadály és 
sérelem ellenére is lehet biztonságos, 
értékekkel teli hely, ahol nem vagyunk 
egyedül a problémáinkkal, s ahol képe-
sek leszünk kilátástalan helyzetünkből 
fölállni, hiszen vannak körülöttünk tár-
sak, akikben meg lehet bízni, akiktől 
szeretetet, támogatást lehet kapni az 
élet folytatásához. Könyvtári ajánlónk 
ebben segít önöknek, nektek:

Bökös Borbála: Szmirkó, Pongrác Ki-
adó, 2015. Ha szereted a varázslatok-

kal teli világot, akkor ez a te könyved. 
Szmirkó,  a dacos félig tündér, félig 
ember kisfiú folyton kalamajkába ke-
veredik. Nincs még varázsereje, ezért 
a többiek csúfolják. Úgy érzi, mint-
ha az egész világ összeesküdött vol-
na ellene. Elszökik, hogy megkeresse 
soha nem látott édesapját az embe-
rek világában.  Hű társa Babuk, a 
csalafinta szipolymacska is osztozik 
kalandjaiban, és hamarosan új bará-
tokra is szert tesznek. Hősünk Hok-
ka, az árulóvá lett, de jobb sorsra 
érdemes tűzsólyom segítségével átjut 
Hargad hegyén. Ezután pedig a He-
tedhét Szeglet sűrű rengetegén is si-
kerül átkelnie, és a varázsföldet ha-
tároló folyón is. Közben édesanyja a 
fiú nyomába ered, viszont előtte még 
tiltott mágiacseréhez folyamodik. Az 
események sodrában hamarosan kide-
rül, hogy Szmirkó gondjai eltörpülnek 
a Tündérföldet fenyegető veszély mel-
lett. Világossá válik, hogy nincs visz-
szaút: neki kell szembeszállni a gonosz 
erőkkel. Vajon mi történik, ha a két 
világ határát végleg felszámolják, és 
az egyik fél a mágiát, a másik pedig 
a technikai vívmányokat kaparintja 
meg? Elérkezik a pillanat, amikor egy 
egész birodalom, varázslók, tündérek, 
manók és tűzsólymok sorsa egyetlen 
tizenkét éves tündérgyerek talpra-
esettségén és bátorságán múlik.

Kicsit életszerűbb, de legalább ilyen 
vagány-kalandos Mészöly Ágnes: Sza-
badlábon, Tilos az Á könyvek, 2016. 
Győri Dani 16 éves, rajong a Barce-
lonáért, jogász anyukájával él, apuká-
nak nyoma sincs. Dani kemény fickó, 
aki észveszejtően tud gitározni, szeret 

megküzdeni a szabadságért – csakhát 
minden hiába, mégcsak 16! Lehet így 
élni? A választ megkapjuk, ha vé-
gig küzdjük vele a sodróan izgalmas, 
kalandokkal, színekkel, a legkülön-
bözőbb nemzetiségű, jellemű, foglal-
kozású emberekkel teli oldalakat. A 
hetedhéthatáron kerekesszéken átszá-
guldó fiú – München, Amszterdam, 
Párizs, Barcelona lerobbant negyedei-
től a legnagyobb luxusig, a lepukkant 
hajléktalanokon keresztül a legme-
nőbb egyetemi tanárokig, művészekig 
– sok mindent és mindenkit megismer 
- de leginkább önmagát. Mert ki ez 
a Győri Dani? Egy nyomi – ahogyan 
önmagát meghatározza -, vagy pe-
dig…? Döntse el a kedves olvasó, aki 
kezébe veszi ezt a letehetetlen ifjúsági 
életrajziregényt. ( 14+)

Heather Morris: Az auschwitzi tetováló, 
Budapest: Animus, 2018. Ludwig 
Eisenberg 1916-ban született az 
Osztrák-Magyar Monarchia területén, 
Korompán, melyet nem sokkal később 
Csehszlovákiához csatoltak. Zsidó 
vallású volt, és amikor a Tiso-féle 
szlovák bábállamban is bevezették a 
zsidótörvényeket, s 1942 márciusában 
megkezdődtek a deportálások, őt is 
elvitték (a fiatalember a deportálásra 
kijelölt bátyja helyett jelentkezett, 
mert testvérének volt már családja). 
‚42 áprilisában érkezett meg 
Auschwitz-Birkenauba és kezdetben új 
barakkok építésén dolgozott. Elkapta 
később a tífuszt, de egy fogolytársa 
ápolásának köszönhetően túlélte a 
betegséget. Aztán amikor felépült, 
a tábor tetoválója, egy Pepan nevű 
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francia politikai fogoly a segédjévé 
választotta ki. Innentől kezdve ő is 
az újonnan érkező foglyok számokkal 
való tetoválásával foglalkozott, majd 
miután Pepannak nyoma veszett, ő 
lépett elő „a tetoválóvá”, és kapott 
maga mellé egy segédet. Mindez 
kivételezett munkának számított: az 
SS felügyelete alatt végezte munkáját, 
amely jóval könnyebb volt a korábbinál, 
megemelt ételadagot kapott, külön 
szobája volt a cigányok barakkjában, 
és bejárása volt olyan helyekre, ahová 
csak keveseknek. Ennek ellenére maga 
is látta a borzalmakat: a gázkamrákat, 
a büntetőbarakkot, sőt Mengele 
részlegében is megfordult. Nevét és 
számát az Auschwitz-jegyzőkönyv is 
megőrizte. Azonban a táborban talált 
rá a szerelem is: ő maga tetoválta 
újra azt a fiatal lányt, Gittát, akibe 
beleszeretett, és végül mindketten 
túlélték a koncentrációs tábort. 
A háborút követően Ausztráliába 
költöztek, Melbourne-ben telepedtek 
le, összeházasodtak és családot 
alapítottak. Történetéről sokáig nem 
beszélt, attól tartott ugyanis, hogy 
szerepe miatt kollaboránsként fognak 
rátekinteni. Az egész élettörténetet 
elmeséli Heather Morris eredetileg 
forgatókönyvnek íródott, később pedig 
regénnyé formált kötetében.
A nyár annak az ideje, amikor szívesen 
elidőzünk kedvenc hobbinknál. Ugyan-
akkor számos egyéb program is kínál-
kozik kellemes időtöltésként. Egy ilyen 
alkalomra hívjuk fel a figyelmet: au-
gusztus 23-án, csütörtök 10.00-11.00-
ig várjuk ide a könyvtárba minda-
zokat, akik szeretik a gitárzenét és 
szeretnének megismerkedni a gitárral 
és azzal, hogy hogyan lehet dallamot 
szerezni egy versnek. Becskey József 

gitáros várja az érdeklődő, jövendő 
gitárosokat!
Mi a képregény? Igazi csemege és cso-
dás szünidei program volt az érdek-
lődőknek egy képregénykiállítás az 
Országos Széchényi Könyvtárban a 
Kép – regény – történet: A 9. művészet 
ikonjai Magyarországon címmel. A ku-
rátorok mindent felkutattak, amit csak 
lehetett. Megismerkedhettünk a rég-
múltba nyúló kezdetekkel, megtudhat-
tuk azt, hogy Jókai Mór is rajzolt saját 
lapjába és a világhírű, makói születésű 
Pulitzer József már 1895-től jelente-
tett meg képregényt kiadványában, a 
The New York Worldben. Itt szerepelt 
először az úgynevezett szóbuborék – 
Yellow Kid a főszereplő beszédeként 
- a Hogan’s Alley című képregényből. 
Ahány képregényrajzoló, annyiféle 
stílus, hogy csak a legnépszerűbbe-
ket említsük: Endrődi István, Zórád 
Ernő, Sebők Imre, Korcsmáros Pál, 
Dargay Attila, Felvidéki Miklós, Cse-
pella Olivér. A kiállítás rendezői nem 
feledkeztek meg a kortársakról sem: fo-
lyamatosan vetített filmen nézhettük, 
hogyan készül ma a képregény. Ezek az 
egyéni látásmódú művek az önkifeje-
zés terepei: a ma készülő képregények 
technikát, eszközöket, a mondanivalót, 
a stílust tekintve is rendkívül nagy 
változásokon mentek át. Remélhetően 
többen eljutottak Dunaharasztiról is a 
nemzeti könyvtárnak erre az időszaki 
kiállítására. Könyvtárunkban is talál-
ható képregény-gyűjtemény. Ha valaki 
lemaradt a kiállításról, azért a budai 
várba mindig érdemes elmenni: a kör-
nyezet elképesztően gyönyörű, olyan, 
mintha Mária Terézia korába csöp-
pentünk volna. Szívesen ajánljuk az 
önök figyelmébe az Országos Széché-
nyi Könyvtár gazdag kínálatát: az idén 
- a Mátyás-év kapcsán - világraszóló 
Corvina-kiállítást várhatunk! A www.
oszk.hu-n tájékozódhatnak az ígéretes 
programsorozatokról.
Augusztus 21-től a megszokott köl-
csönzési rendben várjuk olvasóinkat: 
hétfőn: 10.00-19.00; kedden: 10.00-
18.00; szerdán: 10.00-18.00; pénteken: 
10.00-18.00 és szombaton:9.00-13.00. 
Szeptember 13-án 10.00-12.00 Dühön-
gő a kicsiknek és délután 16.00-18.00 
Játékdélután lesz a nagyobbaknak. 
Szeptember 20-án 18.00 Olach Zoltán 
dr. „Mit kell megvédenünk? A világ-
mindenség, a Föld, és az ember rövid 
története” című előadása lesz. Könyv-
tári Mini Galériánkban szeptember-
ben-októberben az elmúlt húsz év leg-
sikeresebb könyvtári rendezvényeinek 

plakátjai szerepelnek majd.
Október első hete és a mi könyvtá-
runk, az Országos Könyvtári Napok 
rendezvényeinek ad otthont: gyerekek-
nek-felnőtteknek meglepetések, talál-
kozás híres írókkal, rejtvények-játékok, 
„megbocsátás hete” várják a kedves 
érdeklődőket. Október 4-én 18.00-kor 
Tóth Árpád-est lesz Dr. Reisinger 
János irodalomtörtésszel.

