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Felhívjuk 

Dunaharaszti területén vendéglátóipa-
ri tevékenységet folytatók figyelmét, 
hogy a kereskedelmi tevékenységek 
végzésének feltételeiről szóló 210/2009. 
(IX. 29.) Korm. rendelet 31. § alapján 
a 2021. január 1-ig bejelentett ven-
déglátó üzletek esetén a 4. melléklet 
szerinti vendéglátó üzlettípust a keres-
kedő legkésőbb 2021. március 31-ig kö-
teles bejelenteni a jegyzőnek. Fentiek 
alapján kérem, hogy a vendéglátóipa-
ri tevékenységet folytatók a mellékelt 
nyomtatványt a megjelölt határidőre, 
elektronikus úton e-papiron (https://
epapir.gov.hu/) visszaküldeni szíves-
kedjenek! További információ: Takács-
né Bagi Andrea 06-24-504-465 bagi.
andrea@dunaharaszti.hu

Tisztelt Adózók!

Törvényi rendelkezés alapján 2021. ja-
nuár 1-től a helyi iparűzési adóval kap-
csolatos adóbevallási kötelezettségeket 
– ideértve az adóbevallás kijavítását és 
az önellenőrzéssel való helyesbítést – és 
az adóelőlegről szóló bevallási kötele-
zettséget kizárólag az állami adóha-
tósághoz elektronikus úton, az állami 
adóhatóság által rendszeresített elekt-
ronikus nyomtatványon teljesíthetik. 
Az e-önkormányzat portál helyi ipa-
rűzési adó űrlapjai központilag vissza-
vonásra kerülnek.
Felhívjuk a figyelmüket arra is, hogy 
2021. január 1-jétől az állami adóha-
tóság veszi át a gépjárműadóval kap-
csolatos feladatokat az önkormányza-
ti adóhatóságoktól, ezért a 2021. évi 
gépjárműadót a NAV által közzétett 
számlaszámra kell befizetni (NAV 
Belföldi gépjárműadó bevételi számla: 

10032000-01079160, adónemkód: 410), 
melyről értesítést fognak küldeni. 
Ugyanakkor a 2020. december 31-ig 
terjedő időszakra eső gépjármű-adófi-
zetési kötelezettséget még az Önkor-
mányzat gépjárműadó számlájára 
(11742180-15393173-08970000) kell 
teljesíteni, és a fizetés elmulasztása 
esetén az önkormányzati adóhatóság 
indíthat végrehajtási eljárást. 
Együttműködésüket köszönjük.
Dunaharaszti Polgármesteri Hivatal 

Adócsoportja

Tiszta levegőt!

Nem tolerálható a levegő mérgezése 
- minden esetben lépni fog a Polgár-
mesteri Hivatal
Sajnos még mindig vannak, akik 
műanyagot, szemetet, rongyot, kezelt 
bútorlapot égetnek el az otthoni ka-
zánban, súlyosan károsítva mindany-
nyiunk egészségét. Dunaharaszti Vá-
ros Önkormányzata két évvel ezelőtt 
tiltotta meg az avar és a kerti hulladék 
elégetését, mondhatni, korát megelőz-
ve, mert 2021. január 1-től az Országy-
gyűlés törvényben döntött erről (igaz, 
a Kormány a veszélyhelyzet idejére a 
döntés jogát visszaadta az önkormány-
zatoknak). Most az otthoni kazánok-
ban, kályhákban mindenféle káros hul-
ladékot elégető személyekkel szemben 
lép fel a város. Igaz, az ilyenfajta kör-
nyezetszennyezés nem helyi hatáskör, 
de a Városi Rendészet közterület-fel-
ügyelői fel fogják deríteni, kik azok, 
akik a levegőnket mérgezik, figyel-
meztetik őket, majd, ha ez nem vezet 
eredményre, eljárást kezdeményeznek 
az illetékes kormányhivatalnál.
Erre a környezetkárosításra a sze-
génység sem lehet elegendő magya-
rázat, a város költségvetésében külön 
keret áll rendelkezésre tüzelőtámoga-
tásra, ezt sokan igénybe is veszik. A 
bírság mértéke akár 300.000,- forint 
is lehet, és ismételhető. Vigyázzunk 
egymás egészségére!

NÉPSZÁMLÁLÁS

minden információ, itt

Utoljára 10 évvel ezelőtt, 2011-ben 
volt népszámlálás Magyarországon, 
így idén újra szükség van az adatszol-
gáltatásra, amiből rengeteg fontos in-
formációt kap a Központi Statisztikai 
Hivatal. Ezeket az adatokat használ-
ják fel minden tervezéshez, fejlesztés-
hez, kutatáshoz, melyek életkörülmé-
nyeinket közvetlenül befolyásolják.
Az alábbiakban részletesen körül jár-
juk a témát (forrás: ksh.hu)
Mi az a népszámlálás?
A népszámlálás tízévente ismétlő-
dő, Magyarország teljes lakosságára 
kiterjedő adatfelvétel. A népszámlá-
lásban a részvétel mindenki számára 
kötelező.
Mi a célja a népszámlálásnak?
A népszámlálás célja, hogy a legfon-
tosabb jellemzők (például népesedés, 
iskolázottság, foglalkoztatottság, csa-
ládi viszonyok, lakáskörülmények) 
mentén felmérje az ország aktuális 
társadalmi helyzetét. A népszámlálá-
sokat 1870 óta rendszeresen végzi a 
Központi Statisztikai Hivatal. A kö-
vetkező, 16. népszámlálásra 2021. má-
jus 1. és június 28. között kerül sor.
Hogyan történik a népszámlálás?
A 2018. évi CI. törvény a 2021. évi 
népszámlálásról rögzíti, hogy a 2021. 
évi népszámlálást internetes önkitöl-
téses vagy interjús módszerrel  kell 
végrehajtani. Az adatszolgáltatás 
módját - a tv. (4) bekezdésében meg-
határozott adatszolgáltatói kör kivé-
telével - az adatszolgáltatásra kötele-
zett személy választja meg.
A Központi Statisztikai Hivatal levél-
ben értesíti a teendőkről a háztartás-
ban élő személyeket, de a borítékon 
a személy neve nem szerepel, csak a 
lakcím. A levélben a címhez rendelt 
egyedi azonosító szerepel majd.
Lehetőségünk van tehát interneten 
adatot szolgáltatni, s az ezzel kapcso-
latos információkat a KSH levelében 
olvashatjuk majd. A posta viszont 
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csak akkor tudja kézbesíteni a levelet, 
ha van házszámunk, ill. ajtószámunk.
Mit tegyek, ha rendeznem kell a lak-
címemet, ha nem kaptam házszámot/
ajtószámot, ha nem tudom a házszá-
momat/ajtószámomat?
Kérjük, forduljon a Polgármesteri Hi-
vatal munkatársaihoz, akik készséggel 
segítenek Önnek!
Lukácsné Kronome Teréz 06 24 504-
459, lukacsne.terez@dunaharaszti.hu
Zörgő Szilvia 06 24 504-421,  zorgo.
szilvia@dunaharaszti.hu
További információ a város honlap-
ján elérhető itt:  http://dunaharasz-
ti.hu/hivatal-ugy/44-lakcimbejelen-
tes-es-kapcsolodo-nepesseg-nyilvan-
tartasi-ugyek
Mi történik, ha nem kapom meg a 
KSH levelét?
Ha Ön nem kapta meg a levelet, ak-
kor személyesen fogjuk Önt felkeresni 
a lakásán. Az Önkormányzat kérdező-
biztosokat alkalmaz, akik becsönget-
nek a háztartásokba és kb. 20 perces 
személyes interjúban sorra mennek a 
népszámláló kérdőív kérdésein.
Miért van szükség népszámlálásra?
A népszámlálás elengedhetetlen adat-
forrás a gazdasági, egészségügyi, szo-
ciális, oktatási döntések meghozatalá-
hoz, a tudományos kutatásokhoz, és 
a végrehajtása európai uniós kötele-
zettség is.
Milyen kérdésekre számíthatok?
A kérdések a háztartásban élők sze-
mélyére és a lakások adataira vonat-
koznak majd:
A személyekre vonatkozóan: családi- 
és utónév, nem, születési idő, állam-
polgárság, lakóhely, a lakáshasználat 
jogcíme, családi állapot, családi ál-
lás, élve született gyermekek száma, 
születési ideje, iskolába járás, iskolai 
és szakmai végzettség, nyelvisme-
ret, gazdasági aktivitás, foglalkozás, 
munkáltató és munkahely, tanulás-
sal, munkavégzéssel összefüggő napi 
közlekedés és utazás, nemzetiség, 
anyanyelv, családi, baráti közösség-
ben beszélt nyelv, egészségi állapot, 
fogyatékosság
A lakásokra vonatkozóan: cím, lakás 
típusa, tulajdoni jelleg, helyiségek 
száma, alapterület, közműellátottság, 
felszereltség, építési év, falazat.
Meg kell adnom a nevem?
A népszámlálás kérdőívén szerepelni 
fog a név. A kérdőívet csak akkor tud-
ja a KSH befogadni, ha a résztvevő a 
nevét is kitöltötte.
Jó tudni! A népszámlálás minden eu-
rópai uniós tagállamban név szerint 

történik, ezért kell megadnunk a ne-
vünket.
Köszönjük együttműködését!

Dunaharaszti Polgármesteri Hivatal

Védőnők új helyen

Új helyükön fogadták az őket meglá-
togató dr. Szalay László polgármes-
tert a Védőnői szolgálat munkatár-
sai, akik elmondásuk szerint remekül 
érzik magukat ebben a környezetben.

Épp húsz éve alapították meg az Év 
védőnője díjat, 2011-ben, felhívva 
ezzel a védőnői hivatás fontosságára 
az egészségügyi szakma és az embe-
rek figyelmét.
Az új Orvosi Rendelő átadásával a 
Védőnői Szolgálat végre Dunaha-
rasztiban is méltó helyet kapott a 
Damjanich u. 23. alatt lévő épület-
ben. Tágas és felújított rendelő he-
lyiségek, háttér munkára alkalmas 
irodák, konyha, kényelmes váróhe-
lyiségek szolgálják a védőnők és a 
kisgyermekes családok mindennap-
jait.
A védőnői szolgálat hungarikum. 
Mi természetesnek vesszük, hogy él-
hetünk ezzel a segítséggel, s talán 
nem is gondolunk arra, hogy más 
országokban nincs védőnői hálózat, 
amely az anyák jóllétéért és a cse-
csemők, kisgyermekek harmonikus 
fejlődéséért dolgozna. Talán sokan 
nem tudják, hogy a védőnők mun-
kája rengeteg adminisztrációval jár, 
hiszen minden egyes gyermekről 
részletesen rögzítik a fejlődésükkel 

kapcsolatos adatokat. Magyaror-
szágon minden gyermeket megillet 
a jog, hogy egészséges, harmonikus 
fejlődéséhez megkapja a szükséges 
segítséget. A védőnők a rendszeres 
találkozásokkal nem csak tanácsot 
adnak a fiatal édesanyáknak a gon-
dozással, neveléssel, egészség kul-
túrával kapcsolatos témákban, de 
figyelik a gyermekek fejlődését és a 
gyermekorvossal egyeztetve javas-
latot tesznek a szülő számára, ha 
esetleg valamilyen fejlesztésre len-
ne szükség ahhoz, hogy a gyermek 
a benne rejlő képességeket a lehető 
legjobban kibontakoztassa.
Harasztiban a növekvő gyermeklét-
számmal párhuzamosan egyre növe-
kednek a védőnői körzetek is: az el-
múlt időszakban új iskolavédőnői és 
területi védőnői körzet is létrejött.
A megújult épületben a Védőnői 
Szolgálat nyugodt, diszkrét, kényel-
mes és modern környezetben mű-
ködhet végre.
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A Rendőrség mellé 
költözött 
a Városi Rendészet!

