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Újabb COVID-19 szerológiai 
gyorsteszteket vásárol az 
Önkormányzat, szűrik a 
védőnőket, a Városi Könyvtár 
és a Polgármesteri Hivatal 
munkatársait is
Az óvodák és bölcsődék dolgozóinak 
szűrése után a Városi Könyvtár, a Vé-
dőnői Szolgálat, a családvédelmi mun-
katársak és a Polgármesteri Hivatal 
munkatársainak szűrését is elhatározta 
a város vezetése. A mintavétel folya-
matban van, de további teszteket kell 
még vásárolniuk.
Az ún. szerológiai gyorsteszt megmu-
tatja, hogy az illető vérében jelen van-e 
az ún.  korai  (7-10 nappal a fertőzés 
után IgM) illetve késői (12-14 nappal 
a fertőzés után IgG) ellenanyag.
Amennyiben valakinek pozitív lesz 
az eredménye, tehát jelen van az elle-
nanyag, úgy további tesztre van szük-
ség, ezért az illető háziorvosa értesíti 
majd az Országos Mentőszolgálatot 
(OMSZ) további mintavétel céljából és 
a járványügyi eljárásrendnek megfele-
lően intézkednek.

lhíreket terjesztenek a közösségi 
média egyes csoportjaiban - itt az 
Önkormányzat közleménye
Határozottan visszautasítjuk azokat a 
- cinikus hangnemben megfogalmazott 
- képtelen vádakat, miszerint az Ön-
kormányzat újabb lakóterületek kijelö-
lésére készül, vagy, hogy megépítené a 
Mandula utcát, kivágva az ottani nö-
vényzetet, vagy, hogy a Schwarzmüller 
Kft. a szomszédos erdő kárára terjesz-
kedne.
Az utóbbi időben néhányan olyan álhí-
reket kezdtek el terjeszteni és tényként 
közölni a közösségi médiában, amelyek 

minden alapot nélkülöznek és nincs 
más céljuk, minthogy lejárassák az 
Önkormányzat vezetését. Ezek a lég-
ből kapott, képtelen vádak elsősorban 
a Határ úttal és környékével kapcsola-
tosak. Minden ellenkező híreszteléssel 
szemben: A Mandula utca tervezett 
kiépítéséről egyáltalán nincs szó. A 
Kikelet utcát a Jedlik Ányos úttal ösz-
szekötő tervezett nyomvonal törlésre 
kerül, ez már folyamatban van.
A Schwarzmüller Kft. melletti erdő te-
lephely-bővítés céljára sem most, sem 
a későbbiekben, de még lobbizással 
sem vehető igénybe.
Minden belterületbe vonáshoz képvise-
lő-testületi döntés kell és ez csak beépí-
tésre szánt, valamilyen építési övezetbe 
sorolt területen lehetséges. Az Önkor-
mányzat jó ideje nem bővítette a vá-
ros beépítésre szánt területeit, egyelőre 
nem is fogja, különös tekintettel a la-
kóterületekre, melyek növelését kifeje-
zetten nemkívánatosnak tartja.
Ezzel szemben a Határ utat övező 
gyalogos forgalom jobb kiszolgálása 
érdekében az Önkormányzat három 
gyalogátkelő helyet hoz itt létre. Ezek 
tervezése hamarosan lezárul, és a ter-
veket engedélyezésre benyújtjuk a köz-
lekedési hatóságnak.
Van egy civilizált módja annak, hogy 
elkerüljük a teljesen felesleges zavar-
keltést, a konfliktusok értelmetlen szí-
tását, mégpedig az, hogy bármikor, 
bármilyen ügyben fel lehet tenni azo-
kat a kérdéseket, amelyek felmerülnek 
az emberben. Elég egy e-mail, egy tele-
fon, de ott van a személyes ügyfélfoga-
dás lehetősége is, és mindenre választ 
adunk. Kérek mindenkit, hogy éljen 
ezekkel a lehetőségekkel.

Dr. Szalay László polgármester

Hetente tesztelik az idősek ottho-
naiba kijáró segítőket
Legsérülékenyebb embertársainkra, 
az idősekre különösképp vigyáznunk 
kell a járvány miatt, így a velük fog-

lalkozó, őket segítő munkatársakat 
minden héten leszűrik a szerológiai 
gyorsteszttel - határozta el a Területi 
Gondozási Központ vezetője, Schmidt 
Tibor és a város vezetősége.
A fokozódó járványveszély miatt az 
idősek nappali ellátását biztosító kö-
zösségi foglalkozásokat határozatlan 
időre felfüggesztik, az intézmény gon-
dozásában lévő idősek pedig saját ott-
honaikban kapnak majd támogatást: 
a tavaszi rendhez hasonlóan a Terü-
leti Gondozási Központ munkatársai 
házhoz viszik a gondozottak számára 
az ebédet, illetve segítenek az otthoni 
ügyes-bajos dolgok elvégzésében.

Okos zebra, vizuális utastájékoz-
tatók után megjelentek a SolarTT 
menetrend tartók is Dunaharasztin
Bizonyára találkoztak már az autó-
busszal utazók Dunaharaszti, HÉV 
állomás autóbusz megállóhelyen a Vo-
lánbusz Zrt. által kihelyezett egyszerű, 
de annál nagyszerűbb ötletes megol-
dással. Ugyanis a szolgáltató napener-
giát hasznosító, napelemes és LED-es 
megvilágítású menetrend tartókat 
helyezett ki. Ezzel a frappáns eszköz-
zel megkönnyítik az autóbusz menet-
rendet böngésző utas életét, hiszen 
könnyebben tud tájékozódni sötétedés 
után is az induló járatok időpontjai kö-
zött. A praktikusság mellett egy fontos 
és régóta tapasztalható problémát is 
sikerült megoldania a szolgáltatónak, 
ugyanis szakmai forrásokból tudjuk, 
hogy a berendezés kialakítása lehetővé 
tette, hogy por és páramentes legyen. 
Ezzel kiküszöbölve a menetrendi  pa-
pír átázását, olvashatatlanná válását.
Örülünk, hogy Dunaharaszti is kapott 
a készülékekből, hiszen a közösségi 
közlekedés fejlesztését a Város vezetése 
fontosnak tartja.
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HÉV korszerűsítés és fejlesztés 
Dunaharasztiban
A fővárost környező minden HÉV 
vonal korszerűsítésével és metró 
vonalakhoz csatolásával kapcsolatban 
szeptember 22-én 13:00-tól online 
ZOOM konferencián vett rész Dr. 
Szalay László polgármester a Projekt 
Tanácsadó Bizottság alakuló ülésének 
tagjaként. 
A projektet Vitézy Dávid a Budapest 
Fejlesztési Központ vezérigazgatója 
ismertette.
Várhatóan 2022. második negyedévében 
indul a városunkat érintő H6-os HÉV 
vonal korszerűsítése és Kálvin térig való 
meghosszabbítása. A megbeszélésen 
felajánlottuk segítségünket a P+R 
parkoló tervezésével kapcsolatban.