 A Dunaharaszti Városi Könyvtár új 
épülete 20 éves lesz október 12-én, 
ezért többféle programmal készülünk 
erre az ünnepre: október 10-én, szer-
dán 18.00-tól a Mátyás király emlékév 
és a könyvtári szülinap alkalmából a 
haraszti Rock Renaissance Trió előa-
dásán vehetnek részt. Október 11-én 
10.00-től Dühöngő babaolvasó a kicsik-
nek és szüleiknek, 14.00-től találkozó a 
leghűségesebb olvasókkal és 16.00-tól 
Játékdélután várja a szórakozni vágyó-
kat. A HOLNAPLÓ Versenyt 3 kor-
osztálynak hirdetjük meg: alsósoknak 
rajz, felsősöknek képregény-rajzolás és 
egyéb korosztálynak novella-írás ka-
tegóriában. A HOLNAPLÓ Verseny 
résztvevőinek az lesz a feladata, hogy 
megjelenítsék azt, hogy szerintük - mi-
lyen lesz a könyvtár 20 év múlva? A 
kivitelezés tetszőleges, de alapvetően 
fontos, hogy a pályázati mű esztétikai 
élményt is nyújtson. Leadási határidő: 
szeptember 15. szombat 13.00. Az ün-
nepélyes eredményhirdetés és a díjá-
tadás október 12. 18.00.
Köszönjük az Enci Papír támogatását, 
amellyel a „Kortárs Kalandozások 
a Könyvtárban” című olvasótábort 
segítette! Köszönjük Surányiné Ne-
meshegyi Annamária német nyelvű 
könyv-ajándékát! További kellemes 
nyarat kívánnak a könyvtárosok!
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Önkormányzati támogatás a Rákóczi-
ligeti katolikus templom felépítéséhez.
Sok-sok ligeti hívő régi álma teljesül 
be azzal, hogy a Toldi utca torkola-
tában katolikus templom épül. Du-
naharaszti legújabb szakrális épületé-
nek megvalósulása mérföldkő a város 
történetében, jelentősége túlmutat a 
vallási funkción, hiszen közösségi és 
kulturális vonatkozásai is lényegesek. 
Ezt erősítette meg a képviselő-testület 
akkor, amikor támogatást szavazott 
meg a templom felépítéséhez. 
A Rákóczi-ligeten megvalósuló kato-
likus templom alapkő-letételére 2014. 
november 21-én került sor. Az épít-
kezés megkezdését az önkormányzat 
a 2015. évi költségvetéséből 10 millió 
forinttal támogatta. A munkálatok 
azóta is zajlanak, az eddigi költségek 
– mintegy 100 millió forint – döntő 
részét a Váci Egyházmegye forrásai 
és a hívek adományai tették ki. Az 
egyházmegye várhatóan további tá-
mogatást nyújt majd a munkák be-
fejezéséhez és állami támogatásra is 
számíthat az egyházközség.
Láng András plébános elmondása sze-
rint jelenleg az épület külső szigete-
lése folyik, ezt követően az ajtók be-
építésére és a templom berendezésére 
kerülhet sor. A munkálatok befejezé-
sének várható időpontja a 2020-as év 
második felére tehető.
Dunaharaszti Önkormányzat Kép-
viselő-testülete dr. Szalay László 
polgármester előterjesztésére júniu-
si ülésén úgy határozott, hogy az új 
templom jelenleg folyó munkálataihoz 
10 millió forint támogatást nyújt.
Isten háza - milyen gyönyörű is ez a 
kifejezés a maga egyszerűségében. Az 
ember létének egyik eredője, hogy 
épít - és ennek csúcsa talán az, hogy 

házat épít Istennek azért, hogy együtt 
lehessen vele, hogy befogadja, hogy 
féltő gondoskodással óvja azt, aki a 
világon a leghatalmasabb, akit baj 
nem érhet. A vallásos ember mégis 
úgy érzi, hogy Istennek is tető kell a 
feje fölé, hogy ne essen rá az eső és 
ne égesse homlokát a nap; helyet kell 
részére készítenie, ahol találkozhat 
vele, ahol megbeszélhetik ügyes-bajos 
dolgaikat, ahol   - együtt lehet vele. 
Vele, aki a tisztaság és a mélyről jövő, 
őszinte emberség forrrása, isteni sze-
mélyében hordozva emberi vonásait. 
Olyan igény ez, amely legbelülről jön, 
és ami hegyeket mozgat meg. Isten 
és ember találkozása a szentélyben, 
ahol csak a tiszta szándékoknak van 
helyük. Egy közösség, egy gyülekezet 
teremtő erejének megnyilvánulása, 
amely a kőből, a téglából, a habarcs-
ból formál megszentelt hajlékot, ahol 
szívesen lakozik az Örökkévaló. 
Áldja meg az építők szorgalmas 
kezét, hogy mielőbb megszólalhasson 
a hálaadó ének az új templom falai 
között!

Megkezdődött a rendőrőrs épületének 
felújítása.
Az önkormányzat 10 millió forintot 
különített el az idei évben a rendőrőrs 
épületének részleges felújítására. Cél 
az, hogy a városunkban szolgálatot tel-
jesítő rendőrök a korábbinál lényege-
sen komfortosabb körülmények között 
végezhessék munkájukat. 
Az önkormányzati tulajdonú épület 
felújítása során a homlokzati nyílászá-
rók (ajtók, ablakok), valamint a helyi-
ségek padlóburkolatának cseréjére és 
az őrs kifestésére kerül sor. A munká-
latokat a nyári időszakban végzi el a 
kivitelező.

Megépültek a parkolók a Kőrösi iskola 
környezetében és a Knézich utcában.
Befejezéséhez közeledik az a beruházás, 
amelynek keretében az önkormányzat 
rendezi a Kőrösi Csoma Sándor Álta-
lános Iskola környezetét, megszüntetve 
a parkolási problémákat. A Jókai-Eöt-
vös-Csokonai utcák csomópontjában 29 
új parkolóhelyet építettek ki, ezzel segít-
ve az iskolához autóval érkező szülőket. 
Az Eötvös utca ezen szakasza új járdát 
kapott, rendezték a környék vízelveze-
tési problémáit és gondoltak azokra a 
gyerekekre, akik busszal érkeznek: két 
új, széles buszöböl is kialakításra került 
a megállókban, a fedett buszvárók ki-
alakítására beérkezett ajánlatok kiérté-
kelése pedig folyamatban van. 
A Knézich utcában ütem szerint folyik 
az új bölcsőde építése. A várhatóan 
növekvő parkolási igények kielégítése 
céljából az önkormányzat párhuzamos 
parkolókat épített ki az utcában, va-
lamint megépítette a leendő játszótér 
(Knézich – Nyárfa utca sarok) mellett 
lévő várakozóhelyeket és a csatlakozó 
járdát is. A bölcsőde elkészülte és meg-
nyitása után fekvőrendőröket helyeznek 
majd ki az intézmény előtt, és várha-
tóan sor kerül a Knézich utca  középső 
szakaszának egyirányúsítására is. Cél 
az, hogy a gyermekintézményekkel ellá-
tott utca csendes, biztonságos, csillapí-
tott forgalmú legyen. 
A játszótér építési munkálatai várható-
an nyár végén indulnak majd meg.

Templomépítés

Megújúl a ren-
dőrőrs épülete

Új parkoló
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A gyermekek nagy várakozással in-
dultak a nyári vakációnak. Süt a nap, 
nem kell az iskolába menni, szabad az 
élet, sok játék, pihenés, barátok.
De az iskolai nyári szünet teljes idő-
tartamára csak nagyon kevés szülő 
tud egy az egyben szabadságot ki-
venni, vagy a hosszú heteket lefedni 
a nagyszülők és közeli rokonok moz-
gósításával. Egy hét anyuval, egy hét 
apuval, két hét a nagyinál, de ez még 
nem elég. Még jó, hogy néhány éve 
városunk vezetése kitalálta és megva-
lósította a nyári napközis tábort. 
Hatodik éve szervezi a tábort Család 
és Gyermekjóléti Szolgálatunk. A tá-
borba minden Dunaharasztin élő első 
osztályt elvégző gyermek jelentkezhe-
tett, függetlenül attól, hová jár isko-
lába. Fontosnak tartjuk, hogy már a 
tábor előtt megismerjük a szülőket 
és lehetőség szerint a gyermeket, va-
lamint hogy a szülők megismerjék a 
tábor vezetőit. Ezért minden évben a 
tábort megelőzően szülői értekezletet 
tartunk, ahol elmondjuk, mit terve-
zünk, hogyan néz ki a napirendünk, 
mikor van az étkezés, a délutáni pihe-
nés, mert fontos, hogy a tábor napi-
rendje megfeleljen a benne résztvevő 
korosztály bioritmusának.
Fontos, hogy a gyermekek a táborban 
nem szigorú, kötött foglalkozásokon 
vesznek részt, hanem szabadon be-
kapcsolódhatnak a felkínált program-
ba. Igyekeztünk úgy szervezni nap-
jainkat, hogy minden napra jusson 
valamilyen érdekes, figyelemfelkeltő 
foglalkozás: ilyen volt a madárodú 
készítés, üvegfestés, kézműves fog-
lalkozások, játékos sportvetélkedők, 
táncoktatás, terápiás kutyák, kókusz-
golyó készítés, könyvtár és művészte-
lepre történő látogatás, Méta játék, 
madárbemutató, ugrálóvár, disco stb. 
A négy hét alatt sok új élménnyel gaz-
dagodtak a gyerekek, ismeretségek, 
barátságok kötődtek. A programok-
kal igyekeztünk élményekhez juttatni 
őket, de elegendő időt hagyni a szabad 
foglalkozásokra, a kreatív játékokra.
Július 13-án zártuk a tábor „kapuit”. 
Az idei évben összesen 196 gyermek 
jelentkezett a négy hétre, a heti tur-
nusokban átlagosan 117 gyermek vett 
részt. A hagyományainktól eltérően 
most először volt a táborunk két hely-
színen, ami még érdekesebbé tette a 
tábort, hisz nem egy megszokott he-
lyen, hanem helyszínt változtatva más 

