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Tisztelt Dunaharasztiak!

Először is hadd kívánjak Önöknek 
sok erőt és legfőképp egészséget az új 
esztendőre!
Elbúcsúztattuk a magunk mögött ha-
gyott rendkívüli kihívásokkal terhelt 
2020-as évet. Most az új esztendő 
első napjaiban arra kell összponto-
sítanunk, hogy 2021-ben is helytáll-
junk. Tanúbizonyságot kell tennünk 
arról, hogy képesek vagyunk megáll-
ni a sors viharaiban, kitartunk, tu-
dunk alkalmazkodni, készek vagyunk 
az újra tervezésre és megtaláljuk a 
lehetőségeket a folyamatosan változó 
körülmények közepette is. Azt mond-
ják: derűs csak az lehet, aki szembe-
néz a valósággal.
A világjárvány miatt kialakult hely-
zet 2020 március óta rajzolja át min-
den tervünket. Megannyi elmaradt 
rendezvény, íróasztalfiókba vissza-
tett terv, elhalasztott megbeszélések, 
találkozók…. ugyanakkor tekintsünk 
vissza az eredményeinkre, melyekre 
méltán büszkék lehetünk!
Tavasszal néhány napon belül meg-
szerveztük a járványüggyel kapcso-
latos teendőket és sosem felejtem el 
az Önök fegyelmezettségét és együtt-
működését, amit lépten-nyomon 
tapasztaltunk munkatársaimmal 
együtt. Örök emlék marad bennem 
kollégáim helytállása, higgadt, 
precíz, ugyanakkor emberi és mindig 
segítőkész hozzáállása. Köszönöm.
Nyár végén átadtuk a megújult Or-
vosi Rendelőt, amivel egy minden 
szempontból XXI. századi egészség-
ügyi intézménye lett Városunknak, s 
végre méltó helyet kapott a Védőnői 
Szolgálat is. Bolgár kisebbségünk 
egy gyönyörű emlék kutat avatott 
fel, hogy a dunaharaszti bolgárker-
tészeknek, az ősöknek állítsanak em-
léket a Piac térnél. Tárgyalásokat 
kezdeményeztünk a HÉV felújítás 
kapcsán P+R parkolók kialakítása 
miatt, valamint új P+R parkolót 
alakítottunk ki a Sport szigeten a 
természet védelme érdekében.
Ősszel, a járvány második hulláma-
kor az Önkormányzatok között elsők 
között vezettük be, hogy heti rend-
szerességgel szűrtük az idősgondo-

zásban dolgozókat, illetve a kormány 
központi intézkedéseit megelőzően 
bevezettük az óvodai és bölcsődei 
munkatársak szűrését is, még szep-
tember elején.
Októberben életre keltettük és folya-
matosan bővítjük a 20-21.dunaha-
raszti.hu weboldalt, hogy az internet 
segítségével tudjunk ünnepelni Du-
naharaszti várossá válásának husza-
dik, jubileumi évfordulója alkalmá-
ból. Filmek, cikkek, fotók várják az 
oda látogatókat, akik szeretnének ki-
csit többet tudni közös otthonunkról, 
Dunaharasztiról.
Ahogyan Önök is értesülhettek a hír-
adásokból, Magyarország kormánya 
olyan önkormányzatokat megszorító 
intézkedéseket hozott a világjárvány 
következtében kialakuló gazdasági 
visszaesés miatt, melyek a mi költ-
ségvetésünket is jelentősen befolyá-
solják. A pandémia hatással volt a 
közigazgatási területünkön lévő cé-
gek üzleti életére, gazdasági helyze-
tére is, így adóbevételeink sem úgy 
alakultak idén, mint ahogyan tervez-
tünk azokkal. Minden dunaharaszti 
vállalkozás számára kívánom, hogy 
sikerüljön átvészelni ezt a rendkívüli 
időszakot és kérem őket, hogy lehe-
tőségeikhez képest tartsák meg mun-
kavállalóikat. 
Néhány hónapja hagyta jóvá a Kép-
viselő Testület a következő négy 
évre szóló ciklustervet, akkor még 
nem ismerve a központi pénzügyi és 
adóügyi intézkedéseket, melyek jócs-

kán átalakításra kényszerítették a 
költségvetésünket.
Ha azt mondjuk, hogy 2020 az újra 
tervezés éve volt, akkor 2021 a folya-
matos tervezés éve lesz. Nem mon-
dunk le arról, hogy az eddig létre-
hozott és mindannyiunk számára 
örömöt jelentő eredményeket meg-
őrizzük és fenntartsuk – ugyanakkor 
el kell fogadnunk, hogy nem tudjuk 
majd megvalósítani minden új ter-
vünket és álmunkat.
A koronavírus járvány megrázta az 
egész világot, Európát, az országun-
kat és városunkat is. Sokakat és sok 
mindent elveszítettünk. Sajnos nem 
tudom Önöknek azt ígérni, hogy 
2021 könnyű év lesz. 
Csak azt tudom ígérni, hogy ezt az 
évet is együtt fogjuk megélni, és én 
minden munkatársammal együtt 
Önökért és Dunaharasztiért dolgo-
zom, hogy ez a közösség tovább erő-
södjön és épüljön.
2021 megpróbál majd bennünket, de 
hiszem, hogy közös sikert ünneplünk 
majd. Sok erőt, egészséget, bölcs és 
szívós türelmet kívánok ehhez mind-
annyiunknak.

Dr. Szalay László 
polgármester

 

ÚJÉVI
KÖSZÖNTŐ

Fotó: Tóth Gábor
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Mint ismeretes, a koronavírus járvány idején az 
önkormányzatok képviselő-testületei helyett a polgármesterek 
egy személyben hozzák meg mindazokat a döntéseket, 
amelyek a települések működéséhez szükségesek. Dr. Szalay 
László polgármester Dunaharasztin azt a gyakorlatot 
alakította ki, hogy az előterjesztéseket véleményezésre 
megküldi a képviselőknek, majd az álláspontjuk ismeretében 
hozza meg döntéseit.
December folyamán dr. Szalay László döntött arról, hogy 
az önkormányzat megvásárolja az Akácfa utca 2/a. szám 
alatti épületkomplexumot a Területi Gondozási Központ 
részére, ezzel egy régi tervet váltva valóra. A város idős 
lakosait ellátó, gondozó intézményünk már régen kinőtte 
a jelenleg használt, Batthyány utcai ingatlant, amelynek 
korszerűsítése már nem volt gazdaságos, bővítése pedig nem 
volt lehetséges. Az új helyen egy jóval nagyobb, korszerűbb 
épületbe költözhet az intézmény, a szükséges belső munkák 
elvégzése után, várhatóan a 2021. év második felében. 
A polgármester megalkotta az új talajterhelési rendeletet, 
a piactartásról szóló új rendeletet, a korlátozott várakozási 
övezetekről szóló helyi rendeletet, elvégezte a HÉSZ 
szükséges módosításait, rendelkezett egy Érme utcai ingatlan 
értékesítéséről és hozzájárult ahhoz, hogy a civil szervezetek 
módosítsák (a járvány miatt elmaradó programok miatt) 
eredeti terveiket, melyekre az önkormányzattól támogatást 
nyertek.
Dr. Szalay László megállapodott az Önkormányzat 100%-
os tulajdonában álló DV Kft.-vel arról, hogy milyen 
feladatokkal bízza meg a céget a város. Így a jövő évtől 
a gyerekorvosi-, a felnőtt háziorvosi rendelőépületeket és a 
Védőnői Szolgálat helyiségeit is a DV Kft. üzemelteti, ahogy 
ellátja például a Sport-sziget közterületeinek karbantartását 
is. Ez a konstrukció előnyös az Önkormányzat számára. A 
polgármester ezzel együtt elfogadta a társaság javadalmazási 
szabályzatát is. 
Dr. Szalay László azzal a kéréssel fordult az országos 
tiszti főgyógyszerészhez, hogy írjon ki pályázatot egy új 
gyógyszertár létesítésére Dunaharasztin, mert ezt a város 
lakosságszáma indokolja.

Közismert, hogy Magyarország Kormánya az elmúlt 
időszakban több olyan döntést hozott a veszélyhelyzetben 
a vállalkozások, magánszemélyek terheinek csökkentésére 
hivatkozva, amelyek alapvetően befolyásolják az 
önkormányzatok pénzügyi helyzetét. Így elrendelték az 
adóstopot, miszerint a helyi adók nem emelkedhetnek 
jövőre. Így dr. Szalay László rendelettel vonta vissza azokat 
a (szükséges) döntéseket, amelyeket még júniusi ülésén 
hozott meg a képviselő-testület a helyi adók egy részének 
emeléséről.
Ennél is nagyobb problémát fog jelenteni önkormányzatunknak 
az iparűzési adó megfelezése a kis-és közepes vállalkozások, 
valamint az egyéni vállalkozók körében. Jelenleg csak annyi 
tudható, hogy a pénzügyminisztérium január 31-ig kidolgozza 
javaslatát a 25 ezer fő alatti települések kompenzálásáról. 
Amint megtudjuk a részleteket, tudósítunk róla, az azonban 
biztos, hogy a város jövő évi költségvetését ez a döntés 
alapvetően meghatározza, sajnos, negatív irányban.

2021. január folyamán kihelyezzük azokat a közlekedési 
táblákat, amelyek a Fő út központi szakaszának és a Baktay 
tér környékének korlátozott várakozási övezetbe vonásáról 
tájékoztatnak. Az érintett övezetekben munkanapokon 
8-14 óra között maximum két órát lehet megszakítás nélkül 
várakozni, a kezdő időpontot a szélvédő mögé helyezett órán 
kell bejelölni. Változás az eredeti elképzeléshez képest az, 
hogy a HÉV-állomás oldalán található parkolósávok nem 
kerülnek be a korlátozott övezetbe. Felhívjuk a figyelmet 
itt is, hogy az Önkormányzat új parkolókat épített a Sport-
sziget bejáratánál és a Fő úton, a volt gázcseretelepen, 
amelyek korlátozás nélkül használhatók!

2021. januárjában elmarad a szokásos 
tüdőszűrés, mivel a tüdőszűrő állomás a jelenlegi 
veszélyhelyzetben nem vállalja a kitelepülést. 
Amint az a későbbiekben lehetséges, igyekszünk 
megrendezni a tüdőszűrést.

Döntések járvány idején
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A-B menü 
az iskolákban

Az Önkormányzat és a közétkeztetést 
végző Prizma-Junior Zrt. közös fej-

lesztésének keretében 2021. február 
1-től kétféle menüsorból választhat-
nak az iskolás gyermekek szülei Du-
naharasztin.
2021. február 1-jével online szülői fe-
lülettel és online fizetési modullal bő-
vül a gyermekétkeztetési program a 
Menza Pure online felületén. A web-
oldal segítségével a szülők a napi meg-
rendeléseket és lemondásokat intézhe-
tik gyermekeik részére, illetve a felület 
lehetővé teszi a bankkártyás fizetést.
Az általános iskolák és a gimnázium 
tanulói esetében 2021. február 1-jétől 
az ebédre vonatkozóan „A” vagy „B” 
menü kiválasztására nyílik lehető-
ség. A teljes hónapra vonatkozó „A” 

vagy „B” ebéd kiválasztása adott hó-
napot megelőző hó 10-e és 20-a között 
lehetséges, amennyiben a szülő nem 
választ a menük közül, úgy automati-
kusan az „A” ebéd kerül megrendelés-
re a gyermek részére.

Olajszennyezés 
Dunaharasztin is  

Az Önkormányzat közterület-felügye-
lői bejelentést kaptak egy, az A3-as 
esővízcsatornán úszó, kiterjedt olaj-
foltról. Percek alatt a helyszínre ér-
tek, és gyors intézkedéseikkel sikerült 
megakadályozni, hogy a szennyeződés 
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VÉRADÁS!

Január 13-án, 
a József Attila 
Művelődési Házban,
13 órától 

Minden véradót vár a 
Vöröskereszt Dunaha-
raszti Szervezete: 
Aki vért ad, életet 
ment! 
Jöjjenek minél többen!