Januárban a Dózsa György út 24.-
be, a rendőrőrs mellé költöztek az 
Önkormányzat közterület-felügyelői 
(Városi Rendészet). Ezzel jelentősen 
javulhat a két szervezet együttműkö-
dése, lehetővé válnak a közös akciók 
is. A rendészeket munkaidőben a 06 
70 646 0600 telefonszámon érhetik el, 
munkanapokon 17:00-20:00 között és 
hétvégéken pedig a szolgálati gépko-
csikon is látható 06 70  508-4702-es 
számon lehet segítséget kérni tőlük, 
vagy lehet bejelentést tenni akár ille-
gális szemétlerakással, akár a közpar-
kok állapotával, szemeteléssel, illetve 
egyéb problémákkal kapcsolatban.

Parkolási Rend

Ingyenes parkolás az egész városban 
2021-ben is – de maximum 2 óra a 
kiemelt területeken!

Már januárban életbe lépett, hogy 
munkanapokon 8:00-14:00 között meg-
szakítás nélkül maximum 2 óra par-
kolás engedélyezett a Fő út kiemelt, 
központi szakaszán, a Baktay téren, 
valamint – ez változás a korábbiakhoz 
képest - a Dózsa György út egy 
szakaszán, az üzletsor (cukrászdától 
a lángososig) előtt.  Az autósoknak 
ezeken a területeken műanyag órát kell 
a szélvédő mögé tenni, amin beállítják 
a parkolás kezdetét, mielőtt elhagyják 
a gépjárművet (papírboltokban 
beszerezhető az óra).
Dunaharaszti rendészei folyamatosan 
ellenőrzik a táblákkal is jelzett szabály 
betartását, április 30-ig azonban még 
türelmi időszak van, így csak többszö-
ri figyelmeztetést követ büntetés. A 
Fő úton a Templom mellett lévő régi 
parkoló, valamint két új P+R parkoló 

is rendelkezésre áll: a „Felföldi gumi” 
melletti régi gázcseretelepen és lent, 
a Sport-szigeten a bejáratnál új par-
kolók épültek. Ezeken kívül a Dózsa 
György út fennmaradó, szinte teljes 
hossza és az Arany János u. felső, 
Baktay Ervin Gimnázium utáni sza-
kasza is az autósok rendelkezésére áll.
Köszönjük együttműködésüket!

Nincs változás

Miután a kormány márciusig meg-
hosszabbította a jelenleg érvényben 
lévő korlátozásokat, a városi önkor-
mányzat is csak anyakönyvi és szoci-
ális ügyekben, illetve nagyon indokolt 
esetekben fogad személyesen ügyfele-
ket a Polgármesteri Hivatalban. A Hi-
vatal épületébe továbbra is kizárólag 
maszkban, kézfertőtlenítést követően, 
a rendész kolléga előzetes tájékoztatá-
sát követően lehet belépni.

Tisztelt Ügyfeleink!
A 191/2020. (V. 8.) sz. Korm. rende-
let szerinti ellenőrzött bejelentésüket 
(veszélyhelyzet alatti engedély-kötele-
zettség tárgyában) a bejelentes@du-
naharaszti.hu címen tehetik meg
Az ügyfélfogadás:
Hétfő 13.00 - 18.00
Szerda 8.00 - 12.00, 13.00 - 16.00
Péntek 8.00 - 12.00

2021. január 29. és 30.-án két na-
pos gyalogos emléktúrát szerevezett 
a Mikecz Kálmán Huszár Bandéri-
um, a Dunaharaszti Katonai Hagyo-
mányőrző Egyesület és a Vitézi Rend 
Hagyományőrző Törzsparancsnoksá-
ga. A gyalogos túra végállomása vá-
rosunkban volt, a Hősök terén, ahol 
a Világháborús emlékműnél katonai 

tiszteletadás keretei között zárták és 
értékelték a két napos eseményt. Ezek 
után a helyszínre érkező, érdeklődő 
civilek és a részvevők között baráti 
beszélgetés illetve élménybeszámoló 
kezdődött, hiszen az 50 kilométeres 
gyaloglás során rengeteg élmény és 
főleg tapasztalat gyűlt össze. Megtud-
tuk, hogy ez az emléktúra régebben 

már létezett, és most szeretnék ezt a 
hagyományt feléleszteni. Más beszél-
ni valamiről, és más átélni. E mellett 
a lelki és érzelmi tényezők mellett a 
túra jelentős sport teljesítmény is. A 
szervezők remélik, hogy a hagyomány 
jövőre folytatódik és talán még töb-
ben nekivágnak.

szerk.

XXI. Doni Hősök Emléktúra
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Folytatjuk helyismereti sétánkat - 
egyrészt, hogy településünket meg-
ismerjük, másrészt, hogy nagyjaink 
emléke előtt időzzünk - „az 1.1 km 
hosszú, észak-déli irányú Deák Ferenc 
utca megtekintésével, amely a Felső-
városban található. 1909-ben a Tiszt-
viselő-telepi parcellázáskor került ki-
alakításra: az Erzsébet utcától indul 
és a Szondiig tart. Számos utca: a 
Damjanich, Mindszenty, Jendrassyk, 
Jókai, Eötvös és a Sport-köz keresz-
tezi. Jellegzetessége, hogy az Erzsébet 
utcától kezdve végig enyhén emelke-
dik. Ezért nagyon kedvelték a gyere-
kek: elsőosztályú szánkódomb volt a 
60-70-80-as években – vigyázat, ma 
már nagy a forgalom!  Érdekessége, 
hogy a régészek a Mindszenty utcai 
kereszteződésben mintegy két méter 
mélységben bronzkori, 3000-3500 éves 
urnasírokat találtak.” - Helméczy Má-
tyás helytörténésztől.
145 éve hunyt el DEÁK FERENC, 
birtokos, jogtudós, országgyűlési kép-
viselő, az MTA tagja. 1803. október 
17-én született Söjtörön, Zala megyé-
ben. Ő volt Széchenyi István és Kos-
suth Lajos mellett 19. század magyar 
közéletének harmadik nagy átalakító-
ja. Az első magyar felelős miniszté-
riumban őt kérték fel az igazságügyi 
tárca elvállalására, de a vérzivata-
ros idők beköszönése után másokkal 
együtt ő is visszavonult a közélettől. 
A szabadságharc leverése után párat-
lan önzetlenséggel fáradozott a béke 
megteremtésén, az 1867-es kiegyezé-
sért.: «Tűrni fog a nemzet csüggedés 
nélkül, mint ősei tűrtek és szenvedtek, 

hogy megvédhessék az ország jogait, 
mert amit az erő és hatalom elvesz, 
azt idő és kedvező szerencse ismét 
visszahozhatják, de amiről a nemzet, 
félve a szenvedésektől, maga lemon-
dott, annak visszaszerzése mindig ne-
héz és mindig kétséges. Tűrni fog a 
nemzet, remélve a szebb jövendőt s 
bízva ügyének igazságában.» Minisz-
terséget nem vállalt, mint képviselő 
szolgálta tovább hazáját. Beszédei 
nem indulatkeltésre, hanem az érte-
lem felvilágosítására törekedtek, éles 
logika és erő nyilvánult meg minden 
részletükben. Emberséges, gyöngéd 
szívű, derűs személyiség volt, igaz-
ságszerető és rendíthetetlen abban a 
meggyőződésében, hogy a gyümölcsö-
ző élet titka nem a sikerekben rejlik, 
hanem az élet értelmének megtalálá-
sában, ott, ahol mások talán falakat, 
értelmetlenséget látnak. 1876. január 
29-én halt meg. A Magyar Tudomá-
nyos Akadémia palotájától tisztelői 
tízezerszám kisérték utolsó útjára; 
szeretet, hódolat, hála vette körül 
„Haza Bölcsét” amíg a Kerepesi te-
metőbe ért a gyászmenet. Kárpát-me-
dence szerte minden településen ut-
cák, terek, intézmények őrzik a nevét.

Könyvtári ajánlónk – akár hideg na-
pokra is: Grecsó Krisztián: BELE-
FÉR EGY PICI SZÍVBE /Budapest, 
Magvető Kiadó, 2020. „Aki megnő, az 
mindig nagy, vagy egy kicsit kicsi ma-
rad.” Az ismert szerző könyvében gye-
rekversek olvashatók. Kislánya Hanna 
ihlette ezeket a szövegeket, de minden 
kisgyerek és szülő örömét lelheti ben-

nük. Hétköznapok és ünnepek, az élet 
csecsemő-szemmagasságból: Grecsó 
Krisztián verseit a világra való rácso-
dálkozás, a dolgok megnevezése fölöt-
ti öröm mozgatja, Baranyai András 
rajzai teszik még elevenebbé.

Bartos Felicián: ANDRIS ÉS A FE-
HÉR DÉMON /Budapest, Móra Ki-
adó, 2020. Andris napja pocsékul kez-
dődik, ezért elkeseredetten elmenekül 
otthonról… és ekkor élete kalandjába 
csöppen: le kell győznie a Fehér Dé-
mont. Mire lehet képes egy 13 éves 
fiú, aki összes harci tapasztalatát egy 
stratégiai játékból meríti? Kik lesznek 
a támaszai? Az idő fogy, a Démon a 
város felé tör, és halhatatlan homok-
katonái nem ismernek irgalmat. 9+   
Tanulj meg valamit a világról!
Különlegesen szép, élményt nyújtó 
művészeti albumokat kaptunk aján-
dékba, Jankovics Marcell és Méry 
Gábor: a GÓTIKA SOROZAT 12 
kötetét. A történelmi Magyarország 
régi városainak egy-egy katedrális-ol-

Dunaharaszti Városi Könyvtár
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tárát ismerhetjük meg. Némelyiket 
már több mint ötven éve restaurálják 
a Magyar Nemzeti Galériában – hosz-
szabban – mint a restaurátorművész 
kora. Régmúlt idők dicsőségét hirde-
tik ezek a világraszóló színvonalúan 
faragott – húszméteres - égbenyúló 
oltárok: olyan szerepet töltöttek be a 
múltban, mint ma a grandiózus sta-
dionok: egy-egy közösség nagyságát, 
erejét reprezentáló építmények. Ha a 
szárnyasoltárokat „behajtjuk”, akkor 
a külső táblákon is folytathatjuk a né-
zelődést. A képíró perspektíva nagyon 
gót, az anatómia is, ám a szereplők 
egyéni karakterek; megismerhetjük 
még a székesegyházak történetét, vé-
dőszentjét, a művészi értékű berende-
zési tárgyakat. „A gótikáról keveset 
tudunk, összefolyik a középkorral, s 
ennek megfelelően a legtöbben sötét-
nek, bárdolatlannak képzelik.” - írja 
a szerző. A képes albumokat lapozva 
állítjuk: - ám ez nem így van! A cso-
dálatos alkotások elkalauzolnak egy 
letűnt világ polgárainak életviteléhez, 
divatjához, miközben megismerjük a 
bibliai szereplőket és történeteket is – 
ahogyan annak idején az olvasni nem 
tudó polgárok.

FUTÓ ARCOK: A HOBBIFUTÓK 
KÖNYVE /Budapest, Nagy Béla 
Program, 2019. Lubics Szilvia - Ma-
gyarország legismertebb hosszútáv-
futója, számtalan verseny győztese, 
a Magyar Becsület Rend birtokosa, 
Zala megye Príma-díjasa, praktizáló 
fogorvos, feleség, édesanya, környezet-
védő és ami tán a mai zajos világban 
ritka kincs, rendkívül szerény példa-
kép – ajánlásához csatlakozunk. Ezek 
a sportolók folyamatosan feszegetik 
fizikai határaikat, miközben megta-
lálják az énidőt, a lelki békét is. Ki 
környezetvédőként, ki egészségvé-
dőként, ki az összefogás kedvéért, ki 
hazaszeretete okán vágott bele ebbe 
kitartást és jó erőnlétet kívánó sza-
badidős tevékenységbe – és senki sem 
bánta meg. Ahogy Teller Ede mondja: 
„Ha azt kérdezik, hogy nem késtünk-e 
el, hogy visszafordítható-e még az a 
rombolás, amit az emberiség ejtett a 
természeten, a válaszom az, hogy nem 
késtünk el. Amíg él az akarat, addig 
sosincs késő. Ha pedig az emberek kö-
zösen akarnak valamit, akkor azt meg 
is teszik, ezáltal érvén el a céljukat, 
bármi is legyen az.” Dunaharasztin 
is sokszor találkozhatunk amatőr fu-
tókkal – kövessük jó példájukat és vi-
gyázzunk rájuk!