intézményt, más helyet felfedezve le-
hetett kikapcsolódni. 
Miben segítette a tábor a gyermeke-
ket: új kapcsolatok kialakításában, 
amiben fejlődött a gyermek társas 
készsége, fejlődött a kezdeményező, 
az alkalmazkodó és kommunikációs 
készsége; új dolgok kipróbálásában, új 
élmények szerzésében, ami hozzájárul 
a gyermek személyiségének színesedé-
séhez; a különféle tevékenységekben 
elért sikerek növelik az önbizalmukat, 
az önértékelésüket. Táborunk szám-
talan lehetőséget kínált arra, hogy a 
gyermekek úgy érezzék, képesek ön-
állóan dolgokat megtenni, létrehozni, 
és büszkén mutatták meg sikereiket 
szüleiknek. Végül a táborunk talán 
legfontosabb része a közösségi érzés 
megtapasztalása. A gyermekek meg-
tapasztalhatták, milyen egy vidám 
csapat részének lenni, milyen csapat-
tagnak lenni, milyen érzés új barátok-
ra szert tenni.
Csapatunkat minden évben gondo-
san válogatott, felkészült szakembe-
rekből állítjuk össze, akik mindenre 
kellő figyelmet igyekeznek fordítani. 
Ezért szeretnék köszönetet mondani 
kollégáimnak, a konyhai dolgozóknak, 
a középiskolásoknak, akik nap, mint 
nap segítették munkánkat. Köszönjük 
a Kőrösi Csoma Sándor Általános Is-
kolának és a Baktay Ervin Gimnázi-
umnak, hogy helyet biztosítottak.
Hálásan köszönjük a városban műkö-
dő civil és egyházi szervezeteknek a 
színes foglalkozásokat:
Alkotók Dunaharaszti Egyesületének, 
Dunaharaszti Gyermekbarátok Moz-
galmának, Dunaharaszti Környezet-
barátok Egyesületnek, Dunaharaszti 
Rotary Klub tagjainak, Dunaharasz-
ti Művészeti Egyesületnek, a DÖME 
és az A-Pavilon művészeinek, Duna-
haraszti Református Gyülekezetnek, 
Foltvarázslóknak, DMTK Asztalite-
nisz Szakosztály sportolóinak, Goda 
Gabriellának és Szlekovics Csabának 
a programok szervezését és lebonyolí-
tását. Segítségükre a következő tábor 
során is számítunk.
Köszönjük a családok és gyermekek 
nevében Dunaharaszti Város Önkor-
mányzatának és Dr. Szalay László 
Polgármester Úrnak, hogy minden 
évben támogatják táborunkat, lehe-
tőséget biztosítva a gyermekek nyári 
szünetének tartalmas eltöltéséhez.
Minden táborozó gyermeknek és csa-

ládjának további jó nyarat, kellemes 
pihenést kíván a táborvezetők csapa-
ta: Anna néni, Gabi néni, Móni néni, 
Zsuzsa néni, Kriszti néni, Bea néni, 
Niki néni, Feri bácsi, Márta néni, Er-
zsi néni.

Dunaharaszti 
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat

Sokszínű nyári tábor
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Székelyföld Szerelmesei Egyesület 
Dunaharaszti tagsága 2018. június 
22-24. között elutazott a szépséges 
történelmi Szigetvárra, hogy a szer-
vezet rendes évi közgyűlésének a 
része lehessen.  Egyre bővülő csapa-
tunkat Baranya megyei Diós-pusztán 
látták vendégül az ott már kibővült 
Gyergyói telephely Székely tagságá-
val, Bácska –Topolya és Körösladány 
lelkes tagjaival. A rendezvénynek 
otthont adó Szigetvári Csapat a hi-
vatalos program után felejthetetlen 
kirándulásokkal, kulturális esemé-
nyekkel színesítette, gazdagította a 
találkozón résztvevő tagok élményeit. 
Abaliget cseppkőbarlang, Pécs meg-
ismerése majd a gyönyörű Szigetvá-
ri Vigadóban /mely Makovecz Imre 
utolsó munkája volt / megrendezett 
népdal és nóta est keretében Bartis 
Erzsébet Csángó énekes és Rákosi 
László Dunaharaszti énekes közre-
működésével tette emlékezetessé a 
napot. Az esti szórakozás után, más-
nap délelőtt részt vettünk a szent 
misén, ahol a mise után a plébános 
úr megáldotta az egyesület zászló-
ját, majd Szigetvár történelmébe 

kaptunk részletes betekintést. A vár, 
mely Zrínyi Miklós példátlan haza-
szeretetét méltán őrzi, a Törökház, 
valamint a Török Magyar Barátság 
Park a városi lokálpatrióták és a vá-
ros vezetők gondos munkáját dicsé-
rik. Köszönet a Dunaharaszti tagság 
nevében ezért a szép három napért, a 
szigetvári szervezőknek az áldozatos 
munkájáért! A jövő esztendőben az 
éves rendes közgyűlés a festői szép-
ségű Csángó vidéken lesz megtartva. 
Az Egyesület szeretettel várja tagjai 
sorába azokat, akik szeretik Erdélyt, 
Székelyföldet, az ottani kultúrát, a 
székely hagyományokat, a jó csapa-
tot, társaságot, valamint a karitatív 
munkánkban részt szeretnének venni! 
Az Egyesületről bővebb tájékozta-
tás található a facebook rendszerén, 
ahonnan a Székelyföld Szerelmesei 
Egyesület honlapja is megtekinthető:
https://www.facebook.com/groups/
Szekelyfoldszerelmesei/
A Dunaharaszti tagságnak is van lap-
ja, ami zárt csoport a facebook-on:
h t t p s : / / w w w . f a c e b o o k . c o m /
groups/189610185211832/

Rákosi László 
Hollóssy Imréné Cila 

Székelyföld Szerelmesei

Újra egy tartalmas hetet tölthettünk el a Dunaharaszti Re-
formátus Kincskereső Táborban, 2018.06. 25-29-ig. A lelki 
kincsek keresésében 53 gyermek, 12 felnőtt, valamint 20 ifis 
segítő vett részt. A gyermekek lelki épülését szolgálták a napi 
áhítatok, imádkozások, közös ének és aranymondás tanulá-
sok. A játékos bibliai foglalkozásokon a testrészeink (Láb, 
Ajak, Kéz, Szív, Térd) segítségével próbáltuk megértetni, 
hogy minden tagunkat Isten szolgálatába tudjuk és kell is 
állítani.
A Láb a bölcsesség útján járt. Megtanultuk, hogy bölcses-
séget Istentől kell kérni, hogy különbséget tudjunk tenni jó 
és rossz között. Isten pedig megígérte, hogy bölccsé tesz, és 
megtanít, melyik úton kell járnunk. A Száj az igazság szavait 
mondta. Arról tanulhattunk, hogy mennyire fontos tag a száj 
és egyben mennyire veszélyes is, ha nem tudjuk megzaboláz-

ni, féken tartani. A Kéz tette a szeretet tetteit. Az irgalmas 
samaritánus példáján keresztül láttuk meg, hogy az igazi sze-
retet a tettekben nyilvánul meg.  Hallottuk: „A szív teljessé-
géből szól a száj”. A Szív Istennek kedves életet élt. Egy olyan 
világban, amelyben minden a látványról, a szemről szól üdítő 
volt hallani a bölcsességet: „…nem az a fontos, amit lát az em-
ber, mert az ember azt nézi, ami a szeme előtt van, de az Úr 
azt nézi, ami a szívben van.” A Térd pedig Isten kegyelmén 
függött. A Térd imádkozott. Megtanultuk: imádkozni annyi, 
mint kapcsolatban lenni az Úrral. 
A táborban voltak kézműves foglalkozások, udvari közös já-
tékok, sorverseny. Kedden kerékpártúráztunk a Pónifarmra. 
Szerdán legoból készült robotok bemutatója volt a Merlin-ház 
jóvoltából. Ezen a napon gyülekezetünk felnőtt tagjai készí-
tettek bográcsban nagyon finom paprikás krumplit. Egyéb-
ként, a hét többi napján a Liget Falatozóból kaptuk a finom 
ebédet. Köszönjük!! A csütörtöki délelőttöt közösen töltöttük 
el a Kőrösi iskolában a Dunaharaszti Napközis Tábor gyer-
mekeivel, ahová „Állatijóbemutatót” vittünk. Délután renge-
teg palacsintával kedveskedtek nekünk asszonytestvéreink  A 
tábor záró napján, pénteken délután a tábori élményekből 
tartottunk egy kis beszámolót a szülőknek. 
Ezúton szeretnénk megköszönni mindenkinek a segítséget, 
aki valamilyen úton-módon hozzájárult ahhoz, hogy tábo-
runk jól sikerüljön. Köszönjük a Ruff Pékségnek, hogy idén 
is kedvezményesen adta nekünk pékáruit. Legfőképpen pedig 
hálásak vagyunk Dunaharaszti vezetőségének, hogy minden 
évben támogatja gyermektáborunkat.
Legyen Istené a dicsőség mindezekért!

