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Már 22 éve 
számíthat ránk!

Már 22 éve 
számíthat ránk!

2330 Dunaharaszti, Fő út 106-108. Telefon: 06-24-531-500
www.steptravel.hu   info@steptravel.hu Nyitva: H.-P.: 9-18h

Honlapunk online szolgáltatásai: biztosítéskötés,egyéni 
szállásfoglalás,  autóbérlés,  kiválasztott utazáshoz ajánlatkérés.

Az EUB Zrt. Utasbiztosításai irodánkban köthetők

STEP UTAZÁSI IRODASTEP UTAZÁSI IRODA

Eng.sz: U-000972

 Ajánlatkéréseiket az info@steptravel.hu e-mail címen vagy a
06-24/531-500-as telefonszámon várjuk! 

AKTUÁLIS AJÁNLATAINKBÓL VÁLOGATVA

Karpathos  
Kefalónia  
Korfu   
                
Kelet-Kréta   
 Nyugat-Kréta 
Zakynthos  
Rodosz  
                                
Észak-Ciprus 
Dél-Ciprus  
Málta   
Mallorca  
Costa Brava   
Montenegró  
Albánia   
Török Riviéra 
Tunézia  
Hurghada  
Sharm el Sheikh 
Marsa Alam  

08.08-15.   repülő, 2 fős stúdió, önellátás  
08.31-09.07.   repülő, 2 fős stúdió, önellátás 
08.26-09.02.   repülő, 2 fős stúdió, önellátás  
    08.23-30.   repülő, hotel 3*, félpanzió  
08.28-09.04.   repülő, 2 fős stúdió, önellátás  
 08.18-25.   repülő, hotel 3*, félpanzió   
08.27-09.03.   repülő, hotel 4*, all inclusive 
08.14-21.   repülő, 4 fős apartman, önellátás  
    08.29-09.05.   repülő, hotel 3*, reggeli   
08.16-23.   repülő, hotel 5*, all inclusive  
08.21-28.   repülő, hotel 3*, félpanzió 
08.29-08.05.   repülő, hotel 4*, félpanzió  
08.14-22.   repülő, hotel 3*, félpanzió  
08.29-09.05.   repülő, hotel 3*, félpanzió   
08.10-17.   repülő. hotel 3*, all inclusive  
08.13-20.   repülő, hotel 4*, all inclusive 
08.23-30.   repülő, hotel 5*, ultra all inclusive 
08.13-20.   repülő. hotel 4*, all inclusive 
08.28-09.04.   repülő, hotel 5*, all inclusive 
08.28-09.04.   repülő, hotel 4*, all inclusive 
08.29-09.05.   repülő, hotel 4*, all inclusive 

69.900 Ft/fő 
79.900 Ft/fő
74.900 Ft/fő 
    139.900 Ft/fő 
87.900 Ft/fő 
 149.900 Ft/fő 
159.900 Ft/fő
79.990 Ft/fő 
    99.900 Ft/fő 
189.990 Ft/fő 
134.900 Ft/fő 
199.900 Ft/fő 
129.900 Ft/fő 
129.900 Ft/fő 
103.600 Ft/fő 
129.900 Ft/fő 
229.900 Ft/fő
138.200 Ft/fő
125.460 Ft/fő
80.240 Ft/fő
105.060 Ft/fő

Az ár tartalmazza: jelzett közlekedést, megnevezett szállást megadott ellátással,
magyar asszisztenciát, transzfereket. Az ár nem tartalmazza: illetéket, sztornó- és

utasbiztosítást, fakultatív programokat, esetleges vízumot

INDUL A FEHÉRVÁR TRAVEL ELŐJELENTKEZÉSE A  
2019-20-AS TÉLI ÉS KORA TAVASZI ÚTJAIRA

Az új katalógusuk utazásaira előzetes helyfoglalás lehetséges 2019.
augusztus 1-től irodánkban is.

Az előjelentkezéshez előleg befizetése nem szükséges! Az előzetesen lefoglalt
helyeket a katalógus szeptemberi megjelenését követően 10 naptári napig tartják,

addig kell jelentkezni és az előlegeket befizetni.
A katalógus várhatóan szeptember közepén jelenik meg.

Nekednyomtatunk.hu   

www.nekednyomtatunk.hu
info@nekednyomtatunk.hu

Nálunk minden
Egyedileg Rád Szabva!

Minden ami nyomtatás...

+36 30 871 3016
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SZEMÉLY ÉS 
KISTEHERAUTÓK 
JAVÍTÁSA

ELÉRHETŐSÉGÜNK:
Taksony, Alkotmány utca 1-3.

www.ml-car.hu
Tel.: 06 20 220 6059
E-mail: ml-car@ml-car.hu

AUTÓKLÍMA JAVÍTÁS
ÓZONOS KLÍMATISZTÍTÁS
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Korszerű tájékoztató 
táblákat helyezett el 
az önkormányzat

Digitális, percre kész, az utasok tá-
jékozódását segítő táblákat helyeztek 
ki Dunaharaszti legfontosabb busz-
megállóiba.
A városi tömegközlekedés egyik szer-
vező elve Dunaharasztin az, hogy a 
helyijáratú buszoknak a távolabbi 
célok elérését biztosító Volánbusz-já-
ratok megállóiba, a HÉV és a MÁV 
állomásaira kell eljuttatniuk az uta-
sokat. Az Önkormányzat most meg-
rendelt egy olyan korszerű, utasba-
rát rendszert. amely a megállókban 
nemcsak a helyijáratú buszok pontos 
érkezéséről informálja a várakozókat, 
hanem a távolsági eszközök indulási 
időpontjait is közli. A rendszer si-
keresen szerepelt a próbaüzemen, a 
táblák kihelyezése megtörtént, de ami 
a legfontosabb, az utasok kedvezően 
fogadták ezt a fejlesztést, az első visz-
szajelzések nagyon jók.

Zöld 
Haraszti

Százával ülteti a fákat az Önkormány-
zat Harasztin a lakossággal összefogva, 
már a pótkeret is elfogyott. 
Annyi az igény, hogy a programot fel 
kellett függesztenünk, de biztosan foly-
tatni fogjuk, ha anyagi lehetőségeink 
megengedik, már az ősszel, de jövő ta-
vasszal mindenképpen - mondta el a 
polgármester. - Szeretnénk, ha Duna-
haraszti élen járna a környezet-tudatos-
ságban, a társadalmi felelősség-vállalás 
terén. Új elemekkel bővítjük majd a 
Zöldharaszti Programot, de a központi 
szál továbbra is a faültetés marad - je-
gyezte meg dr. Szalay László.
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Százszorszép Óvoda Felújítása
Szoros, de tartható határidő, minőségi, példaértékű munka – ezeket a feltételeket 
szabta a Képviselő-testület a Százszorszép Óvoda kivitelezőinek. 
A fűtésrendszer korszerűsítése, a vizesblokkok felújítása, a gépészet, az elektro-
mos hálózat, a tetőhéjazat és a teljes bútorzat cseréje. Ezeknek a munkáknak a 
finanszírozására pályázott (sikeresen) a város és a szükséges önrészt is biztosítot-
ta a Képviselő-testület. 
Mint arról korábban írtunk teljes erővel indulnak a felújítások dunaharaszti gyer-
mek intézményeiben. A nyári szünet beköszöntével Dunaharaszti hat intézmé-
nyében indulnak meg egyszerre a felújítási munkák. Ezek közül is kiemelkedik a 
Százszorszép Óvoda, ahol a régi épület teljesen újjászületik szűk két hónap alatt. 
A cél az, hogy magas színvonalú, korszerű, de barátságos hangulatát megőrző 
intézményt vegyenek birtokba a gyerekek az új oktatási-nevelési év kezdetén. Az 
épület belső átalakításával ugyanakkor a férőhelyek bővítését is sikerül megolda-
ni, így az óvoda minden környékbeli kisgyermeket fogadni tud majd.

Működik az első okos zebra a városban
Láthatóság, biztonság, nyugodt átkelés. Átadták az első okos zebrát városunkban, 
és mivel a teszt sikeres volt, hamarosan minden, a főútvonalakon elhelyezkedő gya-
logosátkelőt ellát az Önkormányzat ezzel a korszerű rendszerrel.
Fényes István önkormányzati képviselő kezdeményezésére Dunaharaszti Város Ön-
kormányzata - az országban az elsők között - úgy döntött, hogy a közlekedők 
biztonsága érdekében okos zebrákkal látja el a legforgalmasabb gyalogátkelőket a 
városban. Ezek észlelik az áthaladni készülő gyalogost, és az úttestbe épített érzé-
kelők felvillanó, erős fénnyel figyelmeztetik az odaérkező autóst, hogy álljon meg.
Dr. Szalay László polgármester már a tavalyi évben támogatta a tervet, a szük-
séges engedélyek beszerzése (a várost átszelő főútvonalak például állami kézben 
vannak) azonban elhúzódott. Végül megérte a kitartás, mert a gyalogosok körében 
nagy sikert aratott az első okos zebra, amit továbbiak kiépítése követ majd.
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Változó 
város 
A címet dr. Helméczy Mátyás város-
kalauzának „Változó város az ország 
szívében” találó elnevezéséből kölcsö-
nöztük. Jövőre húsz éve, hogy várossá 
avatták Dunaharasztit. Most induló 
sorozatunkban a teljesség igénye nél-
kül szeretnénk bemutatni egyes is-
mert helyszínek, épületek változásait, 
történetét a különböző korokban, kö-
vetve azok hatását a településünk ar-
culatában. A sorozat nosztalgia a régi 
szépségek iránt, büszkeség az új érté-
kek láttán; a lokálpatriotizmus és a 
város szeretete jegyében. 