Galgovits Réka Dunaharasztit 
képviselve sikeresen kvalifikálta 
magát a Hősök terén 
megrendezendő Nemzeti vágta 
döntőjére, melyen az ország 18 
leggyorsabb kislovasa vehet részt, 
akik elővágtákon kvalifikálták 
magukat. 
A nemzeti vágta időpontja: 2020.
október 10-11. 
Szombati napon 3 kishuszár előfutam 
(18 versenyzővel) és 12 nagyhuszár 
előfutam (72 versenyzővel) kerülnek 
megrendezésre.
Vasárnap zajlanak a döntő futamok, a 
kishuszár és nagyhuszár futamokon 6-6 
lovas mérheti össze gyorsaságát. 
A futamokat a Duna tévé élő adásban 
közvetíti.

Nem azért hozta létre az Önkormányzat a város egyik legszebb közparkját 
a Duna partján, hogy az Evezős utcából kiemelt forgalmú főútvonal legyen. 
Néhány mondat egy döntésről, ami nagy port kavart, és amit egy év keserű 
tapasztalatai szültek meg.
Tavaly ilyenkor igazi népünnepéllyé vált a Piknik Park átadása a Sport-szi-
geten, amit a város vezetése néhány, rossz állapotú önkormányzati ingatlan 
lebontását és a terület rendezését követően hozott létre. Egyszerre „kinyílt” a 
Duna-part, a családok boldogan vették birtokba a páratlan szépségű területet. 
Rengetegen keresték fel gyalogosan, vagy biciklivel a parkot, a környék megtelt 
élettel. A bajok akkor kezdődtek, amikor egyesek autósmoziként kezdték el 
használni a Dunára néző kilátást nyújtó Evezős utcát és a kis parkolót.
Gyorsan kiderült, hogy ez a szűk kis utca nem alkalmas arra, hogy elbírja a 
megnövekedett forgalmat. Több baleset is történt annak következtében, hogy 
egyes autósok nem képesek elviselni, hogy a döntő többség gyalogosan igyek-
szik a Duna-partra, nem beszélve arról, hogy fittyet hánynak mindenféle se-
besség-korlátozásra. Ennek az Önkormányzat először fekvőrendőrökkel próbált 
gátat vetni, de néhány autósnál ez csak olaj volt a tűzre.
Nem mellékes az sem, hogy ebben az utcában is élnek családok, akiknek joguk 
van a pihenésre. Tavasztól őszig, főleg hétvégeken sok ember keresi fel a környé-
ket, kikapcsolódásra vágyva. Ezzel az itt lakóknak semmi problémája sincsen, 
de a kapujuk előtt parkoló, autórádiót bömböltető, vagy 70-80 km/órás sebes-
séggel közlekedő embertársaikból viszont már elegük van.
Még egy adalék a történethez, hogy az Önkormányzat nem azért újította fel a 
zöldövezet melletti kis parkolót, hogy azt egy olyan (nem dunaharaszti) vállal-
kozó vegye birtokba az utánfutóival, aki a kölcsönzésre kiadott kajakjait tárolja 
a területen, mindenfajta engedély nélkül, miközben felajánlottuk számára a 
csónakház területét, ahol kulturált vizesblokk is rendelkezésére állt volna. Per-
sze, azért valamennyi bérleti díjat is kellett volna fizetnie.
A Sport-sziget Dunaharaszti elsőszámú rekreációs, természet közeli területe. 
Páratlan szépségű terület, amit elsősorban gyalogosan ajánlott felkeresni. Higy-
gyék el, sokkal jobban élvezhető mindaz, amit a Duna-part nyújt, ha kiszállunk 
az autóból. Ennek ellenére meg lehet állni a sziget elején, meg lehet állni a 
szökőkútnál, meg lehet állni a Csónakház mellett és meg lehet állni a Szánkózó 
domb előtt is. Le lehet vinni a kenut, vízre lehet tenni, néhány métert kell eh-
hez sétálni a Csónakház előtt lévő sólyáig. Aki pedig a Piknik Parkot szeretné 
felkeresni, kérjük, tegye meg gyalog azt a kb. 150 métert.
Végezetül arról, hogy a „külön engedéllyel” kitétel alá kik tartoz(hat)nak. Az 
utcában lakók állandó engedélyt kapnak. A Pikinik Park melletti parkolót azok 
használhatják, akiknek ehhez jogos érdekük fűződik (pl. a horgászok, esküvői 
fotózásra érkezők, a parkban, vagy a Nomád Kempingben rendezvényt szerve-
zők, arra érkezők). Az engedélyeket a Polgármesteri Hivatal Rendészeti Irodá-
ján lehet igényelni, október 1. után.
Az Önkormányzat a Sport-sziget további fejlesztésén dolgozik, amiben tovább 
kívánja erősíteni a rekreációs, sportolást és pihenést szolgáló elemeket. Ennek 
része az is, hogy a gépkocsival érkezők számára is több lehetőséget kínál majd, 
elsősorban a Sziget bejáratánál, a holtág környezetében

Miért van szükség a behajtani 
tilos táblára a Sport-szigeten?
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Én még nem találkoztam olyan 
emberrel, aki ne szeretné a csokoládét. 
Olyannal viszont nagyon sokszor, aki 
mellett egy tábla csoki vagy egy do-
boz desszert nagyon is rövid életűnek 
bizonyul és ezért még csak a szom-
szédba sem kell átmennem, elég ott-
hon körülnéznem.
Azt viszont csak nagyon kevesen 
tudják, hogy városunkban egy olyan 
különleges csokoládé manufaktúra 
működik, amelyet már nemzetkö-
zi szinten is a legjobbak között je-
gyeznek. Hat, a külföldi versenye-
ken elindított csokoládéjából négyet 
éremmel jutalmazott az elkényezte-
tett zsűri idén, és van köztük már 
egy aranyérmes helyezés is. Olyan 
ez, mintha a DMTK focicsapata 
bekerülne a Bajnokok Ligájába!
A különleges teljesítmény mögött egy 
különleges életút és különleges hölgy 
áll, Antoni Dalma személyében, aki 

egyben a DantoniChocolate márka 
megálmodója is. Dalma halkszavúan, 
szerényen mosolyog, amikor a kezde-
tekről faggatom. 
„Eredetileg nyelvtanárnak tanultam, 
aztán humán szervező, azaz a HR-
es diplomát is szereztem. Való igaz, 
egészen fiatalon belekóstoltam a ven-
déglátásba is egy rövid időre a Bala-
ton partján. A csoki hobbinak indult, 
afféle idegi levezetésnek, hiszen egy 
nagy légiközlekedési multicégnél dol-
goztam, vezetői pozícióban, az ezzel 
járó állandó stresszel és felelősséggel. 
Esténként, a magam megnyugtatá-
sára kezdtem el a kézműves csokival 
foglalkozni, aztán az olvadt csokolá-
déörvény beszippantott. Megéreztem, 
hogy ez az, amit igazából szeretek, 
ez az én életutam. Négy évvel ezelőtt 
felmondtam a cégnél, otthagytam a 
magas és biztos fizetést, a drága céges 
autót és fejest ugrottam a vállalkozói 
létbe!” - foglalja össze a történteket.
A folytatás sem volt egyszerű, de a 
légiközlekedésből hozott szigorúan 
magas követelmények a Magyar ut-
cában bérelt és berendezett csokolá-
déműhelyben is folytatódtak. A lé-
nyeg itt is az a számára, hogy csakis 
a legjobb alapanyagokkal és a legjobb 
eszközökkel szabad dolgozni, külön-
ben kényszerleszállás lesz a vége. És 
ez nemcsak a csokoládéra, a kakaóra, 
hanem az összes többi alapanyagra, 
hozzávalóra, a gyümölcsökre, sőt még 
a csokoládés dobozokra is igaz. Min-
denből a legjobbat keresi. Minőségben 
nincs és nem is lehet kompromisszum. 