Kincskereső tábor
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A szabadság hőseinek nyomában a Fel-
vidéken és Kárpátalján
2018. május 15-18-a között a Határta-
lanul pályázat  keretében  a II. Rákóczi 
Ferenc Általános Iskola  45 tanulója és 
5 kísérőtanár  Szlovákiába és Ukraj-
nába utazott „A szabadság hőseinek 
nyomában a Felvidéken és Kárpátal-
ján” projekt megvalósítása céljából. 
A programot az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma és az Emberi Erőfor-
rások Támogatáskezelő támogatta.  A 
Határtalanul pályázatot azzal a céllal 
hívták életre, hogy elősegítse a külho-
ni magyarsággal kapcsolatos ismeretek 
bővítését.
Mi azt a célt tűztük magunk elé, hogy 
miközben megismerkedünk a Felvi-
dék és Kárpátalja számos nevezetes 
helyével, találkozunk az ott élő ma-
gyarokkal, eközben iskolánk névadója 
életének is felkeressük fontosabb hely-
színeit. Ennek megfelelően alakult az 
útvonalunk: Szolvákiában Kékkő – Al-
sósztregova – Rozsnyó – Szádelői-völgy 
– Kassa – Borsi követték egymást. 
Ukrajnában: Beregszász – Munkács – 
Szolyva – Vereckei-hágó – Tiszaújlak  -  
Nagybereg voltak a főbb állomásaink.
Az első éjszakát még Szlovákiában töl-
töttük, a szádalmási Granárium szé-
pen felújított épületében, a 2-3. napi 
szállásunk pedig Ukrajnában, Nagy-
muzsalyon magyar családoknál volt. 
Így mindkét helyen alkalmunk volt az 
ott élő magyarok életébe bepillantani, 
és különösen Kárpátalján közelebbi ta-
pasztalatokat szerezni a mindennapja-
ikról. És nem utolsó sorban a remek 
főztjeikről…
A kiemelt programokon túl nagy él-
ményt jelentett a gyerekeknek Bálint 
Kristóf és táncos párjának  gömöri 
táncháza. Kristóf tánctudása és magá-
val ragadó egyénisége  mindannyiunk-
ra nagy hatással volt.
Hasonlóan nagy meglepetést szerzett a 
nagyberegi iskola meglátogatása. En-
nek az iskolának európai hírű művészi 
kerékpáros csapata van, akik nagysze-
rű bemutatóvak kápráztattak el min-
ket. Ezen kívül nagyon tetszett min-
denkinek a régi, szép szövőszékekkel 
teli terem, ahol a szebbnél szebb bere-
gi szőttesek készítését sajátíthatják el 

a nagyobb lányok. 
Nagyon hosszúra nyúlna ez a cikk, ha 
az előkészítő órákon és programokon át 
minden helyszínről és a 4 nap sok-sok 
történéséről beszámolnék, valójában 
annyi élmény és tapasztalat ért min-
ket, hogy még mi sem tudjuk felmérni.
Azt viszont már most hírül adhatom, 
hogy a jövő évi hetedikesek is pályáz-
nak, és remélhetőleg folytatódik a Ha-
tártalanul program az iskolánkban.

Gregus Márta

Kékkő
Egy májusi napon, kis csapatunk, zu-
hogó esőben indult „Rákóczi nyomá-
ban”, Szlovákián keresztül Ukrajnába.
Utunk első állomása, a  Kürtös patak 
partján fekvő Kékkő vára volt Szlo-
vákiában.
A meredek, nagy hegyek között ta-
lálható várrom, a kék színű sziklás 
hegycsúcsról kapta a nevét, amelyre 
építették.
A várrom lábánál, a völgyben Nagy-
kürtös település fekszik. A falu feletti 
sziklacsúcson a Balassa család építet-
te a várat a XIII. században.
Az évszázadok alatt, rengeteg meg-
próbáltatáson ment keresztül a vár, 
többek között a török sem kímélte.
Izgatottan szálltunk le a buszról, 
hogy megnézzük e viharos történelmi 
múltú épületet, melyben most egy já-
tékmúzeum működik.
A téglahídon át besétálva, mindenhol 
érezhető, hogy itt évszázadokkal ez-
előtt nagy dolgok történtek. Érezhető 
a történelem, hisz a vár több, mint 
150 évig ellenállt a töröknek, számos 
csatát vívva velük. Végül sajnos török 
kézre került, és közel húsz évig török 
uralom alatt állt.
Milyen lehetett akkor a vár ?
Az Egri csillagok című könyv jutott 
eszembe és már el is képzeltem, ahogy 
Ali bég, kíséretével beront a vár udva-
rába és elfoglalja azt.
Gondolataimat a gyerekek hangja za-
varta meg, hiszen bejutottunk a já-
tékmúzeumhoz, amire már mindenki 
kíváncsi volt.
Játékok sokasága tárult elénk. Volt 
itt mindenféle játék, ami valamikor 
a gyerekek szórakoztatását szolgálta. 

Régi lányos-fiús játékok, főleg fából, 
terepasztalok, porcelánbabák, maket-
tek és egy külön teremben egy báb-
színház kellékei.
1 óránk volt, hogy körbejárjuk a mú-
zeumot, de legszívesebben 1 napot is 
eltöltöttünk volna itt.
A sok játék, nemcsak minket gyereke-
ket, hanem a kísérő tanárokat is meg-
babonázta.
A mai modern világban, az X-box és a 
számítógép világában, érdekes volt lát-
ni, hogy régen milyen egyszerű játékok 
is örömet okoztak a gyerekeknek.
Úgy láttam, hogy mindenkinek tet-
szett ez a kiállítás és a vár.
Indultunk tovább és folytattuk utun-
kat. Következő úti célunk pedig a Ma-
dách kúria volt, és a zuhogó eső sem 
állíthatott meg minket, hogy folytas-
suk izgalmas utazásunkat.

Puskás Gergő, 8.a

A szabadság hőseinek nyomában

Koszorúzás a Kassai Dómban

Néptánc tanulás

Vereckei emlékműnél

Az Adóreform Kft , Dunaharaszti, Fő út 250. számú könyvelő irodájába mérlegképes könyvelő 
munkatársat keres. Időpont egyeztetés a 06 30 530 7770-es telefonszámon.
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Minden kitűzött cél teljesítve!

A Csik Miklós által alapított asztali-
tenisz szakosztály egyre nagyobb len-
dülettel halad előre, köszönve a város 
és az egyesület támogatásának. Tagja-
ink nem csak lelkesek, hanem hálásak 
is ezért, és eredményeikkel köszönik 
meg a támogatást. Ez látható abból 
is, hogy a 2017/18-as bajnoki szezon 
valamennyi célkitűzését teljesítették a 
haraszti pingpongosok! 
Az I. csapat – Kis Tamás, Méhes Gá-
bor, Mihály György, Samu Zoltán, Sós 
Tibor – nem csak bent maradt az NB 
III-ban, hanem a 7. helyen végzett.
A Pest megyei csapatbajnokság I/B 
osztályában játszó DMTK II – Kas-
ler László, Kiss Tamás, Patak Bence, 
Tombor Attila, Török Anna – az 
ezüstérem megszerzésével ősztől az I/A 
osztályban folytathatja szereplését.
Az I/C osztályban bajnoki címet 
szerzett DMTK III – Friedman Ta-
más, Jenei Gábor, Keresztesi József, 
Kovács Dávid, Perényi Péter, Virágh 
Attila – pedig az I/B osztályban ver-
senyezhet már az őszi idényben.
A 2018/19-es szezon azonban nem 
csak ez jelent új kihívást a szakosztály 
számára. Két új együttessel szállunk 
be a csapatbajnokság I/C osztályának 
küzdelmeibe. A IV. csapat két után-
pótlás korú fiatallal kiegészülve, míg 
az V. teljes egészében utánpótlás korú 
gyerekekkel áll majd asztalhoz a fel-
nőttek bajnokságában. 
Az egyre szaporodó létszámból – több 
mint 150 gyermek pingpongozik már 
Harasztiban – sorra kerülnek ki olyan 
pingpongosok, akik komolyan veszik a 
sportot, és egyre jobb eredményeket 
érnek el. Külön öröm, hogy lányok is 
szép számmal vannak közöttük. 
Bár már mind a három általános is-
kola támogatását élvezzük, továbbra 
is a teremhiány jelenti a legnagyobb 
gondot. Az ebből következő kevés 
edzésszám ellenére a fiatalok lassan 
felzárkóznak korosztályukhoz, de az 
országos szint eléréséhez még bizony 
van bőven tennivaló. A megyei, a re-
gionális versenyeken, valamint a Di-
ákolimpián és az egyéb versenyeken 
azonban már számolni kell velük. Bíz-
tató eredményeket ért el már eddig is 
Kovács Marcell, Pauló Kristóf, Patak 
Bence, Szécsi Kristóf, Várhegyi Ba-
lázs és az egyik legfiatalabb verseny-
ző, Váradi Gergő.