Haranglábtól 
a Petőfi-szoborig

A huszadik század első évtizedeiben a 
település ligeti részén nem volt temp-
lom. A katolikus és református lakosok 
egyaránt szerettek volna saját temp-
lomot építeni. Előbbiek vágya 1932-re 
teljesült.
A reformátusok között is erős volt a 
templomépítési igény; egyházuk 1927-
ben erre a célra vásárolt is egy telket a 
Némedi úton, ahol egy haranglábat ál-
lítottak. A 222 kg súlyú, Szlezák László 

budapesti harangöntő műhelyében 
készült harangot 1927. április 10-én 
avatták fel. 1929-ben elhatározták, 
hogy a telken templomot építenek. 
Országos gyűjtést is rendeztek az 
építendő Bethlen templom javára, még 
látványtervet bemutató képeslapot is 
adtak ki, de a világgazdasági válság 
keresztülhúzta számításaikat. Később 
az egyház a telket eladta, hogy imaház 
részére megvehesse a Rákóczi utcában 
lévő, hivatalos nevén Első Magyar Női 
Ruhaipari Gyárat, köznevén Mészá-
ros-féle varróüzemet. Ma is e helyen 
működik a gyülekezet. (Itt valósult 
meg régi álmuk is: Faragó Csaba lel-
kész vezetésével 2014-ben felépítették 
új templomukat.)
A harangláb az Andrássy utca-Némedi 
út sarkán 1990-ig szólította istentiszte-
letre a reformátusokat. Ekkor Faragó 
Tibor lelkipásztor felújította az ima-
házat és harangtornyot épített. Így a 
haranglábat leszerelték, a harangot új 
helyére telepítették, csak a négy beton-
talapzat maradt az egyre inkább elha-
nyagolttá váló helyszínen.
Több ötlet is napvilágot látott a te-
rület rendezésére. Egyik, Szabó Ágnes 
– aki a MÁV aluljáró és a művelődési 
ház támfalának mozaikdíszítését készí-
tette – javaslata volt, hogy a két utca 
csúcsában árválkodó négy betontuskó 
felületére a Harasztin fellelhető védett 

növények mozaikból kirakott képe ke-
rülne. A négy kő elé egy csapott osz-
lopon – szintén mozaikból – Dunaha-
raszti város címere állna.  
Az élet átírta a terveket; civil kezde-
ményezés nyomán 2013-ban a város 
felállította Petőfi Sándor szobrát, mely 
nem csak egy, a költőről elnevezett la-
kónegyed fejlődését, hanem az egész 
település lélekben és küllemben törté-
nő városiasodását is szimbolizálja.

A Duna-lejáró

Ki tudja, mióta közlekednek a ma is 
használatos dunai lejárón a harasztiak, 
hogy a szigetre jussanak? Ez a hely-
szín hűen tükrözi a különböző korok 
jellemzőit. Sajnos a HÉV megépülése 
előttről nincs képünk, de az 1927-es 
évet követő időszakról már képeslap 
készült: 1927. október 30-án leplezte 
le József főherceg a lejáró rézsűjén fel-
állított, Fő útra néző hősök szobrát. 
A képeslap jól láttatja a korszak fej-
lődését, a HÉV villamosítását mutató 
oszlopokat, a háttérben a ma is meg-
lévő javítóműhelyt, szemben, az Erzsé-
bet utca sarkán álló Simon vendéglőt, 
mely az akkori helyi kulturális élet 
egyik központja volt. A szobor tíz évig 
állt e helyen, amikor átkerült az újon-
nan létesített Hősök terére, a tágasabb 
területhez jobban illő új talapzatra. 
A régi talapzatra ugyanitt egy turul 
szobor került. A Duna-lejáró ezt köve-
tően is a polgári fejlődést tükrözte. A 
haraszti strandok virágkora, az egyre 
divatosabb dunai sportélet, a szige-
ti vendéglő, a teniszpálya megépítése 
nyomán megélénkült gyalogosforgalom 
számára impozáns lépcsőt építtettek. 
A fotón a szigetről hazafelé sétáló „úri 
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Bonifatius, 
a németek apostola
A gyökerek Britanniába vezetnek. 596-
ban Nagy Gergely pápa egy negyven 
főből álló csoportot küldött a misszi-
óba, melynek vezetője egy Ágoston 
nevű bencés perjel volt. Ágostont és 
szerzetestársait Kenti Aethelberg ki-
rály barátságosan fogadta, és áldásos 
munkájuk után a kereszténység je-
lentősen megerősödött. Ágoston ér-
seki székhelye Canterburyben volta 
király által adományozott palotában. 
Itt kezdték meg a helyi lakosokból 
kikerülő papok képzését is. Ennek a 
munkának volt gyümölcse, a Nyu-
gat-Európába induló misszió kiemel-
kedő alakja családi neve szerint Winf-
rid, aki 672-ben született Essexben, 

nemesi családba. Később vette fel a 
Bonifatius nevet. Bencés kolostorok-
ban nevelkedett, elkötelezettje lett a 
keresztény missziónak. Először a mai 
Hollandia területén élő frízek közé 
ment, majd Thüringiában és Hessen-
ben végzett térítő munkát. Háromszor 
járt Rómában, ahol harmadik útja 
során a pápa érsekké szentelte. Ettől 
kezdve püspökszentelési joga is volt. 
Így nemcsak kolostorokat, de püspök-
ségeket is alapított Hessenben, Bajo-
rországban és Thüringiában is. Érseki 
székhelye Mainzban, kedves kolostora 
pedig Fuldában volt. Munkáját a leg-
nagyobb gondoskodás és tervszerűség 
jellemezte. Bonifatius jelentősége ab-
ban áll, hogy ő és munkatársai nem-
csak térítettek, de megszervezték az 
egyház kereteit is. A királyokkal és 

a pápával együttműködve zsinatok 
során megreformálták, és szilárdan 
Rómához kötötték az egyházat. Ezzel 
Európának ezen a területén a keresz-
ténység végleg legyőzte a pogánysá-
got. Nevéhez méltó volt egész élete, ti. 
neve azt jelenti: jótevő. 755-ben halt 
meg tragikusan, (megölték) Fuldában 
temették el kedves kolostorában.

Varsányi Ferenc
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A kereszténység nagyjai

DUNAHARASZTI HÍREK

közönség” és a szigetre igyekvő rövid-
nadrágos fiatalok alakja jól tükrözi a 
két háború közötti pezsgő dunai életet. 
A szocializmus évtizedeiben a dunai 
a polgári gyesületi élet elsorvadt, a 
strandok zöme megszűnt, a vendéglők 
bezártak, a korábban virágzó közösségi 
helyek gazdátlanná váltak, ugyanúgy, 
mint a középen elrepedt, gazossá lett 
lépcső… 
A változást a városi lét hozta meg, 
amikor a Fő út rekonstrukciója nyo-
mán a lépcső is kor kihívásának megfe-
lelően alakult át. Akadálymentesített 
lejáró váltotta fel a lépcsőt, ahol a ke-
rékpárosok, gördeszkás fiatalok, baba-
kocsis anyukák is zavartalanul jutnak 
le a Sport-szigeti játszótérre, az edző- 
vagy tornapályára. Bár a beton lejárót 
sokan idegenkedve fogadták, mára már 
a szerkezetet dús növényzet takarja, 
így megkedvelték az emberek, sőt a 
fiatalok egy részének kedvenc közös-
ségi helye is lett a padokkal tarkított 
egykori rézsű. A felette fekvő, elegáns, 
belső udvaros Anna-házzal kellemes 
városi megjelenés fogadja a szigetről 
hazatartókat.
 

Gáll Sándor
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PRO URBE 
A dunaharaszti Szent István temp-
lomban 2019. június 30-án megtartott 
aranymisén, Dr. Szalay László, duna-
haraszti polgármestere e szavak kísére-
tében adta át főtisztelendő Láng András 
atyának, tevékenysége elismeréséül, a 
PRO URBE DUNAHARASZTI díjat.

Láng András a templomépítő plébá-
nos. 1946-ban született Budapesten. 
Veresegyházán nevelkedett. 1969-
ben szentelték pappá Vácott. Nézsa, 
Mindszent, Rákos¬szentmihály, Kere-
kegyháza településeken kápláni, majd 
Cserhátsurányban és Nézsán eltöltött 
plébánosi szolgálat után 1994. augusz-
tus 1-el nevezték ki a Dunaharaszti 
Szent István Főplébánia és a taksonyi 
Szent Anna Plébánia plébánosának. 
1998 óta a dunaharaszti Rákócziligeti 
Szent Imre plébánia is hozzá tartozik. 
Többféle feladatot lát el a Váci Püs¬-
pökségen, ahol tagja a tanácskozó 
testü¬let¬nek, gazdasági tanácsnak, 
kateketikai bizottságnak. Szolgálata, 
sokrétű tevékenysége elismeré¬sé-
ül viseli a kökénymonostori címzetes 
pré-posti, valamint a mesterkanonoki 
címet. Mind¬ezek fém¬jelzik szerte-
ágazó, áldozat¬kész, felelős életútját.
Dunaharaszti munkásságának érde-
kessége, hogy egykor nagyapja is itt 
kezdte meg tevékenységét, mint kán-
tortanító, így Láng András már ezzel 
a kötődéssel fogott neki szolgálatának. 
Egyből munkához látott. Felújította 
az akkor alig lakható haraszti plébá-
nia épületét: kántorlakást, hit¬tan¬-
termet, jól felszerelt konyhát, két 
fürdőszobát, garázst alakított ki. Az 
1945-ben szinte megsemmisített, majd 
1956-ban az újjáépítés alatt súlyos 
károkat szenvedett, hányatott sorsú 
Szent István templomon András atya 
gondos munkával fejezte be elődje, dr. 
Lajtos József megkezdett tevékenysé-
gét. 2004. augusztus 20-án, első építé-
sének 100. évfordulóján áldották meg 
újra a kívül-belül megújult templomot. 
András atya templomépítő tevékeny-
sége ezzel azonban nem ért véget. A 
hívek kezdeményezésének élére állva 
2012 szeptemberére régi pompájában 
állt a második világháborúban felrob-
bantott barokk Kálvária kápolna, be-
teljesítve Domokos Tibor munkáját és 
életre keltve a hívő közösség álmait. A 
templomépítés ezután is folytatódott, 
és 74 évvel a ligeti Szent Imre temp-
lom felrobbantása után, Láng András 

el nem évülő tevékenységének köszön-
hetően ismét új temploma van a Rákó-
cziliget katolikus közösségének. 
András atya azonban nem csak a fa-
lakat és tornyokat, hanem az egyházi 
közösségeket is buzgón építi. Ide érkez-
ve, nekilátott az új és régi kapcsolatok 
kialakításának. A hívek nagy szeretet-
tel fogadták, így hamarosan közössé-
gek sora fémjelezte szervezőmunkáját. 
Megalakult a fiatalokat tömörítő Közi, 
a Néri Szent Fülöp családi közösség, 
az idősebb házasok csoportja, a Szent 
István közösség. A fiatal házasoknak 
jelenleg is három csoportja működik, 
jelen van az END, a Mustármag közös-
ség, hasznos és kiváló munkát végez a 
helyi Karitász.
A hitoktatást is új alapokra helyezte. 
Kezdetben nyugdíjas tanítók, önkén-
tesek, ma már diplomás hitoktatók 
tanítják a hittant. A hittan mellett 
a Szentjánosbogár ifi- és nagybogár 
gyerekcsoportok, valamint a másod-
virágzását élő cserkészcsapat is igen 
népszerűek. 1996 óta káplánok is se-
gítik munkáját, András atya pedig 
nagy eltökéltséggel oktatja őket, felké-
szítendő az önálló plébánosi szolgálat 
ellátására. Az egyházmegyében méltán 
lettek híres nevelőhelyek Dunaharaszti 
és Taksony egyházközségei. E keresz-
tény közösségek és tagjaik nem csak 
a katolikus egyházat, hanem a város 
társadalmi életét is nagymértékben 
gazdagítják.
Láng András plébános kiváló kapcso-
latot ápol a várossal, a többi helyi tör-
ténelmi egyházzal és lelkészeikkel, de 
ugyanilyen jó kapcsolatot tart az ön-
kormányzat vezetőivel és tagjaival. Az 
együttműködés keretében a Képviselő 
Testület rendszeresen támogatja anya-
gilag és infrastrukturálisan az egyhá-
zat, amely lelki, szellemi és társadalmi 
téren viszonozza ezt. Így születhetett 
meg a nyitott városi templomkert, a 

Szent István szobor, vagy civil kezde-
ményezés nyomán az újra elkészített 
toronyóra, melyek mind a jó együtt-
működés jelképei.
Dunaharaszti polgárai számára ki-
emelten fontos a hitélet, ezt bizonyít-
ják, hogy sorra újítani, bővíteni kell a 
templomainkat. Ebben a lelki-szellemi 
fejlődésben, a város értékeinek gya-
rapításában és közösségének építésé-
ben elévülhetetlen érdemeket szerzett 
Láng András kanonok plébános atya, 
aki papként egyházát 50, Dunaharaszti 
városát 25 éve szolgálja.