DUNAHARASZTI HÍREK

elérje a Duna-Tisza Csatornát, be-
láthatatlan károkat okozva az ottani 
élővilágnak.
Ismert, hogy a közelmúltban micso-
da tragédia érte a szigorúan védett 
Kis-Dunát: nagy mennyiségű olajat 
engedett valaki a folyóba, hatalmas 
károkat okozva a vízi és szárazföldi 
élővilágnak. Nos, tegnap ez majdnem 
megismétlődött Dunaharasztin, de 
az illetékes szervek összefogásának és 
gyors fellépésének hála sikerült meg-
előzni a nagyobb bajt.
Az olajfolt tovább terjedését a Beth-
len Gábor utca magasságában sikerült 
megállítaniuk a város közterület-fel-
ügyelőinek, akik a katasztrófa-véde-
lemtől kapott olajfogó párnák segít-
ségével megakadályozták a további 
szennyezést. Időközben a Városi Ren-
dészet vezetője és a csapadékvíz-elve-
zető rendszert üzemeltető Hidrográd 
Kft. munkatársa lokalizálta az árokba 
olajat folyató csatornát, és mintegy 30 
csatornafedő felemelésével jutottak el 
végül ahhoz az ingatlanhoz, amely a 
szennyeződés kiindulópontja volt. A 
helyszínre kiszállt ezt követően a rend-
őrség, a katasztrófa-védelem és a jegy-
ző is, és közös helyszíni szemlét tartot-
tak a családi ház udvarán, ahol, mint 
kiderült, egy illegálisan kialakított, a 
városi rendszerbe bekötött esővízgyűj-
tő csatornába folyatták a gázolajat. A 
hatóságok a szükséges intézkedéseket 
megtették és megteszik.
Dunaharaszti Önkormányzat a kárel-
hárítást azonnal elvégezte. A szeny-
nyeződés közel két kilométernyi hosz-
szúságban közvetlenül elszennyezte a 
város vízelvezető rendszerét, ezt át kel-
lett átmosni, kotorni, a hulladékot el-
szállítani, és folyamatosan monitorozni 
a szóban forgó szakaszt. A költségeket 
csak megbecsülni lehet, természetesen 
mindent megtesz azért a város, hogy 
ezt áthárítsa a szennyezőre.

Decemberben 

a Dunaharaszti Balett Stúdió és a Szi-
várvány Óvoda vezetésének együtt-
működésével, a nagy pandémiás szür-
keség közepette sikerült valami színt 
varázsolni a városi közhangulatba, a 
Mikulás megjelenésével. A gyerekek 
által nagyon várt nagyszakállú, nagy 
puttonyú jótevő kiválóan alkalmaz-
kodott az időjárási körülményekhez 
és nem szánnal, hanem lovashintóval 
érkezett, mindannyiunk nagy örömé-
re. Hasonló hangulat javító, ünnepi 
gesztusként értékelhetjük a helyi tö-
meg közlekedést működtető vállalkozó 
díszcsomagolásba öltöztetett buszait 
is, melyen karácsony és újév között 
utazhattak a harasztiak.

Felhívás partnerségi 
véleményezésre
Dunaharaszti város 
településrendezési 
eszközeinek eseti 
módosítása

Dunaharaszti Önkormányzat Képvi-
selő-testülete a város Településrende-
zési Terveinek módosításáról döntött. 
A rekreációs területre vonatkozó ter-
vekről és a véleményezésükkel kap-
csolatos nyilvánosság biztosításáról a 
www.dunaharaszti.hu honlap „Duna-
harasztiról” címén belül a „Partner-
ségi Egyeztetések” címszónál tájéko-
zódhatnak.
Dunaharaszti Város Képviselő-testü-
letének a településfejlesztéssel, tele-
pülésrendezéssel és településkép-ér-
vényesítéssel összefüggő partnerségi 
egyeztetés helyi szabályairól alkotott 
5/2017. (V. 2.) önkormányzati ren-
delete 3. §-a alapján a partnerségi 
egyeztetésben résztvevők körét tájé-
koztatom, hogy Dunaharaszti Város 
Önkormányzata döntött település-
rendezési eszközeinek eseti módosítá-
sáról. A településrendezési eszközök 
módosításának egyeztetése a telepü-
lésfejlesztési koncepcióról, az integrált 
településfejlesztési stratégiáról és a 

településrendezési eszközökről, vala-
mint egyes településrendezési sajátos 
jogintézményekről szóló 314/2012. 
(XI. 8.) Kormányrendelet (a további-
akban: Rendelet) alapján történik. A 
Rendelet alapján a polgármester a te-
lepülésrendezési eszköz tervezetét vé-
leményezteti a partnerekkel a 29/A.§ 
és a veszélyhelyzet ideje alatt egyes 
településfejlesztési, településrendezési, 
településképi, építésügyi és örökségvé-
delmi, valamint közigazgatási hatóság 
eljárási szabályok eltérő alkalmazásá-
ról szóló 143/2020. (VI. 22.) Korm. 
rendelet szerint.
Fentiek alapján tájékoztatom a tele-
pülés lakosságát, a partnerségi egyez-
tetésben résztvevők körét, hogy vész-
helyzet ideje alatt az Önkormányzat a 
partnerségi egyeztetés személyes meg-
jelenést előíró szabályaitól eltérően a 
tájékoztatást, a véleménynyilvánítást 
és az egyeztetést elektronikus úton 
folytatja le. A Rendelet szerinti mun-
kaközi tájékoztatás lakossági fóruma 
kizárólag elektronikus úton történik. 
Az elkészült dokumentumok elekt-
ronikusan a www.dunaharaszti.hu 
honlap hu honlap „Dunaharasztiról” 
címén belül a „Partnerségi Egyezte-
tések” címszónál 2021. január 18-tól 
lesznek elérhetők.
Tájékoztatom az érdekelteket, hogy 
a településszerkezeti terv és a helyi 
építési szabályzat módosításának ter-
vezetével kapcsolatban észrevételt, 
javaslatot tehetnek, véleményt nyil-
váníthatnak 2021. január 27-ig kizá-
rólag elektronikus úton a titkarsag@
dunaharaszti.hu és a foepitesz@duna-
haraszti.hu e-mail címre egyidejűleg 
elküldve.

Tisztelettel:
Dr Szalay László polgármester
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„Emlékezz! A mohó idő megnyeri sor-
ra a játszmát, nincs csalás, csak veszít-
hetsz! – ez a rend. A nap száll; nő az 
éj; emlékezz! – odalent az örök szom-
jú mély: pereg a homokóra.” (Charles 
Baudelaire: Az óra) A 2020-as év tova-
tűnt; itt van már az új 2021-es! Honis-
mereti sétánk tisztelgés az elmúlt idők 
és jeles elődeink előtt. „Az Apponyi Al-
bert tér a Fő út és a 180 m-es Apponyi 
utca találkozásánál lévő terület a Fel-
sővárosban. A rendszerváltozás előtt 
„Buszforduló” néven volt ismert. Ma 
kellemes park, szökőkúttal, pihenő pa-
dokkal, virágokkal. A téren található 
városüzemeltetést végző épület régen 
gróf Apponyi Albert egykori üdülővil-
lája volt… Az Apponyi utca még a 19. 
század végén az Újharaszti nyaralótelep 
kialakításakor - mint Hegyi Lajos utca – 
jött létre. Ma is érezni patináját, hiszen 
az egykori palotavillák állnak, s méltó-
sággal őrzik a régi Haraszti fényét.”- írta 
Dr. Helméczy Mátyás helytörténész.
175 éve született Apponyi Albert (Bécs, 
1846. május 29. – Genf, 1933. február 
7.) gróf, politikus, miniszter, nagybir-
tokos, a képviselőház elnöke, az MTA-
, a Kisfaludy Társaság tagja. Aktívan 
politizált abban az ellentmondásos 
időszakban, amelyről Bánffy Miklós a 
„Megszámláltattál és könnyűnek ta-
láltattál” című „társadalomkritikáját” 
írta. Előszőr a Deák-, a Szabadelvű-, 
később a Kossuth-párthoz csatlakozott. 
Megszervezte az ellenzéki Nemzeti-, a 
Függetlenségi Pártot; az I. világháború 
végéig a párt egyik vezetője, és a koalí-
ció vallás- és közoktatásügyi minisztere. 
Sajnálatos és nagy politikai tévedése 

a nemzetiségek fokozott elnyomására 
irányuló iskolatörvény keresztülvite-
le. Talán a lelkiismeretfurdalása miatt 
lett a trianoni békedelegáció vezetője? 
Nagy nyelvtudású és hatásos szónok, 
két méter magas, tekintélyt parancsoló 
arisztokrata volt, rendkívüli adottságait 
a trianoni békeszerződés revíziójáért 
folytatott harc szolgálatába állította: 
„Ha Magyarország abba a helyzetbe 
állíttatnék, hogy választania kellene 
ennek a békének az elfogadása vagy 
visszautasítása között, úgy tulajdon-
képpen arra a kérdésre adna választ: 
helyes-e öngyilkosnak lenni, nehogy 
megöljenek”  – jellemezte Magyaror-
szág helyzetét a trianoni béketárgyalá-
son a politikus és közéleti ember, akit 
a század elejétől haláláig ötször jelöltek 
Nobel-békedíjra, amelynek elnyerését 
alighanem csak az általános magyarel-
lenesség akadályozta meg.
Tekintsék meg ajánlóinkat, amelyek 
személyes élmények alapján születtek, 
hogy kedvet ébresszenek másokban is e 
remek olvasnivalókhoz: 

Bihari Zoltán: MI, SVÁBOK: TÖRTÉ-
NETEK MAGYARORSZÁGI NÉME-
TEKRŐL. Gyönyörű monográfia szü-
letett a Nemzeti Értékek Könyvkiadó 
gondozásában 2020-ban. A könyv szer-
zői az ismeretterjesztés nemes igényével 
szeretnék bemutatni a magyarországi 
németajkú nemzetiséget riportokkal, 
történetekkel és személyes portrékkal. 
A németek 18. századi betelepítése 
a török idők végeztével az elnéptele-
nedett területekre számos birodalmi 
tartományból történt. Utódaikat „svá-
boknak” hívják, függetlenül származási 
helyüktől. A Harasztin élők ősei több, 
mint 300 éve Ulmból a Dunán tutajon 

érkeztek - ők a „második honalapítók” 
itt az régi, de ekkor kihalt Harasztin. 
Ennek az egyáltalán nem veszélytelen 
utazásnak állít emléket a megindítóan 
szép Nepomuki Szent János-napi ünne-
pi - német nyelvű - szentmise és kör-
menet a Dunához, ahol égő mécsessel 
kis tutajukat „vízre bocsátják” a mai 
leszármazottak. „A harasztiak kezde-
tektől alapvetően a földművelésből és 
az ehhez kapcsolódó feldolgozóiparból, 
például a Kis-Dunán malmok működ-
tetéséből…éltek, árufeleslegüket a pesti 
piacokon értékesítették.” - Meséli a vá-
rosunkról szóló riportban Gerber Fe-
renc a Német Nemzetiségi Önkormány-
zat elnöke. Ma is gazdag hagyománya 
van a kertészkedésnek Harasztin; és 
még mindig fellelhető az a takaros 
rendezettség az „alsófaluban”, amely 
minden sváb település sajátossága. Kö-
szönjük Gerber Ferenc elnöknek, hogy 
gyűjteményünknek 3 példányt ajándé-
kozott ebből a tekintélyes és igen érté-
kes kötetből – tekintettel a várhatóan 
nagyszámú érdeklődőre -, így többen is 
tudják kölcsönözni; ajánljuk nemcsak a 
sváboknak!.