Azt vallja, hogy a frissen készült cso-
koládénak nincs párja.
A cégénél nincsenek munkaügyi fe-
szültségek, hiszen minden munkakört 
ő maga tölt be: egy személyben főnök 
és beosztott, marketinges és webmes-
ter, kontroller és beszerző. A Dolce 
Vita szele idén az olaszországi Inter-
national Chocolate Awards versenyén 
legyintette meg: a Rumos Meggyes 
Truffel desszertjét egyből arannyal 
ismerte el a zsűri. A világbajnok édes-
ségek nálunk is elérhetők és megren-
delhetők is, de akit mélyebben érdekel 
az édes élet, olvassa el Dalma blogját!
link: https://dantonichocolate.com

Hardy

Egy falat boldogság – Dunaharasztiban
DUNAHARASZTI HÍREK

Horváth Gézáné, Klári 43 éven át lát-
ta el az anyakönyvvezetői feladatokat 
a Polgármesteri Hivatalban. Érzelmes 
búcsú következik.
„Most pedig kérdést teszek fel mind-
kettőjüknek, előbb a menyasszonynak, 
majd a vőlegénynek, amelyre kérem, 
hogy határozottan, érthetően igennel 
vagy nemmel válaszoljanak.”
És valahogy mindig igent mondtak. Az 
izgalomtól kipirosodottak és kalapáló 
szívűek éppúgy, mint a megilletődöt-
ten, egyik lábukról a másikra billegők; 
a fátyol alatt pityergők és a fejüket 
bátran hátraszegők; az érzelmek vi-
harában elveszők és a szálfaegyenesen 
állók; a távolba révedők és a pillanatot 

túlélni igyekvők; a határozott hangúak 
és a suttogva szerelmet vallók. Fátylak, 
kontyok, zakók és szmokingok, virágok, 
vakuk fényei, örömanyák- és apák, leg-
jobb barátok, mint tanúk és vendégek 
végeláthatatlan serege.
És egy anyakönyvvezető.
„Önök megtalálták egymásban azt az 
embert, azt a társat, akire érdemes volt 
várni, akinek az életét gyönyörűvé akar-
ják varázsolni.”
Minden szem rászegeződik. Isszák 
a szavait, mint a jó bort, el akarnak 
telni vele, magukba szívják, forgatják, 
a szemek félig csukva, kívül dobog a 
szív, forog a külvilág, furcsa táncot jár 
ott fenn a csillár, illatok és színek ker-

Letette a szalagot minden jegyespárok mentora
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getőző játéka, hullámvasút. És ez töb-
bé már nem a kötelező szertartás, amit 
előír egy jogszabály, amin át kell esni, 
nem, már ott állnak a kapuban, vissza 
már nincs út, és ettől olyan  izgalmas 
és fülledten erotikus az egész, itt nincs 
biztonsági játék, most bátornak kell 
lenni, kisapám, még néhány pillanat, 
és minden megváltozik.
„Nyugodtan fogják meg egymás kezét” 
– mondja akkor ő mosolyogva, mert ő 
az egyetlen, aki tudja, hogy most kicsit 
segíteni kell. Mindent tud róluk. Ismeri 
az összes rezdülésüket, érzi a bizony-

talanságot, a pillanatnyi riadalmat és 
tudja, hogy itt most csak ő segíthet. 
Nem az anyjuk, nem az apjuk, hanem 
csakis ő.
Az anyakönyvvezető.
És – velük ellentétben, akik lehetnek 
esetlenek, ügyetlenek, szeleburdiak – 
neki mindig tökéletesnek kell lennie. 
Csinosnak, kedvesnek, jókedvűnek, 
ha esik, ha fúj, akár ugyanaznap öt-
ször-hatszor is egymás után, hiszen raj-
ta nem múlhat semmi.
Mert az a két ember itt és most csak rá 
számíthat.

Horváth Gézáné Klári negyvenhárom 
éven át volt a haraszti – és bárhonnan 
máshonnan jövő – párok boldogságá-
nak részese. De minden munkakörben 
otthonosan mozgott a Polgármesteri 
Hivatalban, ezeket felsorolni is nehéz 
lenne; bármit rá lehetett bízni, nem 
túlzás, igazi intézmény volt ő nálunk. 
43 év szolgálat után most már megér-
demelt nyugdíját tölti.
Nekem úgy tűnt, boldog volt mind-
végig.

K. G.

Dunaharaszti Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. 
szeptember 28-án éves munkaterv szerinti ülést tartott, a 
járványhelyzet miatt szükségessé vált előírások betartása 
mellett. Dr. Szalay László polgármester beszámolt az előző 
testületi ülés óta eltelt időben elvégzett feladatokról:
1. Az Andrássy utcában újra működnek a napelemes, digitá-
lis sebességmérők.
2. A Király utca – Fő út csomópontban lévő buszmegállóban 
kerékpártárolót helyeztünk ki.
3. Elkészült a Babits köz 3. sz. alatti ingatlan előtti csapa-
dékvíz-elvezetés kiépítése, az utcában található ingatlanok 
védelme érdekében.
4. A Gábor Áron utcai körforgalomnál befejeződött a gázki-
váltás kivitelezése.
5. Megkezdődött a város közigazgatási területén az illegális 
hulladék lerakatok felszámolása.
6. Megkezdődött, és ütem szerint halad a Némedi úton az 
ívóvíz-vezeték felújítása az ÉDV Zrt. kivitelezésében.
7. Szeptember végéig minden 8. osztályos fiúgyermek, akinek 
a szülei igényelték az Önkormányzattól (összesen 100-an), 
megkapja a tavasszal esedékes HPV vírus elleni Gardasil 9 
védőoltást. A 2. oltásra márciusban fog sor kerülni. Sajnos 
a Covid 19 vírus-helyzet miatt kényszerültünk arra, hogy fél 
évvel később oltsuk be őket, ugyanakkor már februárban in-
tézni fogjuk az e tanévben hetedikes gyermekek oltását.
8. Szintén szeptember közepén kezdődtek meg az április-
ban elhalasztott, szokásos óvodai (fül-orr-gégészeti; szemé-
szeti; ortopédiai) szűrővizsgálatok lebonyolítása. Ez úton is 
köszönjük a szakorvosok, az intézményvezetők és a szülők 
együttműködését és gyorsaságát, hiszen mindenképp az volt 
a szándék, hogy meglegyenek a vizsgálati eredmények, amíg 
ezt a Covid 19. miatti eljárásrend lehetővé teszi.
9. A Területi Gondozási Központ szeptember 21-től felfüg-
gesztette az idősek nappali ellátását az intézmény épületében, 
de senki nem maradt segítség nélkül, hiszen ezzel egyidejűleg 
a lakóhelyen történő ellátás lépett életbe (gyógyszerkiváltás, 
gyógyszeradagolás, személyi higiéné-, napi 3-szori étkezés biz-
tosítása). 
10. A Felnőtt Orvosi Rendelő ünnepélyes átadása után, az új 
orvosi eszközök beüzemelését követően a rendelő épületét szep-
tember 7. napjától birtokba vették az orvosok és a betegek. 
11. A zsidó temető felújítására vonatkozó pályázatot hatá-
ridőre benyújtottuk. Várjuk az elbírálás eredményét. 
12. Az óvodák klimatizálása befejeződött. A Százszorszép 
Óvodában 3 csoportszobában, a Szivárvány Óvodában 4 cso-
portszobában és az irodában, a  Mese Óvodában 6 csoport-