Dunaharasztin végzett városépítő kö-
zösségi és lelki tevékenységének elis-
meréseként átadom Láng Andrásnak 
a Pro Urbe Dunaharaszti kitüntető 
díjat! 

ARANY ÉS EZÜST
Kedves András atya, szeretettel, tiszte-
lettel és hálával köszöntünk téged papi 
jubileumod alkalmából, amikor pap-
pá szen-telésed ötvenedik évfordulóját 
ünnepelhetjük meg veled 2019. júni-
us 30-án a Szent István templomban 
és július 7-én az új, ligeti Szent Imre 
templomban. Ugyanakkor ez az eszten-
dő a huszonötödik, amit a dunaharaszti 
római katolikus egy-házközségek szolgá-
latában töltesz városunkban. Ezen év-
forduló alkalmából Dunaharaszti város 
képviselőtestülete a Pro Urbe Dunaha-
raszti díj adományozásával ismerte el 
közösségépítő tevékenységedet. Kettős 
tehát a jubileum, ami a hétköz-napok 
tennivalói között örömteli megállásra 
késztet. Szolgálatodról, tapasztalataid-
ról kérdezünk téged. 

A papi hivatásra történő meghí-
vás pillanatát elevenítsük fel első-
ként.
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Az örömteli ünnephez kapcsolódóan 
szívesen emlékezem vissza szolgálatom 
esztendeire. A meghívás pillanatát 
megidéz-ve két mozzanatot szeretnék 
megemlíteni: valamikor tíz esztendős 
koromban történt, hogy egy bará-
tomnak, osztálytár-samnak, titokban, 
elmondtam, milyen szándékom van 
nekem. A szándéktól később sem tán-
torodtam el, egyetlen percre sem. 
Az is jele volt az én papi hivatásom-
nak, hogy nagyon szerettem temp¬-
lomban lenni. Ministrálni, a templom 
körül segéd-kezni, hajnali misére, litá-
niára járni. Várhelyi Vilmosnak hívták 
a plébános atyát szülőfalumban, Ve-
resegyházon, aki ma-ga köré gyűjtött 
bennünket. Mindig voltunk mellette 
tízen-tizennégyen fiúk, akik rendsze-
resen ministráltunk, összejár-tunk. 
Nagyon jó kis társaság volt ez. A plé-
bános atya sokat foglalkozott velünk. 
A másik igen meghatározó élményem 
az volt, hogy Esztergomba kerültem a 
ferences gimnáziumba. Az ottani hit-
ta-nárunkhoz, páter Karácsonyi Ala-
dárhoz kötődik az emlékem, amely 
megerősítette bennem a papi hivatás 
iránti elkötele-zettséget. 
Korai döntésemet tükrözi, hogy ami-
kor a gimnáziumot elkezdtem, már ak-
kor bejelentkeztem Vácott, Dr. Kovács 
Vince püspök atyánál, hogy szeretnék 
pap lenni. Itt említem meg, hogy a 
szüleim az esztergomi kollégiumi el-
látást nem tudták volna kifizetni, ám 
a püspökség, valamint a jezsuita rend 
havonta adott rendszeres segítségével 
be tudtam a tanulmányai-mat fejezni. 
Gimnázium után az Egri Szeminári-
umban folytattam tanulmányaimat. A 
gimnáziumi és szemináriumi évek alatt 
pedig nyári keresetemből tartottam 
fenn magam. Dolgoztam téglagyárban, 
konzervgyárban, a vasútnál, később 
földmérők mellett.  
A szemináriumi öt év nagyon szép volt. 
Azzal foglalkozhattam, amit szerettem. 
Majdnem kitűnő voltam végig, egy-két 
négyesem volt összesen. A tanulás mel-
lett sokat jártunk kirándulni, sportol-
tunk, röplabdában értem el eredménye-
ket. Na-gyon jó, összetartó osztályunk 
volt. Mély kapcsolatok alakultak ki 
közöttünk, számon tartjuk egymást, 
tudunk egymásról a mai napig. 
Pappá melyik püspök szentelt?
Dr. Bánk József püspök atya szentelt 
fel tízünket 1969. június 22-én, a Váci 
Székesegyházban. Bánk József atya 
nagyon törődött az újmisésekkel. Gyö-
nyörű levelet írt egyenként, mindany-
nyiunknak. Az enyémet őrzöm a mai 

napig. Igazi fő-pásztor volt ő, aki bele-
tette szívét, lelkét a szolgálatba. Intel-
mekkel bocsátott el bennünket, hogyan 
viselkedjünk a gyere-kekkel, felnőttek-
kel, elöljáróinkkal. Később is gondos-
kodott rólunk. Például hat nyáron 
keresztül jártam Vácra tovább-képzés-
re, mert a szemináriumban akkoriban 
nem kaptunk gyakorlati képzést.
Nézsa, Mindszent, Rákosszentmi-
hály, Kerekegyháza településeken 
káplánként, majd Cserhátsurány-
ban és Nézsán plébánosként 
szolgáltál összesen huszonöt esz-
tendőt. 1994. augusztus 1-vel ne-
vezett ki Keszthelyi Ferenc püs-
pök a Dunaharaszti Szent István 
Főplébánia, valamint a Taksonyi 
Szent Anna Plébánia plébánosá-
nak, és 1998 óta a Ligeti Szent 
Imre plébániát is te látod el. 
Ennek már huszonöt esztendeje. Az 
emberek itt nagy szeretettel fogadtak. 
Sok segítőtársam van, és mozgalmas 
a hitélet: a fiatalok csoportjai – END, 
Mustármag, Közi, a jegyes- és házas-
csoportok, bibliakör, ifjúsági és felnőtt-
hittan, énekka-rok, imacsoportok ad-
nak feladatot, valamint folyamatosan 
építkezem. 
Taksonyban a főtér és a templom 
környezetének a kialakítása, a 
templom és a plébánia felújítása, 
Dunaharaszti-ban a nagytemp-
lom felújítása, a Kálvári-kápolna 
újjáépítése, a főplébánia bővítése 
és korszerűsítése, a ligeti új Szent 
Imre templom építésének elindí-
tása mind a te nevedhez kötődik. 
Ugyanakkor, mint minden szolgá-
lati helyeden, itt is szíveden vise-
led a hitoktatást. 
Ezen a téren egy kicsit talán jobb a 
helyzet, mint volt ezelőtt néhány év-
vel. Hittanra járnak a gyerekek, mert 
most kell járni hittanra vagy etikára, 
de a szülői háttér sajnos olyan, hogy 
a gyerekek közül bérmálkozó és elsőál-
dozó kevés kerül ki. Osztályonként pl. 
karácsonykor, húsvétkor gyónni alig 
jelentkezik valaki. 
Hogyan telik egy napod?
Reggel elmegyek a szentmisére, ha 
nincs, akkor is fölkelek elég korán, 
Amikor mise után hazaérkezem, reg-
gelizek, el szoktam végezni az imád-
ságot, és utána, ha van temetés, azt 
is elvégzem. Készülök, vannak telefo-
nálnivalók, ügyeket kell intézni, pél-
dául a templomépítéssel kapcsolat-
ban. Rengeteg telefon, sok utánjárás, 
ügyintézés, apró és nagyobb dolgok 
az egyházközségek életében. Délben 

van az ebéd, ami után egy kicsit pi-
henni szoktam. Délután pedig szívesen 
foglalkozom felnőttekkel. Van, akit 
keresztelőre kell felkészíteni, elsőáldo-
zásra. Most is van négy tanítványom, 
akikkel rendszeresen foglalkozom. Este 
mise, egyházközségi tanácskozások, je-
gyesoktatás, bibliaóra. A családközös-
ségekben is együttműkö-dök, ők is este 
szoktak találkozni. Minden hónapban, 
elsőpénteken látogatom az idős, beteg 
testvéreket. 
A papi lelki utadról szeretnélek 
még kérdezni. 
Igyekeztem a feladatomat mindenütt 
jól ellátni. Azt kerestem minden szol-
gálati helyemen, mit lehet tenni, mivel 
szolgál-hatom a rám¬bízottakat. Tel-
jes odaadással, szívből, és szolgálat-
készen törekszem teljesíteni azt, amit 
várnak tőlem. 
A lelki erények közül legfontosabbnak 
tartom az alázatot. Alázat nélkül nem 
tudjuk elvégezni a feladatainkat, és 
nem tudjuk hordoznia terheket. Alázat 
nélkül nem tudunk szeretni. 
Nagyon fontos még, hogy képesek le-
gyünk megtalálni a különböző felada-
tokhoz a megfelelő embereket. Ez a 
mindenna-pi gyakorlat.  
Úgy érzem, hangsúlyt kap az életem-
ben az a küldetés, hogy felnőtteket in-
dítsak el a hit útján. Olyanokat, akik 
nincsenek megkeresztelve, nem voltak 
elsőáldozók, bérmálkozók. Az itt töl-
tött huszonöt év alatt rengeteg fel-
nőttel foglalkoztam, úgy érzem, ehhez 
kaptam a Jóistentől karizmát. 
Összeállítottam a foglalkozások mene-
tét, hogyan tudok ezeknek az érdek-
lődőknek teljes képet adni, hogy élő 
legyen a kapcsolatuk Jézussal, megszi-
lárduljon a hitük, megmaradjanak az 
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Egyházban. Úgy érzem, a Szentlélek 
segíti ezt a szol-gálatomat, hogy ered-
ményes tudjak lenni. Sok tapasztalatot 
gyűjtöttem, hogy tanácsot tudjak adni 
az egyes élethelyzetek-ben. 
Hálát adok a Jóistennek, hogy az egyes 
egyházközségeket előre tudtam vinni, 
fejleszteni lelkiekben és anyagiakban 
is, hogy maradandót tudtunk együtt 
alkotni. 
Ez maga a boldogság, hogy meg-
kaptad a meghívást, a szolgálatot, 
a célt, a lehetőséget. Az elmon-
dottakat adni tudtad, a szolgála-
tot, a körülményeket össze tudjad 
hangolni. A pap azt vállalja, hogy 
másokért él. 
Persze.
Egyszer azt mondtad, mindig 
arra törekedtél, hogy békében 
megőrizd a rád¬bízottakat.  
Békességet teremteni, óriási feladat. 
Együttműködést, szeretetet kialakíta-
ni, türelmet és tiszteletet! 
Dunaharasztiban és Taksonyban, 
mind a három egyházköz¬ség na-
gyon jól működik, az önkormányzattal 
is megfelelő a kapcsolat. Alapjában 
véve, mindkét településen az egyház-
nak megvan a súlya. Ez nagyon fontos, 
hogy az emberek fon-tosnak tartják az 
Egyháznak a jelenlétét és működését.
Mert hiszen azt mondta VI. Pál, hogy 
a világ lelkiismerete a pápa, az egyház. 
Megvan tehát a feladatunk. 
Van egy szép mondás, hogy a 
plébániának olyannak kell lennie, 
mint a falu kútjának. Mindenki 
mehessen oda vizet meríteni.
Így van – mondja meleg hangon.
Kedves András atya, hálát adunk 
eddigi életutadért, szolgálato-
dért, tenmagadért. Kívánunk sok 
termékeny évet a szerető hívek 
körében. 