Mini Galériánkban Skarupka István 
téli festményei, amelyek között sze-
repel több haraszti épület is – vár-
juk mindannyian, hogy kinyisson a 
könyvtár és az érdeklődők személye-
sen is megtekinthessék!
A Dunaharaszti Városi Könyvtár-
nak kiemelten fontos, hogy minden 
érdeklődő, különösen az oktatásban 
résztvevők számára a járványidőszak 
alatt is elérhető szolgáltatást tudjon 
biztosítani. Telefonon, e-mailen, a 
közösségi médián keresztül elérhetők 
vagyunk: munkatársaink a beérke-
ző online leveleket hétfőtől-péntekig 
8-18:00-ig dolgozzák fel és segítenek 
az információforrások keresésében. 
Ugyanakkor honlapunkon: www.dh-
biblio.hu lehetőségük van – újonnan 
feltöltött – érdekes, helyismereti tar-
talmak megtekintésére.

REJTVÉNY, amellyel 20 éves váro-
sunkat – de sokkal régebbi települé-
sünk épített örökségét felfedezhetjük: 
melyik haraszti intézményt láthatjuk 
a fotón? Az első tíz – helyes - megfej-
tést beküldőt értékes könyvek várják! 
A válaszokat a dhbiblio@dhbiblio.
hu-ra kérjük küldeni. (forrás: www.
dhbiblio.hu>dokumentumkereső) A 
múlt havi rejtvény megfejtése a Ró-
zsakert, vagyis a Posztobányi ven-
déglő volt. Egyik nyertesünk olyan 
érdekes részletekkel is kiegészítette, 
amelyeket megosztunk most olva-
sóinkkal: „Gellért Szálló egykori hí-
res szakácsa, a sok hazai és külföldi 
rangos versenyt megnyerő Posztobá-
nyi István (1898-1985) nyitotta meg 

Dunaharasztin a vendéglőt. A szál-
lodában két desszertkülönlegesség is 
híressé vált, az egyik a száraz gyü-
mölcsökben bővelkedő Posztobányi 
Puding (Gellért puding), valamint a 
gazdag csokoládékrémmel töltött Gel-
lért tekercs. Ez utóbbi titkos receptjét 
már sokan próbálták utánozni, de az 
igazi még mindig csak a Szállodában 
kóstolható meg. Jó érzés tudni, hogy 
a mai napig az ő nevét viseli a Gellért 
Szálló különlegessége.”
Minden könyvtár – kezdve a legki-
sebbtől a legnagyobbig – mind, tu-
dományos helyismereti kutatóhely 
a törvény szerint, hiszen az adott 
települést az ott élők és a könyvtá-
ros szakemberek ismerik legjobban. 
Ezért, Helytörténeti Gyűjteményünk 
igen értékes és érdekes forráshely he-
lyi kutatók, érdeklődők számára. A 
kulturális örökséghez tartozó javak 
múltunk és jelenünk megismerésé-
nek pótolhatatlan forrásai. (1997.évi 
CXL. évi tv.) Könyvtárunk nemzeti 
vagyonként nyilvántartja és archiválja 
az állományába tartozó helytörténeti 
dokumentumokat. Ezért is szeretnénk 
bevonni Önöket ebbe az izgalmas ku-
tatásba:

Kedves Olvasók! Folyamatosan gyűjt-
jük Dunaharaszti helytörténeti emlé-
keit, és ehhez várjuk az Önök fényké-
peit, történeteit. Egy-egy kép láttán 
messzire nyúlik az emlékezet. És mi 
ezeket az emlékeket megőrizzük, meg-
osztjuk az érdeklődőkkel. Küldjenek 
online - jelen idejű, közérdeklődésre 
érdemes – digitális képeket is, hiszen 
ezek lesznek holnap a múltunk. A pa-
pír fotókat beszkenneljük, és azonnal 
vissza is adjuk. Már több mint 200 ké-
pes levelezőlapot és közel 10 ezer fotót 
őrzünk, és teszünk közkinccsé honla-
punkon. Várjuk Önöket is! Köszön-
jük! A Dunaharaszti Városi Könyvtár 
munkatársai; e-mail:dhbiblio@dhbib-
lio.hu; telefon:06-24-531-040

Kérünk, hogy rendelkezzenek 
adójuk 1%-áról 
a Dunaharaszti Városi Könyvtár 
(2330 Dunaharaszti, Dózsa Gy. 
út 12/b.) javára, 
adószámunk: 16794601-2-13. 

2019-es felajánlásuk: 226.489,-Ft 
volt: számítógép-parkunkat kor-
szerűsítjük ebből az összegből, 
köszönjük!
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Kondor Béla: Darázskirály

Február 17-én lesz 90 éve, hogy a 
közeli Pestszentlőrincen megszüle-
tett Kondor Béla a modern magyar 
képzőművészet egyik legjelentősebb 
képviselője, aki nemzetközi mércé-
vel mérve is kiemelkedőt alkotott, és 
sajátos, egyéni hangvételű életmű-
vet teremtett. Tette mindezt olyan 
korban, az 1950-es, 60-as években, 
amikor a nagy ívű gondolkodásra, 
intellektuális elmélyedésre ösztönző 
kísérleteket a hatalom kimondottan 
károsnak tartotta.
Bár Kondor Bélának a sors csak 
rövid időt hagyott, mégis gazdag 
festészeti, grafikai, és irodalmi ha-
gyatékot örökített az utókornak. E 
máig ható és általános emberi prob-
lémákat feszegető, napjainkban is 
aktuális és hiteles életmű talán legis-
mertebb darabja az 1963-ban festett 
Darázskirály. A festményt sokan, 
sokféleképpen próbálták megfejteni. 
Az általánosan elfogadott nézet sze-
rint Kondor a keleti egyházi képek 
hangulatát idéző „ikonos” művei 
sorába tartozó alkotása ötvözi az 

emberiségért kínhalált szenvedett 
Krisztus, és a szomorú, számos mű-
vész által megidézett bohóc, Pierrot 
alakját.

Szemben állva a képpel lebilincselő 
a jelentések polifóniája, de hogy mi-
ért szomorú ez a „király”, hisz már 
minden az övé, kivéve a „darazsat”; 
hogy egyáltalán miért király ez a fi-
gura, és hogy ebből mennyi az iró-
nia – Kondor titkos képalkotó „fegy-
vere” –, azt csak találgatni tudom. 
Mert ugye király ugyan, mindene 

van, mögötte a „város”, kvázi jelzi, 
hogy birodalma is van, de a kezében 
– igaz, két egymástól független kezet 
látsz – valami van, amit a „darázs”, 
úgy tűnik, megenni készül, vagy 
csak kisajátít. Egyszóval, hogy a ki-
rály nézheti kezeit, mert ami benne 
van, már a „darázs” karmaiban van. 
Ha igaz. Nem lehet kivenni ugyanis, 
mi a csudát kaparint meg ez a da-
rázs? Igaz, nem is lényeges, a fon-
tos, hogy nem a király itt a főnök, 
hanem a darázs, melynek sok szár-
nya van, nem is igazi darázs, csak 
a képcím után nevezzük darázsnak. 
Szóval akármennyit álldogálok a kép 
előtt, nem tudom megfejteni rejtvé-
nyét. De a nagy festészet lényege a 
„látható-láthatatlan titok”, a sokér-
telműségbe rejtett – csak átélhető, 
de nem magyarázható hatás.
Kondor Béla Darázskirály című kis-
méretű festménye 1986-ban, a Patkó 
Imre Gyűjtemény részeként került a 
győri Xántus János Múzeumba (ma 
Rómer Flóris Művészeti és Történe-
ti Múzeum), ahol a kollekciót bemu-
tató állandó kiállításban tekinthető 
meg.

Lehel

Forrás: Amási  Miklós: Képzőművészet 

Farsang
Előítéletek és sztereotípiák dzsungelében élünk. Leszűkítem 
a témát a kereszténységre. Milyen a jó keresztény? Sokan 
úgy vélik, hogy a hívő ember vallási törvények fogságában 
él, életszemléletének fő vonása, mit nem szabad tennie. Ez 
a savanyú szentek világa.
 Vízkereszt után (január 6.) húshagyó keddig néhány hét 
a bálok, télűző alkalmak, mint Magyarországon a mohácsi 
busójárás, és az esküvők szezonja.
Az újszövetségi tudósítások Jézust, mint életigenlőt mu-
tatják be. Ennek legszebb példáját János evangéliumában 
találjuk. Nagyon fontos a jánosi írói, szerkesztői szempont. 
Őt nem a historizáló gondolatmenet jellemzi. Egyáltalán 
nem beszél Jézus születéséről, se angyalokról, se pászto-
rokról. Evangéliuma első fejezetében szellemi alapvetést 
ad, úgy kezdi az első sort, hogy arról a kegyes zsidó ember-
nek az Ószövetség első sora jut eszébe, tehát műve bibliai 
igényű.
A Jézus történet a második fejezettel kezdődik, jelesül a 
galileai Kánában (a település a mai napig megvan), és lás-
sunk csodát, éppen egy lakodalomban. Jézus egy profán, 
üdvösségtörténeti szempontból jelentéktelen helyen tar-
tózkodik? Igen. Itt nincs szó bűnbocsánatról, megtérésről, 
megváltásról. A lakodalom, régies nevén a menyegző, jó 

esetben örömről, evésről, ivásról, zenéről, táncról szól, ott 
és akkor egy hétig tartott. A megváltás hatalmas művének 
az „előszobája” egy lakodalmas ház. Jézus nyilván aktívan 
volt ott, hiszen amikor elfogy a boruk -micsoda szégyen 
– megteszi az első csodatételét, a vizet borrá változtatja. 
Volt ott hat kőveder, a benne levő vizet kézmosásra hasz-
nálták. Nem belemosták a kezüket, hanem kiloccsantottak 
egy öblítésnyit. Jézus teletölteti a szolgákkal az edényeket 
vízzel, a csodatétel után kóstolót visznek a násznagynak, 
aki csodálkozva állapítja meg, milyen kitűnő minőségű a 
frissen érkezett bor. Talán nem is tudta, kb. 5-600 liter a 
készlet. A tanítványok végig élték a folyamatot, és hisznek 
Jézusban. A normális szórakozás önfeledt idején is ott van 
a jézusi szeretet.
Így lehet ez ma is, a mi életünkben is!

Varsányi Ferenc

DUNAHARASZTI HÍREK

Keresztény szemmel

Képek - Festők
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Születésnap
Isten éltesse sokáig Doktornő!