szobában kerültek felszerelésre új készülékek. Utóbbiban a 
homlokzati színezés befejezése után egy korábban leszerelt 
klíma is visszakerült.
13. A Hunyadi János Német Nemzetiségi Általános iskola 4 
osztályos bővítésének előkészítését elvégeztük. A konténeres 
bővítés a Tankerület beruházásában valósul meg, várhatóan 
december elejére.   
14. A Magyar Energia Beszerzési Közösség keretében sike-
resen lebonyolításra került a Sourcing Hungary Kft. által 
szervezett és Mosonmagyaróvár által gesztorált csoportos 
földgáz energia közbeszerzési eljárás. Sikeres elektronikus ár-
lejtés eredményeként olcsóbban jutunk hozzá a földgázhoz. A 
következő két gázévben az E2 Hungary Zrt. lesz 4 intézmé-
nyünk gázszolgáltatója.   
15. Az új orvosok is elfoglalták a számukra kijelölt rendelő-
ket, és megkezdték a munkájukat. 
16. A Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat jóvoltából egy 
gyönyörű szép bolgár ivókúttal gazdagodhatott a városunk, 
amelynek ünnepélyes átadására szeptember 18-án került sor.

A beszámoló elfogadását követően a Képviselő-testület meg-
tárgyalta az Önkormányzat gazdálkodásáról szóló, első fél-
éves tájékoztatót, és módosította a költségvetési rendeletet, 
átvezetve rajta a változásokat. 
Ezt követően a Bezerédi Lakóterületen, a Szivárvány Óvoda 
szomszédságában megvásárolt önkormányzati ingatlanokkal 
foglalkozott a testület. Itt – amint arról már többször tájé-
koztattuk a város lakosságát – sport- és szabadidőparkot fog 
létrehozni az Önkormányzat, amint az anyagi fedezet ehhez 
rendelkezésre áll majd. Most az a helyzet állt elő, hogy egy 
sikeres pályázat eredményeként (EMMI, sportért felelős ál-
lamtitkárság) a város kap egy 150 m2 nagyságú kondiparkot. 
A testület úgy döntött, hogy ez a létesítmény itt valósul majd 
meg, és arról is határoztak, hogy területet biztosítanak a Szi-
várvány Óvoda esetleges bővítéséhez is.
A képviselők határozatokat hoztak a Védőnői Szolgálat, a 
Mentési Pont és a fizioterápia végleges, méltó körülmények 
között történő elhelyezéséről (Damjanich u. 23.). Elfogadták 
a város víziközmű-fejlesztési tervét, hozzájárultak az RSD 
Parti Sáv Társulási Megállapodásának módosításához. Meg-
szavazták a város 5. gyermekorvosi körzetének működéséhez 
szükséges támogatást, elfogadták a DV Dunaharaszti Va-
gyongazdálkodási Kft. 2019. évi mérlegbeszámolóját, a Jó-
zsef Attila Művelődési Ház beszámolóját és munkatervét, a 
Területi Gondozási Központ beszámolóját, és megalkották az 
intézmények szervezeti és működési szabályzatait.  

Beszámoló a 2020. szeptember 28-án tartott képviselő-testületi ülésről

Dunaharaszti - 2020. október6



DUNAHARASZTI HÍREK

Dr. Árvai Katalin fogorvos és Dr. 
Rakonczai Györgyi háziorvos hosszú 
éveken át gyógyították a dunaharaszti-
akat, idén ősztől adták át mindketten 
praxisukat. Röviden beszélgettünk ve-
lük a pályájukról, hivatásukról, illetve 
a következő évek terveiről.

DH: Mióta rendel Dunaharasztin? 
Hogy indult a hivatása?
ÁK: Az egyetem elvégzése után, egy-
ből ide kerültem. 44 éve, hogy fogor-
vos vagyok Dunaharasztin. Először 
csak helyettesként dolgoztam. Amikor 
ide érkeztem, akkor Erdei doktornő és 
Borsányi doktornő is itt voltak már, 
az elmúlt évtizedeket együtt töltöttük 
a munkában. A dunaharaszti rendelés 
mellett, még Dömsödre is jártam két 
évig helyettesíteni. Budapestről jöt-
tem a hajnali busszal, egyik nap déle-
lőtt Dunaharasztin, és délután Döm-
södön rendeltem, másik nap fordítva. 
Három év helyettesítés után végleges 
státuszt kaptam Dunaharasztin.
DH: Miért szeretett volna fogorvos 
lenni?
ÁK: Még gimnazista voltam, amikor 
édesapámnak mondtam, hogy én fog-
orvos leszek, s ő azt mondta, lássuk, 
biztosan ezt akarod–e. A János Kórház 
szájsebészetére küldött, hogy jelent-
kezzek munkára, így ott voltam asz-
szisztens, majd az egyetem alatt rend-
szeresen ott végeztem a gyakorlatokat. 
Sosem gondoltam, hogy mást szeretnék 
csinálni. Én fogorvos akartam lenni. 
Nekem a legfontosabb az egész pályám 
során az volt, hogy az emberek ne fél-
jenek a fogorvostól. Ne szorongjanak, 
ne rettegjenek a beavatkozásoktól, 
mert a fogorvosi székben nem kell fel-
tétlenül fájdalmat érezni. Igyekeztem 
mindent megtenni azért, hogy a lehető 
legoldottabb legyen a hangulat, tud-
junk beszélgetni, olykor még nevetni 