PRESSER KÖNYVE I.  Budapest, 
Helikon Kiadó, 2020/ „Szeretek film-
zenét, színházi kísérőzenét írni, de bal-
ettet is (...)de a dalírástól sehogy sem 
lehet engem eltéríteni, a végén mindig 
oda lyukadok ki.” Ez az a Presser Gá-
bor, akit jól ismerünk. Aki nekünk írja 
a dalt és nekünk énekel. De most itt 
ez a könyv, több száz oldalnyi sajátke-
zű Presser-szöveg: emlékek, jegyzetek, 
meglátások, tévedések, megtörtént - 
vagy a szerző szerint megtörtént - va-
lós események, hallomások, látomások, 
dokumentumok és áldokumentumok, 
dalszövegek, filmnovellák, fotók, láb-
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jegyzetek, netán még kották is. Presser 
Gábor elérkezettnek látta az időt, hogy 
elmondja, ő hogyan élte meg a „Pres-
ser-sztorit”. Azt a történetet, aminek 
hosszabb vagy rövidebb fejezeteit oly 
sokan ismerik az Omegától (1967) az 
LGT-n át - leginkább a dalain keresz-
tül. A személyes hangú életrajzi könyv-
ből most új megvilágításba kerülnek 
egy legendás korszak ismert (és ismeret-
len) történetei, beleshetünk a stúdiók, 
a Vígszínház kulisszái mögé, és olvas-
hatunk a „barátok és ellenségek” közt, 
munkával eltöltött több, mint 50 évről. 
Presser megírta az év egyik legjobban 
várt könyvét, amit oly sokan szeretné-
nek ajándékba kapni.
Kate Hewitt: EMLÉKEDBŐL ÉLEK - 
AMIKOR MÁR MINDENT ELVESZ-
TETTÉL, MIBŐL MERÍTHETSZ 
MÉG ERŐT? Álomgyár Kiadó, 2020 /
Nathan West teljes szívéből szerette a 
feleségét, Laurát. De most elvesztette 
őt. Laura - látszólag - véletlenül bűn-
cselekmény áldozata lett. Pedig ő volt a 
kapocs, amely összetartotta a családot. 
Nathan számára az élet elképzelhetet-
lennek, értelmetlennek tűnik a felesége 
nélkül. A férfi próbálja maga mögött 
hagyni a hívogató sötétséget, miköz-
ben lányai mind-mind a saját mód-
jukon élik meg a gyászukat, már-már 
az önpusztítás határát súrolva. Mind-
ez veszélybe sodorja a család jövőjét. 
Nathannak segítségre van szüksége a 
történtek feldolgozásához, ezért olyan 
embereket keres fel, akik közel álltak 
Laurához. Így kerül a képbe Maria, aki 
fény az éjszakában. Vagyis pontosan 
az, amire a családnak szüksége van. 
Maria rövid idő alatt mindannyiuk 
pótolhatatlan lelki támaszává válik. De 
a történetek, amelyeket Maria Lauráról 
megoszt velük, korántsem nyerik 
el Nathan tetszését. A feleség, aki 
elhanyagolva érezte magát, az anya, aki 
túl volt terhelve... Nathannak nehezére 
esik ezeket a képeket összeegyeztetni 
azokkal az emlékekkel, érzésekkel, 
melyeket szeretett feleségéről őriz 
szívében. Elképzelhető, hogy valójában 
nem is ismerte a kedvesét? Egyáltalán 
megbízhat-e Mariában? Nem tud 
szabadulni a gondolattól, hogy a nő 
valamit titkol. És Maria valóban egy 
olyan titok birtokosa, amely alapjaiban 
tudná megrengetni Nathan családját. 
Azzal a nappal kapcsolatos, amikor 
Laura meghalt...Egy bensőséges és 
erőteljes regény, amely belemarkol 
a szívedbe, és jó ideig el sem engedi. 
Rávilágít arra, hogy az, amire korábban 
nem gondoltunk, hogyan képes új 

szemszögből megmutatni számunkra a 
világot. Jodi Picoult és Diane Cham-
berlain rajongói imádni fogják.
Takács Anita: SZÁVA MONDANDÓ-
JA ARRÓL, AMIT TUDNOD KELL, 
MIELŐTT KUTYÁT FOGADNÁL 
BE A VACKODBA Magánkiadás, 
2018/ Sok családban felmerül a kér-
dés: legyen-e kutya a háznál? A válasz: 
mindenképp! Azonban nem mindegy, 
hogy ez egy remek lehetőség lesz, amely 
a gyermek jellemfejlődésére pozitívan 
hat, vagy pedig egy feszültségekkel és 
csalódásokkal teli folyamat, amelynek a 
vége akár a kutya menhelyre kerülése 
lehet. Ha az előbbi történik, akkor az 
ifjabbak elsajátíthatják azokat a kész-
ségeket, mint a magabiztosság, határo-
zottság és a nehéz helyzetekben is nyu-
godt helytállás. – Tanulj meg valamit a 
világból!

Bálint György: KERTÉSZNAPLÓ 
2021. Budapest, Kossuth Kiadó, 2020./
Az év első napjaiban még tart az ün-
nepi hangulat és talán arra is futja az 
időnkből, hogy már a tavaszról, nyár-
ról ábrándozzunk. Érdemes az előző 
évre visszatekintve tervezgetni. Mi az, 
ami jól sikerült, mi az, ami kevésbé? 
Gondoljuk végig, hogy mit szeretnénk 
termeszteni ebben az új évben. Elké-
szíthetjük – és ezzel időt nyerünk – a 
konyhakert és a virágágyások ülteté-
si tervét. Ha nagy hó esett, rázzuk le 
a tűlevelű fákról és cserjékről. Addig, 
amíg megérkezik a tavasz, csíráztatott 
magvakkal pótolhatjuk zöld-éhségün-
ket. Fogjunk egy befőttesüveget, te-
gyünk bele egy evőkanál csíráztatni 
való magot (zsázsát, lucernát, retket, 
csicseriborsót), majd öntsük fel vízzel. 
Az üveg tetejére rögzítsünk gézlapot. 
Egy éjszakai ázás után öntsük le a vizet 
és naponta öblítsük át a magokat. 2-3 

üveg használatával folyamatosan bizto-
sítjuk zöld-igényünket, ami nagyon fi-
nom. Ehhez hasonló hasznos tanácsok 
származnak a tavaly koronavírusban el-
hunyt és nagyon népszerű Bálint gazda 
tollából.
John C. Lennox: HOL VAN ISTEN A 
KORONAVÍRUS IDEJÉN? Budapest, 
Harmat Kiadó, 2020/ Különös időket 
élünk. Sok minden szertefoszlott, ami 
biztossá tette életünket, és egyre sebez-
hetőbbnek érezzük magunkat. Összeza-
varodunk és nem értjük, hogy miként 
közelítsünk e szörnyűséges problémá-
hoz. A szerző rövid, mégis tartalmas 
könyvében a különböző világnézetek 
fényében vizsgálja a koronavírust, hogy 
megmutassa, a kereszténység nem csu-
pán magyarázatot ad, hanem reményt 
is nyújt, amelybe belekapaszkodha-
tunk.
Christy Wilson Beam: MENNYEI 
CSODÁK Szeged, Lazi Kiadó, 2015/ A 
könyv egy édesanya gyönyörű (és igaz) 
története arról, hogy gyógyíthatatlan 
betegségben szenvedő gyermeke, An-
nabel miként élt túl egy veszélyes bal-
esetet. A mű legmisztikusabb része a 
kilencéves kislány beszámolója az őran-
gyalával való találkozásról, aki végig vi-
gyázott rá. A viszontagságos események 
arra tanítanak bennünket, hogy sosem 
szabad feladni a reményt, mert a csoda 
itt van körülöttünk – bár az emberi ér-
telem számára felfoghatatlan…
MINI GALÉRIÁNKBAN A TÉL VA-
RÁZSA című tárlat tekinthető meg 
SKARUPKA ISTVÁN alkotásaiból. 

REJTVÉNYÜNK, amellyel húszéves 
városunkat, de sokkal régebbi települé-
sünket ünnepeljük: mit látunk a fotón? 
(Forrás az online térben: www.dhbiblio.
hu>dokumentumkereső>kereső>fotó-
kereső>(tipp): témakör szerint be le-
het írni: HK vagy HF.)  A dhbiblio@
dhbiblio.hu-ra kérjük a helyes válaszo-
kat!   Tekintettel a rendkívüli helyzetre 
a SZEMÉLYES KONTAKTUSOKAT 
MINIMALIZÁLVA NEM LEHETÜNK 
NYITVA. Telefonon, e-mailen, honla-
pon, facebookon elérhetők vagyunk – 
keressenek bennünket! 
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Elment egy mecénás 

Nagy István emlékére

Nagy István Tasson született, 1948-ban. Paraszti gazdál-
kodó családban nevelkedett, majd tanulóéveiben az ipar-
ban próbálkozott. Szakmát tanult, lakatosként szabadult, 
s a kor fiataljaihoz hasonlóan, gyárban kezdett dolgozni. 
1979-ben elhagyta a szocialista iparvállalati rendszert, 
saját lábára állt, kisiparosként folytatva szakmáját. Szor-
galmasan dolgozott, mestervizsgát tett. Fokozatosan fej-
lesztette vállalkozását, így a rendszerváltozás korát, mint 
sikeres vállalkozó élte meg. 
Bekapcsolódott a politikai életbe is a Független Kisgazda 
Párt tagjaként. A párton kívül nem vállalt funkciót, vállal-
kozásában dolgozott.  
Megalkuvást nem ismerő harcossága, szókimondása miatt 
kiszorult a pártpolitika első vonalából, de elveit soha nem 
adta fel. A végsőkig tagja maradt a Történelmi Kisgazda-
pártnak. 
A helyi közéletben azonban aktív volt. Tehetős vállalko-
zóként vallotta, hogy a vagyon kötelezettséget jelent a 
köz javának szolgálatára. Sokfelé adakozott, jótékonyko-
dott: támogatott alapítványokat, egyesületeket, a nem-
zet ügyét felvállaló politikai szervezeteket, és nem utolsó 
sorban egyházakat. Komoly, vagyont érő összegekkel állt 
élére a Rákóczi-ligeti katolikus templom építése első kí-
sérletének, amely − nem az ő hibájából − meghiúsult.  
Épített evangélikus parókiát, és többedmagával létreho-
zója volt a ma is működő orvosi ügyeletet ellátó nonprofit 
társaságnak. Mint rendíthetetlen antikommunista, a Du-
naharaszti ’56-os Emlékbizottság tagjaként részt vett a 
helyi szabadságharcos emlékmű létrehozásában. 
Elkötelezett polgárként az elsők között csatlakozott az 
újonnan alakult Dunaharaszti Polgári Körhöz, melynek 
alelnökeként számos értéket hozott létre: Ő készítette el 
a városavatás alkalmából az első dunaharaszti üdvözlő-
táblákat a városba vezető utaknál. Számtalan rendezvény, 
összejövetel, kiadott könyv támogatója volt. Szervezte és 
anyagilag segítette a sikeres dunai hajókirándulásokat.
Olvasott, művelt emberként jól mozgott a kultúra vilá-
gában is. Feleségével, Ilonával jó ízléssel választották ki a 
szponzorált előadásokat, művészeket. Az ő támogatásával 
az országban először a dunaharaszti Szent István temp-
lomban hangzott el Bach összes orgonaműve, Király Csaba 
orgonaművész tizennégy vasárnapot felölelő koncertsoro-
zatában. Önkormányzati képviselőként, az első szabadon 
választott testület tagjaként, egyik megálmodója és kezde-

ményezője volt a Dunaharaszti Zeneiskolának.
Szeretett felesége halála nagyon megviselte, de emlékének 
szentelve is folytatta a jótékonykodást. Létrehozta a Nagy 
Istvánné Alapítványt, amely tehetséges diákokat támoga-
tott.
Az utóbbi években egészsége meggyengült, kicsit visszavo-
nultabb életet élt jelenlegi párjával, Erzsébettel. A Rákó-
czi-ligeti Szent Imre búcsú azonban elképzelhetetlen volt 
az ő főztje nélkül.
A legutóbbi búcsúra már nem tudott elmenni. Halmozó-
dó betegségeivel kórházba került és legyengült szervezetét 
nem kímélte a koronavírus. November 28-án reggel örökre 
elaludt.
Mindvégig hű tassinak tartotta magát, de hasonlóképpen 
szerette városunkat is: a haraszti temetőt választotta vég-
ső nyughelyéül. Talán utolsó jótékonykodásaként, elkészít-
tette, majd felhelyeztette a ligeti Szent Imre templom tor-
nyába keresztet. 
Nagy Istvánt nemzeti eltökéltség, nyughatatlan igazságke-
resés, rendíthetetlen keresztény hit jellemezte. Ízig-vérig 
lokálpatrióta volt, ezt bizonyítja életútja is. Így őrizzük 
meg emlékét. 