1981. augusztusa óta Dunaharaszti gyermekorvosa Dr. 
Varga Irén Mária. Manapság már olyan nagymamák hoz-
zák unokáikat a rendelőbe, akik a nyolcvanas években ti-
zenéves gyerekek voltak, s Varga doktornő volt a gyerekor-
vosuk. Több mint harminc éve, 1989. óta dolgoznak együtt 
Surányi Pálné Nellivel, aki asszisztenseként segítette a 
gyógyító munkát. Dr. Varga Irén Mária idén februárban 
tölti hetvenedik életévét, s augusztusban lesz negyven éve, 
hogy Harasztin gyermekorvos. Ebből az alkalomból beszél-
gettünk vele.
DH: Hogyan lett gyermekorvos doktornő?
VI: Orosházára jártam a Táncsics Mihály Gimnáziumba, 
mi onnan kb. 35 km-re laktunk Csabacsűdön. Biológia-ké-
mia tagozatra felvételiztem, mert már általános iskolában 
is nagyon szerettem a biológiát. Rangos gimnázium volt a 
Táncsics, remek évek voltak, nagyon jó osztályközösséggel. 
Eredetileg pedig műszaki pályára készültem, gépészmérnök 
szerettem volna lenni, de a gimnázium utolsó évében már 
tudtam, hogy orvosnak jelentkezem. Nyolcan vagy kilencen 
lettünk orvosok az osztályból, hárman a gyerekorvoslást, 
a többiek más szakterületet választottak. Sokan Szegedre 
mentünk tanulni az egyetemre. Rendszeresen találkozunk 
azóta is, minden ötödik évben van érettségi találkozónk. 
Mikor elvégeztem az orvosi egyetemet Szegeden, 1975-ben, 
lehetőségem nyílt arra, hogy gyermekosztályon dolgozzak 
Kiskunfélegyházán a kórházban, így négy és fél év után 
szakvizsgáztam. Közben megszületett a fiam is.
DH: Hol volt először gyermekorvos?
VI: Először Szigethalmon kezdtem, ott voltam körzeti 
gyermekorvos, majd 1981. augusztusában jöttem ide Du-
naharasztiba. Idén augusztusban lesz ennek épp negyven 
éve. Akkor még a szakrendelőhöz integrálták a körzetet, 
a rendelő pedig ott volt a mostani Polgármesteri Hivatal 
műszaki irodájában, a védőnők is ott voltak akkoriban. 
Kovács doktornő akkor már ott rendelt, én váltottam őt. 
Később a Gyárköz utcába kerültem, Kovács doktornő pe-
dig a felnőtt rendelő egyik szobáját kapta meg. A harma-
dik helyünk a mostani Rendőrség épülete volt, ahol régen 
a védőnők is voltak, és utána jöttünk ide Fő útra. De en-
nek már több, mint 20 éve. Három körzet volt akkoriban 
és sokáig így is maradt: Alsó-Falu, Felső-Falu és a Liget. 
Hozzám tartozott az Alsó-Falu rész. 
DH: Mi a legnagyobb különbség a nyolcvanas évek 
és napjaink között, amit a munkájában tapasztal?
VI: A gyerekek ugyanolyanok és sok szempontból gyógyí-
tani is ugyanúgy gyógyítjuk őket, mint régen, de a terá-
piás és diagnosztikus lehetőségeink sokkal szélesebbek. Mi 
folyamatosan továbbképzésekre jártunk, mindig új és új 
ismeretekkel gazdagodtunk, hiszen az orvostudomány ren-
geteget fejlődik és mindig követni kell. Ami a legnagyobb 
különbség, hogy a szülők számára sokszor nehézséget okoz 
a rájuk zúduló információ áradat, amit egy kattintással 
elérnek az internetről és ez bizony inkább megnehezíti a 
velük való együttműködést, mert nem mindig hiteles és 
szakmai forrásból tájékozódnak. A gyerekbetegségekkel, 
terápiákkal kapcsolatban is rengeteg vélemény, információ 
kering a világban és van, hogy nehéz meggyőzni a szülőt, 
hogy az a helyes, amit az orvos mond. Egészében azonban 

azt mondhatom, hogy sokkal jobb ma a környezet, amiben 
dolgozunk és sokkal több lehetőségünk van ma a gyógyí-
tásra, több mindenre tudunk fényt deríteni. A gyerekek vi-
szont nem változtak olyan sokat, bár a digitális világ már a 
kétéveseket is beszippantja, telefont vagy tabletet néznek, 
ami a valódi emberi kapcsolódásoktól, igazi játéktevékeny-
ségtől, beszélgetéstől elveszi a teret – ez nem szerencsés. 
Egy gyermek akármilyen pici, beszélgetni kell vele, mert 
látszik a gyerekek viselkedésén, hogy mennyit foglalkoznak 
velük.  Látszódnak a családjukból hozott minták, ez régen 
is így volt és ma is így van. 37 évig voltam iskola orvosa a 
Dunaharaszti Hunyadi János Német Nemzetiségi Általá-
nos Iskolának és a Mese Óvodában is én voltam a „doktor 
néni”. A család hatása erősen tapasztalható, de valójában 
nincs különbség a gyerekek között, ha a nyolcvanas éveket 
és a mai időszakot összehasonlítjuk: sokféle család van és 
sokféle gyerek.
DH: Hamarosan nyugdíjba megy. Miért döntött 
így?
VI: Hetven éves leszek februárban, és már korábban is 
mondogattam, hogy ha betöltöm a hetvenedik életévemet, 
akkor nyugdíjba megyek. Tehát a tervem eredetileg is ez 
volt – nem nagyon hitték el ugyan - de be kell vallanom, 
hogy a pandémia is megerősítette az elhatározásomat. A 
telefonos rendelés nehezebb számomra, hiszen nem látom a 
gyermeket itt a rendelőben, egészen más lehetőségeim 
vannak így a gyógyításra, a felelősség viszont nagyon 
nagy. Kicsit el is fáradtam.
DH: Hogy fog pihenni? Mivel szeretne foglalkozni?
VI: Kertészkedni fogok és rengeteget szeretnék olvasni. Ez 
a két hobbim, amire szeretném, hogy több időm legyen. 
Sok restanciám van a kertben, a házban és még egy ba-
kancslistát is írtam. Szeretek utazni Magyarországon, még 
mindig sok olyan hely van, ahol eddig nem jártam. Május 
31-ig dolgozom, lesz egy nap, amikor az utolsó rendelésre 
érkezem majd meg. És ez így van jól, ez az élet rendje. 
Több időt szeretnék tölteni a fiammal, vár a kertem, a 
könyveim és néhány szép hely az országban.

Hazay
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65 éve 56-ban
Földrengés Dunaharasztin

Immár 65 éve, hogy Dunaharasztin megremegett a Föld. Az 
évforduló mellett szomorú aktualitást adnak írásunknak a 
Horvátországi események, ahol ismét nagy pusztítást vég-
zett az afrikai kőzetlemez északi irányú mozgása.

1956. január 12-én csütörtökön 6 óra 46 perckor 5,6 erős-
ségű, pusztító erejű földrengés rázta meg Dunaharasztit és 
környékét. Majd az elsőt, 8 óra 41 perckor egy valamivel 
kisebb rengés követte. A Magyar Távirati Iroda szerint:
„a rengés Budapest déli területein és Pest megye több te-
lepülésén, különösen Dunaharasztin, a lakóházak jelentős 
része kisebb-nagyobb sérülést szenvedett, 80 ház lakhatat-
lanná vált.”
Az első gyorsjelentéseket hamarosan újabbak követték, 
amelyek már nagyobb károkról számoltak be. Dunaha-
raszti az újságok címlapjára került, és e szomorú esemény 
kapcsán egycsapásra ismertté vált. A korabeli sajtó így 
számol be az eseményekről:
„Budapestről délre a földrengés fészke felé haladva, már a 
város szélénél, Soroksárnál egyre szaporodnak a földrengés 
jelei. Gyakrabban látni ledőlt kéményeket, leomlott vako-
latú házakat. De itt súlyosabb kár csak a Duna partján, 
az öreg vályogházaknál tapasztalható. Hat ház omlott ösz-
sze. A következő község Dunaharaszti. A földrengés okozta 
kár itt már szemmel láthatóan jóval nagyobb. A legtöbb 
ház valamilyen sérülést szenvedett. A leggyakoribb a ké-
ményleomlás. A kár gondos felmérése még folyik, de annyi 
már megállapítható, hogy a községben mintegy száz család 
számára kellett – a házak lakhatatlanná válása miatt – 
azonnal szükséglakásról gondoskodni. Ezeket a családokat 
a kultúrházban és az iskolákban helyezték el. Nagyon nagy 
kár érte a közintézményeket, elsősorban az egészségügyi és 
gyermekintézményeket. „
Taksonyt is megrázta a földrengés, sőt, ott még halálos 
áldozatokat is követelt. Dunaharasztin halálesetről a ko-
rabeli krónikák nem számolnak be. Hazánk eddigi legna-
gyobb földrengése volt a dunaharaszti, és erről a későbbi-
ekben számos tudományos cikk is megjelent.
Az 1956-os dunaharaszti földrengés történetét dr. Helmé-
czy Mátyás írta le minden részre kiterjedően a Dunaha-
raszti története III. kötetében. Kutatásai során kiderítette, 
hogy Dunaharasztin 3500 építményből 3144 sérült meg. Ez 
igen nagy kárnak számított abban az időben. Ilyen méretű 
rengés több is előfordul a világban évente, de Dunaha-
raszti és Budapest viszonylatában megbolygatta a környék 
földtani nyugalmát. Az 1956 után következő tíz évben még 
10rengés következett be Dunaharasztin. Aztán a föld mé-
lye megnyugodott. Majd 1996. október 21-én 2,5 erősségű 
földrengés volt ismét érezhető, de az károkat nem okozott. 
Az ötven éve bekövetkezett dunaharaszti földrengés utáni 
időt az összefogás és a segíteni akarás jellemezte. A közfi-
gyelem községünkre irányult. Az országos média naponta 
beszámolt a károk enyhítésére érkező szervezetek, a hon-
védség és a Vöröskereszt helytállásáról. Magánemberek, 
jótékonysági szervezetek részéről élelmiszer és ruhaadomá-
nyok érkeztek a községbe. A károk nagyságrendje miatt 
külön kormánybizottság alakult, mely a községvezetéssel 
összefogva szervezte a károsultak elhelyezését, ellátását, az 

állami segítségnyújtást és a helyreállítási munkákat.
A harasztiak közül még sokan emlékeznek rá, hogy milyen 
pusztulás jellemezte az akkori községet. Barátok, rokonok 
költöztek egymáshoz, mert saját házaik összedőltek, vagy 
lakhatatlanná váltak. A helyreállítási munkák lassan ha-
ladtak. Nagy erőfeszítéssel néhány éven belül 2236 épület 
lett helyreállítva, és 463 lakóház teljes egészében újjáépült.
A Városi Könyvtár anyagából összeállította:

Táborosi Zoltánné
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Sastoll
Szomorú hír érkezett az év elején a Laffert Kúriába. Decem-
ber 21-én, 95 éves korában elhunyt Lorencz József, „Sastoll”, 
az Indián-Cowboy Múzeum alapítója, a Baktay Ervin által 
létrehozott western játékok hagyományának rendíthetetlen 
folytatója és ápolója. 2013-ban találtunk egymásra, amikor a 
gyűjtemény sorsa bizonytalanná vált. Dunaharaszti segítő ke-
zet nyújtott, Józsi bácsi pedig városunkba hozott egy értékeiben 
és különlegességében is páratlan kiállítást. Közös munkánk ba-
rátsággá ötvöződött, sokat tanultunk tőle mind szakmai, mind 
erkölcsi tekintetben és emberségben egyaránt. Alábbiakban a 
Magyar Néprajzi Múzeum honlapján megjelent, Főzy Vilma 
muzeológus által írt emlékező sorokkal hajtunk fejet „Sastoll” 
élete és tartalmas munkássága előtt.
Lorencz József (1925-2020)
Öreg Sastoll karácsony előtt eltávozott az Örök 
Vadászmezőkre.
Gyermekkorában varázsolta el őt is, sok más kortársával 
együtt az indiánkönyvek romantikája. Mások kinőtték ezt, 
ő azonban soha nem akart megválni attól a világtól, ahol a 
becsület, bátorság, hűség és barátság uralkodik, és társakat 
keresett ehhez az életformához. Fiatalon fedezte föl Baktay 
Ervin Dunakanyarban táborozó indián törzsét, és noha elő-
ször elutasítást kapott a nagyon zártan működő csoport ve-
zetőjétől, a későbbi évek során bebizonyította, hogy méltó a 
tagságra. Egyre szélesedő tudása, szorgalma, kézügyessége és 
kitartása végül meghozta gyümölcsét, és kezdetét vehette éle-
te nagy kalandja. Részt vehetett abban a férfias szórakozás-
ban, amely a téli „szalonokban” cowboyként, nyáron a Duna 
menti táborokban pedig indiánként idézte meg a Vadnyugat 
hangulatát. Baktayhoz fűződő barátsága és a Törzs egész 
életének a középpontjává vált, és mikor az ötvenes években 
a Főnök beszüntette a részvételét, Lorencz vezető szerepet 
játszott abban, hogy még több évtizedig életben tartsák a 
játékot. Saját családját, feleségét és lányát is bevonta, ahogy 
ezt más törzstagok is megtették. Olyan életre szóló barátsá-
gok alakultak ki, amelyeket az anyagi javak hajszolása helyett 
a természet és a kétkezi munka szeretete és megbecsülése, 
a közös értékrend, erkölcsi tartás, az egymás iránti töretlen 
bizalom és hűség jellemzett.
Az idő múlásával egyre inkább foglalkoztatta az a gondolat, 
hogy Baktaynak és a Törzsnek emléket állítson, és elkezdte 
összegyűjteni a régi tárgyakat egy kiállítás számára, amely 
végül a táborhelytől nem messze, Kisorosziban kapott he-
lyet, ma pedig Dunaharasztiban látható. A „Baktay Ervin 
Indián-Cowboy Múzeum” sorsát élete végéig szívén viselte. 
Rendszeresen látogatta a kiállítást, a szükséges javításokat 