Nagy örömünkre az immár harmadik 
éve megrendezésre kerülő nyári tábor 
után továbbra is nagy az érdeklődés. 
Még a tanév be sem fejeződött, már 
minden hely elkelt – mivel limitált 
létszámban foglalkozunk a gyerekek-
kel. A Klikk támogatásának, valamint 
a Ruff Pékségnek és a Fuxy Kft. Ipari 
Konyhájának köszönhetően ebben az 
évben is viszonylag alacsonyan tud-
tuk tartani az árakat. 
Nem csak a négy turnusban, turnu-
sonként 3 csoportban foglalkoztatott 
gyerekeknek tetszik a tábor, hanem 
a szülők is megelégedéssel nyugtáz-
zák ahogy a táborban „zajlanak az 
események”. (A szakosztály Facebook 
oldalán bárki figyelemmel kísérhe-
ti.) Mindez nem csak – Frank Béla, 
Fischer Ferenc, Kovács Dávid, Ko-
vácsné Mester Ágnes, Méhes Gábor, 
Patak Bence, Török Anna és Török 
Zoltán által – a teremben végzett, 
elkötelezett munkának köszönhető, 
hanem azoknak a segítő pedagógu-
soknak – Csik Erzsébetnek, Fábián 
Gyöngyinek, Horváth Mónikának, 
Illyés Melindának, Kovácsné Mester 
Ágnesnek, Kollár Szabinának, Mikus 
Csillának, Zöllei Zitának – is, akik az 
edzések közötti szünetekben sem en-
gedik unatkozni a gyerekeket.
Kedves Dunaharasztiak! Kérjük, szur-
koljatok nekünk! Ez nagyban segít – 
ahogy már eddig is – a játékosoknak, 
hogy egyre jobban szerepeljenek, és 
általuk minél többen ismerjék meg 
Dunaharaszti nevét az asztaliteniszen 
keresztül is!

Török Zoltán

DMTK-I: Méhes Gábor, Samu Zoltán, Mihaly 
György, Kis Tamás, Sós Tibor

DMTK-III: Keresztesi József, Perényi Péter, 
Jenei Gábor, Virágh Attila, Friedman Tamás

Tábor 2018. II. turnus

DMTK II: Török Anna, Patak Bence, Tombor 
Attila, Kiss Tamás, Kasler László

Asztalitenisz
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A Bárka Alapítvány 27 éve működik 
Dunaharasztiban, mint egy különleges 
közösség, ahol értelmi sérült munkavál-
lalók készítenek kézzel különféle termé-
keket – gyertyát, szőtteseket, papír és 
nemez dísztárgyakat. A kézműveskedés 
azonban nem csak munka és értelmes 
elfoglaltság a számunkra, de a közös 
alkotás és a közösséggé formálódás esz-
köze is. Miközben formálja a nemezt, 
bujtatja a fonalat, vagy díszíti a viaszt, 
maga az alkotó is változik, és az együtt 
dolgozók is közelebb kerülnek egymás-
hoz. A Bárka sérült és ép munkaválla-
lók közössége, egy jel a világban, ami 
a szeretetre, a megértés fontosságára, a 
barátság erejére mutat. Megtapasztal-
hatja ezt bárki, aki eljön hozzánk.
Az elmúlt években nagyon sok támo-
gató vigyázta munkánkat, akiknek 
nagyon hálásak vagyunk. Mindig sze-
retettel gondolunk az önkéntesekre, az 
adományozóinkra, és persze mindazok-
ra, akik segítenek minket vagy vásárol-
nak tőlünk. Talán ők sem gondolnak rá, 
hogy támogatásukkal végeredményben 

ők is a kézműveskedés fenntartásához, 
vagyis a közösségünk fejlődéséhez járul-
nak hozzá. 
Úgy éreztük eljött az idő, hogy mi is 
adjunk a dunaharasztiaknak, a kör-
nyékbeli családoknak, a tágabb kör-
nyezetünkben élőknek abból, amiből 
a legtöbbünk van, amiben a leggazda-
gabbak vagyunk: a közösség élményét 
és a kézműves munka teremtő szépsé-
gét. Kezdeményezésünket felkarolta az 
Emberi Erőforrás Minisztérium is, akik 
a Családok Éve 2018 programsorozat 
keretében támogatták a Bárka Műhely-
napok megrendezését, hiszen a legki-
sebb közösség a család és a legnagyobb 
közösség is olyan, mint a család.
A Bárka Műhelynapok egy három alka-
lomból álló eseménysorozat, ahová sze-
retettel hívjuk és várjuk a helybeli csa-
ládokat, kicsiket és nagyokat 3-99 éves 
korig, hogy szakoktatók irányításával 
megismerjék a népi kézműves tevékeny-
ségek fortélyait, miközben megtapasz-
talják a közös alkotó munka örömét, kö-
zösségformáló erejét. A három alkalom 

a magyar hagyományokhoz kötődik, az 
aratáshoz, a szürethez és az adventhez, 
először augusztus 25-én, majd október 
13-án, végül december 1-én, mindig 
szombaton kerül megrendezésre. Mind-
egy 150-200 fő fogadására készülünk 
ezeken az alkalmakon a Dunaharaszti, 
Mindszenti József u. 3 szám alatti Mű-
helyünkben. (A részvétel ingyenes.)
A szombaton 14 órától induló progra-
mot úgy állítottuk össze, hogy felhőtlen 
szórakozást és sok nevetést kínáljunk a 
gyermekeknek, akik a kézműves alko-
tások készítésekor ügyesedhetnek, népi 
játékokkal ismerkedhetnek, együtt dol-
gozhatnak családtagjaikkal. Emellett 
azonban neves szakértőket is hívunk, 
akik a családi közösséget érintő izgal-
mas témákat (szeretet-nyelvek, meg-
bocsátás, a mese ereje, értő figyelem) 
kínálják a szülőknek. A Műhelynapot 
végül a gyermekes családoknak szóló 
meglepetés, vidámság fogja zárni 18 
óra után.
Remélem, hogy hívásunkra sokan el-
jönnek majd, és a hazavihető alkotá-
sok mellett a családi értékeket erősítő 
élményekkel is gazdagabbak lehetnek 
vendégeink.

Kemény Péter

Kézműveskedés és közösségvállalás, 
egy kézműves közösségben
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Gyermekbarát tábor 2018

A gyerekek imádják a Balatonszár-
szói táborhelyet, melynek saját me-
dencéje van, kedves a gondnok néni, 
és a konyhán is mindig számíthatnak 
repetára, így az idei Gyermekbarát 
tábort is Balatonszárszón tartottuk 
30 gyerek részételével. Megérkezést 
követően 5 csoportot alakítottunk, a 
táborozás során a csoportok vetélked-
tek egymással.
A változékony, esős időjárás ellenére 
minden tervezett programunkat si-
került megtartani. Verőfényes napsü-
tésben fürödtünk a Balatonban vagy 
a tábor területén található medencé-
ben. Borongós időben számháborúz-
tunk, kidobóst játszottunk és részt 
vettünk a Mozdulj Balaton! akció 
programján. Esős időben meglátogat-

tuk a József Attila Emlékházat. Egy 
kellemes estét töltöttünk a nyár esti 
forgatagban a településközpontban. 
Másik estén hatalmas tortával, tűzijá-
tékkal ünnepeltük Imike szülinapját, 
utána vidám csoportvetélkedőt tar-
tottunk. 
Szép napsütés volt, amikor kirándul-
tunk. Vonattal Zamárdiba utaztunk, 
ahol a gyerekeknek nagy élményt 
nyújtott a kalandpark. A kalandpark-
ból elsétáltunk a révhez, majd átmen-
tünk Tihanyba. A kompállomástól 
nyitott emeletes busszal mentünk 
fel az Apátsághoz. A hőségben min-
denkinek jólesett a hűsítő fagylalto-
zás. Élmény volt fentről körülnézni, 
megcsodálni a Balatoni tájat. Idén is 
kipróbáltuk a Tihanyi visszhangot, a 
csoport együtt kiabálta, hogy Duna-
haraszti!  A tréfás kedvű csoportta-

goknak köszönhetően többször a bo-
korból egy-egy gyerekhangon jött a 
visszhang, majd a sokadik próbálko-
zás után végül sikerült meghallanunk 
az igazit! Visszakompoztunk a déli 
partra, és épphogy elértük a hazafelé 
tartó vonatot. Vacsora után füröd-
tünk a Balatonban. Gyönyörű volt a 
naplemente, a partról megcsodáltuk, 
ahogy a vörösen izzó nap becsúszott 
az északi part hegyei mögé. Idén is 
voltak pótvacsorák az elmaradhatat-
lan májkrémes és nutellás kenyérrel.
Az utolsó napon tartottuk a vízi 
olimpiát, melynek fődíja vízibiciklizés 
volt. Zárásként a csoportok jutalmat 
kaptak, végül együtt kiáltottuk: 

VISZLÁT BALATON!        
K.S.