is. Tudtam, hogy ha az emberek nem 
félnek a beavatkozásoktól, akkor eljön-
nek a rendelőbe rendszeresen, elhiszik 
mennyire fontos, hogy ügyeljenek a 
fogaikra. Gyerekeknél és felnőtteknél 
egyaránt ezt tartottam szem előtt, s eb-
ből a meggyőződésből gyógyítottam. A 
fogorvosi kezelésnek nem kell fájnia, ezt 
tudatosítottam.
DH: Végleg elköszön a fogorvosi 
széktől?
ÁK: Nagyon bízom benne, hogy át-
meneti számomra a kényszerű szünet, 
ami március közepe óta beköszöntött 
az életembe a járványhelyzet miatt. A 
szkafanderben, maszkban, plexi álarc-
ban végzett több órás fogorvosi munka, 
abban a volumenben, amire itt szükség 
volt, számomra egészségügyi kockáza-
tot jelentett, ezért muszáj volt meg-
hoznom ezt a nehéz döntést. Kopcsányi 
Veronika doktornő személyében, aki a 
veszélyeztetett időben helyettesített en-
gem, olyan szakembert találtam, akire 
jó szívvel tudom rábízni a betegeimet. 
Ez nagyon fontos volt számomra.  A 
budai belvárosban, a magánrendelőm-
ben dolgozni fogok és Dunaharasztitól 
sem búcsúzom el örökre. Terveim van-
nak, de erről még korai lenne beszélni. 
Nagyon hálás vagyok minden kedves 
betegemnek a sok-sok szeretetért, ked-
vességért, és a megbecsülésükért, amit 
kaptam tőlük, ez alatt a hosszú idő 
alatt. Megható, hogy azoknak a kis-
lányoknak, akiknek annak idején én 
tömtem be a fogukat, már egyetemista 
gyerekeik vannak. Ezek az élmények fe-
lejthetetlenek. Köszönöm, hogy itt tölt-
hettem az elmúlt évtizedeket.

DH: Mióta gyógyított Dunaharasztin 
doktornő?
RGY: 1992-től vagyok háziorvos itt 
a városban – akkor még község volt – 
előtte a Dél-pesti Kórházban voltam 
belgyógyász, majd a Repülőtéren az 

egészségügyi központban dolgoztam 
közel 6 évet, ahol kb. 5000 ember fog-
lalkozás-egészségügyi ellátásáért felel-
tünk a kollégákkal. 
DH: Mindig is itt élt?
RGY: Szegedi lány vagyok, ott is vé-
geztem az orvosi egyetemet. A férjem 
révén (Varga László Álmos, aki hosz-
szú  évekig az ügyeletet ellátó Haraszti 
Fraxinus Kht ügyvezetője volt - szerk.) 
kerültem Dunaharasztira, 1980-ban 
jöttünk ide, azóta itt élek. Ő sem volt 
tősgyökeres haraszti, mi „kinéztük ma-
gunknak” ezt a települést és itt épít-
keztünk, mert fontos volt számunkra a 
természet és a főváros közelsége. Ami-
kor háziorvosként kezdtem itt dolgozni, 
38 éves voltam, a fiunk még kisgyermek 
volt. Rengeteg családot, sorsot, élettör-
ténetet megismertem – sokszor nagyon 
nehéz helyzeteket is természetesen, hi-
szen egy családorvos számára a kom-
munikáció alapvetően fontos. Amikor 
két évvel ezelőtt nyugdíjba mentem, 
már gondolkodtam arról, hogyan ke-
ressek utódot magam után, hiszen az 
orvos személyisége is része a gyógyító 
munkának. Már korábban beszéltem 
Dr. Szilicsány Adriennel arról, hogy 
vegye át tőlem a betegeimet, emberileg 
és szakmailag is meggyőződtem arról, 
hogy rábízhatom azokat, akik korábban 
hozzám fordultak gyógyulásért.
DH: Mi fontos Ön szerint az egészsé-
günk szempontjából, ami rajtunk múlik?
RGY: Az élet egyenlő a mozgással. 
Nem győzöm mondani a beteginknek, 
hogy higgyék el, a rendszeres séta, a 
biciklizés, a könnyű sport olyan folya-
matokat indít el a szervezetben, ami 
egészség megőrző, akár helyreállító erő-
vel bír. Mozogni kell! Egyik legszebb 
emlékem, hogy egy vézna, sápadt, erőt-
len, beesett mellkasú, önbizalomhiány-
ban szenvedő fiatalembert meggyőztem 
arról, hogy kezdjen el sportolni, s ma 
már személyi edzőnek készül, magabiz-
tosabb, kiegyensúlyozottabb, láthatóan 
boldogabb ember. De több ilyen emlé-
ket is őrzök, ezeket sosem felejtem el.
DH: Mivel fognak telni a nyugdíjas 
évek?
RGY: Szenvedélyes túrázók vagyunk, 
szeretek sétálni, biciklizni, jógázni, 
olvasni. Hat éves az unokám, több 
időt szeretnék vele is tölteni. Kertész-
kedünk, figyeljük a növényeket, be-
szélgetünk a barátainkkal… megéljük 
a mindennapok szépségeit. Nagyon 
köszönöm minden betegemnek a sze-
retetet, amit kaptam tőlük, mert az 
ő szeretetük éltetett ezen a hosszú és 
kicsit sem könnyű pályán.   

Évtizedekig a betegek szolgálatában

Dr. Árvai Katalin

Dr. Rakonczai Györgyi
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Októberi honismereti és kultúrtörténeti 
sétánk célja a Felsővárosban található, 
az egy kilométer hosszú Mindszenty 
József utca, amely pazar, őszi színei-
vel, ősfáival, az egyik leglátványosabb, 
széles utunk. „Kialakítása még az Új-
haraszti üdülőtelep létrehozásakor, 
1900 előtt kezdődött; ekkor Davida 
Miklós – az üdülőtelep egyik alapító-
ja – nevét kapta. Ezt a nevet az 1956-
os forradalmat követően Mező Imrére 
változtatták, majd 1991-ben kapta meg 
mai elnevezését. A Mindszenty József 
utca a Fő úttól a MÁV- vasútvonalig 
tart és hét keresztutca forgalmát fogja 
össze. Egy jelzőlápás vasúti átjáróval 
kapcsolódik a ligeti Rákóczi úthoz. A 
Fő út torkolatában egy áruház, a Deák 
Ferenc és az Arany János utcák között 
az ötvenes évek elején épült fedett 
lelátós, zöldpázsitos DMTK-sportpá-
lya található. A vasúti átjárónál van a 
kicsiny, kedves Millenniumi emlékpark, 
pihenőpaddal, kopjafával és rózsák-
kal.”- olvassuk Dr. Helméczy Mátyás 
helytörténész kutatásában.
45 éve, 1975. május 6-án hunyt el 
Bécsben Mindszenty József esztergo-
mi bíboros, hercegprímás. 1892-ben, 
Csehimindszenten született. Tanulmá-
nyait Szombathelyen végezte. Fiatal 
- rátermett - papként iskolákat, kul-
túrházakat, diákotthonokat létesített; 
odafigyelt a nehéz helyzetben levőkre 
és igyekezett változtatni embertelen 
körülményeiken; következetesen tilta-
kozott a zsidók elhurcolása ellen. Ret-
tenthetetlen bátorsága miatt aztán a 
nyilasok Sopronkőhidára hurcolták, 
hogy végezzenek vele. 1946-ban kreálta 
bíborossá a pápa. A XX. század egyik 
legkiemelkedőbb katolikus megúju-
lási eseménye volt a Mindszenty által 
elgondolt és vezetett Boldogasszony 