eleinte saját maga, később a Néprajzi Múzeum restaurátora 
segítségével végezte. Riportokat adott, tárlatokat vezetett, 
tanított, amíg csak bírta erővel.
A legkorábbi időktől fogva élénk kapcsolatot ápolt a Néprajzi 
Múzeummal. Boglár Lajos, Vajda László, Bodrogi Tibor sze-
mélyes jó barátai voltak, akik nagyra becsülték és föl is hasz-
nálták az indiánokról való egyre mélyülő tudását. Részt vett 
a múzeum észak-amerikai tárgyainak meghatározásában és 
feldolgozásában is, előadásokat tartott, tudományos igényű 
cikkeket publikált. Az ő kezdeményezésére mutatta be a mú-
zeum 2000-ben Kenu és tipi címmel a magyarországi indián 
táborozók tárgyait. Számos riportban, televíziós szereplésben, 
filmben osztotta meg emlékeit és gondolatait. Az utóbbi 
években jelentek meg írások magáról a gyűjteményről és a 
Kisorosziban lévő rönkházáról is a múzeum kiadványaiban. A 
táborozás befejeztével erre a saját kezűleg épített „ranch”-re 
vonult vissza nyaranta, ahol reggelijét a vadnyugati konyha-
kocsi ponyvájának árnyékában, kis tábortűznél készítette el, 
esténként pedig a kertben felállított tipiben gyűltek össze a 
megmaradt törzstagok. Boldogan látott vendégül minden ba-
rátot, érdeklődőt, és még 90-es életéveiben is fiatalokat meg-
szégyenítő szellemi frissességgel, szenvedéllyel és humorral 
mesélt a régi élményekről egy pohár whiskey mellett.
Több éven át volt szerencsém együtt dolgozni vele. A régi 
muzeológus barátaitól tanult alapossággal dokumentálta az 
általa összegyűjtött tárgyakat, fényképeket, iratokat. Ezzel a 
közös munkával készítettük elő részben az anyag publikálá-
sát, részben pedig azt, hogy 2016-ban a Néprajzi Múzeumnak 
ajándékozta a teljes gyűjteményt. A kiállítás, kívánságának 
megfelelően, továbbra is Dunaharasztiban maradt, hogy mi-
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másképpen
Január 22-én ünnepeltük a magyar 
kultúra napját, illetve ünnepeltük vol-
na, ha el lehetett volna menni színház-
ba, moziba, múzeumba, művelődési 
házakba, koncert termekbe és bármi-
lyen olyan helyre ahol terjeszteni lehet 
vagy kapcsolatba lehet kerülni a mű-
vészetek bármelyikével is. 1989-ben a 
Himnusz megírásának napját nevezték 
ki a magyar kultúra napjának. 1823-
ban ezen a napon fejezte be Kölcsey 
a Himnuszt. A mai pandémiás idők-
ben az emberek kikapcsolódásként a 
kirándulást választják. Egy ilyen autós 
kirándulást ajánlok Kölcsey sírjához, 
Szatmárcsekére. 
Itt található az Európában is külön-
legességnek számító műemlék jellegű 
temető, ahol több mint 600 emberma-
gasságú, stilizált csónakos kopjafa áll. 
Az úgynevezett “csónakos” fejfák ere-
detére máig nincs egyértelmű magya-
rázat: egyes vélemények szerint ezek az 
ősi ugor csónakos temetkezési szokást 
jelképezik, egy másik megközelítés 
szerint azért temetkeztek így, mert a 
falut körülvevő Tisza áradásakor a ha-
lottakat csak csónakban vihették ki a 
temetőbe. A fejfák mérete, formája és 
díszítése az elhunyt korára, nemére és 
vagyoni helyzetére egyaránt utal. Pe-
tőfi az 1847. július 17-én úti jegyze-
tében ezt írja: „ Badalóval csaknem 
szemközt fekszik innen a Tiszán Cseke, 
és a csekei temetőben Kölcsey Ferenc. 
Tavaly ősszel egypár hétig laktam itt, 
s meg-meglátogattam a szent sírt, 
melyben a legnevesebb szívek egyike 
hamvad. Halmánál nincs kőszobor, 
még csak fejfa sincs, melyre neve volna 

fölírva; de nincs is rá szükség, mert az 
odalépő vándornak szívdobogása meg-
mondja, ki van ott eltemetve.”
Innen mintegy három kilométerre 
található a  túristvándi vízimalom, 
a  Túr  egyik ágán (Öreg-Túr). A 
még működőképes  vízimalom,  ma, 
múzeumként funkcionál és egész évben 
látogatható. Innen pár kilométerre 
megtekinthetjük a Tiszát „Ott, hol a 
kis Túr siet beléje, „Mint a gyermek 
anyja kebelére”. Költői hangulatban 
haladhatunk tovább észak felé, Csaro-
da és Tákos irányába. Itt a találjuk a 
beregi térség két ékszer dobozát, a csa-
rodai és tákosi református templomot.
Csarodán egy kis dombocskán áll 
a  terméskő  alapozású, téglából 
épült templom. Hosszúkás hajójához 
a keleti oldalon csatlakozik a négyzetes, 
saroktámpilléres szentély, amelynek 
északi oldalán valaha  sekrestye  állt. 
A magas, szép arányú templom hang-
súlyos része a  nyugati  homlokzat, 
amelyen egyetlen kicsiny, félköríves 
résablak nyílik. Az oromzatot mintegy 
megkoronázza, az annak folytatása-
ként égbe törő, tornácos, zsindellyel fe-
dett, karcsú sisakos torony, amelynek 
falát két szinten ikerablakok törik át.
Tákoson van a Felső-Tisza vidékének 

Szatmárcsekei temető, háttérben Kölcsey 
síremléke

egyik legszebb és legismertebb vályog-
falú temploma, a magyarországi népi 
építészet gyöngyszeme, a „mezítlábas 
Notre-Dame”. A mennyezeten 58 fes-
tett kazetta található, melyek között 
nincs két egyforma. Mindez jól érvé-
nyesül a fehérre meszelt falak egysze-
rűsége mellett. A templomhoz egy 16 
méter magas, galériás torony is tarto-
zik. A templom meglepően pici, padló-
ja döngölt agyag, mennyezetét szinte 
kézzel lehet érni. A malomkövön álló 
hatszögletű szószék is hasonlóan gaz-
dagon díszített.
Talán ennyi belefér egy hosszú, tartal-
mas napba, ahol bizony lépten, nyo-
mon a magyar kultúra értékeivel talál-
kozhatunk.

Lehel

Forrás: wikipédia

Magyar kultúra napja

nél többen láthassák. A közös munka egyszerre volt rendkí-
vül hasznos és élvezetes, rengeteget tanultam tőle, és nem 
csak az indiánokról, hanem emberi minőségről is. Fantázia, 
romantika, stílus és humor jellemezte – ahogy ezt annak ide-
jén Baktaytól tanulta.
Nagy öröm volt számára, amikor 2019-ben a Hopp Ferenc 
Ázsiai Művészeti Múzeum kiadásában megjelent egy nagy si-
kert arató tanulmánykötet Baktay indián játékáról és az ah-
hoz kapcsolódó témákról (Indiánok a Duna partján. Baktay 
Ervin indiánkönyve), amelyben ő is több írásával szerepel. 
Úgy érezte, a kötet föltette a koronát (a tollkoronát, ahogy ő 
mondta) az életművére.
„Mindent elvégeztem” – mondta, de továbbra is rendezgette 
a nála maradt fényképeket, dokumentumokat. Élete utolsó 
pillanatáig, amikor pedig már nagyon elfáradt, tevékenyke-
dett szeretett emlékei között.

Vannak emberek, akiknek távoztával a világ kicsit unalma-
sabb, üresebb lesz. Sokan ezt éreztük, amikor öreg Sastoll 
ellovagolt a naplementében.

Főzy Vilma
A fotókat Kerék Eszter és Gáll Sándor készítette
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TÜDŐSZŰRÉS
2021. február 12-től
2021. március 31-ig
A Dunaharaszti József Attila Művelődési Házban
2330 Dunaharaszti, Táncsics Mihály u. 2.

A vizsgálat ideje naponta:
Hétfőn: 8.00 – 18.00 óráig
Kedden: 8.00 – 18.00 óráig
Szerdán: 8.00 – 18.00 óráig
Csütörtökön: 8.00 – 18.00 óráig
Pénteken: 8.00 – 18.00 óráig

A TÜDŐSZŰRÉS A FELNŐTT LAKOSSÁG SZÁMÁ-
RA AJÁNLOTT VIZSGÁLAT!
A szűrővizsgálat 40 év feletti lakosoknak évente egy al-
kalommal továbbra is ingyenes. 40 éves kor alatt, illetve 

munkahelyi alkalmassági vizsgálathoz a vizsgálat díja 
1.700,- Ft, mely a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapke-
zelő által országosan elrendelt összeg. Amennyiben a 
tüdőszűrés eredményére szükség van, abban az esetben 
egy felbélyegzett válaszborítékot is hozzon magával a 
vizsgálatra! A befizetés a szűrőállomáson kapható csek-
ken történik. A 14 - 18 év közötti gyermekek szűrése 
ingyenes, de beutaló és szülői beleegyező nyilatkozat 
szükséges! A törvény által kötelezetteknél, illetve a 18 
évesnél idősebb tanulóknál, akiknek az oktatási törvény 
ezt előírja, a vizsgálat természetesen ingyenes.

Panasz nélkül is lehet beteg!
A vizsgálat alkalmas a TBC, illetve sok más tüdőbeteg-
ség időben történő felismerésére!
Kérjük a vizsgálatra hozza magával személyi igazolvá-
nyát, TAJ kártyáját, illetve
ha van, az előző évi tüdőszűrő igazolást!

Dunaharaszti Város Önkormányzata

Már a csontsűrűség mérés is ingy-
enes szolgáltatás a dunaharaszti la-
kosoknak!
Ebben az évben tovább fejlődik váro-
sunk egészségtudatossága, az „Egész-
séges Haraszti” program keretében. 
Örömmel adjuk hírül, hogy bővül 
az Önkormányzat által támogatott 
egészségügyi szűrővizsgálatok köre. 
A csontritkulás mérése főleg a válto-
zó korban lévő hölgyeknél kiemelten 
fontos, de egyéb egészségügyi állapo-

tok is indokolttá tehetik a vizsgálat 
szükségességét.
Az ingyenes, Önkormányzat által tá-
mogatott csontsűrűség mérésre a há-
ziorvos ad beutalót, a sarokcsontból 
vett mintavételt és vizsgálatot Szász 
Anna végzi.

Az új egészségügyi szolgáltatás feb-
ruártól heti rendszerességgel, ked-
denként érhető el a Felnőtt Orvosi 
Rendelő emeleti közösségi helyiségé-
ben.
Az első rendelési időpont:
2021. február 2., kedd 12:00-15:00
Időpont kérés rendelési időben lehet-
séges: 06 70 395 1787, vagy az alábbi 
címen: 
csontritkulas@dunaharaszti.hu
Jó egészséget kívánunk mindenkinek, 
éljenek a lehetőséggel, vigyázzanak 
magukra!