Nekünk a tenger, a Balaton!
Dunaharaszti - 2018. július 15
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PARTNERSÉGI EGYEZTETÉSRE

A korábbi értesítésünkhöz képest 
időpontváltozások történtek a kö-
vetkezők szerint:
Dunaharaszti Város településrende-
zési eszközeinek módosításáról
Dunaharaszti Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének a településfej-
lesztéssel, településrendezéssel és te-
lepüléskép-érvényesítéssel összefüggő 
partnerségi egyeztetés helyi szabá-
lyairól alkotott 5/2017. (V.2.) számú 
rendelete (a továbbiakban: partner-
ségi rendelet) 3. §-a alapján, mely a 
partnerségi egyeztetésben résztvevők 
körét tartalmazza, tájékoztatom, 
hogy Dunaharaszti Város Önkor-
mányzat Képviselő-testülete döntött 
a településrendezési eszközök módo-
sításáról, melyek a település közigaz-
gatási területét több részterületen is 
érintik, melyek a Településszerkezeti 
Terv és a Helyi Építési Szabályzat 
(beleértve a Szabályozási Tervet is) 
módosítását jelentik.

A településrendezési eszközök módo-
sításának egyeztetése a Rendelet 32. § 
(3) bekezdése alapján, a Rendelet 36. 
§-a szerinti teljes eljárással történik.
A Rendelet 38. § (1) bekezdése alap-
ján az előzetes tájékoztatási sza-
kaszt követően a teljes eljárás a vé-
leményezési szakasszal folytatódik, 
melyet a polgármester kezdeményez.  
A partnerségi véleményezés a Rende-
let 29/A. §-a, valamint a partnerségi 
rendeletben foglaltak alapján történik.
Az elkészült véleményezési doku-
mentum 2018. augusztus 21-től 
megtekinthető elektronikusan a vá-
ros honlapján
ht tp ://www.dunaharasz t i .hu/
hirdetmeny/felhivas-partnerse-
gi-egyeztetesre-dunaharaszti-va-
ros-telepules-rendezesi-eszkozei-
nek-modositasarol
vagy papíralapú dokumentum for-
mában a Polgármesteri Hivatal 
Főépítészi Irodájában. Személyes 
megtekintés esetén előzetes idő-
pont-egyeztetés telefonon: 24-504-
458, vagy e-mailben a foepitesz@
dunaharaszti.hu elérhetőségen.
Tájékoztatom az érdekelteket, hogy 

a Településszerkezeti Terv, a Helyi 
Építési Szabályzat módosításának 
tervezetével és azok további módo-
sításának véleményezési anyagával 
kapcsolatban észrevételt, javaslatot 
tehetnek, illetve véleményt nyilvá-
níthatnak a partnerek az alábbi mó-
dokon:
papíralapon a Polgármesternek cí-
mezve, a Polgármester Hivatal cí-
mére - 2330 Dunaharaszti Fő út 
152. - történő megküldéssel, vagy, 
elektronikus levélben a drszalaylasz-
lo@dunaharaszti.hu  és másolatban 
egyidejűleg a  foepitesz@dunaharasz-
ti.hu e-mail címre.
A VÉLEMÉNY-NYILVÁNÍTÁS 
UTOLSÓ IDŐPONTJA: 
2018. SZEPTEMBER 10.
Tájékoztatom továbbá a település la-
kosságát, a partnerségi egyeztetésben 
résztvevők körét, hogy a fentiekben 
ismertetett témákban
2018. AUGUSZTUS 30-ÁN (CSÜ-
TÖRTÖKÖN) 17.00 ÓRAKOR LA-
KOSSÁGI FÓRUMOT TARTUNK, 
MELYNEK HELYE: DUNAHA-
RASZTI, JÓZSEF ATTILA MŰVE-
LŐDÉSI HÁZ KLUBTEREM

FELHÍVÁS
Dunaharaszti - 2018. július16
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A HELY: 
Selmecbánya  vagy szlovákul  Bans-
ká Štiavnica,  németül  Schem-
nitz, magyarul gyakran csak Selmec. Az 
egykori  Magyar Királyság  egyik 
legjelentősebb  bányavárosa. Ma a ve-
zető ágazat a turizmus és vendéglátás, 
amely különösen az elmúlt két évtized-
ben kezdett felívelni.
Nekünk a város lassan ki tudja há-
nyadik, de mégis csak otthonunk lett. 
A várossal szemben lévő kálváriahegy, 
örökös zarándokhelyünk, épül-szépül 
ez is, évről évre. Az Art Cafe, mellette 
az étterem, vagy a templom lépcsőjén 
kialakított kávézó, mind-mind kedvenc 
helyünk. 
KÖZELEBBRŐL: Selmec mellett, 800 
méterrel a tengerszint felett van egy kis 
falu: Horná Roveň. Az elmúlt évtized-
ben ez lett a dunaharaszti képzőművé-
szek egy csoportjának törzshelye. Itt 
rendezzük meg minden évben határon 
túli művésztelepünket. Az egész olyan, 
mintha egy hétre egy nagycsalád len-
nénk. A HÁZ: egy valamikori vadász-
ház, folyamatos átépítés alatt, “örök 
panoráma”, ha ingatlanhirdetésben ol-
vasnánk. Nagy, tágas kert, szemben a 
völgy, mögöttünk az erdő, vörösfenyők, 
megdőlve a szélben, már csemete koruk 
óta. Így. No, igen, a szél… itt pillana-
tok alatt változik az idő. Derűre egy 
perc alatt jön a ború. Néha. Két kép 
között. Itt ugyanis munka van. Reggel-
től estig. A művészetet nem lehet két 
étkezés közé beszorítani, az van ebéd 
közben is, vacsora alatt, vagy sörözés 
közben. Miért ne lenne? Ezért járunk 
ide. Ihletet ad a táj, inspiráljuk egy-
mást, néha motívumot gyűjtünk Sel-
mecen vagy valamelyik közeli városban. 
AZ ÉLET ITT: A hangulat általában 
jó, a kaja is, hisz mindkettő csak tő-
lünk függ. Pár éve kialakult egy szo-
kásunk: van egy nap, amikor a férfiak 
főznek “bryndzové halušky”-t. Profik 
vagyunk benne. Művészi fokra fejlesz-

tettük szakácstudásunkat. Na, jó: Voli 
a séf, mi többiek csak segítünk. VISZ-
SZA A TERMÉSZETHEZ: Ez a kör-
nyezet arra ösztönöz minket, hogy helyi 
anyagokat használjunk fel. Bandi föl-
det, én fadarabokat, a többiek a tájból 
merítenek ötletet. Nem messze van egy 
fa, alatta egy pad. Itt akár elmélkedni 
is lehet. A világ dolgairól, a művészet-
ről és egyéb fontos dolgokról. van itt 
„Hornán” egy saját kálváriadombunk 
is. Kiesebb, mint Selmecen, de épp 
ezért közvetlenebb. Néha van valami 
koncepció. Az idén: a könyv. Leporel-
lók, mindenki saját témára, de egységes 
méretben készített 12 oldalas könyvecs-
kéket. “Lehetnénk szerények, de nincs 
mire”… mondja a kolléga úr, és igaza 

van. Az idei munkák különösen jók let-
tek. Van, hogy nem kapja el az ember 
a fonalat, csak gyúrja a képet, alakítja, 
eztán a végén elégedetlen. Az idén ez 
másként volt. Egymást inspirálva, öt-
leteket adva a technikához, az anyagok 
használatához a másiknak, építette ki-
ki a saját kis világát, ezekben a leporel-
lókban. VISSZA A MŰVÉSZETHEZ: 
Érdekes ez egyébként is: ahányan va-
gyunk, annyiféle módon jelenítjük meg 
az elképzeléseinket egy-egy témáról. 
Erika, üveges múltját meghazudtolva 
grafikázik, tervez. Ildikó, el-el szakad a 

selyemképes technikától, nagyon érett 
felületeket létrehozva, kicsiben is monu-
mentális tereket alkot. Bandi skiccekből 
kiindulva impresszív gesztusokkal egy 
szürrealisztikus világot teremt (a Mez-
telen Király királykodása képeiben ezt 
különösen megmutatja), Sanyi új feje-
zetet nyitott művészetében egy nagyon 
„vad” kis könyvecskével, Voli pillanatok 
alatt feldob egy absztrakt témát, majd 
napokig “érleli” mielőtt folytatná, az-
tán esetleg marad a régiben, én kis 
figurákat helyezek el ismerősnek tűnő 
tájakban, környezetekben. Művészet és 
a minden irányból hozzá vezető út. Fel-
töltődés egy újabb évre.
Ezt adja nekünk Horná Roveň.

Mikó

Vissza a művészethez

Dunaharaszti - 2018. július 17



DUNAHARASZTI HÍREK

LECSÓ
Új helyszín!
Új zsűri!
Új időpont!
De az ízek a régiek!

LECSÓFŐZŐ verseny 
szeptember 16-án VASÁRNAP, 

délelőtt 10 órától a Baktay téren!

A TEA Egyesület leginkább az anyagi 
források elapadását követően megszűnik, de 
az egyesület alapítói a programjaik egy részét 
tovább is megrendezik, - most már segítséggel.
Összeállt egy jó kis csapat, akik között a 
TEA vezetői, a Lokálpatrióták, a Német 
Nemzetiségi Önkormányzat és a Terembura 
Szerepkör tagjai is megtalálhatóak, így együt-
tesen szervezik a Lecsófőző versenyt.
Lesz amerikai autós bemutató, lesznek ze-
nekarok, sok lecsó és reméljük, lesz jó sok 
csapat!
Nevezni Janák Farkasnál a 0630/469-9207 te-
lefonszámon, vagy a Facebook esemény cso-
portján lehet!