Éve, amely valóságos szellemi ellenállá-
si mozgalommá szerveződött. Az ÁVH 
igyekezett megzavarni az összejövetele-
ket, de nem tudta megtörni a résztve-
vők lelkesedését. Az erőslelkű bíboros 
következetesen kiállt az alapvető 
szabadságjogok érvényesítéséért, a 
vallás-, a lelkiismereti-, az iskolázás, a 
művelődés szabadságáért. Szót emelt a 
felvidéki magyarság deportálása, a dél-
vidéki magyarok tömeges lemészárlása, 
a német kitelepítés embertelensége mi-
att, és az ítélet nélkül bebörtönzöttek 
és internáltak érdekében. 1948. decem-
ber 26-án törvény- és jogellenesen letar-
tóztatták, megkínozták és koncepciós 
vádak alapján életfogytiglani fegyházra 
ítélték. Az 1956-os  szabadságharc ki-
törésekor katonák szabadították ki 
fogságából. A szovjet csapatok fegyve-
res megtorlása után az USA nagykö-
vetségén kapott menedéket; 1971-től 
a Vatikánban, majd haláláig Bécsben 
élt. Lelkiismereti kötelességének érezte, 
hogy a politikai bosszú elől elmenekült, 
és a világban szétszóródott magyarokat 
hitükben és magyarságukban megerő-
sítse; ezért rengeteget utazott. Mind-
szenty József meghatározó nagysága 
az egész magyarságnak és világszerte a 
legismertebb magyarok egyike; emléke 
nemhogy elhalványul, hanem mind fé-
nyesebb.

Októberben Mini Galériánkban Gel-
lér Erzsébet festménykiállítása lesz. 
Október 7-én (szerdán) 18:00 Sterczer 
Hildával, a Hópárduc özvegyével talál-
kozhatnak. Október 8-án 10:00-12:00 
Dühöngő; 16:00-18:00 a Játékdélután 
várja a gyermekeket, felnőtteket. Ok-
tóber 15-én (csütörtökön) 18:00 R. 
Kelényi Angelikával, népszerű regények 
írójával lesz író-olvasó találkozó könyv-
tárunkban, regisztrációs jegy igénylése 

a könyvtárban – a limitált helyek miatt 
- október 02-től ajánlott! A műsorvál-
toztatás jogát fenntartjuk! FONTOS! 
A rendezvényeken is – ahogyan a ha-
gyományos kölcsönzési napokon - kö-
telező a maszk használata, valamint a 
járványprotokoll betartása (távolság-
tartás, kézfertőtlenítés)!
A könyvek végtelenül veszélyes dolgok: 
gondolkodásra késztetik az embert. 
„Ember vigyázz. Figyeld meg jól vilá-
god: ez volt a múlt, emez a vad jelen, 
- hordozd szívedben. Éld e rossz világot 
és mindig tudd, hogy mit kell tenned 
érte, hogy más legyen.” (Radnóti Mik-
lós: Nem bírta hát, részlet, 1944)

Gyerekeknek ajánljuk: Carlos Ruíz 
Zafón: A KÖD HERCEGE, Buda-
pest, Európa Könyvkiadó, 2020. Is-
mét egy csodálatos, világhírű íróval 
lett szegényebb az irodalom palettá-
ja! Magyarországon „A szél árnyéka” 
című világsikerű könyvvel ismertté 
váló spanyol író 55 évesen halt meg 
súlyos betegségben. Most az utolsóként 
nálunk megjelent könyvét szeretném a 
kedves érdeklődök figyelmébe ajánlani! 
1943, Spanyolország. A Carver család a 
háború elől a városból az Atlanti-óceán 
partjára menekül. Apa, anya, kislány, 
nagylány és kamasz fiú. Mindenki fél 
a változástól. Leghamarabb a kislány 
barátkozik meg a helyzettel, mert ér-
kezéskor már a pályaudvaron a bokájá-
hoz dörgölőzik egy varázslatos cica. Ez 
a macska nem issza a tejet. Hízelegni, 
dorombolni nagyon tud, de a tejre rá 
se néz. A pókot viszont levadássza! Az 
új házban rejtélyes dolgok történnek. 
Szinte tapintható a régi tulajdonosok 
jelenléte. Aztán a múlt ködéből lassan 
kibontakozik egy ördögi figura: a Köd 
Hercege, aki minden kívánságot teljesít 
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- de megkéri az árát. „A Köd Hercegé-t 
olyan regénynek írtam, amit én is szíve-
sen elolvastam volna tizenhárom-tizen-
négy évesen, és ami még huszonhárom, 
negyvenhárom vagy nyolcvanhárom 
évesen is magával ragad.”- írta Carlos 
Ruíz Zafón

Greenspon, Thomas S.: AMIKOR A 
JÓ NEM ELÉG JÓ: A MAXIMA-
LIZMUS IGAZI ARCA, Budapest: 
Harmat, 2020. „A maximalizmus lehet 
hasznos?” -teszi föl a kérdést a szerző: 
„Nem. Kizárt. Soha!”- olvasható a vá-
lasz, mert mint folytatja: „vannak, akik 
büszkék a maximalizmusukra, és azt hi-
szik, hogy ez teszi őket sikeressé. De ha 
megérted, hogy a maximalizmus valójá-
ban mit jelent, látni fogod, hogy egysze-
rűen csak akadályoz. A maximalizmus 
aggodalom és teher. Soha nem hasznos.” 
A szerző szerint a tőlünk telhető leg-
jobbra törekedni nem rossz dolog. Vi-
szont megmutatja a kereteket is, hogy 
segítsen megismerni a törekvéseinket, 
mert a maximalizmus frusztrációt okoz, 
ami gátolja a kreativitást és megzabo-
lázza a tehetség szabad kibontakozását. 
Eligazít abban is, hogy nem a maxima-
lizmus, hanem a küzdés, a szorgalom je-
lei a következők:„1.) keményen dolgozol 
valamin, olykor akár még túl is hajszo-
lod magad, hogy befejezd; 2.) igyekszel 
kihozni magadból a legjobbakat, és ma-
gasak az elvárásaid magaddal szemben; 
3.) átgondolod a hibáidat, és komolyan 
igyekszel, hogy ne kövesd el ugyanazo-
kat a hibákat újra. Viszont, ha nem 
szívesen próbálsz ki új dolgokat, mert 
lehet, hogy nem mennének jól; vagy 
félsz megszólalni mások előtt, nehogy 
valami butaságot mondj; megvisel, ha 
kritizálnak; néha mindenkivel előfordul, 