Dunaharaszti Város Önkormányzata

Házi orvosok telefonszámai és rendelési idejük

Dunaharaszti - 2021. február14
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„Maradjatok meg szeretetemben, és 
sok gyümölcsöt teremtek” (Jn 15,5–9)
Tudósítás az ökumenikus imahét záró 
istentiszteletéről

Az ökumenikus imahét előzményei a ki-
sebb-nagyobb közösségek, falvak közös 
célokért, a keresztény értékekért tartott 
ima-összejövetelek voltak, elsősorban 
a protestáns felekezetek között. 1740 
körül Skóciában hirdettek imádkozást 
minden egyházért, minden egyházzal 
együtt. 1846-ban Londonban vezet-
tek be az év első hetében imahetet a 
Krisztusban hívők egységéért. Magyar-
országon először 1886-ban a Kálvin téri 
református gyülekezet kezdeményezte a 
közös imaalkalmat. 1908-ban január 18-
25 között, Paul Wattson lelkész indított 
az egységért felekezeti hovatartozástól 
független imanyolcadot, mely rendsze-
res eseménnyé vált. A két világháború 
alatt a katolikusok, a protestánsok és 
az ortodoxok rendszeresen imádkoztak 
együtt a békéért. 1948-tól az evangéli-
umi szövetségeknek már hagyományos 
imahete volt januárban, majd 1964-től 
az Egyházak Világtanácsa és a Vatikáni 
Egység Titkárság közösen meghirdette 
januári harmadik hétére az egyetemes 
imahetet, mely mára világméretű moz-
galommá vált.
Dunaharasztin Faragó Tibor reformá-
tus és Varga Boldizsár baptista lel-
készek az egymás iránti tisztelet és a 
köztük szövődött barátság erejéből ho-
nosították meg az 1980-as évek elején 
az egyetemes imahetet, először a pro-
testáns egyházak részvételével, majd 
1994-ben hivatala elfoglalása után Láng 
András katolikus plébános is csatla-
kozott az ökumenikus mozgalomhoz. 
Azóta töretlenül működik az imahét 
hagyománya, erősödik az ökumenikus 
összefogás, és a keresztyén-keresztény 
hívők imában egyesülnek Jézus Krisz-
tus követésében.

Az idei imahét záróeseményére a Szent 
István plébániatemplomban került sor. 
Láng András kanonok-plébános kö-
szöntötte a közreműködő lelkészeket: 
a református felekezet részéről Korsós 
Tamás lelkészt, Faragó Csaba vezető 
lelkészt, az evangélikus egyház képvise-
letében Varsányi Ferenc, a baptista kö-
zösség részéről Tisza Attila lelkészeket, 
valamint Bógár Zsolt katolikus káp-
lánt. A híveket is köszöntötte; legyenek 
egyek Jézus szeretetében. 
Bógár Zsolt igeolvasásával vette kez-
detét az ökumenikus istentisztelet, 
majd Korsós Tamás lelkész idézte Já-
nos evangéliumából az imahét alap-
gondolatát.
Faragó Csaba a kiválasztottságról szólt, 
arról, hogy a hívő ember Isten szerete-
téből fakadóan mind kiválasztott, ezzel 
lehetőséget kapva a Jézushoz való kö-
zösségébe tartozáshoz.
Varsányi Ferenc a szolgálatról és a ba-
rátságról beszélt, amelybe Isten fogadta 
az embert. A barátság nyomán össze-
forrnak a lelkek, s a hívő emberek Jézus 
barátságában válnak egymás testvére-
ivé. 
Tisza Attila a Krisztussal való találko-
zás és az ebből fakadó titokzatos élet-
ről szólt; ahogy az élő gyümölcs táp-
lál minket, magja új életet indít, úgy 
a Jézustól kapott elrendelés, hogy hívő 
ember is teremje és tartsa meg az élet 
gyümölcsét.
Láng András plébános összefoglalta az 
elhangzott elmélkedéseket. Ő maga az 
örömről szólt, hogy Jézus legnagyobb 
öröme Isten akaratának teljesítése. Az 
öröm az a belső béke, amit a hívő em-
ber életével, munkájával elnyerhet, s 
feladata ezt az örömöt sugározni, to-
vábbadni, így építve Isten országát.
Az istentisztelet végén a hagyományo-
san Dunaharasztiért imádkoztak a hí-
vek, amely gondolat a szertartás után 
kialakult rövid beszélgetés során is 

felmerült, ahol először arról kérdeztük 
a lelkész urakat, hogyan élték meg az 
egyetemes imahetet a koronavírus ár-
nyékában?
Láng András kanonok úr szomorúan 
vette tudomásul, hogy az imahét rend-
kívül gazdag és szép anyagát nem tud-
ják a maga teljességében átadni a hí-
veknek. Mindazonáltal bizakodik, hogy 
ez egy egyedi alkalom az imahetek tör-
ténetében és a továbbiak már rendben 
teljesülnek.
Faragó Csaba az összetartozás élményét 
hangsúlyozta, hiszen a vírus szétszórta, 
az online térbe kényszerítette a közös-
ségeket, de a közös akarat nyomán si-
került megszervezni és egy szertartásba 
sűrítve ugyan, de létrehozni a haraszti 
felekezetek imatalálkozóját.
Varsányi Ferenc azt az újonnan tapasz-
talható tanulságot említette, hogy a 
baj, a nyomorúság is ökumenikus, hi-
szen a vírus nem válogat, minden fele-
kezetet egyformán érint.
Tisza Attila pozitív tapasztalatban élte 
meg az ökumenéban, hogy az alapok 
sziklaszilárdak, hiszen Krisztusban, a 
kereszténység központi személyében 
mindannyian egyformán érzékelik a va-
lóságot, s ez alapján tudnak egymásnak 
segítő kezet nyújtani.
Korsós Tamás az egyetemesség hétköz-
napokra is kiterjedő szeretetét hang-
súlyozta, amely átsegít ezeken a nehéz 
időszakokon is.
Szép hagyomány az imahéten a váro-
sunkért való imádkozás. Dunaharaszti 
gyarapodó, fejlődő város, ahol társa-
dalmi és politikai béke van. Mennyiben 
segíti ez az ökumenikus összefogást, fo-
galmazódott meg a kérdés.
Láng András szerint – amióta ő itt szol-
gál – az önkormányzat, és valamennyi 
képviselő testület támogatta az egyhá-
zakat, segítette közösségeiket, partner-
ként bevonva a város társadalmi éle-
tébe. Úgy gondolja, hogy az egyházak 
is jó partnerek, hiszen Dunaharaszti 
gyarapodó hívei nyomán templomépítő 
város, amit polgárai és a vezetés is pél-
daértékűen támogatnak.
Faragó Csaba megerősítette az elhang-
zottakat, és kiegészítette azzal, hogy 
őszintén hiszi, hogy az ökumené műkö-
dése, a közösségek jó és személyes kap-
csolata, az imahéten és azon túl elmon-
dott imák mind hozzájárulnak ahhoz, 
hogy Dunaharaszti olyan szellemiségű 
város, ahol béke és alkotókedv van, 
ahol működik az egyházi és társadal-
mi együttműködés, és ahol jó élni.

Gáll

Ökumenikus imahét
Dunaharaszti - 2021. február 15
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2020. december hónapban 
elhunytak neve és életkora

Aschenbrenner Jánosné élt 81 évet 
Bauer Mátyásné élt 85 évet 
Bárány Jánosné  élt 92 évet 
Ézer Gyula   élt 76 évet 
Fajta József  élt 67 évet 
Farkas Attiláné  élt 83 évet 
Fehér István  élt 66 évet 
Feith János Károly élt 83 évet 
Horváth Sándor  élt 71 évet 
(novemberben hunyt el)  
Kaiser Ottó  élt 86 évet 
Kiss Attila  élt 76 évet 
Klenóczky Lászlóné élt 71 évet 
Kovács István  élt 79 évet 
Kővágó Istvánné élt 76 évet 
Máthé Vencelné élt 65 évet 
Mezei Józsefné  élt 94 évet 
Németh Annamária élt 40 évet 
Németh János  élt 92 évet 
Papp István  élt 57 évet 
Pápai András  élt 72 évet 
Schuszter József élt 65 évet 
Schuszter Józsefné élt 61 évet 
Szabó László  élt 84 évet 
Széll Endre Lászlóné élt 70 évet 
Szénási Béla  élt 88 évet 
Tojzán Sándor János élt 71 évet 
Ujszászi József Márton élt 73 évet 
Vargáné Szabó Julianna élt 58 évet  
(novemberben hunyt el) 
Villányi István József élt 74 évet

Gyógyszertárak
GYÓGYFORRÁS GYÓGYSZERTÁR
2330 Dunaharaszti, Dózsa György út 27.
06-24/370-168
Hétfő- Péntek: 8-18 
Szombat: 8-13
Vasárnap: zárva

BAKTAY GYÓGYSZERTÁR
2330 Dunaharaszti, Baktay tér 5.
06-24/663-260
Hétfő- Péntek: 7.30-20.00
Szombat: 8-13
Vasárnap: zárva

SZENT DOROTTYA GYÓGYSZERTÁR
2330 Dunaharaszti, Golgota tér 2. 
(a Piramis áruháznál)
06-24/655-346 
Hétfő- Péntek: 8-19
Szombat: 8-13 
Vasárnap: zárva

PATIKA PLUS GYÓGYSZERTÁR
2330 Dunaharaszti, Némedi út 69.
(a TESCO-ban)
06-24/510-265
Hétfő-szombat: 8.00 – 20.00
Vasárnap:         9.00 – 18.00

KISDUNA GYÓGYSZERTÁR
(Önkormányzattal szemben, 
Katolikus templom mellett)
Hétfőtől-vasárnapig: 0-24 órában,
éjjel-nappal nyitva
2330 Dunaharaszti, Fő út 65/B
06-24-300-155

Mentők
D.HARASZTI MENTÉSI PONT  24 655 443

RÁCKEVEI MENTŐÁLLOMÁS
2300 Ráckeve, Móricz Zs. u. 37.
+36 (24) 485-004

SZIGETSZENTMIKLÓSI MENTŐÁLLOMÁS
2310 Szigetszentmiklós, Gyári u. 13. 
+36 (24) 465-106

Orvosi ügyelet
HARASZTI FRAXINUS NONPROFIT KÖZ-
HASZNÚ KFT.
A Damjanich utca 32. szám alatti rendelőben 
látják el faladataikat.
Telefon: 06 24 370-304

Szakmai vezetője: Dr. Békássy Szabolcs 

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

Kedvesek!
2020. decemberben  
születettek névsora
Almási Izabella      12. 03.
Gecsey-Horváth Balázs     12. 03.
Somogyi Petra      12. 04.
Jakab Kamilla      12. 05.
Molnár Levente      12. 09.
Kiss Gréta      12. 11.
Kocsis Dávid Ákos     12. 12.
Salacz Anna Szófia     12. 12.
Horváth Petra      12. 15.
Kusztora Eszter Szofi     12. 15.
Kozma Alíz      12. 19.
Schmidt Flóra      12. 19.
Kaltenecker Máté     12. 20.
Bánky Lora      12. 24.
Horváth Rebeka      12. 26.
Draskóczy Zsolt      12. 27.
Juhász Amira      12. 27.
Engyel Tekla      12. 28.
Bakacsi Márton      12. 30.

A 2020. novemberi 
újszülötteknél kimaradtak, illetve
tévesen jelnet meg a nevük. 
2020. november 17.  
Vázsonyi Dávid 
2020. november 18.  
Szentpétery Zselyke 

Az elírásért elnézést kérünk!