Dunaharaszti, 2020. december.
Gáll Sándor

Képek - Festők
Tornyai János: Juss

Festmény? Káromkodás? Halotti tor? 
Minden emberi indulat kavargása vagy 
egy nép sok évszázados történetének 
időtlen rögzítése? Az első pillanatban 
nehéz eldönteni.
Fehér villanás a vásznon. Két kéz. 
Nem is kezek... tépő karmok. Folyta-

tásukként minden elszabadult állati 
ösztön, belepréselve egy felugró asz-
szony alakjába. Azután csönd. Ülő 
öregember, a minden mindegy befelé 
forduló közömbösségével. A búcsúz-
kodó élet. Az öreg mellett csak a ke-
lengyés láda őrzi ilyen közömbösen a 
vagyont, a verekedés okozóját: a jusst. 
Háttérben a régi szuperlátos ágyban 
halott, vagy haldokló. Az ágy sarká-
nál álló, lehajtott fejű asszony, ruhá-
jába csimpaszkodó gyerek. A kelen-

gyés láda fölött asszonyok rángatják 
a jusst, amelyből a képen csak egy 
kendő látszik. Hátul a sógor érdeklődő 
arccal tekint a marakodó asszonynép-
re. Egy öregember, három asszony, a 
ládába kíváncsian belebámuló gyerek 
mondják el a juss történetét, a töb-
bi már nem fontos, még csak nem is 
vázlatos, csak felvázolt emberalak. Élő 
főszereplő ellenben a mestergerenda, a 
búbos kemence, mint a szűk horizont 
megszemélyesítője -, a madzagról leló-
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Keresztény szemmel
BÚÉK 2021

Tisztelt Olvasó! Mire kézbe veszi ezt a lapszámot, már 
majdnem január derekán vagyunk. Ezért engedjenek meg 
egy kis visszatekintést. Amikor kopogom ezeket a sorokat, 
az egy évvel ezelőtti érzések kavarognak benem. Majd szét-
vetette az optimizmus a társadalmat. Dübörgött a gazda-
ság, olyan érzése volt az embernek, hogy most fognak a fák 
az égi nőni. A szilveszteri BÚÉK-olás, majdnem hihető-
nek tűnt. Aztán jött, ami jött. Újév lett, boldogság annál 
kevésbé. 2020.Sziveszterén nem(nagyon) durrogtak a pe-
tárdák. Hallgatva a híreket, mintha a remény szavunknak 
új szinonimája született volna. Úgy hívják: vakcina. Nem 
tisztem állást foglalni szakmai kérdésekben, de nem va-
gyok vírustagadó. Szilveszterkor elbúcsúztattuk az Óesz-
tendőt, a hitben élők hálaadással.
Elkezdődött a 2021. esztendőelső napja. A keresztény ha-
gyomány azt tartja, hogy Január elseje Jézus neve napja. 
Születése után a nyolcadik napon, ekkor mutatták be a 
templomban. Tehát az Újesztendőt Jézus nevében kezdjük. 
A naptárunk is ennek a leképezése: Kr. előtt, Kr. után.
Január hatodika, Vízkereszt ünnepe. A napkeleti bölcsek lá-
togatása Jézusnál, akik aranyat (gazdagság), tömjént (lelki 
tisztaság), és mirhát ajándékoznak (halotti kenet). A folk-
lórban ez a „Háromkirályok” ünnepe. Ennek azonban sem-
miféle evangéliumi alapja nincsen. Ezen a napon ünnepel-
jük Jézus bemerítését a Jordánban, valamint a keresztény 
missziót. Kívánok, minden kedves Olvasónak minden jót. A 

múlt század ötvenes éveiben is kívántak BÚÉK-ot. Az akkor 
üldözött keresztények így értelmezték: Bízzad Újra Életed 
Krisztusra. Így is legyen BÚÉK 2021!

Varsányi Ferenc

gó, száradó rongyok, a két osztályozó 
asszony karmai között feszülő kendő.
Nézem a képet. A szoba ládástól, 
gúnyástól, kemencéstől nem ér ötven 
koronát.
Ezen a szobán, ezen a pár alakon ke-
resztül végig hullámzik az emberi lélek 
minden változata, a közömbös nyuga-
lomtól, a kíváncsiságtól a kapzsiságon 
keresztül egészen a vérontásra képes 
vak dühig. Osztozik a nincsen. A nin-
csen, a semmin, amelyért mégis érde-
mes egy életen, tán nemzedéken ke-
resztül is haragot tartani, irigykedni, 
tán még ölni is.
Ez a Juss. Ennyit a közömbös szem-
lélő is lát belőle. Hatalmas erő, festői 
előadásmód, nagyszerű színkultúra, 
megdöbbenti még az idegen nemzetek 
fiait is. Mindenütt szín, sehol tónus. 
Zöldes, barnás háttér előtt lejátszó-
dó jelenet, a megtört fehérek, sárgák, 
krapplakkok játéka a karokon, ruhá-
kon megcsillanó reflexek - minden más 
műfajt, irodalmiságot könyörtelenül 
mellőzve -, a paletta nyelvén jelenítik 
meg mind a nyugalom, mind az indu-
lat feszültségét. A szék karjára hulló 
arany-narancssárga, mint az egyetlen 
látható fény a szobában. Villog, mint 

Bercsényi pengéjén a napsugár. Szinte 
előrelöki a székről felugró asszonyt. Ha 
csak ennyi volna a kép mögött, Tor-
nyai hatalmas mesterségbeli tudásával 
három-négy vázlat után elkészült vol-
na a mű. Holott a Juss ismert olaj és 
rajzvázlatai is megközelítik a százat. A 
rajzok közé írt, önmagának adott uta-
sításokban annyi lényegtelennek látszó 
aprólékos feljegyzés, tűnődés, kétség, 

viaskodás van, amennyit Tornyai szak-
mai készültsége nem tesz indokolttá, 
amennyit nem ismerek egyetlen ma-
gyar festőnél sem.
Forrás: Galyasi Miklós: Tornyai Já-
nos: Juss (Hogyan készül a mű?) c. 
cikkéből
Művészet, V. évf., 6. sz., 1964. június, 
Olaj, vászon, 99,3x137,8 cm
Magyar Nemzeti Galéria
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A házi macska

A háziállatok érdemei megszámlálha-
tatlanok, jelentőségük az emberiség 
történetében felbecsülhetetlen. Már a 
jelenlétük, megfigyelésük önmagában 
örömforrás. Izomerejük a földművelés-
ben, háborúkban, szállításban, utazás-
ban pótolhatatlan segítséget nyújtott 
évszázadokon át. Húsukkal táplálták, 
bőrükkel szőrükkel melegítették tes-
tünket. Sporteseményeken önfeledten 
szurkolhatunk agárnak, lónak, akár 
fogadhatunk is a nyertesre. Sérülten 
születő gyermekek, pszichés zavarokkal 
küzdő embertársaink állatasszisztált te-
rápiákon gyógyulnak. A kedvenceinkkel 
való foglalkozás segít megőrizni fizikai 
és mentális egészségünket.
Vessük most közelebbről pillantásun-
kat a házi macskára. Gyönyörű és 
tökéletes a maga nemében, igazi bol-
dogság simogatni, hallgatni elégedett 
dorombolását. Biológiai fegyverként 
hatékonyan védte meg gabona készle-
teinket az arra tömegével rájáró rág-
csálóktól. Valószínűleg így került a 
közelünkbe is, vonzotta a zsákmány. 
Nem kellett etetni, hiszen teste min-

den porcikája ragadozó életmódját 
segíti, méghozzá igen eredményesen.                                                                                                                                    
A gondok pedig itt kezdődnek! Tudo-
mányos becslések szerint 600 millió házi 
macska él jelenleg a Föld nevű bolygón, 
és csak húst hajlandóak enni. Össze-
hasonlításképpen érdemes tudnunk, az 
oroszlánok száma csupán 20 ezer, a tig-
risekből 4000 példány él még szabadon! 
Míg a kutya az emberrel töltött több 
10 ezer év alatt, az emberi ételmaradé-
kon élt, emésztése megváltozott, képes 
már a növényi táplálékot is hatékonyan 
lebontani, például a keményítőt is meg 
tudja emészteni. A macskát nem etet-
tük, (sőt gyakran hallok gazdikat azzal 
dicsekedni, hogy az ő kedvence önál-
lóan boldogul), így az maradt eredeti 
szokásainál. Szereti a kényeztetést, a 
finom macskaeledelt, mely elsősorban 
hússzármazék, s már ezzel jelentősen 
terheli a környezetet, hiszen tudjuk, a 
jelenlegi méretekben folytatott állatte-
nyésztés, húsfogyasztás sokrétűen árt 
bolygónknak, így az emberiségnek is. 
A bajokat tetézi, hogy a macskák a 
kertjeinkben is szeretnek vadászni még 
teli gyomorral is. Szórakoztatónak ta-
lálják ezt az időtöltést, így előfordul-
hat, hogy egy egész utcában egy fióka 
sem tud felnőni. Továbbá mi emberek 
hagyjuk, hogy gazdátlan cirmosok mil-
liói kóboroljanak országainkban, akik 
nagyon is kézzelfogható, súlyos károkat 
okoznak a természetes életközösségek-
ben. Ausztráliában, a legkisebb lakott 
kontinensen, 34 őshonos faj kipusztulá-
sáért felelősek a kijárós vagy elvadult 

házi macskák. Hazánkban is 10 milliós 
nagyságrendben okoznak természetká-
rosítást. Tavasszal és nyáron, a fióka 
nevelési időszakban tucatszám kerülnek 
egy-egy madármentőhöz macska által 
megtámadott fiókák. A macska körme 
alatt és szájában élő baktériumok sú-
lyosan megfertőzik a sérült állatokat, 
ha pedig a felnőtt madár pusztul el, ki-
csinyeire is lassú kínhalál vár.
Nem a macska a hibás! Felelős macs-
katartásra van szükség! Ne etessünk 
kóbormacskát, mert a tőlünk kapott 
élelem segítségével ellenőrizetlenül 
szaporodik tovább. Inkább vigyük ál-
latmenhelyre, ahol majd ivartalanít-
ják! Támogassuk az állatvédőket, ők 
értik a dolgukat! Kis kedvencünket az 
ivartalanítás után ajándékozzuk meg 
apró csengővel, vagy gömbcsörgővel, 
csörgősorral ellátott nyakörvvel más 
kedvenceink, a madarak kedvéért!  A 
legzöldebbek, mint az Hollandiában 
szokás akár ki is operáltathatják cicá-
juk karmait. Ezen közben továbbra is 
szerethetjük, kényeztethetjük drágasá-
gainkat, úgy, mint én Elza cicámat, aki 
elégedetten itt csücsül az ölemben, és 
dorombol. Ajánlott linkek:
https://www.mme.hu/odukihelye-
zes#soveny-_es_bokorodu_megoldasok
https://www.mme.hu/madarak_es_
macskak_a_kertben 

Vásárhelyi

Háziállataink zöld szemmel

2020. november 13-án iskolánk nyolc csapata versenyzett 
a Bolyai matematika verseny körzeti fordulóján, melyet a 
járványügyi megszorítások miatt csak rákóczis tanulóknak 
szerveztünk. Külön dicséret illeti a gyerekeket és a taní-
tókat, mert nagy lelkesedéssel neveztek a szokatlan hely-
zet ellenére is. Hadnagy Botond, Jaskó Kristóf, Tompos 
Csongor, Marosi Abigél, Tari Denton, Fabó András, Nagy 
Róbert, Papp Barnabás, Lányi Viktória, Horváth-Gutai 
Boglárka, Taschner Korina, Márta Nikol, Bokor Patrik, 
Marosi Nóra, Kodela Eszter, Keczer Zsófia a harmadik 
osztályosokat képviselte szép eredményekkel zárva a kör-
zeti fordulót. Moticska Áron, Lambert Zsófia, Lambert 
Emília, Kun-Bíbor Ajnácska, Berta Olivér, Papp Szófia, 
Várai Balázs, Kardos Tamás, Maukner Kamilla, Kalló 
Alexandra a negyedikeseket képviselte.Nagy köszönet jár 
tanítóiknak is, akik a verseny lebonyolításában és a felké-
szítésben is segédkeztek: Széplakiné Halmai Rita, Ficzere 
Noémi, Kun Anita, Kovács Gáborné, Somfalvi Krisztina 
osztálytanítóknak. 

Külön ki kell emelni a harmadik évfolyamosok közül Ko-
vács Panna, Kovács Benjamin, Kovács Márton, Czim-
balmos- Kozma Ábel csapatát. Tanulóink „ A hihetetlen 
négyes” nevű csapatukkal a körzeti fordulóban 38 csapat 
közül első helyen végeztek, így az országos döntőbe jutot-
tak. Az országos döntőn, melyen 36 csapat versenyezhe-
tett, 8.helyen végeztek! Felkészítő tanáruk Szabóné Kovács 
Éva volt. Gratulálunk a gyerekeknek és a tanítójuknak is! 
Büszkék vagyunk Rátok!

Simon Andrea

Bolyai matematika verseny
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Ha zárva is vagyunk, az élet nem állt 
meg a József Attila Művelődési 
Házban. Befejeződtek a pályáza-
ti munkálatok, melynek nyomán új 
külsőt és tetőt kapott az épület, meg-
újult a kültéri világítás. Kicserélték az 
ajtókat, ablakokat, és immár nemcsak 
áramfogyasztók, hanem termelők is 
vagyunk a beüzemelt napelemeknek 
köszönhetően.

A belső terekben is történt változás, 
nagyobb és tágasabb lett a színpad, 
az öltözői rész mellékhelyiséggel bő-
vült, kicserélték a világot jelentő 
padlót, a hátsó és az első függönyt, 
melyet most már automata szerkezet 
mozgat. Korszerűsödött a színpadi 
világítás, készül az új büfépult is a 
frissen kifestett nagyteremben, mely 
átalakulva, megszépülve várja a kor-
látozások leteltét és a kulturális életre 
szomjazó vendégeket.
Természetesen maradt még megol-
dandó és megkezdett feladat is bőven, 
de az már a jövő év zenéje lesz.