hogy elbizonytalanodik magában. De 
ha gyakran megesik veled, ez a könyv a 
segítségedre lesz.”
Felnőtteknek: Cloud, Henry- Townsend, 
John: HATÁRAINK, BŐVÍTETT KI-
ADÁS A DIGITÁLIS KORSZAK fe-
jezettel, Budapest, Harmat, 2020. Azt 
írják a szerzők, hogy jó, ha tudjuk: ha 
másokat kezdünk irányítani, elveszítjük 
az önmagunk feletti irányítást. Az első 
dolog, amit meg kell tanulnunk, hogy 
ha valaki azért mérges ránk, mert ha-
tárokat szabunk vele szemben, akkor ez 
az ő problémája, nem a mienk. Ha ezzel 
nem vagyunk tisztában, azt gondolhat-
juk, hogy velünk van a gond, s ekkor – 
helytelenül - bűntudatot.érzünk. Aki a 
sarkára áll, az nem hagyja magát, kiáll 
egyenes gerinccel az igazáért, s védi azt. 
Ha tisztában vagyunk ezzel, akkor nem 
fogunk félni a kihívásoktól, bátor szívvel 
lépünk előre utunkon, a bátor szív pe-
dig elégedett szív, mert becsüli, amilye 
van. Ha ragaszkodunk a határainkhoz, 
az a másik félnek is jó, mert megtanul-
hatja – amit a szülei elmulasztottak 
megtanítani neki -, hogy tiszteletben 
tartson másokat. Igen, számítanunk 
kell arra, hogy lesznek olyanok, akik 
többé nem állnak szóba velünk, vagy 
faképnél hagynak, mihelyt elveszítik a 
kontrolt fölöttünk. A határaink kijelö-
lését megnehezítő belső ellenállás az is-
meretlentől való félelemtől is fakadhat. 
Amikor mások irányítása alatt élünk, az 
olyan, mint egy biztonságos börtön. Jól 
kiismerhetjük magunkat benne. Valaki 
így fogalmazta ezt meg: „Nem akartam 
elköltözni a pokolból. Ismertem az ösz-
szes utca nevét.” A szerzők leszögezik, 
hogy akik nem tudnak dühbe gurulni, 
amikor mások bántalmazni, manipu-
lálni vagy irányítani próbálják őket, 
komoly fogyatékosságban szenvednek. 
Mert nincsenek vészjelzéseik, amelyek 
figyelmeztetik őket a határsértésekre. 
Ugyanis a határok végső célja az, hogy 
szabadon védjük, gondozzuk és fejlesz-
szük életünket, amit Isten a gondjaink-
ra bízott. Azt jelenti, hogy kezünkben 
tartjuk az életünket.
Lábánné Hollai Katalin: MEGSZA-
BADÍTOTTÁL SZÉGYENEMTŐL, 
Budapest, 777. 2020. A gyermekvárás 
csodája és a meddőség keresztje olyan 
élethelyzet, melynek bőséges szakirodal-
ma van, de a szerző egyedi felfedezőútra 
hív. Azt írja, hogy: „önmagam erejéből 
képtelen lettem volna nyilvánosság 
elé állni és beszélni a meddőség 
küzdelmeiről és szégyenéről. Szükségem 
volt azokra az évekre, amikor végig-
jártam a felismerés, a reménykedés és 

a csalódás útját, miközben Isten for-
mált engem, megerősített és bátorsá-
got adott. A kívülállók nehezen tudják 
elképzelni, mit élnek át a meddő em-
berek, mennyi félelem, kétségbeesés, 
tanácstalanság, szégyen kapcsolódik 
ehhez az állapothoz, és milyen nehéz 
küzdelmeken mennek keresztül a párok. 
Abban bízom, hogy ez a könyv segít a 
gyermekáldásra váró embereknek.”
Dr. Hans Gehl ajándéka a VERB-
RECHEN AN DEN DEUTSCHEN 
IN JUGOSLAWIEN 1944-1948 című 
Münchenben, Donauschwäbische Kul-
turstiftung, 1998-ban, német nyelven 
kiadott dokumentumkönyv a délvidéki 
németajkú civilek szörnyű szenvedésé-
ről, amelyet, Tito partizánjai követtek 
el ellenük a kollektív bűnösség nevében. 
A mai napig nem tártak fel a szerb tör-
ténészek a második világháborút követő 
népírtást.
Nyitvatartásunk: hétfőtől péntekig 10-
18h. szombat: 9-13. csütörtök/vasárnap 
zárva. Köszönjük Kovács Levente új 
könyv-ajándékait!

REJTVÉNY, amellyel az idén hú-
széves városunkat, de sokkal régebbi 
településünket ünnepeljük: a 10 éve 
fényképezett – éppen felújítás alatt lévő 
copf stílusú épületrészlet –: melyik ha-
raszti intézmény impozáns bejárata? 
(A fotót Teszár Ákos fotóművész ké-
szítette, forrás: www.dhbiblio.hu>do-
kumentumkereső.) Könyvtárunkba a 
Dunaharaszti, Dózsa Gy. út 12/b-be, 
vagy a dhbiblio@dhbiblio.hu-ra várjuk 
a helyes válaszokat. Az első tíz nyertes 
könyvajándékot kap.
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Haraszti MagyarTáncház
Haraszti Magyar Táncház a Művházban, jó idő 
esetén, a Művelődési Ház udvarában.

OKTÓBER 9.
NOVEMBER 6.
pénteken, este 1/2 7 - 1/2 10-ig! 
A járványügyi szabályok szigorodásával ez változhat.
naprakész információk a facebook oldalon.
Moldvai, valamint magyarországi és erdélyi táncok, 
tanítással!
Játszik Rigó Marci és zenekara, és a Csenderítők
Belépés: felnőtteknek 500.- Ft/fő, becsületkasszával
További információk, és képek a Haraszti Magyar 
Táncház FB oldalunkon
Gyertek egyedül, párban, családdal..., tánc lesz, jó lesz!

Magyar Tánc oktatás gyerekenek
Várjuk a magyar néptánc iránt érdeklődő 3-14 éves 
korú Gyermekeket folyamatos csatlakozással a Csillag-
szeműek Dunaharaszti Néptáncműhelybe!
Próbák szombatonként délelőtt a Danza Stúdióban 
(Erzsébet u.21.).

Próbanaptár és további információk a Csillagszemű-
ek Dunaharaszti FB oldalunkon, vagy hívj minket a 
+3630 565 1041 (Lengyel Zsuzsánna) vagy a 
+3620 978 7828 (Budinszky Júlia) számokon!

IGZ ES TM  EO GS YC EI SD ÜA LR E
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P
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PROTESTÁNS SZEMMEL

Október a reformáció hava
503 éve indult az emberiség egyik legnagyobb lelkiségi 
mozgalma. A hangsúly a lelkiségen van. A középkori egy-
ház „fékek és ellensúlyok „ hiányában saját útját járta, 
egyre inkább eltávolodva a Biblia újszövetségi lelkületé-
től. Egy kicsit a korról és az összefüggésekről. Megtörténik 
Amerika felfedezése, a könyvnyomtatás felfedezése, a tudo-
mányok, művészetek új dimenziót kaptak. A középkori bel-
terjességből kiszabadul az egyházi szellem is a palackból. 
A búcsúcédulák árusítása, az üdvösség megvásárlásának 
a lehetősége nem járható út. Luther 1517. október 31-én 
ezen az úton indult el. Az üdvösség nem megvásárolható, 
de egyenesen semmit nem tehet érte az ember. Az üd-
vösség Krisztusban van. „Krisztus meghalt a bűneinkért, 
és feltámadt megigazulásunkra.” Ez azt jelenti, hogy nem 
léphetek a krisztusi megváltás helyébe, de ennek tudata 
azt jelenti, hogy életre szólóan adósa vagyok Krisztusnak. 
Nem azért teszek jót, hogy elnyerjem az üdvösséget, ha-

nem azért, mert szeretném ennek a jóságnak a magam 
felőli ellentételezését. A protestáns etika alapja ez. Egy-
szerre felszabadultság a világban való forgolódásunk pozi-
tív elfogadásának, tehát társadalmunkban pozitív munkál-
kodásunk elkötelezésünk jele ez. Korszerű kereszténység, 
protestáns etika. Természetesen nem kirekesztő módon, 
hanem ökumenikusan.