Koczka Tamásné

A LÉLEKBEN HISZEK

A Lélekben hiszek, mely a teremtő 
Isten által működik bennünk látha-
tatlanul. Fölemel, ha emberi gyarló-

ságom révén megbotlom. Csíksomlyó 
a cserkész számára a tanulságtétel 
szilárd és megbonthatatlan helye. Itt 
valóságosan jelen van, mit jelszavunk 
magába foglal. Isten, Haza (Nemzet), 
Embertárs (Család).
2019. május 31-én, péntek reggel hét 
órakor külön busszal indultunk a plé-
bánia elől, útközben felvettük a hoz-
zánk csatlakozó cserkésztestvéreket. 
Cserkészimával kezdtük az utazást, 
mint minden közös munkánkat, legyen 
az szellemi vagy fizikai irányultságú.  
Számunkra a munka, a kitűzött célok 
elérése, a kihívásoknak való megfelelés 
fontos. Egymás köszöntése tisztelgés 
mellett „Jó munkát”. Egy ilyen hosz-
szú út, fárasztó is lehetett volna, de 
egy cserkész számára kaland. Menet 
közben énekeltünk, verseket mond-
tunk, gyönyörködtünk a táj szépsé-
gében, már amikor nem zuhogott az 
eső. Késő éjszaka érkeztünk meg, a 
városba biztonsági intézkedések miatt 
a buszt nem engedték be. Így aztán jó 
pár kilométert kellett gyalogolnunk a 
Romániai Magyar Cserkészszövetség 
házáig. De hamar vigaszra találtunk, 
mert igazi, forró tárkonyos krumplile-
ves várt, testvéreink jóvoltából. A kis-
cserkészek és szüleik hajnali egy óra 
után lepihentek, miután elkészítették 
másnapra az elemózsiás csomagokat. 
A nagy cserkészek kimentek a nyereg-
be, hogy részt vegyenek a pápaláto-
gatáson szükséges rendezési feladatok 
megbeszélésén, előkészítésén. Első az 
önkéntes munka, a nemes célok mel-
letti elköteleződés.
Szombaton reggel hét órakor a világ 
miden tájáról összegyűlt magyar cser-
késztestvérek serege elindult a zuhogó 
esőben a nyeregbe, hogy részt vegyen 
a Ferenc pápa által bemutatott szent-
misén. Nem tudtunk fölmenni a cser-
készek szokott útvonalán, mert a talaj 
olyan mértékben átázott, hogy elsüly-
lyedtünk volna. Hosszabb és fárasz-
tóbb utat kellett megtennünk, a hegy-
ről lefelé áramló sáros vízzel szemben.  
Jó volt látni a rossz idő ellenére ki-
tartó, fölfelé kígyózó embertömeget. 
Ahogy fölértünk, a megérkezés öröme 
árasztott el bennünket. Kitartásunk-
nak, hűségünknek, áldozatunknak ju-
talmaként megérkezett Ferenc pápa és 
mi boldogan üdvözöltük őt. Érkezésé-
vel egy időben elállt az eső, kitisztult 
az ég, és egyre melegebben sütött a 
nap.  Nyugalom és békesség töltötte 
el az embereket. Átéltük a szentmise 
magasztos pillanatait, Krisztus meg-
váltó erejét. A Szentatya eljött Mária 

népéhez, és megáldott minket. Átadta 
ajándékát, az arany rózsát. Istennek 
legyen hála!
Délután sétát tettünk Csíkszeredán. 
A kellemes napsütésben a kiscserké-
szek kívánsága szerint fagylaltoztunk, 
de a kürtöskalácsot sem hagytuk ki. 
Otthonosan éreztük magunkat a szép 
és tiszta városban, mindenütt magya-
rul szóltak hozzánk. Másnap hazafe-
lé megálltunk Farkaslakán, Tamási 
Áron szülőfalujában. A magyar lélek 
legmélyére jutunk el művei által, me-
lyek olyan kristálytiszták a maguk 
természetességében, mint a forrás 
vize. Hitben és nemzetünk iránti elkö-
teleződésben megerősödve indultunk 
haza, ahol még mindig oly sok mél-
tatlan vita folyik, ki a magyar, ki ma-
gyarkodik. Végezetül idézném Dr. Sík 
Sándor cserkésztestvérem hitvallását.
„Magyarnak lenni Szent István taní-
tása szerint erkölcsi fogalom. (…) még 
senkit sem tesz magyarrá az, hogy 
magyarul beszél. Ez még nagyon ke-
vés. Senkit sem tesz magyarrá még az 
sem, hogy a vére magyar, sőt még az 
sem, hogy magyarnak vallja magát: 
a magyarságot erkölcsi küzdelemmel, 
Isten-sürgette cselekvéssel úgy kell 
kiküzdeni. Magyarnak lenni: erkölcsi 
lendület. Magyarnak lenni: Hit a ma-
gyarság hivatásában. Hit abban, hogy 
Isten akar velünk valamit, és hogy a 
magyarság képes megvalósítani az is-
teni gondolatot.”
Ezen gondolatok jegyében kívánom 
minden honfitársamnak, nemzet-
társamnak, cselekedeteivel, mun-
kásságával, döntéseivel segítse fenn-
maradásunkat, lelkiekben történő 
erősödésünket, hogy a jövő nemzedék 
kellő tisztelettel gondolhasson ránk.

Ignácz János
cserkésztiszt, parancsnok 
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55 gyermek részvétele mellett 5 na-
pig időnként süvöltően hangos volt a 
református templom környéke idén is 
júniusban (nem először, hiszen már 
több éve hagyományosan megrende-
zésre kerül a napközis hittantábor) 
– és bizony a templom falai a regge-
li együtt kiáltott „Jó reggelt!”-ektől 
időnként meg-megremegtek. A kö-
zösen tanult énekek sem sikeredtek 
csendesre, a sor/sportversenyek sem 
igazán, de nem is ez volt tervben, a 
zengő örömének és a nagy neveté-
sek annál inkább az előzetes terv ré-
szei voltak – örömmel jelenthetjük, 
vidámak és hangosak voltunk. Remé-
nyünk szerint ez nem bosszantotta, 
inkább mosolyra fakasztotta a környé-
ken lakókat és az arra járókat, a ka-
pun belüli résztvevők (a táborozók és 
a sok-sok segítő) mindenesetre reme-
kül érezték magukat, amit a közösségi 
hálóra feltöltött képek is nagyszerűen 
visszaadnak. Faragó Csaba lelkipász-
tor igazán vidámra, mindemellett 

tartalmasra töltötte meg a napnyitó 
istentiszteletet/tanítást, minden nap 
más meglepetéssel tarkítva a tanulsá-
gos bibliai üzenetet; ha szükség volt 
rá, akkor jelmezben, parókában, vagy 
éppen kisautót tolva, bürrögve tette 
színesebbé a mondanivalót – emlé-
kezetes és nevetéstől guruló élményt 
szerezve apróknak és nagyoknak egy-
aránt. Nem maradhatott el a nagy 
melegben a rengeteg vizes játék, a 
jégkrém, a dinnye és a kondérszámra 
készülő limonádé sem, ahogy az ebéd 
utáni csendes pihenő is jólesett Ke-
ménykalappal és Krumpliorral – apró 
időutazást okozva ezzel 2019 ifjainak, 
akiknek igazán új színfolt került be 
ezzel a filmes tarisznyájukba. Mind-
emellett nem számított, hogy a jog-
hurtot kiflivel mártogatva kell enni, 
a nagy kánikula mellett elmaradt a 
séta/hév/gumiszoba program (nehogy 
mazsolára aszott gyermekeket kelljen 
a szülőknek visszaadni a nap végén), 
hogy a batikolt póló a hazamenetelre 

itt-ott kékre pingálta a ruhalakókat, 
vagy éppen az, amikor a lufik egy ré-
sze még a játék előtt kidurrant a káni-
kulától szúrós fűszálak miatt, mert vi-
dámság és békesség töltötte meg mind 
az 5 napot (Istennek hála, különösebb 
baj és baleset nélkül – de annál több 
élmény mellett – telt el a tábor, kér-
tünk és áldást kaptunk a hétre). Ma 
már azt is tudjuk, hogy Faragó Csaba 
lelkész és Korsós Tamás beosztott lel-
kész nem rest „hullahopp-karikázni” 
a gyerekek örömére – folytak is a ne-
vetős könnyek. A kisállat bemutatón 
is rengeteg érdekességre fény derült, 
nagy sikert arattak az apró állatok, és 
a nem csak állat-, de gyereknyelven is 
kiválóan értő gazdájukat – a bemuta-
tó vezetőjét – is csillogó szemmel hall-
gatta mindenki. Kincskereső tábor ne-
vet kapta ez az egy hét, és reményeink 
szerint tényleg rengeteg apró kinccsel 
gazdagodtak a résztvevők. Szép volt, 
vidám volt, színes volt. Egy nagy baj 
azért mégis adódott vele. Ismét csak 
rövidre sikeredett és nagyon gyorsan 
eltelt. De mindig van következő év és 
új lehetőség a csatlakozni vágyóknak, 
csak egy kis várakozás kell hozzá. A 
Dunaharaszti Református Gyülekezet 
közösségi oldalán sok-sok vidám fény-
kép és mozgókép várja azokat, akik 
szeretnének egy kicsit velünk, rajtunk 
nevetni – garantált lesz a mosoly és 
a vidámság.   A tábor létrejöttéhez 
ezúton is szeretnénk megköszönni a 
munkatársak odaszántságát, váro-
sunk Önkormányzatának anyagi tá-
mogatását és a szülők bizalmát.