A Laffert Kúriában zárt ajtók mellett 
is pezsgett a kulturális élet. Még a 
szigorú korlátozások hatályba lépése 
előtt megtartottuk Arnóti Péter fo-
tókiállításának megnyitóját, melyről 
portréfilm is készült. Online módon 
került sor az adventi gyertyagyújtás-
ra, ami az idén András atya sajnála-
tos betegsége miatt kizárólag a pro-
testáns felekezetekre hárult.
December 18-án online könyvbemu-
tatót tartottunk: Varsányi Ferenc 
evangélikus lelkész „Éltető 4 a karan-
ténban” című könyvéről beszélgetett 
Baláti-Bredák Alexandra a szerzővel 
és a könyvet illusztráló Lehel Endre 
grafikussal. 

ÉltetŐ 4. a karanténban

Könyvajánló

Immár tradíció, hogy Varsányi Ferenc 
evangélikus lelkész könyvét a Laffert 
Kúriában mutatjuk be, hiszen az eddig 
megjelent ÉltetŐ 1 – 2 – 3. kötet is 
ezen a helyen lett a nyilvánosság elé 
tárva.
E hagyományt folytatva került sor a 
negyedik ÉltetŐ bemutatására, a többi 
eseménytől eltérő, rendhagyó módon. 
Nem is történhetett másként, mint egy 
rendhagyó időszakban íródott, rendha-
gyó üzeneteket hordozó könyvet rend-
hagyó körülmények között megjelentet-
ni és a nagyközönséggel megismertetni.
Az ÉltetŐ 4. – mint ahogy címe is 
jelzi, a koronavírus első időszakának 
árnyékában, a karanténban íródott. Az 
ismeretlenségből előbukkanó, láthatat-
lan kórokozó napjainkig sakkban tartja 
a világot. Tavaszi megjelenése izolálta 
az embereket, családokat, a bezártság, 
az ismeretlentől való félelem – főleg 
az egyedülállókban –, egyre fokozta a 
szorongást, a magányosság elkeserítő 
érzését.
A hívő embernek mindig kapaszkodót 
jelent az Istennel való kapcsolat, amit 
támogat, egyenget a lelkipásztor. De 
mit tud tenni, amikor üres a temp-
lom, nincs találkozás a hívekkel, nem 
tud segíteni, amikor megjelenik az el-
bizonytalanodás, úrrá lesz a félelem, 
vagy csak egyszerűen, akadozik a kap-
csolat, ahogy Varsányi Ferenc mond-
ja: nincs mindig térerő?
A jó pásztor megtalálja az útját annak, 
hogy kapcsolatban maradjon a nyájjal, 
még ha ismeretlenebb pályára lép is. 
Varsányi Ferenc nem mai generáció, 
ő még az írástudók korosztályába tar-
tozik, azok közé, akik könyvvel a ke-
zükben nevelkedtek, s hivatásuk során 
élőszóval hirdetik az Evangéliumot. 
Most azonban ki kellett lépnie az ed-
digi komfortzónából, az új technika 
segítségével közösségi oldalt, csoportot 
létrehozni, megkeresni a társakat, hogy 
megteremtsék az online istentisztele-
tek technikai feltételeit. És vasárna-
ponként a világhálón láthatóvá vált az 
istentisztelet, a hétköznapokon pedig 
az ételreceptek, családi és egyéb em-
lékek között megjelent Isten üzenete, 
a biztatás és a megnyugtató jelenlét, 
hogy aki hisz, az nincs egyedül. A 
napi bejegyzések egyszerre követték az 

evangélikus iránymutatást, a világban 
folyó eseményeket; biztattak, néha hu-
morral vidítottak, ha kellett vigasztal-
tak, vagy bátorítást adtak az közösség 
tagjai előtt álló feladatokhoz, így az 
érettségizőkhöz, a kisgyermekes szü-
lőkhöz és lehetne sorolni a példákat. 
Mindezt az aktuális történésekhez iga-
zított idézetekkel, imákkal, zsoltárrok-
kal. A hívek pedig valóban érezhették, 
hogy nincsenek egyedül. 
Így tartott ez március 16-tól június 13-
ig, miután megnyílt a karantén, és ha 
óvatosan is, de sor került a személyes 
találkozásokra. És a napi szolgálati 
posztok lassan könyvvé álltak össze.
Amikor azzal a gondolattal kezdtük, 
hogy e kiadvány minden tekintetben 
rendhagyó körülményekkel rendelkezik, 
elmondhatjuk még, hogy az ÉltetŐ so-
rozatban maga a kötet is rendhagyó. 
Az előző könyvekben a vasárnapi ige-
hirdetések válogatása, az istentiszte-
letek papi útmutatása jelenik meg, a 
negyedikben ezekről rendhagyó módon 
csak egy rövid bejegyzés szól: „Duna-
haraszti Evangélikus Istentisztelet”. Az 
írásbeli szolgálat a hétköznapokon vált 
és szükségessé.
A sors iróniája, hogy a megjelenés 
időpontjára újra fellángolt a járvány, 
s ha nem is szigorú karanténba, de 
mindenképpen a mindennapi talál-
kozásoktól visszahúzódva, a közösségi 
együttlétet feladva kell élnünk. Ez az 
állapot, mintha hitelesítené a tavaszi 
78 bejegyzést: újra lehet forgatni és a 
mostani naptárhoz igazítani a tartal-
mat. Nem nehéz ez, hisz a bibliai idé-
zetek, zsoltárok örökérvényűek.
A szöveget Lehel Endre modern grafi-
kái díszítik, melyek a szöveggel együtt, 
de anélkül is a tartalomhoz hasonlóan 
gondolatébresztőek, érzékeltetik gond-
jainkat, vívódásainkat, de az angyal 
visszatérő felbukkanása jelzi a lelkek 
szabadságát és örök életét.
Kérem, fogadják szeretettel eme evan-
gélikus könyv ajánlását egy pápis-
ta tollából, az ökumené jegyében!  
Megerősítésként egy idézet, a nem 
éppen közeli Ipolyszögből. Egy Face-
book-üzenet, a könyv befejező sorai:
„Tisztelt Lelkész Úr! Köszönöm az 
elmúlt három hónapi lelkiismeretes 
szolgálatát és az evangélikus útmutató 
alapján mindennapi írásait, amivel a 
vírusos időben biztosította a lelki táp-
lálékot, érthetőbbé tette és közelebb 
hozta Isten országát.”  
A könyv beszerezhető a dunaharaszti 
evangélikus templomban és parókián. 
Tartalmas olvasást!

Hírek a közművelődés háza tájáról
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Még decemberben elkészült és a hon-
lapon már olvasható a tavaszi karan-
ténban világra jött Szalon magazin 
immár ötödik, karácsonyi száma. 
A tartalomból:
Háló Gyula költő karácsonyra írt 
Adagok verscsokra, megemlékezés a 
108 éve született Mándy Ivánról, in-
terjú a 60 éves Schwarz Volker fes-
tőművésszel, válogatás Elekes Gyula 

székelyudvarhelyi tűzzománcművész 
alkotásaiból, novellák Mikó F. László 
és Marafai Szilvia tollából, bepillan-
tás a filozófiai Kávéház munkájába, 
végezetül Róna J. László December 
című ünnepi lírája zárja a folyóirat 5. 
számát.
Lapzárta után hamarosan megjele-
nik a Műterem című portréfilm so-
rozat első része, amelyben Arnóti 

Péter nyelvész-fotós mutatkozik be, 
közelmúltban rendezett kiállítása 
kapcsán.
Ezt követően felkerül a világhá-
lóra a Varsányi Ferenc könyv-
bemutatójáról készült film is. 
Utána már a 2021-es évre készülünk, 
egyelőre továbbra is csak online mód-
ban: a Magyar Kultúra napjára foly-
tatjuk a Műterem sorozatot a jelenleg 
az Atelier-ben látható PART retros-
pektív kiállításról és előzményéről, 
a nyolcadik éve működő nemzetközi 
alkotótáborról készül majd kisfilm.
Továbbra is szeretettel várjuk a láto-
gatókat – egyelőre virtuális felületen 
–, de reménykedünk a mielőbbi sze-
mélyes találkozásban is! 
(www.laffertkuria.hu)
Addig is az intézmény munkatársai 
nevében minden kedves vendégünknek 
reményteli, boldog új évet kívánok!

Egy csepp helytörténet

2011-ben készült el a Laffert Kúria. 
Azt a feladatot kaptuk, hogy rendez-
zünk be egy kihelyezett helytörténeti 
kiállítást a megnyitóra. Így kerültem 
kapcsolatba a kúriát akkor üzemeltető 
munkatársakkal. A megnyitó utáni első 
rendezvény egy holokauszt vándorkiál-
lítás volt. A szervezők keresték a helyi 
emlékezőket, adatokat, így többször 
jártak a Helytörténeti Emléktárban is. 
Sok segítséget nem tudtam nekik adni, 
a témában fényképeink nem voltak, 
dokumentumaink elenyésző számban, 
kizárólag a Dunaharaszti története 
sorozat szerzőinek kutatásai álltak 
rendelkezésre. Szerencsére a Rákóczi 
iskola kitett magáért, komoly anyagot 
gyűjtött a Harasztin élő izraelita csa-
ládokról.
Ezekben a napokban éppen 
Ráckevén volt dolgom, s ha már ott 
jártam, ellátogattam a szomszédos 
Szigetbecsére, a Kertész André 
Fotómúzeum és Emlékházba. 
(Kertész (Kohn) Andor budapesti kis-
kereskedő fiaként született. Apját 15 
éves korában elvesztette. Gyerekkorá-
nak nagy részét rokonainál,  Szigetbe-
csén töltötte, ami később egész világlátá-
sára nagy hatással volt. 14 éves korában 
kapott apjától egy – mai szemmel nézve 
– nagy és nehézkes fényképezőgépet, az-
zal kezdett fotózni. Önkéntesként a Mo-
narchia hadseregében részt vett az első 
világháborúban, ahol frontkatonaként ér-

dekes képeket készített, de intenzívebben 
a béke beköszönte után kezdett fotózni. 
Kísérletezett a fényekkel, sziluetteket, és 
más, absztrakt jellegű témákkal. Sokat 
fényképezte a hagyományos vidéki ma-
gyar hétköznapokat. (Ekkor járta be a 
Soroksári-Duna környékét és Dunaha-
rasztin is készített felvételeket.) Egyre 
sikeresebb fotóssá vált. Párizsba költö-
zött, majd onnan a nácizmus elől New 
Yorkba, ahol világhírű fotóművésszé 
vált. Ott élt 1985-ben bekövetkezett ha-
láláig. Élete alkonyán Magyarországon 
járt, amikor nagybátyjától örökölt Szi-
getbecsei házát a községnek adta, ha ott 
fenntartanak egy fotómúzeumot. A ki-
állítás képanyagát is biztosította.)
A kiállítást szemlélve, örömömre 
több, Dunaharasztin készült fotót 
is találtam. Mint megtudtam, ezek 
a képek megjelentek egy, a fotómű-
vészről írt könyvben is, amit sikerült 
megszereznem. Kimásoltam belőle a 
képeket a helytörténeti gyűjtemény 
részére. Az egyik, 1919-ben készült fo-
tón megakadt a szemem. Piknikezők 
szerepeltek a képen, mögöttük ismerős 
a háttér: Duna-lejáró, felette házak. 
Leginkább az egyik háztetőt ismertem 
fel: a nemrégiben lebontott, általunk 
„Rottman-házként” ismert épülettel 
azonosítottam. Gyerekkoromban bolt 
is működött benne. És ha jó a felté-
telezés, akkor vele szemben – a mai 
Kisduna étterem helyén – a II. világ-
háború végén felrobbantott zsinagóga 
épületétnek hátsó frontját láttam!

A képet megmutattam a holokauszt 
kiállítás szervezőjének. Ő kapcsolat-
ba lépett a Páva utcai Dokumentációs 
központtal, akik – elmondásuk szerint 
– egy Izraelből származó fotómásola-
tot küldtek, melyen az egykori duna-
haraszti zsinagóga látható. 
A fotó – egyetlen helyi dokumentum-
ként az izraelita imaházról – bekerült 
a helytörténeti gyűjteménybe magával 
hozva egy érdekes kis történetet is. 
Az emlékház Szigetbecsén most is 
megvan, kellemes kirándulásnak ígér-
kezik a koronavírus járvány után ellá-
togatni a festői szépségű Duna-parti 
faluba és gyönyörködni André Kertész 
kiváló fotóiban. Érdemes elmenni.

Gáll Sándor

Esetem André Kertész fényképével

Dunaharaszti - 2021. január 13



Hogyan őrizzük meg lelki 
egészségünk? 