Gyere el, várunk!
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Sikeresen ért véget az első olvasótábor a 
Városi Könyvtárban, néhány vélemény 
a résztvevőktől:
„A tábor várakozáson felül hozta az 
elvárásaimat. Jól érezte magát, nem 
volt unalmas (mint ahogy ő tartott tőle 
előtte), sőt kifejezetten élvezte. Szelí-
den, nem erőszakkal „be lett lopva” a 
programok közé, mintegy természete-
sen az olvasás, a könyv szeretete. Élvez-
te a programokat, különösen az írónő 
érkezése dobta fel: hogy milyen jó fej, 
hogy vannak gyerekei, hogy hús-vér em-
ber. Eldöntötte, hogy el fogja olvasni a 
könyveit, ami - ahogy már előbb írtam 
- tőle még nem hangzott el. Élvezte a 
kézműveskedést, a remek helyszínt, a 
délutáni sziesztát a parkban, a játéko-
kat, sőt a napi szintű olvasást is. Köszö-
nöm az ötletet, a szervezést és az összes 
résztvevő odaadó munkáját!” - egy szülő
„A sok színes program közül elég nehéz 
választani, hogy melyik volt a legjobb, 
de sikerült: a Mészöly Ágnessel való 
találkozás, beszélgetés, az ötletes szám-
háborúszerű könyvháború, az irodalmi 
nyomozás, meg a parkban való csen-
des „pihenés”. Azt nagyon jó volt látni, 
hogy mindenki talált magának baráto-
kat; csapatok alakultak ki. Kifejezetten 
élveztem, hogy Turzó Marianna néni, 
Kreif Kinga néni a könyvtáros nénikkel 
önfeledten kapcsolódtak be a játékok-
ba. Remélem, jövőre is megrendezik, én 
biztosan jövök” - Mira
 „Ez egy nagyon jó tábor! Számomra a 
legérdekesebb a temérdek program kö-
zül az írónő volt (nagyon sok mindent 
megtudtam a szakmáról). Rengeteg 
barátot szerezhetünk egy ilyen jó kö-
zegben. Megmutatja más szemszögből 
a könyvtárat. Én nagyon ajánlom min-

denkinek” - Torontáli Gábor
„Én nagyon jó éreztem magam az 
olvasótáborban. Mészöly Ágnes írónő 
jött el hozzánk szerda délelőtt, akitől 
sok érdekes dolgot megtudtunk egy 
író munkájával kapcsolatban, például 
hogyan készülnek a regények. A Hősök 
terén sok jópofa játékot játszottunk, 
amelyek közül nekem a „Regény-há-
ború” volt a kedvencem! Különösen 
„bejött” nekem a szabad olvasás és a 
sok fantasztikus könyv, ami körülvett 
minket a könyvtárban!! Köszönöm a sok-
sok élményt!” - Marton Fanni Luca 8. b
„Nagyon megmelengette a szívemet, 
amikor a Városi Újságban olvastam a 
tábor meghirdetését. Örültem neki, 
mert ma, a hatalmas kínálatban ilyen 
tematikájú táborról még nem is hallot-
tam. Mindenképpen szerettem volna, 
ha a gyerekem eljön ide (annyira, hogy 
egy másik, már lefoglalt táborban át-
kértem őt egy későbbi időpontra). Azért 
tartottam fontosnak, hogy részt vegyen 
ebben a táborban, mert van összeha-
sonlítási alapom az olvasás háttérbe 
szorulásával kapcsolatban: a különböző 
elektronikus médiumok, alkalmazások 
hogy söprik ki az olvasást a gyerekek 
érdeklődési köréből. Míg a 8-10 évvel 
idősebb testvéreinél természetes volt, 
hogy olvasunk, addig nála ez erős presz-
szióval érhető csak el.” – egy szülő
„Flóra nagyon jól érezte magát. Min-
den nagyon tetszett neki. Amit még 
javasolt, hogy több zenét szeretne eset-
leg. Köszönünk szépen mindent, szuper 
volt!” - Ady Flóra és Mühl Ancsa
Fenti sorok vélemények a Városi Könyv-
tárban első alkalommal – július 2 és 6 
között - megrendezett kortárs irodalmi 
táborról, mely újdonságnak számít a 
nyári táborok sorában Dunaharasztiban. 
Külön öröm és megtiszteltetés volt, 
hogy dr. Szalay László polgármester 

azonnal elvállalta a fővédnök szerepét.
A szervezők és a gyerekek is izgatottan 
kezdték az első napot. Az első perctől 
kezdve megvolt az összhang a résztve-
vők között.
A tábor szervezésekor arra gondoltunk, 
hogy kortárs ifjúsági alkotásokon ke-
resztül könnyebb olyan dolgokról be-
szélni, ami a gyerekekben problémaként 
felvetődik.
A Városi Könyvtár remek és inspiráló 
terepnek bizonyult, hiszen egyrészt a 
gyerekek megismerhették a könyvtárat, 
közben bármikor olvashattak, a játé-
kokon és kreatív feladatokon keresztül 
pedig saját magukról is egyre többet 
tudhattak meg. 
Előzetesen Mészöly Ágnes regényeket 
olvastak a gyerekek, így volt bőven mit 
kérdezni az írónőtől. Egész hétre szóló 
feladatuk pedig az volt, hogy egy ál-
taluk kiválasztott regényhez ajánlót 
írjanak, vagy borítótervet készítsenek. 
Minden napnak megvolt a tematikája: 
némafilm szinkronizálása, időutazás, 
akadályverseny, ki mit tud és sok tár-
sasjáték, együttműködést segítő játék, 
tánc, filmnézés, és a legnépszerűbb: 
ebéd utáni szieszta a Hősök terén.

Kreif Kinga, Turzó Marianna
„Nagyon-nagyon jó volt nálatok, napo-
kig meséltem mindenkinek, fantaszti-
kus munkát végeztek és nagyszerűek a 
gyerekek is!” - Mészöly Ági (írónő)

Ha láttad, azért, ha meg nem láttad, akkor azért!
Szeptember 14-én, pénteken este 19 órától, 
a TEREMBURA Szerepkör ismét bemutatja Egressy Zol-
tán, PORTUGÁL című előadását a Művelődési Házban.
A májusi bemutatót, majd az azt követő további három 
előadást követően, többen keresték a társulat tagjait, hogy 
ezt a produkciót vagy megnéznék még egyszer,
vagy sajnos nem is láthatták, mert a belépőjegyek hamar 
elfogytak.
Most itt a lehetőség, várunk minden nézőt szeretettel!
Jegyek a már szokásosnak nevezhető helyeken kaphatóak: 
Mannheim Squash Klubban, a STEP Utazási Irodában, A 
Fő úton a templommal szembeni papírboltban, a Baktay 
téren a papírboltban és a József Attila Művelődési házban!

Portugál

Olvasótábor
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2018. június hónapban el-
hunytak neve és életkora
Ambrus Ferenc  élt 74 évet

Ari László  élt 92 évet

Bárévi Emil  élt 73 évet

Csengeri Gyula  élt 73 évet

Dandár György  élt 82 évet

Galgóczi Antalné élt 80 évet

Hullan Istvánné  élt 76 évet

Jakab János  élt 63 évet

Liebau László  élt 86 évet

Keszthelyi Béla László élt 81 évet

Király János  élt 89 évet

Kurucz Attila  élt 47 évet

Pauló Tiborné  élt 83 évet

Peczár Antalné  élt 77 évet

Polyák Pál István élt 85 évet

Privigyei Lajos  élt 76 évet

Szalmán Lajosné élt 86 évet

Turi Judit Terézia élt 59 évet

Végh Kálmánné  élt 91 évet

DUNAHARASZTI HÍREK

Ingyenes tanévkezdő tanszerosztást 
és gyermekruha-átvételt tartunk 
augusztus 31-én (pénteken), 16.30-18.00 
óráig a karitász-boltban (a Fő út 73-ban, 
a Szent István Főplébánia mellett). 
Szeretettel várjuk az érdeklődőket: 

Szent Erzsébet Karitász

Ingyenes anyajegyszűrő 
vizsgálatok Dunaharasztin

Az Önkormányzat meghirdeti az in-
gyenes anyajegyszűrés őszi vizsgálati 
időpontjait. Felhívom a tisztelt la-
kosság figyelmét, hogy a vizsgálaton 
kizárólag az anyajegyek szűrésére tu-
dunk sort keríteni, egyéb bőrbetegsé-
gek, elváltozások, gombás fertőzések 
nem tartoznak ebbe a körbe!
Ha azonban Ön gyorsan növekvő, 
színét változtató, vérző anyajegyet 

tapasztal magán, vagy csak szeretné 
anyajegyeit megnézetni, feltétlenül 
számítunk a vizsgálaton való megje-
lenésére! 
A szűrésre ismét a Damjanich u. 23. 
szám alatti orvosi rendelőben kerül 
sor, a vizsgálatokat Dr. Sas Andrea 
Barbara bőrgyógyász szakorvos végzi 
el október 5-én, október 12-én és ok-
tóber 26-án 16-19 óra között. Előze-
tes bejelentkezés szükséges, szeptem-
ber 17-én, és szeptember 24-én 14-17 
óra között, a 20/566-8481-es 

számon, Leimetter Erika asszisztens 
várja a hívásokat.
Ezen a vizsgálaton a dunaharaszti 
állandó lakcímmel rendelkező felnőtt 
lakosok vehetnek részt.
Kérjük, vegyék igénybe ezeket a lehe-
tőségeket!