Horváth-Bártfai Anikó

Református hittantábor
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A legtöbb gyerek izgatott várakozással 
számolt  vissza a vakációig, akárcsak a 
szülők. Azonban tagadhatatlan, hogy a 
hosszú szünidő okozhat némi fejfájást, 
hogyan oldják meg költséghatékonyan a 
gyermekek értelmes lefoglalását és fel-
ügyeletét. 
A megoldás: nyári táborok. 
Szerencsére városunkban egyre több 
és színesebb a táborozási lehetőségek 
palettája. A szülők és a gyermekek vá-
logathatnak a felkínált  táborok közül.
A legtöbb tábor alkalmat teremt arra, 
hogy gyermekeink kimozduljanak az 
online világ és a virtuális valóság bör-
tönéből, a mindennapok rutinjából, 
és egy korábban ismeretlen napirend-
be, szokásrendszerbe simuljanak. Sok 
szülő kimondottan olyan programokat 
keres, ahol a táborvezetők minima-
lizálják a képernyő előtt töltött időt. 
A digitális elvonás eleinte nem megy 
zökkenőmentesen, de egy idő után a 
gyerekeknek is feltűnik, mennyire fel-
szabadító érzés, amikor nem a telefon-
jaikon „lógnak”.
A komfortzónán kívül
Egy táborban a gyerekek olyan – eddig 
akár ismeretlen – területeken is kipró-
bálhatják magukat, amelyek nagymér-
tékben hozzájárulhatnak személyisé-
gük fejlődéséhez. Ezért sem baj, ha 
időnként feszegetik a határaikat!
Meg tudod csinálni!
Mivel egy táborban számos olyan dol-
got próbál ki a gyerek, amivel addig 
még nem találkozott, nem biztos, hogy 
elsőre sikerül mindent megoldania. 
Semmi gond nincs ezzel. A lényeg az, 
hogy alakítson ki olyan megküzdési 
stratégiákat, amelyek segítségével egy-
egy kudarc után lesz benne elég akarat, 
hogy további erőfeszítéseket tegyen a 
célja elérése érdekében. Amikor a gye-
rekek szüleik segítsége nélkül, önállóan 
oldanak meg nehéznek tűnő helyzete-
ket, észrevétlenül is nő az önbizalmuk 
és a problémamegoldó készségük.
Csak nyitottan!
Aki táborozni indul, és nem képes 
nyitni az új emberek felé, valószínűleg 
keserűen és magányosan tölti a kikap-
csolódásra szánt napokat. A táborban 
a gyerekeknek   meg kell tanulniuk  
számukra ismeretlen emberekkel, pél-
dául a tábor dolgozóival vagy a többi 
gyerekkel kommunikálni adott esetben 
segítséget kérni, vagy éppen a másikat 
segíteni. Talán nem is gondolnánk, de 
eközben a nyelvi kifejezőkészség, az 

empátia és a kooperációs készség is fej-
lődik. Az egymásra utalt szituációk kö-
zös élményeket szülnek, ez pedig akár 
életre szóló barátságokkal is megaján-
dékozhatja gyermekeinket. Ráadásul 
egy tábor lehetőséget teremt arra is, 
hogy különböző hátterű, gondolkodá-
sú gyerekek találkozzanak, és  ezáltal 
nyitottá és elfogadóvá tegyék egymást.
Egy jó nyári táborozás örök életre szó-
ló élmény lehet. A megszokottól elté-
rő környezet, az új ismerősökkel való 
intenzív együttlét, a sok kaland, amit 
az iskolaitól jóval nagyobb szabadság 
tesz lehetővé, mind - mind hatalmas 
bónuszt jelent, és arra sarkall, hogy 
újra és újra átéljük ezeket az érzéseket.  

Napközis nyári táborunkban  a 2013. 
óta tartott 28- turnus során több száz 
gyermek fordult meg és tért vissza 
boldogan  nyárról -nyárra. Hagyomá-
nyainknak megfelelően a nyarat idén 
is közösségépítő  Ki-Mit –Tud-dal és 
táborbúcsuztató  bulinkkal zártuk.  
Az idei évben is segítségül hívtuk a vá-
rosban működő civil szervezeteket is, 
akik immáron hetedik éve kitartó part-
nereink a tábor programjainak szerve-
zésében. Voltak sportfoglalkozások, 
vetélkedők, kézműves foglalkozások, 
volt kókuszgolyó készítés, ugrálóvár, 
bábszínház,   kutyás bemutató, MÉTA 
és népi játszóház , madárodú készítés, 
a Bord Gamer csapatának társasjáték 
bemutatója és foglalkozásai, „állati jó 
bemutató” és sok más érdekes és szó-
rakoztató játék és program. Remél-
jük, hogy a gyerekek egy percig sem 
unatkoztak a négy hét alatt. Nagyon 
élvezték a nagy melegben a vízibomba 
versenyt, a vizipisztoly csatákat, és fel-
frissülhettek a párakapu alatt.
Július közepén ért véget a tábor, mely-
re 170-en jelentkeztek a négy hétre. A 
heti turnusokban átlagosan 91-en vet-
tek részt.

Hálásan köszönjük a foglalkozásokat 
vállaló civil szervezeteknek:
Alkotók Dunaharaszti Egyesületének, 
Dunaharaszti Gyermekbarát Moz-
galomnak, Dunaharaszti Környezet-
barátok Egyesületnek, Dunaharaszti 
Nagycsaládos Egyesületnek, Foltva-
rázslóknak, DÖME és az A - Pavilon 
művészeinek, Dunaharaszti Rotary 
Club tagjainak, Teérted Baptista Gyü-
lekezetnek,  Schubert Gyula bácsinak 
és segítőinek a sakkfoglalkozásokat 

és  Szlekovics Csabának a programok 
szervezését.
Köszönjük a Hunyadi János Német 
Nemzetiségi Általános Iskola Tagintéz-
ményének, hogy befogadtak minket és 
helyet biztosítottak a táborozóknak.

Köszönjük a családok és gyermekek 
nevében a város önkormányzatának 
és dr. Szalay László Polgármester 
Úrnak, hogy évről- évre támogatják 
táborunkat, lehetőséget biztosítva a 
gyermekek nyári pihenéséhez.
Minden táborozó gyermeknek és szü-
lőnek további jó nyarat, tartalmas pi-
henést kíván a táborvezetők csapata.

Dunaharaszti Család 
és gyermekjóléti Szolgálat

A nyári táborozás élmény
Dunaharaszti - 2019. augusztus 11
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Stand202 büfé a Nádor utcában, a

                          Mannheim zöldségbolt mellett. 

Rendelés: 06-20-9-293-805
Nyitva tartás: hétköznap: 7 - 18 óráig
Szombat: 8 - 13 óráig         Vasárnap: zárva

gyros, hamburger, sült hurka, sült kolbász, levesek, 
egytál ételek, frissen sültek.

Arany KÓTA 

minősítést szerzett a Szent 
Cecília Kórus az VI. Keszthelyi 
Dalünnepen

Nagy esemény volt a dunaharaszti Szent 
István templom Szent Cecília Kórusá-
nak életében a június 21-22-én megren-
dezett VI. Keszthelyi Dalünnep. A Da-
lünnep országos rendezvény, amelyet az 
1910-es esztendőben a Dunántúli Dalos 
Szövetség hirdetett meg első alkalom-
mal. Ennek az eseménynek a 100-éves 
évfordulójára volt ismét meghirdet-
ve 2010-ben Keszthelyen a Dalünnep, 
amely 2011 óta kétévente kerül meg-
rendezésre a Balaton parti városban. A 
rendezvény mindig sok kórust vonz, az 
idei eseményen 40 énekkar közel 1100 
énekese vett részt, ebből 20 kórus kérte 
a minősítést. – Kodály országa vagyunk, 
mutassuk meg értékeinket! Váljon ismét 
zenei kultúránk részévé az együtt ének-
lés. 2019-ben ezzel a gondolattal hívta a 
szervező, C. Tóth Zoltán, a Magyarok 
Nagyasszonya templom kántora a részt-
venni szándékozókat.  
A Szent Cecília vegyeskar 1991-ben 
alakult, állandó énekeseinek száma har-
minc. A zenei együttes Nagy István 
kántor-karnagy vezetésével működik, 
próbáit a Fő úti plébánián tartja. Ala-
kulásának célja elsősorban a szentmisé-
ken a liturgikus zenei szolgálat ellátása. 
A kórus repertoárja megközelíti a 300 
zeneművet, köztük tartalmas és míves 
koncertdarabok is szerepelnek. Tudá-
sunkat állandóan bővítjük, éneklünk 
nemcsak egyházi, hanem világi 
darabokat is, melyekkel alkalmunk 
volt fellépni városunkban, számos 
magyarországi helyszínen, valamint 
külföldön is. 
Kórusunk ez év februárjában döntött 
úgy, hogy minősítési szándékkal bene-
vez az országos rendezvényre. Az ün-
nepre nagy lelkesedéssel, izgalommal és 
lámpalázzal készültünk, heti megemelt 

próbaszámmal. A bemutatkozás prog-
ramja maximum 20 perc, ebből előírás 
szerint legalább egy magyar művet kel-
lett megszólaltatni. A szakmai zsürit a 
KÓTA, Magyar Kórusok és Zenekarok 
Szövetsége támogatta: neves szakembe-
rek hallgattak bennünket, akik tanácsa-
ikkal is segítették a karnagyok további 
munkáját. A bemutatkozó előadások 
a keszthelyi Magyarok Nagyasszonya 
templomban hangzottak el. Örömmel 
hallgattuk a hazánk számos települését 
képviselő egyházi és világi zenei együt-
teseket, amelyek igen széles skálán mu-
tathatták be zenei tudásukat. Magunk 
is arra törekedtünk, hogy tudásunk 
legjavát adjuk egy olyan, a minősítés 
kívánalmainak megfelelő bemutatkozó 
műsor keretében, amelyben megmutat-
hattuk az egyes szólamok egyedi tudá-
sát, az összehangolt precíz, ugyanakkor 
lélekkel teli éneklést. A választott zene-
számok a művészeti korszakokat a rene-
szánsztól napjainkig ölelték fel. 
A minősítő hangversenyen kívül énekel-
hettünk szabadtéri röpke koncert kere-
tében Keszthely sétálóutcáján, valamint 
a Festetics-kastély tükörtermében, ami 
igazi örömzene volt, és emlékezetes ma-
rad mindannyiunk számára. Szívhez 
szóló élmény volt a Fő térről induló, 

péntek esti fáklyás felvonulás a Balaton 
partjára, amikor ezer énekes dalolt, el-
telve az ünnep örömével, a közös ének-
lés varázsával. Szállásunk Gyenesdiáson 
volt, és a keszthelyi Vendéglátó, Idegen-
forgalmi és Kereskedelmi Szakközépis-
kola menzáján étkeztünk. Jutott idő a 
fürdésre, valamint kellemes vacsorára a 
Balaton partján. 
S végül az eredményhirdetésen óriási 
örömünkre arany minősítést kaptunk! 
Boldogság ez magunknak, s remé-
nyeink szerint városunknak is. Ez az 
arany a tanulással, gyakorlással töltött 
sok-sok idő eredményességének elisme-
rése, ugyanakkor elkötelezett kis csa-
patunk számára késztetés a jövőt te-
kintve. A kirándulás zenei hangzásban 
is előre lépést jelentett, és közösségünk 
egységéhez is nagyban hozzájárult. 
Köszönetünket fejezzük ki városunk 
Önkormányzatának, a Római Katolikus 
Főplébániának és a Ventona Trans Kft-
nek a Keszthelyi Dalünnepen való sze-
replésünk anyagi támogatásáért. 
Az arany minősítéssel a tarsolyunkban 
hálát adunk egymásért, a szolgálatért, 
legyen szó a liturgikus szent zenéről 
vagy világi fellépésről egyaránt. 