A fenti címen a Dunaharaszti Mese 
Óvoda és a Dunaharaszti Művészeti 
Egyesület 2020 októberében rajzpá-
lyázatot hirdetett meg a városunk-
ban élő óvodás és iskolás gyermekek 
számára. 
„Meg kell találnod az egyensúlyt a 
születésétől fogva a gyermekedbe 
plántált szabályok betartatása és 
az ő saját elképzelései között. En-
gedd, hogy megtalálja önmagát, a 
maga útját, mert egyfajta bátorság 
kell másként csinálni valamit, mint 
ahogy szokták. Kreatívnak lenni, al-
kotószelleműnek lenni nemcsak kog-
nitív kérdés, hanem személyiségjegy. 
A túlzottan lelkiismeretes gyereknél 

túl erősen működik a korai szülői 
szabályrendszer, ami elnyomja az 
egyén törekvéseit. Ezek a gyerekek 
mindent úgy csinálnak, ahogy kérik 
tőlük, mert az biztos, abból baj nem 
lehet. És lehet, hogy 160-a az IQ-juk, 
akkor sem fognak letenni semmit az 
asztalra, amiből bárki profitálhat. Az 
a bátorság hiányzik belőlük, ami a 
kreativitásnak, alkotószellemnek ré-
sze” (Ransburg Jenő)
Ranschburg Jenő gondolatai fémje-
lezte ezt a rajzpályázatot, aki generá-
ciónk egyik jelentős gyermekpszicho-
lógusa. Számtalan írása és előadása 
segítette a pedagógusok munkáját 
évtizedeken át. Munkássága pedagó-
giai rendszerváltozásoktól független, 
örökérvényű igazságtartalommal bír. 
A gyermekrajzok ugyanezt fejezték 

ki számomra az elmúlt évtizedekben. 
A gyermekek alkotásaikban megfo-
galmazták az együtt töltött boldog 
perceket, magát a boldogság érzését. 
Ez az, ami lelki egészségünk legfőbb 
őrzője.
A covid-járvány elvette tőlünk hét-
köznapi örömeink egy részét. A gyer-
mekek ebből szerencsére kevesebbet 
érzékelnek, mint szüleik. Munkám so-
rán sokszor megtapasztaltam mennyi 
erő és pozitív életszemlélet sugárzik a 
gyermekek alkotásaiból, játékából. A 
gyermekrajz őszinte, ösztönző csodá-
latos világ. Ezen gondoltok fényében 
kezdeményeztem a rajzpályázat elin-

DUNAHARASZTI HÍREK

Gyermekrajz pályázat

I. korcsoport: 1. helyezett: Takács Timea Lujza, 5 éves

I. korcsoport:
2. helyezett: Bengyel Soma, 6 éves

I. korcsoport:
3. helyezett: Juhász Janka, 7 éves

I. korcsoport:
3. helyezett: Hammer Tibor, 7 éves
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I. korcsoport:
2. helyezett: Bengyel Soma, 6 éves

I. korcsoport:
3. helyezett: Hammer Tibor, 7 éves

dítását, melyhez segítséget kaptam 
kaptam Lehel Endrétől és intézmé-
nyünk vezetőjétől Tóthné Szatmár 
Ágnestől. A pályázati felhívásra több 
mint 40 rajz és festmény érkezett. A 
Dunaharaszti Művészeti Egyesület 
Művészei (Nyári Ildikó, Lehel Endre, 
Volker Schwarz ) több kategóriában 
is díjazták az alkotásokat. A járvány-
helyzetre való tekintettel a díjak át-
adására 2021 januárjában kerül sor, 
amit minden pályázó a saját intézmé-
nyében vehet át. 

Kettererné Bauer Mónika 

Gyermekkorunk kicsiny világa, kicsi tárgyai mindig von-
zók. Felelevenedik a múlt minden szépsége egy makettben. 
Egy jótündér ( Kun-Péti Erika a Dunaharaszti Mese 
Óvoda óvodapedagógusa) a sváb tájházban rátalált egy 
makettre. Sajnos az évek alatt egyre rosszabb és rosszabb 
állapotba került. Valamikor ezt egy csodás ember megal-
kotta, hogy bemutathassa a sváb emberek otthonát, életét.
Ez a makett renoválásra szorult. Hetekig fontolgattuk az 
óvodában, miként tehetnénk újra széppé. 
Néhány embert ( Gerstenbrein Jánosné –Panka néni, Tor-
dai Erzsébet, Szappanos Tibor és Kettererné Bauer Mó-
nika )összefogásának eredményeként ez a makett fel lett 
újítva. Hetekig tartott lázban minket. A Dunaharaszti Né-
met Nemzetiségi Önkormányzat (Gerber Ferenc) támoga-
tásának köszönhetően plexi burkolatot is kapott. 
A Dunaharaszti Mese Óvoda hagyományőrző konyhájának 
részeként lesz kiállítva. 

Hálásan köszönöm mindenkinek, aki segített és támogatott 
ebben a törekvésünkben, hogy megőrizhessük az utókor 
számára, közkinccsé téve kulturális értékeinket.

Kettererné Bauer Mónika

„Egyszer volt egy ici-pici házikó”

II. korcsoport:
3. helyezett: Polgár Zsófi, 9 éves

II. korcsoport: 2. helyezett: 
Bodrogi Boróka, 9 éves

II. korcsoport: 1. helyezett: Erdei Lujza, 9 éves
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2020. november hónapban 
elhunytak neve és életkora
Ambrus Györgyné élt 71 évet

Bencsik Pálné  élt 82 évet

Bozsó Zoltánné  élt 81 évet

Fedor Ferencné  élt 83 évet

Földvári Miklósné élt 73 évet

Gerstenbrein Józsefné élt 76 évet

Hegedűs Gyula  élt 82 évet

Horváth István  élt 47 évet

Horváth János  élt 65 évet

Juhász Imre  élt 69 évet

Kochász Józsefné élt 80 évet

Kovács Sándorné élt 73 évet

Kónya Béláné  élt 82 évet

Müller Györgyné élt 76 évet

Nagy István  élt 72 évet

Novák Jánosné  élt 69 évet

Nyerges Lászlóné élt 88 évet

Pap Sándor  élt 69 évet

Sós Tibor József élt 66 évet

Szegvári Ferencné élt 83 évet

Tilly Nándorné  élt 87 évet

Visy Sebestyénné élt 88 évet

Voicsek Miklós  élt 53 évet

Zilahi Lászlóné  élt 89 évet

Zsikla Csaba Péter élt 63 évet
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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!
2020. novemberben  
születettek névsora

Szécsényi Olivér 11. 01.

Marosi Hanga Zoé 11. 03.

Reich Ramóna  11. 03.

Szaniszló Filip  11. 04.

Takács Júlia  11. 09.

Szél Szonja Mira 11. 10.

Fábián Réka  11. 12.

Darabos Lujza  11. 13.

Marcsek Gréta  11. 14.

Elter Johanna  11. 15.

Melles Léna Angéla 11. 16.

Pethő Flóra  11. 16.

Skoda Léna  11. 16.

Nováki Bence  11. 17.

Vázsonyi Dániel  11. 17.

Szentpéteri Nóra 11. 18.

Furka Léna  11. 20.

Gőcze Maja  11. 20.

Gőz-Reinhardt László 11. 21.

Szabó Botond József 11. 21.

Szabó Zsombor  11. 22.

Kiszel Kinga  11. 24.

Hálik Zoé  11. 25.

Csatos Olivér  11. 28.

Közélet

Köszönet
Köszönetet mondunk mindazoknak, 
akik szeretett édesanyánk Gerstenbrein Józsefné temetésén részt vettek, 
sírjára virágot helyeztek és fájdalmunkban osztoztak.
      A gyászoló család és testvére
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A szilveszter a legzajosabb, a legnyi-
tottabb, a legvidámabb napja az év-
nek, és ehhez a dátumhoz kötődik a 
legtöbb babona is. Ilyenkor tesszük 
a legtöbb fogadalmat, amiből persze 
képtelenség mindet megtartani. Ezek-
ből a furcsaságokból, érdekességekből 
ollóztunk össze egy csokrot.
Sok családban szokás szilveszter 
napján  szerencsepogácsát  sütni. 
A szerencsepogácsa úgy készül, hogy 
a sima pogácsák egyikének közepébe 
érmét teszünk, és aki megtalálja, azt 
éri abban az évben a legnagyobb sze-
rencse. Fontos azonban, hogy a pogá-
csa még az óévben elfogyjon!

A lencse, a bab vagy bármilyen más 
apró szemes étel fogyasztása is sze-
rencsét hozhat. Viszont a  szerencse 
csak abban az esetben következik be, 
ha a megfőtt lencse pontban éjfélkor 
a konyhaasztalra kerül. Jó tanács: aki 
bulizni megy, még indulás előtt tegye 
ki az asztalra a fazék lencsefőzeléket!
Szintén szerencsés lesz az az ember, 
aki újév napján malacot eszik. Tud-

ni illik a malac előre túrja a földet, 
vagyis ,,kitúrja a  szerencsét“, sőt 
kunkori farkát meg is lehet markolni, 
így aztán garantálhatjuk szerencsén-
ket a következő évre. A lábasjószág, 
csirke vagy tyúk fogyasztása azonban 
tilos, mert az hátrafelé rúg, elkapar-
ja szerencsénket. Óvatosan kell bánni 
a hallal, mert a folyó menti vidékeken 

szerencsét hoz (ahány pikkely, annyi 
pénz), máshol viszont baljós állat, hi-
szen vele együtt elúszik a háziak sze-
rencséje is.
Jó tanács, hogy a szerelmeseknél, há-
zasulandóknál tele legyen a mézes bö-
dön, ill. legyen méz a háznál, ugyanis 
ha a  szerelmesek megkenik ajkukat 
mézzel, és éjfélkor úgy váltanak csó-
kot, akkor édes és hosszú lesz a sze-
relmük, házasságuk.

Tilalmak
Újév napján TILOS a mosás és a te-
regetés, mert az valakinek a halálát 
hozza, továbbá TILOS levinni a sze-
metet, mert kiöntjük vele a  szeren-
csét a házból. Ezen a napon TILOS 
kölcsönkérni vagy kölcsönadni bármit 
is, beleértve a  pénzt és a  használa-
ti tárgyakat is. Nem szabad orvoshoz 
menni vagy orvost hívni, mert akkor 
betegséggel töltjük az elkövetkezendő 
esztendőt. Ha újév napján az első lá-
togató asszony vagy lány, az szeren-
csétlenséget jelent, viszont ha férfi 
csenget be elsőként, az éppen az ellen-
kezőjét jelenti, mégpedig szerencsét.
Rendkívül fontos: újév napján ne ve-
szekedjünk! Tartózkodjunk a viszály-
kodástól, perpatvartól, mert különben 
az egész évet veszekedéssel fogjuk töl-
teni.
Újév napján veszélyes dolog a vendé-
geskedés, nem csak azért, mert kial-
vatlan háziakat talál a hívatlan ven-
dég, de a népi hagyomány szerint az 
első bekopogtatónak mindenképpen 
férfinak kell lenni, nehogy elinaljon a 
szerencse. Ez a hagyomány, abban a 
formában maradt meg, hogy mindig 
a férfinak kell elsőként boldog újévet 
kívánnia.

Jóslatok
Természetesen ilyen jeles napon nem 
maradhatnak el a jóslatok sem, hiszen 
a kíváncsiság ördöge egy tiszta lappal 
induló újév hajnalán biztos ott moco-
rog mindenkiben.
A hideg vízbe öntött forró ólom vagy 
a gyanta formája a jövőt vetítette elő-
re, de ez mára már feledésbe merült, 
éppúgy, mint az újév napján a jeges 
vízben való mosakodás az udvaron. 
Ez utóbbi az egészséget volt hivatott 
elhozni a következő évre, már persze, 
ha valakinek sikerült egészségesnek 
maradnia a tortúra után.
Szerelemjóslás: a  régi hagyományok 

egyike volt az, hogy a  lányok gom-
bócok közepébe apró papírokat he-
lyeztek, amelyeken egy-egy férfinév 
szerepelt. Pontosan éjfélkor bedobták 
a forró vízbe, az elsőként felbukkanó 
férfinév leendő férjük nevét árulta el.
Nem jövendőbelijükről, hanem a férj-
hezmenetelükről adtak hírt a mala-
cok: a lányok kiszaladtak a disznóól-
hoz, megrúgták az ól falát, s ha a 
disznók röfögtek, biztos volt, hogy az 
új évben férjhez mennek.
Honnan ered a durrogtatás, a tűzijá-
ték és trombitaszó?
Régen a zajkeltő szokások célja az 
ártó és a rontó erők távol tartása volt. 
Annak idején a legények az ostorral, 
a kolomppal és a kereplővel az ártó 
szellemeket próbálták elűzni. Ma a 
szilveszteri duda hivatott arra, hogy 
a bajt elijessze. Magyar tájegységeken 
ennek a célnak felel meg az éjféli ha-
rangozás.