Közélet

RUHAOSZTÁS
Tisztelt Dunaharasztiak!
Ingyenes RUHAOSZTÁST TARTUNK: 2021. február 12-én és 26-án 16.30-18:00-ig 
a karitászházban, a Fő út 71-ben, a Hunyadi Általános (kis)Iskola mellett. Szere-
tettel várjuk az érdeklődőket!
INGYENESEN HÍVHATÓ – ÚJABB SZÁMOK:
Akkor, ha úgy érzed az orvosnak nincs rád elég ideje: (2Móz 6,3)
Akkor, ha félsz az időskortól: (5Móz 33,25; Iz 46,4)
Amikor értelmetlennek érzed a mindennapi rutint: (Zsolt 41,3)
Amikor kiszolgáltatottnak érzed magad, és úgy, hogy senki sem szeret: (Zsolt 43,5)
Amikor szomorúság nehezedik a szívedre: (Neh 8,10; Péld 17,22)
Amikor depressziós vagy: (Iz 40,29)
Amikor elvesztél a gondok és nehézségek között: (Ez 34,16)
Magányos vagy: (Mal 4,2)
Elhasználtnak és megalázottnak érzed magad: (Mt 8,3)
Halálfélelem gyötör:(1Róm 8,11)
Úgy érzed, senkinek sincs szüksége rád: (Jn 1,4)
Szeretnénk, hogy embertársaink érezzék, hogy a nehéz helyzetben, a járvány ideje 
alatt is mellettük vagyunk. Hétfőtől-péntekig: 8-20:00-ig lehet ingyenesen hívni a 
lelkigondozót a lelkisegélyszolgálat 06-30/215-0804-számán.    
                                            

 Szeretettel a Szent Erzsébet Karitász
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Háziállatok 

Hallottak már a vegatörvényről? Por-
tugália politikusai törvényt hoztak 
arról, hogy minden közétkezde, legyen 
az iskola, kórház, egyetem vagy fegy-
ház köteles legalább egy vegetáriánus 
menüt kínálni a konyháján.
Nem, nem bolondultak meg! Csupán 
odafigyelnek végre arra, amit a kuta-
tók, tudósok, környezetvédők és még 
sokan mondanak, állítanak, hogy egy-
re többen meghallják, és értsék, hogy 
baj van. Sokféle baj, és ezek közül az 
egyik az, hogy túl sok húst eszünk!
Yuval Harari, a világhírű történész 
azt írja egyik könyvében, hogy je-
lenleg a Föld legsikeresebb emlősei 
a sertés, a tehén, a juh és a kecske, 
számuk megközelíti az emberiségét. 
Rajtuk is túltesz e tekintetben a házi 
tyúk, hiszen a jelenleg élő összes ma-
dár 70százaléka csirke, közel négyszer 
többen vannak, mint az emberek. Ha 
a számokat tekintjük, valóban nagyon 
sikeresek, de ha alaposabban utánajá-
runk a tényeknek, láthatjuk, hogy 
ezek az állatok súlyos árat fizetnek 
a népszerűségért. Nem bánunk velük 
igazán jól, még a társállat kutyával és 
macskával sem, a haszonállatok hely-
zete pedig gyakran sokkal rosszabb.
Az élelmiszer termelése, így az állat-
tenyésztés elsődleges célja ma már 
nem az ellátás, hanem a profit, a mi-
nél nagyobb nyereség. Ennek követ-
kezménye, hogy az általunk elfogyasz-
tott hús sokszor olyan állatok testéből 
származik, amelyek nagyüzemi állat-
tartásból kerülnek a tányérunkra. Ez 

a fajta állattartás úgy nyereséges, ha 
kisebb területen, szorosabb közelség-
ben neveli az állatokat. Nincs elegen-
dő tér, hogy a csirke, vagy a sertés 
úgy éljen, ahogy veleszületett ösztönei 
diktálják. Mindkét állat szereti kutat-
ni a környezetét, csipegetni, kaparász-
ni, porfürdőt venni vagy turkálni, 
rágcsálni, és ez a lista még hosszan 
sorolható. Elegendő elfoglaltság és 
az ehhez szükséges tér hiánya stresz-
sz okoz az állatoknak, akik gyakran 
sérülést okoznak társaiknak. Ezt meg-
előzendő jöhet a csőrkurtítás, a farok, 
a fülek metszése, fogak eltávolítása. 
Márpedig, az állatok éreznek, képesek 
megélni a fájdalmat, a szenvedést és a 
félelemet, még a polipok is, a legújabb 
kutatások szerint. A zsúfoltság miatt 
kialakult  betegségek megakadályozá-
sa végett antibiotikummal kezelik a 
tenyésztett állatokat, a gyorsabb test-
súlynövekedést hozamfokozó szerekkel 
érik el.
Más következményei is vannak a túl-
zott húsfogyasztásnak. Amiatt, hogy 
egyre gyarapszik háziállataink száma, 
egyre nagyobb területen lehet szá-
mukra megtermelni az ellátásukhoz 

szüksége takarmányt. Erdőket vágunk 
ki, felszántjuk az ősi gyepet, az érin-
tetlen területek arányának csökkenése 
veszélyezteti a bolygó élővilágának 
egyensúlyát, melynek mi is részei va-
gyunk. 
Ez a gigászi méretű állattenyésztés 
több a Föld légkörének felmelegedését 
okozó gázt enged ki, mint amennyit 
az autók világszerte.  Talán ezt is ide-
je figyelembe venni, mikor kiterveljük 
a heti menüt.
Legyen minden héten egy Föld napja, 
merészebbeknél akár több is, amikor 
nem fogyasztunk húst! Együnk keve-
sebbet de jó minőségű háztájit vagy 
ökogazdaálkodásból származót! Drá-
gább, de ennek ennyi az ára!  A többi 
napon főzzünk, süssünk, fehérjékben 
gazdag, a hússal egyenlő mennyiségű 
fehérjét tartalmazó zöldségeket, pél-
dául babot, lencsét vagy ki, mit sze-
ret! Egészségesebbek, elégedettebbek 
leszünk, jót teszünk magunkkal, a 
több ezer éve az emberiséget tápláló 
állatainkkal, és legfőképp a közel s tá-
vol egyedül lakható bolygónkkal. 

Vásárhelyi
Forrás: https://husmentes.hu 
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Állati dolgok
Madártartóknak
Dr. Máté Lilla Katalin a Tüskevár Állatorvosi Rendelő ál-
latorvosa, szívéhez a legközelebb a madarak állnak. Külföldi 
klinikákon és állatkertekben, valamint a hortobágyi Madár-
kórházban végzett munkája során dísz- és vadmadarak gyó-
gykezelésében szerzett tapasztalatot. Öt kérdezzük a ma-
darak szakszerű állategészségügyi ellátásának fontosságáról.
Minden állatfajnak megvannak a sajátos igényei, ezek is-
meretének elsajátítása egy-egy kedvenc esetében az állat-
orvosok számára is az egyetem elvégzése után több éves 
továbbképzést, tanulást igényel. Ilyenek tollas kedvenceink, 
akik ritkábban látott vendégek az állatorvosi rendelőkben. 
Állategészségügyi ellátásuk akár enyhe tüneteket mutató 
megbetegedés esetén is specializálódott kolléga szakértelmét 
kívánja.  Dunaharaszti kistérségében ez idáig nem nyílt le-
hetőség díszmadarak szakszerű állatorvosi ellátására. 
Lássuk, miért is fontos e sokszínű, szemet gyönyörködtető, 
sokszor vicces, szépen daloló, beszélő, kicsi, közepes vagy 
akár nagyon nagytestű szárnyas kedvencünk állatorvosi 
vizsgálata, ellenőrzése, gyógykezelése.
Sokan talán nem tudják, de tollas kedvenceinknek is szám-
talan egészségügyi problémája lehet, hasonlóan négylábú 
társaikhoz. Egyszerűnek tűnhet mindezeknek az interneten 
utána olvasni, azonban, ha nem megfelelő forrásokból tájé-
kozódunk, könnyen találkozhatunk tartás- és takarmányo-
zástechnológia hiányosságai miatt kialakuló ásványi anyag-, 
illetve vitaminhiány okozta megbetegedésekkel, fejlődési 
rendellenességekkel, túlsúlyhoz köthető szövődményekkel. 
A kalitka, illetve a volier nem megfelelő berendezése nem 
csak a tollak sérülését, a karmok és a csőr deformitását, túl-
növését vonhatja maga után következményül, hanem ked-
vencünket a röpülésre való képességétől is megfoszthatjuk, 
akár egy életre szólóan. Nem csak a házi kedvencként tartott 
szárnyasoknak lehetnek egészségügyi problémái. Háztáji ba-
romfinak és vadon élő társaiknak is léteznek olyan betegsé-
gei, amelyek kezeléséhez állatorvosi beavatkozás szükséges. 
Érdemes az állatok megvásárlását megelőzően az érintett 
fajokkal foglalkozó állatorvossal konzultálni a helyes tar-
tást, illetve takarmányozást illetően, hogy ne érjenek min-
ket kellemetlen meglepetések a későbbiekben. 
 Madaraknál a betegségre utaló tünetek észlelése nem egy-
szerű. Ezek az állatok sokszor csak akkor mutatják rosz-
szullét jeleit, amikor sajnos már késő a segítség. Tüneteik 
a legtöbbször nem specifikusak, ami azt jelenti, hogy több 
betegségnél is ugyanazokat a tüneteket produkálják. Az 
egyes kórképek felderítéséhez már szűrővizsgálatok is ren-
delkezésre állnak, amelyek elvégzéséhez rutin vér-/mintavé-
tel szükséges. Sérüléseknél, csonttöréseknél és néhány bel-

gyógyászati megbetegedésnél a műtéti megoldás nyújthat 
gyógyulást. Nagyon fontos ezeknek az állatoknak a megfele-
lő monitorozása, egészségügyi nyomon követése állatorvosi 
vizitek formájában.
A csőr és a karmok korrekciója egy olyan rutinszerű beavat-
kozás, amelyet egy deformált csőrű állatnál minél hamarabb 
el kell végezni, mivel idővel az állat lesoványodásához vagy 
akár eléhezéséhez vezet, ha a táplálékfelvételt kis mérték-
ben is akadályozza. Gyakori problémaként merül fel a vi-
taminhiány, illetve a nem megfelelő tartási tényezők miatt 
kialakuló tojásretenció vagy a krónikus tojásrakás, amelyek 
súlyosabb, elhúzódó esetekben az állat életébe is kerülhet-
nek. Sokszor kialakulhatnak a külső, illetve belső parazitás 
fertőzések, amelyek kívülről ijesztőnek tűnő bőrtünetekben 
mutatkoznak meg, azonban kezelésük látványosan rövid idő 
alatt teljes felépüléshez vezet a legtöbb esetben.
Hasonlóan az emlősökhöz, ezek az élőlények is hajlamosak 
lehetnek légző- és emésztőszervi megbetegedésekre, kaphat-
nak el gombák, vírusok okozta vagy bakteriális fertőzéseket.  
Mutathatnak sztereotíp viselkedési formákat pl.: tolltépés, 
túlzott csőrkoptatás, öncsonkítás. A viselkedési anomáliák-
nál is szakértő segítség kell a tünet okának feltárásához, 
részletes kórelőzmény felvételével, tartástechnológiai kérdé-
sek átbeszélésével, háttér betegség kiderítésével.
A fentiek tekintetében a legapróbb elváltozás esetén is részt 
vehetünk a helyes diagnózis felállításának segítésében az ál-
latorvos számára. Érdemes a tapasztalt tünetet, elváltozást 
fotózni vagy videót készíteni a megváltozott viselkedésről. 
Gyűjthetnek a tulajdonosok a vizitet megelőzően bélsár-
mintát, hullott tollat kedvencüktől meggyorsítva ezzel a 
diagnosztikai munkát. Lehet jegyzetet készíteni a tapaszta-
latokról pár fontosnak vélt említéssel.
Sok örömet kívánunk, hosszú éveken át ezekhez a kedves kis 
csicsergő, repkedő barátokhoz!
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Farsang
Bár a hétköznapok hangulatán és általában a közhangu-
laton nem érezni, de a naptár szerint ez a vízkereszttől 
– hamvazószerdáig tartó időszak, a farsang ideje. Még bi-
zonyára mindenki emlékszik a két évvel ezelőtti februárra, 
bár olyan, mintha 20 éve lett volna, amikor a bálozni ké-
szülők izgatottan szervezték az asztaltársaságot, a Műve-
lődési Házban egymást érték a rendezvények és a szülők a 
gyerekekkel együtt lázasan készítették a jelmezeket az óvo-
dai, iskolai farsangra. Ez most elmarad, de reméljük a jövő 
évben nevetve tekintünk majd vissza erre az időre, amikor 
a covid, vakcina, pandémia, karantén és más hasonló nevű 
jelmezbe bújva mulatozhatunk. (… bár, ha belegondolok, 
most is mindenki maszkban van, de ez a központosított 
farsang, nem az igazi és nem is vicces…). Addig is, hogy ne 
merüljön feledésbe, essék néhány szó erről a kedves nép-
szokásról.
Maga a szó német eredetű, „faseln”: jelentése fecsegni. 
Ebben az időszakában már az ókori Rómában is rendeztek 
álarcos felvonulásokat, zenés táncmulatságokat, úgyneve-
zett Saturnalia ünnepet, a  téltemetés-tavaszvárás  jegyé-
ben. A mulatságok egy álló hétig tartottak, a szegényeket 
megvendégelték, a családtagok ajándékokat adtak egy-
másnak. Ilyenkor rendezték a kedvelt gladiátor viadalokat 
is. Latin nyelvterületen a ‚carneval’ szó a farsang megfele-
lője, jelentése a hús elhagyása. Más magyarázatok szerint 
azt a díszes szekeret nevezték carrus navalisnak, amelyet 
egykoron vidám, álarcos menet tolt végig Róma utcáin, 
innen a karnevál elnevezés.