Koczka Tamásné
a Szent Cecília kórus tagja
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Túlélés víz körül!!!

Meglékelik a fejed és kiengedik a 
levegőt,
mégis hagyják, hogy alámerülj,
végül is az ő érdekük, így tudatják 
veled,
mit rejt léktelen fejük,
úszóhártya feszül ujjaik között, 
uszonnyal hátukon várják, hogy 
alámerülj,
hogy körülnézhess víz alatti 
birodalmukban,
ami néha parttalan partot mos 
választékosságával eszméletlenségig 
hatóságával.
Fegyvercsokor, darázsfészek
Ne lőjetek, ne lőjetek!
Ön se Mr. Eastwood.
Inkább ússz együtt vörös halak 
rajával,
pikkelybőrű, mezítelen, uszonytalan, 
mesebeli hal-szarvas háton
a sárga kis kacsát anyjához kísérd.
szürke lángokon haladva át, 
ne térítsen el a feszes mellbimbójú 
lány tekintete,
se a fehér vászon feszített fekete 
csendje,
se a kékség színkevert pincéje,
se az összekötözött zongora víz alatti 
hangja.
Vitorlátlan bárkád törékeny, ha szél 
fújja
a várakozó túloldal minden erejével, 
tudásával,
a fekete alak kék szeme a virágokon 
át úszó kékes sárgahal 
fehér akadályát hiába képezi,
semmi nincs, ha nem akarod, ami a 
felszínre visz,
kék egű rakéták reppenése közé.
Maradj a víz körül, parttalan 
hajótörött,
színes halak között, akkor talán 
megmenekülsz.

Gyukics Gábor költő impressziói, 
melyeket a művésztelep munkáiból 
merített, a kiállítás megnyitóján 
hangzottak el. Képeink is itt készültek.

M ű v é s z t e l e p

D u n a h a r a s z t i
2018 június 22 - június 30
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Hétfőtől  - péntekig 12-15 óra között svédasztalos ebédet kínálunk korlátlan ételfogyasztással: 1790 Ft/fő.

Vasárnap bővített svédasztal, ugyancsak 12-15 óra között: 3100 Ft/fő, gyermekeknek kedvezmény.

Virágok! Egyszerre jelentik a tavaszt, 
és pompás színeikkel üdvözlik a ter-
mészet megújulását évről-évre. Sze-
rencsére a városunkban lakók nagyon 
sok szép, gondozott kertet tudhatnak 
magukénak, de természetesen min-
dig van lehetőség tovább fejlődni. 
Így gondolta Fényes István Önkor-
mányzati képviselő is, akiről jó páran 
tudják, hogy évtizedek óta foglalkozik 
virágtermesztéssel. A Facebook olda-
lán közölte a jó hírt a virágok szerel-
meseinek:

„Imádja a virágokat? Most hozzájut-
hat ingyen, ha haraszti lakos. Dunaha-
raszti Zöldprogramjához csatlakozva 
szeretnék felajánlani a haraszti lako-
soknak, családonként 20 tő petúniát.   
A rendelkezésre álló virág kb. két-
száz család részére elegendő. 
Átvétel június 9-én vasárnap de.10-
től Fényes István Táncsics M.u.16” 
Nem ez volt az első ilyen akció, ko-
rábban is sor került virágok ajándé-
kozására, vagy pl. a rászorulók részére 
paradicsom palánták átadására. Ami-
kor az okokról kérdezzük, István csak 
ennyit mond:
„Tudom, hogy egyedül nem fogom 
megváltani a világot, de talán inspirál-
hatok másokat. Hol tarthatnánk, ha 
mindenki csak egy kicsit odafigyelne 
másokra, és segítene azzal, amivel tud?” 

Valóban, gyakran felejtjük el, hogy 
a város a miénk, közös kincsünk, és 
olyanná válik, amilyenné az itt élők 
teszik. Az akciónak természetesen óri-
ási sikere lett és pillanatok elfogytak a 
virágok. A 4000 db palánta most már 
vidáman virágzik a kertekben, és hir-
detik, hogy bárki javíthat egy kicsit a 
világon!

Rózahegyi László

Szélcsatorna

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és 
Innovációs Hivatal támogatásával 
megkezdődött az első alacsony ener-
giaigényű, vertikális szélcsatorna fej-
lesztése. A projektet a Jászmetál 2000 
Kft., valamint a Skyward Tunnel Kft. 
közösen indította el. A függőleges szél-
csatorna az ejtőernyős sport beltéri 
gyakorlására nyújt lehetőséget, ezen 
kívül mindenki számára elérhető ki-
váló szabadidős programként színesíti 
majd a hazai turizmus életét. 
A szélcsatorna az előzetes számítások 
alapján egy gazdaságosan üzemeltet-
hető létesítmény lesz. A pontos rész-
leteket és eredményeket a projekt ter-
vezési és kutatási fázisának befejezése 
után tudják nyilvánosságra hozni a 
kivitelezők és fejlesztők.
2019. Budapest

Virágok ajándékba?
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A DMTK Vízisport Szakosztálya az 
idén is szervezett vízitúrát tagjainak. 
Az Öreg-Túrt és a Tisza felső részét 
látogattuk meg. Jártunk itt már 2011-
ben, de a többség most jutott el ide 
először. Ez a táj még mindig az egyik 
legszebb területe a vízitúrázásnak. 
A folyó megőrizte természetességét, 
szépségét. Túristvándiból indultunk 
és az ásott Túrig kb. 20 km várt ránk. 
Az Öreg-Túr megszámlálhatatlan 
apró kanyarral pillanatok alatt változ-
tatta az arcát. A keskeny, kanyargós 
folyómeder és a belógó ágak, bedőlt 
fák miatt nagyon sok kalandban volt 
részünk. Bujkáltunk alattuk, mász-
tunk rajtuk (néha bele is estünk a víz-
be), kerülgettük őket, sőt, később az 
ásott Túron többször „kirándulnunk” 
is kellett csónakkal a kézben. De azért 
eveztünk is! Az ásott Túrra átemelve 
elindultunk a Tisza felé.
Tiszakóródtól nyugati irányban ömlik a 
Túr vize a Tiszába. A hely érdekessége, 
hogy a sokszor nagyon magas vízállású 
Tisza miatt a Túr folyó vizét néhány 
méter magas, úgynevezett bukógáton 
keresztül engedik a Tiszába, hogy ma-
gas vízálláskor a Tisza vissza ne duz-
zassza a Túr vizét, ami így vízesésként 
ömlik le. A bukógát melletti diófali-
getben táboroztunk, a bukógát alatt a 
hideg vizet kedvelők vidáman „zuha-
nyoztak”.    
Reggel átemeltünk a Tiszára. A Fel-
ső-Tisza még viszonylag energikusan 
sodor, számtalan homokpadot hozott 
létre, mely tökéletes strandolási lehe-
tőségeket adott. Később a folyó las-
sulásával nőtt a fáradtságunk is. A 
napi 30-35 km-es távok komoly fizikai 
teljesítményeket igényeltek az evező-
söktől. Tokajba érkezve már a rövi-
debb táv is soknak tűnt. Tokajban 
megismerkedtünk a várossal és este a 
szokásos avatás sem maradt el, igaz a 
sok szúnyog miatt igen mozgalmasra 
sikeredett.
A Tisza felső részén az infrastrukturá-
lis kiépítettség hagyott némi kívánni 
valót maga után. A kempingek egy 
része megszűnt, vagy nem működik. 
Nekünk, nomád túrázóknak így is jó 
volt, bár a lányok szívesebben mostak 
volna mindennap hajat! Az ennivalót 
magunknak készítettük de az alap-
anyag beszerzése sem volt egyszerű, 
mert egy 28 fős túrázó társaság szinte 
teljesen ki tudott vásárolni egy helyi 
kisboltot. Éva néninek és Janikának 

köszönhetően azért mindenünk meg 
volt, és a több mint 160 palacsinta, 
a tejfölös lángos és a finom vacsorák 
feledtették velünk a napi fáradásgos 
evezéseket. 
Összességében mindenkinek 
javasolom, hogy látogassa meg ha-
zánk e csodálatos táját, csónakokat 

helyeben is lehet bérelni, és kedvező 
időszak esetén, a Tisza-parti homok-
padokon való táborozás izgalmait is 
kipróbálhatja mindenki.
 

Czompa Gyula

Túristvándi-Tokaj vízitúra 
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2019. június hónapban el-
hunytak neve és életkora
Cedzidlowsky János  élt 94 évet
Dobos József  élt 89 évet
Domokos Gyula  élt 73 évet
Dr. Szabó Miklós Barnáné
   élt 73 évet
Földesi Andorné élt 82 évet
Glöckl Istvánné  élt 97 évet
Ghitye László  élt 71 évet
Herling Attila  élt 50 évet 
(május hónapban hunyt el)
Horváth Gyuláné élt 94 évet
Horváth László  élt 62 évet
Horváth Lajos  élt 70 évet
Jámbor Miklós  élt 58 évet
Kuprák László  élt 77 évet
Péter János   élt 56 évet
Romhányi Erzsébet élt 75 évet
Sinkovicz András Zoltán 
   élt 44 évet
Sólyom Imre  élt 86 évet
Süvöltős Itván  élt 71 évet
Sóti László  élt 71 évet 
(május hónapban hunyt el)
Szigeti Ilona  élt 64 évet
Szilágyi Jánosné élt 82 évet
Szöllősi Lajos  élt 86 évet
Tenzler Józsefné élt 86 évet
Újvári Sándor Jánosné   élt 69 évet 

DUNAHARASZTI HÍREK

Tanévkezdő gyűjtés
Augusztus 23-án, pénteken 16-18.00 a karitászházban (Dunaharaszti, Fő út 71.) 
tanévkezdő gyűjtést szervezünk. Jó állapotú, használható iskolatáskát, hátizsá-
kot, valamint ceruzát, írószert, füzetet, körzőt, vonalzót, színezőt, ecsetet, festéket 
gyűjtünk és egyúttal ekkor várjuk azokat a diákokat is, akiknek szüksége van 
ezekre a tanszerekre. 
Köszönjük! Szent Erzsébet Karitász

Szeretettel köszöntjük 
a 90 éves Wist Elemérné, Irén nénit

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 rendelő he-
lyett a Fő út 35. szám alatti, a Gyermekorvosi 
Rendelő földszintjén kialakított rendelőben lát-
ják 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!
2019. június  hónapban szü-
letettek névsora

előző számunkban tévesen jelent 
meg a gyermek neve és a születési 
napja : helyesen: 
Tóth Vince Benedek született 05. 08.