Miért éppen pezsgőt iszunk szil-
veszterkor?
A pezsgő nagyon sokáig csak a leg-
gazdagabbak itala volt.  Dom Perig-
non francia szerzetes az 1600-as évek 
végén állított elő először – véletlenül 
– borból pezsgőt. A habzó ital lét-
rejöttéhez szükséges erjesztést ezu-
tán egészen a XIX. század közepéig 
egyedileg, üvegenként végezték, ami 
azt jelentette, hogy egy üveg pezsgő 
elkészítése 2-3 évet is igénybe vett. 
Az 1850-es évek óta ismert a tank-
pezsgő-készítés, vagyis az az eljárás, 
amellyel hatalmas tartályokban egy-
szerre 7-8000 palacknyi pezsgő is elő-
állítható egyszerre.

Újévi hiedelmek, babonák
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Érthető módon az új gyártási techni-
ka a pezsgő árának jelentős csökkené-
séhez vezetett, és ezáltal a kiváltságo-
sok itala az egyszerű földi halandók 
számára is elérhetővé vált. A luxus 
érzete azonban mind a mai napig 
hozzákapcsolódik a pezsgőiváshoz. A 
szilveszteri szokás lényege tehát az, 
hogy ha drága, úri italt iszunk az újév 
első perceiben, a folytatás is gazdag, 
úri, fényűző lesz.

Új évvel kapcsolatos babonák
- Az újévi erős fények és zajok távol 
tartanak mindenféle rosszat.
- Szilveszter éjjelén pontban éjfélkor 
az összes ajtót ki kell tárni, hogy az 
óév kimehessen. Ugyanis, ha nem tá-
vozik, az újév nem tud bejönni.
- Az újév különös jelentőséggel bír, 
mert elárulja, mit tartogat számunkra 
az elkövetkezendő 12 hónap.
- Amit az újév napján cselekszik az 
ember, az hatással lesz egész évre, így 
tartózkodjunk például a vitáktól, ve-
szekedésektől. Aki korán kel, egész év-
ben friss lesz, aki gyengének, betegnek 
érzi magát, az egész évben ilyen lesz.
- A jó évkezdésnek velejárói a jó italok 
és a bőséges étkezés.
- Aki újév napján édeset eszik, annak 
egész éve édes lesz.
- Újévkor disznót kell enni, hogy ki-
túrja a szerencsét, szárnyast semmi-
képp, mert azok elkaparják.
- Étkezésnél részesítsük előnyben a 
szemes terményeket (lencse, rizs, kö-
les), mert a sok apró mag pénzbőséget 
jelent az elkövetkezendő évben.
- Újév napján az üres zsebek, szek-
rények vagy polcok látványa a követ-
kező évre szegénységet vetítenek elő-
re, ezért a kamrát, zsebeket meg kell 
tölteni, a pénztárcákat tele kell rakni 
pénzzel, hogy az év során ez legyen a 
jellemző.
- Az újévet nem jó tartozással, adós-
sággal kezdeni, ezeket még az újév 
előtt ki kell egyenlíteni.
- Újév napján ne adjunk ki semmit a 
házból, mert ha ezt tesszük, sok ki-

adásunk lesz egész évben.
- A pénzhez jutási esélyeinket növel-
hetjük, ha szilveszter éjjelén pénzér-
mét kötünk madzagra, kilógatjuk az 
ablakon, majd éjfél után a madzag 
segítségével behúzzuk a házba.
- Nem szerencsés dolog újév napján 
hagyni, hogy a tűz kialudjon, és ollót 
használni, mert aki ezt teszi, elvágja a 
szerencséjét.
- Ha emeletes házban lakunk, az éjfé-
li óraütés után álljunk fel és menjünk 
fel az emeletre, mielőtt lemennénk egy 
alacsonyabb szintre.
- Fontos az első újévi látogató. Ha ek-
kor rosszkedvű vendég érkezik, abban 
az évben sok bánat éri a ház népét.   
Szerencsés, ha az első látogató férfi.
- Akitől ezen a napon csókot kapunk, 
az egész évben szeretni fog bennün-
ket.
- A szilveszteri északi szél hideget, a 
déli szél enyhe telet jelez.
- Ha nem tudunk ólmot önteni, szil-
veszter éjszaka próbálkozhatunk nyers 
tojással, amit forrásban levő vízbe 
kell önteni. A jövőt a csorgatott tojás 
sárgája alakjából tudjuk kihámozni.
- Szintén következtethetünk a jövő-
re, ha szilveszter éjjel egy tetszőleges 
oldalon felcsapjuk a Bibliát, és egy 
pálcika vagy egy tű segítségével vak-
tában, csukott szemmel rábökünk egy 
sorra.

A Szilveszterrel kapcsolatos ér-
dekességek más országokból
- Pontban 12 órakor 12 korsó sört kell 
meginni, hogy az újévben szerencsé-
sek legyünk. (Svájc)
- Amint az újév elkezdődik, minden 
órát fel kell húzni a házban. (Görög-
ország)
- Éjfélkor 12 szőlőszemet kell meg-
enni, és újév napján új, piros alsó és 
felsőruhát kell viselni, a megunt, régi 
dolgokat egyszerűen ki kell tenni az 
ablakon, és a pénztárcába lencsét kell 
tenni. (Olaszország)
- Az ünnepi asztalterítő alá pénzt kell 
tenni. (Szlovákia)

- Balszerencsét jelent, ha az új nap-
tárt előre kiakasztjuk, vagy írnak elő-
re írunk a jövő évi határidőnaplóba. 
(Anglia)
- A szilveszteri álmunk beteljesedik, 
ha elalvás előtt rózsafüzért vagy meg-
szentelt tárgyat teszünk a párna alá. 
(Bajorország)
- A bejárat felé szalmaköteget kell 
feszíteni, hogy távolt tartsuk a rosz-
sz szellemeket, és újévkor egy jót kell 
nevetni, hogy jól induljanak a dolgok. 
(Japán)
- Az újévi kívánságokat 12 papírda-
rabra kell felírni, és amikor elkezdi 
ütni az óra az éjfélt, gyújtsuk meg 
a papírdarabokat. Az teljesül, ami a 
11. ütésnél még nem égett el. (Fehér-
oroszország)
- Támasszunk lapátokat, gereblyéket 
és rostákat a házfalhoz, hogy védel-
met nyerjünk a gonosztól. (Korea)
- Ajánlott imádkozni az ősökért, va-
dászni és halászni. De nem ajánlatos 
boldogságért imádkozni, házasságot 
kötni, kerülendők a ház körüli javí-
tások és építkezés elkezdése. Aki újév 
napján söpör, az kisöpri a házból a 
szerencséjét. (Kína)

Felhasznált irodalom: 
Rosta Erzsébet és Rábai Attila: Hie-
delmek, hagyományok, babonák 
Deboorah Murrel: Babonák könyve 
Ditte és Giovanni Bandini: Babonák 
lexikona
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Recept
Emlékek és fantázia

Megint itt az új év és mindenki abban 
reménykedik, hogy ez az év jobb lesz az 
előzőnél. A Covid19 vírus még mindig 
a karmaiban tartja az egész világot. Az 
utazási tilalom, az izoláció, a masz-
kviselés. Csak gondoljanak bele mi 
történt volna, ha a múltban maszkkal 
ment volna be egy bankba...
Ami maradt nekünk azok a csend-
es esték otthonainkban, az emlékeink 
múltbeli élményekről és isteni étele-
kről, amiket utazásaink alatt ismer-
hettünk meg.

Töltött paprika
Németország. Itt Magyarországon, 
ki nem ismeri a töltött paprikát? Én 
Németország déli részéről származom 
és mi is elkészítjük ezt az ételt. Csak 
egy kicsit máshogy. Zöld és piros Kali-
forniai paprikával. A zöld paprika egy 
enyhén keserű alapízt hoz létre, míg a 
piros inkább édeskés. A töltelék kevert 
darált húsból, hagymából, tojásból, egy 
kevés zsemlemorzsából, só- borsból és 
friss petrezselyemből áll (nincs rizs). 
Ez mind nyersen össze van keverve és a 
paprikába töltve. Forró olajban, apróra 
vágott hagymával minden oldalról 
megsütjük majd az előmelegített sütő-
ben 200 fokon 40 percig sütjük. Újra és 
újra egy kis vízzel fel kell önteni.
Krumplipürével vagy nokedlivel 
tálaljuk.
Hozzávalók: 4 zöld paprika, 2 piros pa-

prika, 600 g kevert darált hús (Sertés, 
marha), 1 hagyma,1-2 tojás, Zsem-
lemorzsa, só, bors, friss petrezselyem
Egy méltóságteljes Vasárnapi vacsora. 

Nyelvhal spenot ágyon
Olaszország. Sok- sok évvel ezelőtt 
Dél- Olaszországban kirándultunk. A 
Toszkána egyik legszebb városát, Si-
ennát is meglátogattuk. A nagy tér a 
város közepén, ahol évente kétszer tart-
ják meg a híres lóversenyt, ahol a külön-
böző kerületeiből származó lovasok 
küzdenek a győzelemért. Körülötte a 
sok keskeny kis sikátor, tele boltokkal 
és éttermekkel. Itt, egy visszafogott 

kinézetű étteremben, egy nagyon finom 
Minestrone (zöldségleves) után Firenzei 
stílusú nyelvhalat ettünk. Egy igazi ün-
nep a szájban és mint kiderült otthon is 
könnyen elkészíthető. 
600 ml Tej, 2 csík citromhéj, 2 teáskanál 
tárkony, 1 babérlevél, ½ karikázott 
hagyma. Ezt mind összefűzzük majd 
30 percig pihenni hagyjuk. 4 evőkanál 
liszt, 2 evőkanál vaj, 2 teáskanál mus-
tárpor.
A vajat egy lábosban felmelegítjük 
majd hozzákeverjük a lisztet és a mus-
tárport. Egy kis tejet hozzánőtünk és 
csomómentesre keverjük. Felhőzzük es 
alacsony lángon, folyamatos keverés 
mellett besűrítjük. További 2 percig 
főzzük és ezután levesszük a tűzhelyről. 
Hozzáadunk 3 evőkanál parmezánt, 
100g tejfölt, 200ml tejszint, sót, borsot 
és szerecsendiót.Kivajazunk egy sütő-
formát.

500g friss spenótot 30 másodpercig for-
ró vízben főzünk, majd lecsepegetett-
jük és a sütőforma aljára terítjük. 
8 nyelvhal filét (ennek hiányában lehet 
lazacot is használni) szárazra törölge-
tünk, sózzuk borsozzuk majd felteker-
jük és igy a spenótra helyezzük. A sajt 
szószt ránotjük majd 200 fokon 35 per-
cig aranybarnára sütjük.
Salátával és friss kenyérrel tálaljuk.

Iskender Kebab
Törökország. Iskender volt Nagy Sán-
dor neve. Törökországban egy kebabé-
telt neveztek el róla. Iskender Kebab, 
néha Yogortlu Kebab. Kusadasi egyik 
kis kocsmájában a házigazda lelkesített 
ezzel az étellel. Az otthoni konyhában 
is könnyen elkészíthető étel, kiváló em-
lékekkel a csodás napokra Törökország-
ban. 
1 hagyma (reszelve), 1 teáskanál só.  
Összekeverve 15 percig letakarva pihen-
tetjük.  750g bárány lapocka (e helyett 
marhafilé vagy sertésfilé is használható) 
nagy kockákra vágva. A hagymapürét 
átnyomjuk egy hajszitán és 2 evőkanál 
olíva olajjal a húshoz adjuk. 1 órán át 
pihenni hagyjuk. 4 szelet kb. 2cm vas-
tag barna kenyérről vágjuk le a héját 
és kockázzuk fel.  3-4 evőkanál habosra 
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vert vajat rákenünk a kenderkockákra 
és a sütőben 75 fokon megpirítjuk. A 
húst nyársakra húzzuk (Tartsunk tá-
volságot a húsok közt) és grillen vagy 
serpenyőben pirítsuk. Készítsünk egy 
szószt 3 paradicsomból (hámozzuk 
meg, vágjuk fel és pároljuk) és egy má-
sodikat 3 pohár joghurtból(sózott).
A kenyérkockákat helyezzük egy tá-
nyérrá, a hús nyársat a tetejére rakjuk 
és öntsünk rá egy kis paradicsom szószt 
és joghurtot. Egyszerűen finom.