Maszkos alakoskodások 

Magyarországon már Mátyás korában divatban voltak 
bizonyos itáliai mintákat követő álarcos mulatságok, 
sőt II. Lajos udvarában harci játékokat is rendeztek. Az 
egyház kezdetben rossz szemmel nézte a fékevesztett 
mulatozást, az ördög művének tartotta és üldözte is.  
Dacára az egyházi tiltakozásnak, a farsang időszaká-
nak megünneplését nem tudták visszaszorítani. Annak 
ősi, pogány gyökerei, melyek szoros kapcsolatban állnak 
a termékenység, bőség varázslással, a tél elmúlta felett 
érzett örömmel, a  tavasz beköszöntét siettetni szándé-
kozó rítusokkal  erősen éltek a nép hagyományaiban. 
Farsang ünnepéhez kötődik Magyarországon a népi szín-

játszás kialakulása.  A különféle maszkos alakoskodá-
sokból nőttek aztán ki a különféle dramatikus játékok, 
amelyekben tipikus alakokat személyesítettek meg. Ilye-
nek voltak a cigány, a betyár, a koldus, a vándorárus, a 
menyasszony, vőlegény. Kedvelt volt a férfi-női szerep- 
és ruhacsere. Szívesen alkalmaztak állatmaszkokat is, 
gyakran feltűnik a játékokban a kecske, a ló, a medve. 
Már a XVI. századtól vannak adataink az egyik legnép-
szerűbb alakoskodó játékról, az ún. Cibere vajda - Konc 
király párviadaláról. Az egyik szereplő a böjti ételeket 
(cibere), a másik a húsételt személyesíti meg, az ő vi-
szálykodásukról szól a játék. (Zárójelben jegyzem meg, 
hogy a városi Terembura színjátszó kör már készen áll, 
hogy amint lehetőség lesz rá, bemutassa új színdarabját) 

A legismertebb alakoskodó szokás magyar nyelvterületen 
a mohácsi busójárás. A délszláv erdetű sokácok faálarcos 
felvonulásairól már a XIX. századból vannak feljegyzések, 
bár ezek általában a vigadalom botrányos részleteit eme-
lik ki. Mivel az álarcok a szereplőknek inkognitót bizto-
sítottak, viszonylag gyakran került sor verekedésre, nők 
molesztálására, ami ellen a felháborodott közvélemény a 
hatóságok segítségét követelte. A XX. század  folyamán 
aztán ezt az izgalmas ünnepet sikerült mederbe terelni, 
és ekkor terjedt el a busójárás elnevezés is, a sokácok ezt 
a farsangot záró eseményt Poklada ‚átöltözés, átváltozás’ 
néven említik.

Falufeljáró menet 

Gyakorlatilag a nagyobb falvakban tartott álarcos, jelme-
zes felvonulások, melyeket legtöbbször a farsang utolsó 
napjaiban, azaz farsang farkán rendeztek. A menetben ott 
haladtak a fentebb említett tipikus figurák, akik időnként 
megálltak és rögtönzött tréfás jeleneteket adtak elő. Gyak-
ran szerepelt a menetben egy álmenyasszony, illetve álvő-
legény is, és különösen, ha abban az időben nem tartottak 
valódi lakodalmat a faluban, tréfás esküvőt rendeztek ne-
kik. Hogy a móka még nagyobb legyen, gyakorta a férfi-női 
szerepeket felcserélték, vagy a női szerepeket is férfiak ala-
kították. A felvonulókat általában muzsikusok is kísérték. 
A Felvidéken szlovák mintára terjedt el az ún.  bak-
kuszjárás  (Bacchus római boristen nevéből), mely-
nek során kecskebőrbe bújt álarcos alakok ijeszt-
gették a lányokat, megtréfálták a falubelieket. 
Egyes vidékeken népszerűek voltak az  álbírósági- tár-
gyalások, melyeken a vádlottakat bábuk helyettesítet-
ték, vagy éppenséggel állatokat ítéltek el. Természetesen 
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ezek tréfás szokások voltak, nem pedig kegyetlenkedések. 
Gyakori volt a téltemetés vagy farsangtemetés dramatikus 
megjelenítése is. A telet általában szalmabáb személyesí-
tette meg, de lehetett csúf öregasszonyt ábrázoló rongybá-
bu is. Városunkban ezt a szokást a Német Nemzetiség tag-
jai ápolják, akik vidám, időnként vaskos humorú színpadi 
játékkal búcsúztatják a farsangot…ez, a „farsangfarka”.

Bálok, táncmulatságok 

A karácsonyi időszak elmúltával, a mezőgazdasági mun-
kák megkezdése előtt, a telet záró időszakban sokfelé 
rendeztek bálokat, táncmulatságokat a falvakban, illet-
ve a nagypolgárság és az arisztokrácia a városokban. 
Vidéken általában a kocsma vagy a fonó volt a szín-
tere ezeknek az eseményeknek. A különféle szakmák, 
céhek báljai mellett megtalálhatók az asszonyok, sőt 
a gyermekek báljai is. Népszerűek voltak a batyusbá-
lok, ezekre a résztvevők vitték az ételeket, jellemzően 
kalácsot, süteményt és általában baromfihúsból készült 
fogásokat. A farsangi báloknak mind a paraszti életben, 
mind pedig a városi nagypolgárság körében komoly ha-
gyományai voltak. Magyarázata ennek, hogy az eladó 
lányokat, illetve a házasulandó fiatalembereket ezeken 
az eseményeken vezették be úgymond a társaságba, 
tehát a párválasztásban, társasági életben volt fontos 
szerepük. A legtöbb lakodalmat is ebben az időszakban 
tartották faluhelyen.

Farsangi köszöntők 

Adománygyűjtő szokás, általában a gyermekek, ritkábban a 
fiatal férfiak vagy házas emberek jártak házról-házra. A szo-
kásról már a XVII. századból rendelkezünk feljegyzésekkel. 
Néhol a tanító vagy a falusi pap jövedelmét egészítette ki az 
adomány. A köszöntők jókívánságokat mondanak a háziak-
nak, cserébe szalonnát, tojást, zsírt kaptak.
A farsang gasztronómiai szempontból is érdekes, hiszen eb-
ben az időszakban speciális ételeket is sütöttek. Ilyen a far-
sangi fánk.
Hozzávalók: 50 dkg liszt, 3 dkg élesztő, 4 db tojás, 10 dkg 
margarin, 10 dkg cukor, 1 csomag vaníliás cukor, 3 dl tej, 1 
evőkanál rum, 0.5 fej citrom
ELKÉSZÍTÉS
Az élesztőt egy kevés cukorral és kb. fél deci tejjel felfuttat-
juk. A lisztet, a tojássárgával, a vaníliás cukorral és a ma-
radék cukorral, a rummal, a citromhéjjal, jól összekeverjük, 
majd a felfuttatott élesztőt is hozzáöntjük. Annyi langyos 
tejjel, amennyit felvesz, összedagasztjuk. Amikor már szép 

hólyagos, az olvasztott margarint is hozzágyúrjuk. Kevés lisz-
ttel meghintjük, aztán meleg helyen a duplájára kelesztjük.
Miután megkelt, lisztezett deszkára öntjük, és sodrófával 
kb. hüvelykujjnyi vastagságúra nyújtjuk. Fánkszaggatóval 
kiszaggatjuk, majd a maradékot újra összegyúrjuk és újra 
szaggatjuk. Amikor elfogyott a tészta, még 1/4 órát keleszt-
jük a nyers fánkokat.
Egy lábasban olajat hevítünk, és amikor már jó meleg, a 
fánkokat beletesszük. Először fedő alatt, kis lángon sütjük, 
majd megforgatjuk, de fedő nélkül sütjük tovább - így lesz 
szép szalagos a fánk. Porcukorral és lekvárral kínáljuk!

szerk.
Forrás: Wikipédia

Javítás

A januári újságban tévesen jelent meg a rajzverseny I. 
kategóriájában 3. helyezést elért gyermek neve.
A díjazott rajz alkotója tehát helyesen Hammer Bíbor. 
Elnézést az elírásért és gratulálunk.
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2330 Dunaharasz, Szent István u. 2.           info    sennel-max.hu@(06 24) 537 690

CIMKÉZÉSEK, CSOMAGOLÁSOK,
ÖSSZEÁLLÍTÁSOK EGYEBEK 

ELÉRHETŐSÉGEI

érd: 06-90-603-610
(audiopress.iwk.hu 635 Ft/min. 06-20-496-3980)

OTTHONI MUNKA!

ÖNKÉNTESEKET KERESÜNK! 
 
A Délután telefonos lelkisegély szolgálat ön-
kénteseket keres, akik vállalják az ingyenes, 
kötelező képzést, 
és a havi 8 óra otthonról végezhető, – nem fize-
tett – esti elfoglaltságot. 
 
Jelentkezés életrajzzal és motivációs 
levéllel legkésőbb 2021. március 15-ig: 
info@delutan.hu
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A ŠKODA OCTAVIA modellek WLTP szerint mért fogyasztása, 4,3-5,7 l/100km, CO2 kibocsátása, 113-130 g/km  

A ŠKODA OCTAVIA Perfect kizárólag limuzin karosszériával elérhető, indulóára 6 998 250 Ft (motorizáltság, 1.0 TSI 110LE). 
A feltüntetett 6 799 OOO Ft-os kedvezményes vételár kizárólag a fent megnevezett OCTAVIA Perfect modellre vonatkozik, és kizárólag Porsche Bónusz fi nanszírozással érvényes. A további részletekről 
érdeklődjön márkakereskedésünkben! Elérhető visszavonásig, vagy a készlet erejéig. Az akció érvényessége 2020.12.31-ig tart, az akció meghosszabbításának jogát fenntartjuk. A megadott értékek 
a típusjóváhagyás során rögzltett, 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 befolyásolják. A kép illusztráció.

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

       ILYEN EGY
TÖKÉLETES AJÁNLAT
OCTAVIA PERFECT
AKÁR 6 699 000 FT-TÓL

A ŠKODA KAMIQ modellek WLTP szerint mért fogyasztása: 4,8-8,3 l/100 km, CO2-kibocsátása: 110-188 g/km.-kibocsátása: 110-188 g/km.

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 befolyásolják. Az új személygépkocsi 
fajlagos üzemanyag-fogyasztási és CO2-kibocsátási adatai megtalálhatóak az üzemanyag-gazdaságossági ismertetőben, amely ingyenesen hozzáférhető minden eladási helyen és a fogyasztóvédelmi hatóságnál.
A kép csak illusztráció. A ŠKODA KAMIQ Perfect modell indulóára: 6 553 750 Ft (motorizáltság: 1.0 TSI 115LE). *A feltüntetett 5 996 000 Ft-os kedvezményes vételár kizárólag a fent megnevezett
KAMIQ Perfect modellre vonatkozik, és kizárólag Porsche Bónusz fi nanszírozással érvényes. További részletekért érdeklődjön ŠKODA értékesítőjénél! Elérhető visszavonásig, vagy a készlet erejéig.

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

5 896 000

LO
  KAMIQ AKCIÓ

     NALTÁKIG

PRÓBÁLJA KI 
MÁRKAKERESKEDÉSÜNKBEN!

5 896 000
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7 ülés*, és mind  
panorámás

Nagycsaládos  
állami támogatással! 

Porsche M5
1238 Budapest, Szentlőrinci út
Tel.: +36 1 421 8133, info@porschem5.hu, www.porschem5.hu

Az élet, ahogy még sosem látta: az új Caddy és az extra nagy panoráma  
napfénytető*, akár 7 ülés* és rengeteg további innováció. Próbálja ki  
Ön is márkakereskedésünkben!

* Opcionális felszereltség felár ellenében. A képen feláras extra felszereltség 
látható. Az új Caddy motorizáltságtól és felszereltségtől függő, kombinált  
átlagfogyasztása: 4,6-5,7 l/100 km, CO2-kibocsátása: 120-151 g/km.

Az új Caddy. És minden könnyebben megy.
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