Fajta Benedikt Attila 06. 03.
Pongrácz Kristóf 06. 04.
Simon Auróra  06. 04.
Tóth Mira  06. 04.
Balogh Blanka  06. 05.
Pántos Alexander Patrik 06. 05.
Szigetvári Annabell 06. 05.
Horváth Zita  06. 07.
Kozma Vince  06. 07.
Fischli Evelin  06. 09.
Duncan Arianna Sophia 06. 13.
Lemes Dávid  06. 15.
Hajtó Dávid  06. 16.
Kakas Lotti Mária 06. 18.
Lévai Luna Boglárka 06. 18.
Mezis Dániel Levente 06. 18.
Soltész Dorottya 06. 20.
Bide Hanga  06. 21.
Miskolczi Fáta Júlia 06. 23.
Zaka Lili  06. 23.

Közélet
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Szeptember 14 - 15 /szombat - vasárnap/

2019 DUNAHARASZTI

VÁROSNAPOK
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A szép nyári időben is folytatjuk ho-
nismereti sétánkat. „A Kazinczy Fe-
renc utca 220 méter hosszú és a Rákó-
czi-ligeten található. Nem új; nevét az 
1930 évi utcanévrendezéskor kapta, 
előzőleg Ligeti Határ út néven tartot-
ták számon. A vasútvonaltól, a Kandó 
Kálmán utcából ágazik ki, szemben a 
felsővárosi Eötvös utcával, mely 1930-
ig a Belső Határ út nevet viselte. A 
két utcát egy korlátokkal védett gya-
logos – kerékpáros átjáró köti össze. 
Az utca első 300 méteres szakaszán 
a Táncsics utcáig három elágazással 
is találkozunk a páros oldalon. Ket-
tő zsákutca, a Kazinczy köz nem. A 
Táncsics utcánál elkeskenyedik, pedig 
két utca is kiágazik belőle, a Tomori 
és a Botond.”- idézünk Dr. Helméczy 
Mátyás helytörténész „Dunaharaszti, 
változó város az ország szívében” c. 
könyvéből.

260 ÉVE SZÜLETETT - 1759. ok-
tóber 27-én Érsemlyén - KAZINCZY 
FERENC író, műfordító, aki évtize-
deken át széphalmi birtokáról szer-
vezte a magyar irodalmi életet (pedig 
akkor még nem ismerték az interne-
tet); ebben a kis kúriában építette fel 
a magyar szellemi élet fellegvárát, az 
1800-as évektől ugyanis ő a nyelvújí-
tás programjának legfőbb szószólója. 
A köznemesi famíliából származó iro-
dalmár anyanyelvünk ápolása mellett 
hazánk művelődésének ügyét is szívén 
viselte. Hajnóczy Józseffel és a jako-
binus eszmével való megismerkedé-
se azonban végzetesnek bizonyult az 
író-műfordító, kezdő ügyvéd számára, 
ugyanis a mozgalmat felgöngyölítő 
császári hatóságok őt is őrizetbe vették 

és először fő- és jóságvesztésre ítélték, 
a magyar kultúra szerencséjére azon-
ban büntetését végül börtönfogságra 
enyhítették. Kazinczy ígéretes hiva-
talnoki karrierjét a börtönévek ment-
hetetlenül kettétörték. Szabadulása - 
1804 - után Széphalmon gazdálkodott 
feleségével, Török Zsófiával. Kazinczy 
Ferenc 1831. augusztus 23-án hunyt 
el a Felvidéken pusztító kolerajárvány 
áldozataként. Halálával a magyar iro-
dalomtörténet egyik legkimagaslóbb 
alakja távozott, aki levelei, fordításai 
és önéletrajzi írása mellett az iroda-
lom és a művelődés szervezésében, 
valamint nyelvünk megújításában is 
múlhatatlan érdemeket szerzett. Ka-
zinczy hatalmas életművét nehéz mél-
tóképpen szavakba önteni.

A II. VÁROSI OLVASÓTÁBORRÓL 
SZÜLŐI ÖSSZEGZÉST szeretnénk 
közölni újságunkban, mindezzel meg-
köszönve Dr. Szalay László polgár-
mester és az Oktatási, Művelődési 
és Sport Bizottság támogatását is, 
hiszen lehetővé tették, hogy megszer-
vezzük az olvasótábort és meglepe-
tés-művészeket: Lackfi Jánost, Molnár 
Krisztinát és az Eszterlánc-duót is 
vendégül láthattuk könyvtárunkban a 
résztvevő gyermekek örömére: - „Ez-
úton szeretném megköszönni két fiúnk 
és családunk nevében amit a múlthe-
ti könyvtártáborban kaptak a fiúk. 
Egész évben nagy öröm önökhöz be-
térni. Mindig kedvesek és segítőkészek. 
Sőt többek is annál, mert figyelmesek 
és annyira elfogadóak. Külön öröm, 
hogy mindig igyekeznek a kívánságo-
kat is teljesíteni. Mindig új és újabb 
könyveket ajánlva, beszerezve.   Két 
gyermekünk vett részt a táborban és 
mind a kettőnek ez volt az első tábo-
ri élménye. És mint, ilyen nagyon is 
meghatározó élmény. Az egyik gyer-
mekünk aspergeres autizmusa min-
dig nehezített tényező az év minden 
napján. Sokkal strukturáltabban kell 
szervezni neki mindent. Minden, ami 
váratlan az flusztráló, rémisztő, és ki-
számíthatatlan az ő világában. Napi-
rendet készíteni, pontosan megjelölve 
mikor mi lesz, ha eltérés várható azt 
elölre jelezve, figyelni, hogy ha fáradt 
és pihenhessen. De önök így is vál-
lalták, pedig plusz feladatot kaptak. 
Kedvesen és rugalmasan az aktuális 
helyzeteket is olyan jól kezelték, hogy 
hiába első tábora volt, péntek délután 

utolsó nap közölte, hogy akkor jövőre 
ugye újra jöhetek? Olyan hiánypótló 
amit kínáltak, olyan programokkal, 
mint a környezetvédelem és az iroda-
lom, író-olvasó találkozó, zenés ver-
ses délután. Különleges a programok 
kiválasztása és lebonyolítása minden 
nap; valahogy nem érezték kötelező-
nek, de mégis, mindenben igyekeztek 
résztvenni és mindezt örömmel tették. 
Mindezt zártan, így nem volt tömeg, 
és átjáróház sem, ami sok szorongó 
vagy érzékenyebb gyermeket is meg-
zavarna. Olyan sok élményt kaptak 
a fiúk, hogy nem lehetünk mi szülők 
elég hálásak. Egész héten úgy érez-
tem, hogy annyira jó és biztonságos 
és nyitott, elfogadó helyen vannak és 
olyan tudással, élményekkel gazda-
godtak, hogy még így egy hét múlva 
is csillingelő hangon képesek mesélni, 
hogy kivel találkoztak, miket készí-
tettek. A pet-palack cserépben is a 
mag varázslatos módon, egy hét alatt 
olyan nagy lett, amire nemes egy-
szerűséggel a két fiú közölte, persze, 
mert a szeretet növeli :) Talán ez az 
a szellemiség ami ezt a tábort és ter-
mészetesen önöket is jellemzi.... az a 
befogadás és a szeretet. Eddig is so-
kat jártunk és szívesen önökhöz, de 
most valami varázslat is körbe lengi; 
a közös élményekből fakadóan várják, 
hogy újra bemehessenek önökhöz. Kö-
szönöm mindannyiuknak:  Bárkányi 
Edina.”
Sztojcsev Jánosné, olvasónk olvas-
mányélményei közül ajánlja: Hend-
rik Groen: LESZ EZ MÉG ÍGY SE 
című könyvét (Budapest, Libri, 2018). 
„Ajánlom mindenkinek, az idős kort 
megismerni, megérteni akaró olva-
sónak. Humoros, önkritikus, érdekes 
leírása egy holland nyugdíjasotthon 
életének. Bár a körülmények és a le-
hetőségek mások, mint nálunk, de így 
is szórakoztató könyv. Másik írása 
is van a 85 éves Hendrik Groennek: 
AMÍG ÉLÜNK. (Budapest, Libri, 
2018) Naplószerű, de a világ esemé-
nyeire is nyitott olvasmány.”
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Jan Stocklassa: STIEG LARSSON 
TITKOS IRATAI – A PALME-GYIL-
KOSSÁG KULCSA (Budapest, Ani-
mus Kiadó, 2019) „Az Olof Palme 
elleni merénylet az egyik leghihetetle-
nebb és legdöbbenetesebb történelmi 
gyilkosság, amellyel a munkám révén 
valaha - kellemetlen - kötelességem 
volt foglalkozni.” (Stieg Larsson) Tíz 
évvel a krimiíró halála után megnyi-
tották az archívumot, amelyben 20 
doboznyi irat és dokumentum „várt” 
a feldolgozásra, hogy kiderüljön vég-
re, miért kellett meghalnia Olof Palme 
svéd miniszterelnöknek. Jan Stocklas-
sa író, újságíró a rejtélyek nyomába 
ered és talán feltárul a megdöbben-
tő valóság, a kulcsszereplő kilétére is 
fény derül! A könyv egyben egy ke-
gyetlen gyilkosság természetrajza és 
egy vérbeli skandináv krimibe oltott 
fontos kordokumentum is!

Tóth Gábor Ákos: FORRÁSVIDÉK: 
OLAJLÁZ AZ ŐRSÉGBEN (Buda-
pest, 21. Század Kiadó, 2019). A re-
gény helyszíne egy aprócska magyar 
falu, Kúthely - valahol az Őrségben, 
melynek lakói különböző okokból ki-
maradtak a meggazdagodási folya-
matból, ami a környéken leginkább a 
lovas turizmusra és a gyógyfürdőkre 
épül. A történet viszont jó pár évtized-
del korábban és több ezer kilométerrel 
távolabb kezdődik. A hatvanas évek-
ben számos magyar olajmérnök dolgo-
zott Kubában, egyikük oda is nősült. 
Egy fia született, a félig kubai, félig 
magyar Leonardo, aki a hivatásában 
is követte. Amikor az apa meghal, fia 
a hagyatékban talál egy tanulmányt 
arról, hogy az Őrségben komoly kő-
olajlelőhelyek lehetnek. Amikor felvá-

sárol egy elhanyagolt, szikes területet, 
a faluban mindenki bolondnak nézi. 
Amikor fúrásokat végez, még inkább. 
Azért kicsit hisznek is az új lehető-
ségben, így aztán nem igazán tudják, 
miként viszonyuljanak az idegenhez. 
Modern kori „esőcsináló” történet, 
ami többek között görbe tükröt tart 
elénk, magyarok elé is. Kultúrák, em-
berek és vágyak csiszolódnak össze 
számos buktatón és vakvágányon ke-
resztül, hogy végül egy igazi közösség 
kovácsolódjék a szereplőkből.