Haltajine
Marokkó.  Egyszer egy tengerre néző 
teraszon egy halas tajine-t szolgáltak 
fel nekünk. Szép kivétel a túlnyomó-
részt húsételektől. Ez az étel is gyor-
san és egyszerűen elkészíthető otthon. 
1 nagy finomra vágott hagymát 2 
evőkanál Oliva olajban üvegesre páro-
lunk. Hozzáadunk egy csipet sáfrányt, 
fél teáskanál fahéjat, 1 teáskanál őrölt 
koriandert, 1 teáskanál köményt és 1 
teáskanál kurkumát, összekeverjük 
és 30 másodpercig pirítsuk. Ezt fel-
öntjük egy doboz kockára vágott pa-
radicsommal és 300ml hal alaplével. 
Forraljuk fel, fedjük le és lassú tűzön 
15 percig főzzük. Vegyük le a fedőt és 
további 20 percig főzzük, hogy a szósz 
kissé besűrűsödjön. 4 márnát felez-
zünk el (én szeretem ezt helyettesíteni 
1kg apróra vágott lazaccal), adjuk a 
szószhoz és 5 percig főzzük. Adjunk 
hozzá 50g zöld Oliva bogyót és 1 ap-
róra vágott sózott citromot (a sózott 
citrom nagyon népszerű Marokkóban 
és otthon is könnyen elkészíthető bár 
nagyon hosszú, egy hónapos erjedési 
ideje van. Ezért én mindig 2-3 friss 
citromnak a gyümölcspépjét haszná-
lom. Így kicsit frissebb ízű.)Fűszerez-
zük friss korianderrel vagy petrezse-
lyemmel, sóval, borssal és kuszkusszal 
tálaljuk. 
Remélem, hogy ezek a receptek adnak 
némi inspirációt az új év kezdetére 
és segítenek a vírusnapok hátralévő 
részében. 

Schwarz Volker
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Szilveszter napján a CockLers együt-
tes és a Vagabond Korzó egyesület az 
egész évi bezártságot némileg megtör-
ve, év végi meglepetésként átszaladt a 
városon, néhány pontján meg megáll-
va, dalolva, zenélve, mosolyt fakasztva 
elbúcsúztatta ezt az évet.

Azt, hogy kinek, mit adott az elmúlt 
esztendő, nem tudhatjuk, hiszen a 
válasz, a válaszok ott lapulnak még 
mindannyiunk lelkében. Mi, vaga-
bondként  talán csak annyit tudunk 
segíteni, hogy lehetőségeinkhez mérten 
bátorságot, akár reményt villantunk a 
jövő felé, bízván egy korrekt exponá-
lásban, mely élhetővé teheti az időt, 
mely előttünk toporog és menne, fut-
na, rohanna... mi néha-néha megállít-
juk, hogy jó legyen ! És jó lesz ! 

Vagabond Korzó Egyesület

Különös Szilveszter
Dunaharaszti - 2021. január 21



DUNAHARASZTI HÍREK

 H6 menetrendváltozás
2020. decembertől az alábbiak szerint változik a H6-os 
HÉV menetrendje:
- A Közvágóhíd és Ráckeve között közlekedő vonatok me-
netideje mindkét irányban 1 perccel csökken.
- Hétköznapokon 22:05-kor új vonatot indítunk a Közvá-
góhídtól Tökölre.
- Az eddig 4:33-kor Ráckevétől a Közvágóhídig közlekedő 
vonat 4:55-kor indul, ezzel csatlakozást biztosítva a Makád 
felől 4:42-kor, illetve a Kiskunlacháza felől 4:49-kor Rá-
ckeve, HÉV-állomáshoz érkező Volánbusz-járatok utasai 
számára.
- Horgásztanyák és Angyalisziget kiszolgálása a hajnali 
időszakban bővül: 4:14 és 8:14 között ütemesen, óránként 
állnak meg a Közvágóhíd felé közlekedő szerelvények.
- A 4:59-kor Tökölről a Közvágóhíd felé induló HÉV há-
rom helyett hat kocsival közlekedik.
A menetrendekért, kérjük, látogassanak el a  bkk.hu/
menetrendek#H6  oldalra, vagy használják a BKK FU-
TÁR utazástervezőt!

Friss hírek a feilesztésekről
Szebbek, jobbak, gyorsabbak lesznek az új budapesti 
HÉV-ek: a csepeli, a ráckevei és a szentendrei vonal fejlesz-
tése Budapesten ma a legnagyobb közlekedési adósság és 
egyúttal a legfontosabb közlekedési beruházás, amelynek 
jelenleg az első, tervezési szakasza indult el.
100 km/h-ás sebesség
A fejlesztésnek köszönhetően gyorsabban közlekedhetnek 
majd a HÉV-ek a három érintett vonalon, így a sebességük 
egyes elővárosi szakaszokon akár az óránkénti 100 kilométert 
is elérheti majd. Megújul a pálya és az állomások, valamint 
új, akadálymentes, klimatizált kocsik is érkeznek majd.
Duplázódó utasforgalom
A gyorsabb és kényelmesebb szolgáltatásnak és a déli 
HÉV-vonalak Kálvin térig történő meghosszabbításának 
köszönhetően a ráckevei vonal utasforgalma több mint 
kétszeresére nőhet, ugyanakkor az utasok száma jelentősen 
növekedhet a másik két vonalon is – fejtette ki a BFK.

Naponta milliók ingáznak
Budapest közlekedésének legnagyobb kihívása, hogy az 
elővárosokból és a külső kerületekből naponta egy millióan 
jönnek autóval Budapest belső részeibe, amire a verseny-
képes közösségi közlekedés, a sok P+R parkoló és a hiány-
zó peremhidak, körúti elemek megépítése a megoldás.
Sétány lehet a HÉV helyén
A fejlesztés első ütemében a HÉV-ek a Közvágóhídnál a 
föld alá süllyednek, és egy Boráros téri megállóval érik 
majd el a Kálvin téri állomást. Ezáltal a Duna-parti sávról 
eltűnhet a HÉV-vágány és egy összefüggő, új zöld sétány 
jöhet létre.
Szebb állomások
A ráckevei (H6-os ) és a csepeli (H7-es) HÉV vonalán 
ugyancsak teljes felújítás várható, akadály mentesítik a 
megállókat, megújítják az utas tájékoztatást, rendezik az 
állomások környezetét és megszüntetik a sebességkorláto-
zásokat.
Versenyképes közlekedés
A fejlesztések eredményeképp mind a Dél-Pesten, mind 
a Csepel-szigeti és dél-pesti agglomerációs településeken 
élők számára jelentősen javul a települések közötti közle-
kedés, a főváros belső kerületeinek elérése, és a közösségi 
közlekedés versenyképes alternatívát kínál majd az egyéni 
közlekedéssel szemben. A menetidő a ráckevei és a csepeli 
vonalon csökken majd: Ráckevéről 30 perccel, Csepelről 7 
perccel rövidebb idő alatt lehet majd a Kálvin térre jutni .
Lecserélik a régi kocsikat
A BFK kitért arra is, hogy a fejlesztés keretében lecseré-
lik a 44 éves átlagéletkorú, mára már teljesen elöregedett 
HÉV-kocsikat is. Az újak akár 100 kilométer/órás sebes-
séggel is közlekedhetnek majd, 700 utast szállíthatnak, 
lesz bennük legalább 4 kerekesszékes ülőhely, és alkalma-
sak lesznek kerékpárszállításra is. Az új járműveknek egy-
terű, teljes hosszában átjárható, tágas belső terük lesz. A 
MÁV-HÉV Zrt. lebonyolításában zajló – 42, opcionálisan 
pedig további 12 jármű – beszerzési tenderre két vezető 
nemzetközi járműgyártó jelentkezett, a francia Alstom és 
a svájci Stadler – közölték.
A központ emlékeztetett, a projekt műszaki tartalmát a 
fővárosi önkormányzat bevonásával alakították ki a 2018-
as kormánydöntés időszakában, és a beruházást támogatá-
sáról biztosította a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa idén 
februárban.
A projekthez nyújtott összes vissza nem térítendő támo-
gatás 13,7 milliárd forint, a beruházás a BFK és a MÁV-
HÉV Zrt. konzorciuma által, az Európai Unió támogatásá-
val, a Kohéziós Alapok és Magyarország költségvetésének 
társfinanszírozásával, a Széchenyi 2020 program keretében 
valósul meg.
A ráckevei HÉV külső szakaszán a kiviteli tervek 2022 
második felére lesznek készen, a Kálvin térig tartó alagúti 
szakasz tervezése pedig 2023 első félévében zárul. Az 5-ös 
metró megvalósíthatósági tanulmánya és az ehhez kapcso-
lódó költség-haszon-elemzés 2022 végére áll majd rendel-
kezésre, a szentendrei HÉV-vonal tervei pedig 2022 végére 
készülnek el – közölték.
A kivitelezés a 2021 és 2027 közötti európai uniós forrá-
sok rendelkezésre állásának függvényében indulhat el. A 
kormány döntött arról, hogy ha elégséges uniós forrás áll 
rendelkezésre, a projektet az előttünk álló uniós fejlesztési 
időszakban meg kívánja valósítani.
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Mesterek Tornája

1996-ban rendeztek először Mesterek Tornája elnevezéssel 
versenyt Magyarországon. Az alapötlet az volt, hogy a három 
olimpiai szakág legjobbjai a szezon elején fedett pályán egy 
kiemelt verseny keretein belül mérik össze tudásukat.
Több évnyi szünet után, november harmadik hétvégéjén új 
helyszínen, a Pulai Lovascentrum nemrég átadott fedeles aré-
nájában nemzeti díjugrató versenyként rendezték meg ismét 
a Mesterek Tornáját. A sportesemény péntektől vasárnapig, 
szigorú előírások között, zárt kapus versenyként zajlott.
Kiemelt figyelmet kap az utánpótlás, hiszen a gyermek, az 
ifjúsági és az U25-ös korosztályok versenyszámai mellett póni 
versenyszámok is szerepelnek a programban. A felnőttek ver-
senyében pedig az ország legjobb 40 lovasa száll nyeregbe. A 
versenyen összesen hárommillió forint pénzdíjat osztottak szét.
A vasárnapi VIP versenyszámban 115 cm-en, 
Vajda Laura 3.-ik helyen végzett.

TÁJÉKOZTATÁS
Engedjék meg, hogy felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy 
2021. január 19.-ig. terjedő időszakban, az adott ingatlanra 
vonatkozó hulladékgyűjtési napon, munkatársaink 
külön járattal gyűjtik össze a hulladéktárolók mellé 
kihelyezett fenyőket. Amennyiben a kihelyezett fenyő 
nagysága meghaladja a 2 métert, akkor a hatékonyabb és 
balesetmentes szállítás érdekében kérjük azokat kettévágni.
Tájékoztatjuk Ügyfeleinket, hogy a koronavírus járvány 
megelőzése és terjedésének minimalizálása érdekében 
a 2330 Dunaharaszti, Fő út 46. alatti kihelyezett 
ügyfélszolgálatunkon a személyes ügyfélfogadás továbbra 
is határozatlan ideig szünetel!
Kérjük, hogy ügyintézésre az alábbi elektronikus vagy 
telefonos elérhetőségeinket részesítsék előnyben!
Tel.: +36 30 665 4021
Email: ugyfelszolgalat@multiszint.hu
www.eth-erd.hu   www.multiszint.hu

Boldog Új Esztendőt Kívánva!
ÉTH-Érd és Térsége Hulladékkezelési Nonprofit Kft.
Hulladékszállítási Közszolgáltató
MULTI-DH Nonprofit Kft.
Hulladékszállítási Közszolgáltató Alvállalkozója
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Az Ön Volkswagen márkakereskedője:

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

Technológia és esztétika tökéletes harmóniája
Vége az unalmas autózás korszakának, hiszen az új Arteon és Arteon Shooting Brake elegáns, mégis sportos megjelenése már akkor izgalommal tölti el, 
mielőtt beszállna. Innovatív segédrendszerei, vagy éppen lenyűgöző megoldásai pedig az utazás élményét teszik felejthetetlenné.

Az új Arteon és Arteon Shooting Brake modellek motorizáltságtól függő, kombinált átlagfogyasztása: 4,9-7,6 l/100 km, CO₂-kibocsátása: 127-172 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 érvényes előírásainak megfelelően. Ezen értékeket egyes többletfelszereltségek, tartozékok, valamint a vezetői szokások 
és egyéb, nem technikai jellegű tényezők (pl. környezeti feltételek) is befolyásoljak. A képen látható gépkocsik illusztrációk.

Arteon Shooting Brake
Az új Arteon és
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