Dr. Bereczki Péter 
egészségügyért felelős alpolgármester

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

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.
2330 Dunaharaszti, Damjanich u. 32.
06-24/370-304 (A teljes számot tárcsázni kell; a 
beszélgetések hangrögzítésre 
kerülnek.)

Szakmai vezetője: Dr. Békássy Szabolcs 

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

Kedvesek!
2018 júniusában szüle-
tettek névsora
Nagy Natasa Léna 06. 01.

Tóth Máté Mihály 06. 01.

Ládonyi Bátor Márton 06. 02.

Keller Olivér  06. 06.

Fauster Dorina Olívia 06. 07.

Jakab Amira Krisztina 06. 07.

Lőrincz Dominik 06. 09.

Barabás Villő  06. 13.

Kürti Ádám  06. 13.

Gayerhosz  Elizabet    06. 13

Csáfordi Kíra Glória 06. 14.

Janó Vivien  06. 14.

Mogyorósi Zoé  06. 14.

Tarcsai Zétény  06. 15.

Süttő Bertalan  06. 17.

Farkas Lili Zoé  06. 19.

Kerekes Léna  06. 20.

Lovric Luka  06. 20.

Szigethy Nóra  06. 20.

Varga Máté  06. 20.

Horváth Liliána  06. 24.

Ortelli René Zsolt 06. 24.

Fehér Gergely  06. 25.

Pusztai Lénárd István 06. 25.

Árdánházi Noémi Hanna 06. 27.

Czinege Olivér  06. 27.

Tóth Attila  06. 27.

Tóth Enikő  06. 27.

Tóth Rozanna Gabriella 06. 27.

Gubcsó Léna  06. 29.

Közélet
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Török konyha

A nyolcvanas évek közepén egy 
hosszabb törökországi utazás során 
ismerkedtem meg az ország remek 
konyhájával. Rengeteg érdekes helyet 
és eseményt őriz az emlékezetem: az 
átkelést a Boszporuszon egy rozoga 
komp fedélzetén, a fura falovat Trója 
romjai előtt, Kusadasi kikötőjét, 
Ephesus fantasztikus állapotban 
megmaradt romjait, Pamukkale 
akkor még hófehér és szabadon 
megközelíthető mészkőteraszait, 
Alanya tengerpartjának kristálytiszta 
vizét, Kappadokien barlangtemplomait 
és földalatti városát, a Fekete-tenger 
partjainál a több ezer medúzát, ahol 
egyébként, miután megloptak minket, 
ízelítőt kaptunk a török rendőrség 
brutalitásából, az isztambuli 
vásárcsarnokokat, a Topkapi palota 
gigantikus konyháját és a palotából 
nyíló csodálatos kilátást, a városi 
közlekedés káoszát vagy azt a napot 
amikor estig nem lehetett sört 
vásárolni (mint később kiderült a 
választások miatt).
És persze a különleges, hihetetlenül 
változatos ételek ízét. A legeldugottabb 
helyeken is kaphattunk leveseket, 
padlizsános ételek sokaságát, marha-, 
borjú-, birka- vagy csirkehúsból 
készült fogásokat. És persze halat. 
Fokhagymával vagy anélkül. És még 
folytathatnám oldalakon keresztül a 
sort.
Az egyik kedvencem a gyakorlatilag 
mindenütt kapható yogorlu vagy 
iskender kebab (Iskender = Nagy 

Sándor), ami nyárson sült bárányhús 
joghurt szósszal. Könnyű, különösen 
a forró napokon friss ízű, egyszerűen 
nagyszerű étel.

Hozzávalók:
1 nagy hagyma
1 teáskanál só
75 dkg bárányhús (használhatunk 
szűzérmét vagy bélszínt is)
2 evőkanál olívaolaj
4 szelet kb. 1,5 cm vastag kenyér 
(a formakenyeret javaslom)
5 evőkanál vaj (nem margarin vagy 
zsír!)
5 paradicsom
legalább 2 dl joghurt
só

A hagymát meghámozzuk, lereszeljük, 
elkeverjük az egy kanál sóval és egy 
negyedórát állni hagyjuk.
Közben felkockázzuk a húst. A 
hagymapépet szitán átpasszírozzuk, 

hozzáadjuk az olajat, és ebben 
pácoljuk a húst legalább egy órán 
keresztül a hűtőszekrényben. 
A kenyérszeletekről levágjuk a héját, 
enyhén megpirítjuk es felkockázzuk, 
a tetejére tesszük a habosra kikevert 
vajat és a 75 fokra melegített sütőben 
melegen tartjuk. 
A paradicsomot lehéjazzuk (fontos!), 
apróra vágjuk és időnként megkavarva 
közepes tűzön addig pároljuk, amíg 
szétesik (álljunk ellen a fűszerezés 
kísértésének, még csak só sem kell 
bele!). A joghurtot felkeverjük és 
enyhén megsózzuk.
A húst kis fanyársakra tűzzük és a 
grillrácson 4-szer megforgatva 10-15 
percig sütjük.
Ha a hús megpuhult egy adag 
kenyérkockára tesszük a nyársat, 
meglocsoljuk a paradicsompürével és 
a joghurttal és jól megesszzük.

Schwarz Volker

Recept
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Most érdemes behoznia régi autóját, hiszen nem csak, hogy beszámítjuk a használt autót, 
de egyéb kedvezményekkel kombinálva, még jobb áron juthat új ŠKODA OCTAVIA modelljéhez. 
A beszámított gépjármű árán felül, akár 1 500 000 forint kedvezményt adunk az új árából. 
Önnek már csak azt kell kitalálnia, hogy menti ki az 5 éve beragadt válogatás kazettát.

Porsche M5
1238 Budapest, Szentlőrinci út 
Tel.: +36 1 421-8221, 
skoda@porschem5.hu
www.porschem5.hu

*Az ü zemagyag-fogyasztási és CO2-kibocsátási értékek az előírt szabvány (715/2007/EK rendelet) jelenleg érvényes változata szerint kerü ltek meghatározásra. Ezek az értékek összehasonlítási alapként szolgál-
nak más járműtípusokkal szemben, nem szavatolják a jármű valós ü zemagyag-fogyasztását. A kép illusztráció. Az akció kizárólag természetes személyek számára elérhető, illetve közvetlen hozzátartozó számára 
is igényelhető. Az akció 2018.05.28-tól 2018.09.30-ig, illetve a 300 darabos importőri készlet erejéig tart. Az akció meghosszabbításának jogát fenntartjuk! A feltüntetett akár 1 500 000 Ft kedvezmény a 
400 000 Ft-os használtautó-beszámítási kedvezményen felül a magánszemélyeknek szóló 900 000 Ft, illetve a Porsche Casco vagy fi nanszírozás igénybevétele esetén érvényes 200 000 Ft kedvezményt tartal-
mazza. A feltüntetett árkedvezmények az akcióban résztvevő modellek ajánlott kiskereskedői árából kerültek kiszámításra. Az árak márkakereskedőnként eltérhetnek. Jelen hirdetés nem minősül ajánlattételnek.

www.skoda.hu

JÖJJÖN A RÉGIVEL,
TÁVOZZON EGY ÚJJAL

+400 000 Ft kedvezmény új OCTAVIA modell 
árából használtautó-beszámítás esetén!

ŠKODA OCTAVIA kombinált átlagfogyasztás: 
3,9–6,6 l/100km, CO2 kibocsátás: 103–154 g/km*

 kombinált átlagfogyasztás: 
 kibocsátás: 103–154 g/km*

T-PIAH-M5-103-18_Octavia_beszamitas_180x130_02.indd   1 2018. 07. 19.   14:54:54
www.volkswagen.hu

Az Év Autója már volt.
Most övé az év ajánlata?

Az Ön Volkswagen márkakereskedője: Porsche M5  
1238 Budapest, Szentlőrinci út, telefonszám: +36 1 421 8100  
info@porschem5.hu, www.porschem5.hu

A Passat és Passat Variant motorizáltságtól függő, kombinált átlagfogyasztása: 4,2-5,2 l/100 km, CO₂-kibocsátása: 109-137 g/km. Ezen  
értékek a 715/2007 EK rendelet jelenleg érvényes előírásainak megfelelően kerültek meghatározásra. A 30. héttől gyártásba kerülő példányok 
fogyasztási és CO₂-kibocsátási értékei a könnyűgépjárművekre vonatkozó, világ-szinten harmonizált vizsgálati eljárás (WLTP) alapján lesznek 
megállapítva, és a reálisabb vizsgálati eljárási körülmények miatt magasabbak lehetnek. A fogyasztási és CO₂-kibocsátási értékek nem egyes 
járművekre vonatkoznak, nem részei a tájékoztatónak, hanem a különböző járműtípusok összehasonlítására szolgálnak. Ezen értékeket  
a vezetői szokások és egyéb, nem technikai jellegű tényezők (pl. környezeti feltételek) is befolyásolják. A képen látható gépkocsi illusztráció, 
extra felszerelt-séget tartalmazhat. Az akció 2018. június 5-től a 2019. január 31-ig gyárból megrendelt gépkocsikra, illetve a 2019. január 31-i 
raktárkészlet erejéig érvényes. Jelen hirdetés nem minősül ajánlattételnek, az akció részleteiről érdeklődjön a márkakereskedésekben.

Passat és Passat Variant Business modellek  
kimagasló felszereltséggel, akár 1 400 000 Ft árelőnnyel.
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