Grandpierre K. Endre- Grandpierre 
Attila: TÁRIH-I ÜNGÜRÜSZ – A 
MAGYAROK ŐSGESZTÁJA Buda-
pest, Angyali Menedék K. 2017. Ti-
tokzatos világba kalauzol el bennün-
ket a kötet: sokáig titkolt történelmi 

krónikát olvashatunk arról az ősi, 
régészeti dokumentumról, amelyet 
Vámbéry Ármin 1858-ban Isztambul-
ban fedezett fel. A történelmi tudat 
egyik alapvető forrását a történe-
lemkönyvek jelentik. A nemzeti ön-
azonosság alapja a nemzet eredete, 
vagyis őstörténete, mert ebben rejlik 
eredeti önazonosságunk. A Tárih-i 
Üngürüsz visszaadja a magyarság 
őstörténetének hitelét a regősökig és 
Nimród királyig. 

KÖZKÍVÁNATRA A MÁSODIK 
FÉLÉVI PROGRAMOKRÓL: au-
gusztusban Humicskó Zsuzsanna (II. 
Rákóczi Ferenc Ált. Isk. és Vargáné 
Katalin (Kőrösi Cs. S. Ált.Isk.) osz-
tályainak a haraszti grafikus Maros 
Krisztina díjnyertes mesekönyvének 
az újragondolása gyermekszemmel 
„MILYEN SZÍNŰ A BOLDOGSÁG?” 
címmel rajz-montázs -, szeptember-
ben a BÁRKA MŰHELY -, október-
ben MAROS KRISZTINA kiállítása 
lesz Mini Galériánkban.

09. 12. 10.00 az évadkezdő Dühöngő 
(0-3 éveseknek) NYULÁSZ PÉTER 
íróval; 
09. 16. 18.00 OLACH ZOLTÁN dr. 
09. 19. 18.00 BÁN MÓR történelmi 
regényíró; 
09. 26. 18.00 HAMVAS BÉLA: A bor 
filozófiája; 
10. 01. 11.00 CSAPODY KRISZTA 
gyermekíró (Országos Könyvtári Na-
pok ’19); 
10. 03. 18.00 Imédias Kiadó NÉMET 
NEMZETISÉGI KÖNYVBEMUTA-
TÓ-könyvvásár; 
10. 14. 18.00; TÓTH ICÓ; 10. 17. 
18.00 THURÓCZY GERGELY iro-
dalmi muzeológus REJTŐ JENŐről; 
10. 24. 18.00 Dr. REISINGER a 170 
éve elhunyt PETŐFIről; 
11. 04. 18.00 GÖRÖG IBOLYA pro-
tokolltanácsadó; 
11. 21. 18.00 ORBÁN ESZTER 
könyvbemutatója: Gyöngyszemek – a 
héber bibliafordításról - tart előadást. 

Augusztus 20-ig rendhagyó nyitvatar-
tással - de a megszokott szolgáltatása-
inkkal várjuk Önöket (Dunaharaszti, 
Dózsa Gy. út 12/b. www.dhbiblio.hu: 
www.facebook.com/dhbiblio 06-24-
531-040) - hétfő: 10-19.00; kedd zár-
va; szerda: 10-18.00; csütörtök zárva; 
péntek: 10-18.00; szombat zárva. 

Keressenek bennünket!
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Dunaharaszti Város

Önkormányzatának 

Szent István Napi

Rendezvénye

Augusztus 20-án 

10.30 órától: 

Szent István Napi

Ünnepi nagymise

és kenyérszentelés a

Szent István Templomban.

Ezt követően Városi Ünnepség

a templomkertben a

Szent István szobornál  

Ünnepségen közreműködik

és utána térzenét játszik a 

ZWICKL POLKA PARTY ZENEKAR
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Fellépők a Piac-téren
augusztus 19 augusztus 20

17.45 DIE műsora, Dangers 

18.15  Step Dance

18.30  Opitz Barbi

20.00 Maróth Viki és a
Novakultúra zenekar 

21.30  DJ Kiki

23.00  Bárány Attila retro party

00.30 DJ Peet.

16.00 Brass Show (fúvós)

16.45  Dance Feeling 

17.00 Desperado
17.40
Trambulin Fittnes Dragon Force Team

18.00  Cherwood 
19.00 
Dunaharaszti Kempo Sport

20.00
„Rock Legendák”
  élő koncert

21.40 TŰZIJÁTÉK

Dunaharaszti - 2019. augusztus 21
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A spanyolok délidőben kicsi, hangulatos bárokban találkoz-
nak közös étkezésre. Itt az üvegpultokon számtalan külön-
böző hideg étel kínálja magát a tányérokon, de ehhez még jó 
néhány frissen készült meleg étel is társul. Áttekinthetetle-
nül sok változatban készült zöldségek, burgonyaételek, hús- 
és halfogások. Lassan benépesülnek a bárok, a csemegék 
mellé vörösbort vagy hideg sört kortyolgatnak, és az eddig 
csendes vendéglő megtelik a beszélgetés hangjaival, neve-
téssel. Hangosan gesztikulálva társalognak az emberek, bár 
én mindig csodáltam, hogy ebben a zajban hogyan képesek 
megérteni egymás szavát. Egyszerűen az élet élvezetéről szól 
ez a mindennapos esemény. Mint mondtam megszámlálha-
tatlanul sokféle egyszerű ételt kínálnak. Ezért most olyan 
sorozatot készülök indítani, ahol mindig egy-egy szezonnak 
megfelelő zöldség vagy húsféle köré csoportosítva adok közre 
néhány receptet.

Elsőként paradicsomból készült tapas-recepteket közlök.

Fokhagymás paradicsom
8 db érett paradicsomot félbevágok es egy sütőlapra helye-
zem. 3-4 ág friss kakukkfüvet és 12 gerezd hámozatlan! fok-
hagymát szórok mellé. Sózom, borsozom, és 5 evőkanál olíva-
olajat csöpögtetek rá. 220 ° C-os sütőben 40-45 percig sütöm, 
amíg a paradicsomok széle barnulni kezd. Fogyasztáskor a pé-
pessé puhult fokhagymát a héjából a paradicsomra nyomjuk.

Rizzsel töltött paradicsom
15 dkg hosszúszemű rizst sós vízben megfőzök, majd hideg 
vízzel leöblítem és papírra téve legalább egy órán keresztül 
szikkasztom. Hozzáadok 15 dkg apróra vágott fekete olíva-
bogyót, 3 evőkanál olívaolajat, enyhén megsózóm és erősen 

megborsozom. A tölteléket lefedve szobahőmérsékleten 8 
órán (vagy egy éjszakán) át pihentetem. 4 húsos paradicso-
mot félbevágok és kivájom. Megsózom a paradicsom feleket 
és szájukkal lefelé papíron egy órán át lecsöpögtetem. Köz-
ben a kivájt paradicsomot apróra vágva a töltelékhez adom. 
Megtöltöm vele a leszárított paradicsomokat. Apróra vágott 
petrezselyemmel tálalom.

Sült paradicsom kosárkák
Négy paradicsom tetejét levágom és kivájom a húsát, majd 
fejre állítva papíron 15 percig lecsöpögtetem. Akkora formá-
ba helyezem a paradicsomokat, hogy éppen beleférjenek. Bel-
sejüket megsózóm és borsozom, majd óvatosan mindegyikbe 
beleütök egy-egy tojást. Egy-egy evőkanál tejfölt teszek rá, 
majd megszóróm mindegyiket egy kanál parmezán sajttal. 
180 ° C-ra előmelegített sütőben 15-20 percig sütöm, amíg a 
tojás éppen megdermed, majd forrón tálalom.

Schwarz Volker

Tapas – apró finomságok
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Állami támogatással  

3 999 930 Ft-tól

#CaddyLoves7

www.vwh.hu

Gyerekjáték lesz 
beférni.

A Volkswagen Caddy Maxi hét teljes értékű üléssel  
és tágas csomagtérrel már július 1. előtt előrendelhető.
Végre egy modell, ami nem csak papíron szolgálja ki hét utas igényeit, hanem valóban képes 
mindannyiuk számára kényelmes teret biztosítani, még egy hosszabb utazáshoz is. Ráadásul  
a Volkswagen Caddy Maxiban a hét utas mögött még bőven jut elég hely a csomagoknak is,  
legyen szó akár kerékpárról vagy babakocsiról. 

A hét üléses Caddy Kombi 1.0 TSI BMT 102 LE már 3 349 000 Ft-tól, a hét személyes Caddy Maxi 
Trendline 1.4 TSI BMT 130 LE már 3 999 930 Ft-tól elérhető. A Caddy Maxi motorizáltságtól függő, 
kombinált átlagfogyasztása: 5,0-9,6 l/100 km, CO2-kibocsátása: 130-225 g/km. A megadott értékek 
a típusjóváhagyás során rögzített, gyári felszereltséggel kerültek megállapításra, és a hirdetés fel-
adásának 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 többlet-
felszereltségek, tartozékok, valamint a vezetői szokások és egyéb, nem technikai jellegű tényezők  
(pl. környezeti feltételek) is befolyásoljak. A képen látható gépkocsi illusztráció, extra felszereltsé- 
get tartalmazhat. Részletes tájékoztatásért és ajánlatért forduljon márkakereskedéseinkhez!

Porsche M5   
1238 Budapest, Szentlőrinci út., telefonszám: +36 1 421 8120  
vw@porschem5.hu, www.porschem5.hu
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AZ ELSŐ
    MINDIG VALAMI  

ÚJAT HOZ. 

ŠKODA SCALA modellek WLTP szerint mért fogyasztása 4,2-8,4 l/100km, CO2-kibocsátása 109-190 g/km.m.

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 befolyásolják. A kép illusztráció. 

A meghatározó első dolgokra mindig emlékezni fogunk. Az első ŠKODA SCALA is ilyen, hiszen számos újításával
kategóriát teremt modellpalettánkon. Új belső és külső dizájn, már szériafelszereltségként elérhető fejlett
vezetéstámogató rendszerek, és hatalmas tér. Próbáld ki márkakereskedésünkben!

ÚJ ŠKODA SCALA. SOSEM FELEJTED EL AZ ELSŐT.

PORSCHE M5  1238 Budapest, Szentlőrinci út
Tel.: +36 1 421-8220 | skoda@porschem5.hu, www.porschem5.hu
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