Varsányi Ferenc

A legfontosabb értékekért küzdeni 
ezen a földön a legmagasabb rendű 
hivatás- vallja Tisza Attila a Duna-
haraszti Baptista Gyülekezet új lelké-
sze, akit szeptember 12-én iktattak be 
tisztségébe. 
A beiktatás kapcsán kerestük meg őt, 
hogy hivatásáról kérdezzük.
DH: Dunaharaszti előtt hol szolgált?
TA: Miskolcon voltam lelkész hat 
évig. A mi egyházunkban az a szokás, 
hogy öt év után a lelkész jelentkezhet 
arra, hogy elhívható a gyülekezetből, 
ha valahol lelkészt keresnek, akkor az ő 

neve is szerepel a listán és a gyülekezet 
is kérhet új lelkészt. Én úgy éreztem, 
hogy hat év alatt már elvégeztem azo-
kat a feladatokat Miskolcon, amiket 
az Úr ott rám bízott, ezért jeleztem az 
egyháznak, hogy elhívható vagyok. A 
miskolci testvérek nehezen fogadták a 
döntésemet, de szeretetben és hitben 
tudtunk elbúcsúzni egymástól. Én 
éreztem, hogy már máshol van dolgom, 
és Istenre bíztam a dolgot. Így kerül-
tem a dunaharaszti gyülekezethez.
DH: Hogyan lett lelkész? 
TA: Szabolcsból származom, egész 

pontosan Vajáról. A  környéken főképp 
a kis falvakban terjedt el a baptista 
misszió, a megyeszékhelyen Nyíregy-
házán persze többen is vannak baptis-
ták. Vaján éltünk, a várkastély parkjá-
ban és padlásán rengeteget játszottunk 
gyerekkoromban. Csodálatos évek vol-
tak. Szüleim elkötelezett keresztény, 
baptista életet éltek, s mi négyen vol-
tunk testvérek, én egyedül fiú. A ha-
gyományhoz híven édesanyám olykor 
beszélt arról, hogy milyen boldog len-
ne, ha a fia Istennek szentelné életét, 
de kötelező természetesen nem volt ez 
a hivatás. Én is sokat forgattam a gon-
dolatot a fejemben, de közben ott volt 
a másik út is, hogy nagyon vonzott a 
képzőművészet. Festettem, rajzoltam 
– egyébként ma is festek – verseket is 
írtam, többen biztattak is. A művésze-
tekben is ott van Isten jelenléte, igaz, 
hogy ott egy teljesen más „csatornán” 
lehet őt elérni. 
DH: Rögtön jelentkezett a teológiára?
TA: Nem. Képzelje, nekem az első 
szakmám autószerelő. Szüleim kíván-
sága miatt is és az én érdeklődésem 
miatt is ebbe az iskolába mentem, 
hogy legyen egy kenyérkereső szakma 
a kezemben. Amikor azt elvégeztem, 
utána jelentkeztem a teológiára. Akko-
riban ért meg bennem teljes bizonyos-
sággal az elhatározás és akkor éreztem 
Isten hívását. Egységben érzem ezt, 

A legfontosabb értékekért küzdeni ezen a földön 
a legmagasabb rendű hivatás
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hiszen Isten dicsőségét bármely szak-
mában képes az ember felragyogtatni. 
Nem a lelkészi hivatás az egyetlen, sőt, 
én azt gondolom, hogy nem is feltétle-
nül az ún. segítő hivatás az, amelyikre 
azt mondhatjuk, hogy alkalmas Isten 
hatalmas erejének és szeretetének köz-
vetítésére. Lehet egy buszsofőr, egy 
zöldséges, egy pék… bárki, aki szeretet-
tel és hittel éli az életét, s ez a hit te-
rem majd „jó gyümölcsöket” – ahogy 
az ige hirdeti. Szolgálni kell a tálentu-
mokkal, melyeket Isten nekünk adott, 
ez a feladatunk nekünk keresztyének-
nek. Mi baptisták felnőtt keresztséget 
gyakorlunk, magam is a nyilvános be-
merítkezéssel, 15 évesen keresztelked-
tem meg a saját akaratomból és dönté-
semből azzal a szándékkal, hogy Istent 
szolgáljam a tetteimmel, az ő akarata, 
szándéka szerint éljek.
DH: Hol volt az első gyülekezete?
TA: Kisvárdára kerültem és ott vol-
tam 6 évig lelkész, majd 6 év után 
megnősültem és nagyon rövid idővel 
az esküvőnk után elhívtak Kaposvárra 
a baptista gyülekezetbe szolgálni. Mi 
úgy döntöttünk a feleségemmel, hogy 
vállaljuk a hívást és Kaposváron fo-
gunk élni. Ott születtek a gyermekeink 
is sorban egymás után, két leány és 
egy fiú. Gyönyörű és intenzív idősza-
ka volt az életünknek a kaposvári idő-
szak. Különleges élmények, a közösségi 
összefogás, a nemes célért való küzdés 
megtapasztalása. Az írja a Biblia: „Jó, 
ha az ifjú igát visel.” Hát mi vállaltuk, 
mert templomot építettünk, gyereke-
ket neveltünk, nem unatkoztunk egy 
percig sem, az biztos. Sosem felejtem 
el azt a januárt, amikor téglát pucol-
tunk a templomépítéshez és az Úristen 

abban az évben tél közepén 20 C fokos 
meleggel ajándékozott meg bennünket 
azokban a napokban. A gyülekezet 
apraja-nagyja téglát pucolt, összesen 
120.000 kistéglát tisztítottunk meg, 
sok videófelvétel, fotó készült erről 
Tény-képek címmel meg is jelentet-
tük. Gyönyörű templomot, gyüleke-
zeti házat, lelkész otthont építettünk. 
Példaértékű, „hősi korszak” volt. 11 
évig voltam Kaposváron lelkész, utá-
na éreztem, hogy új feladat vár, ismét 
mást bíz rám a Teremtő, így civil pá-
lyára léptem. Éreztem, hogy már át-
adtam azt Kaposváron, amit tudtam, 
szívesen vállaltam új feladatot.
DH: Hol és milyen feladatot vállalt a 
kaposvári évek után?
TA: Budapestre jöttünk, s az Üdv-
hadsereg Szabadegyháznál dolgoztam 
az Egyesített Szociális Intézmények 
szakmai igazgatójaként. Szociálpoli-
tikát végeztem a pécsi  egyetemen, 
hajléktalan szállót is vezettem, Kapos-
várott  évekig voltam családgondozó, 
gyermekotthonban szakmai igazgató. 
Nagyon sok nehéz emberi történettel 
találkoztam, de mindig a jóhírt, az Is-
tennel való örömkapcsolatot szerettem 
volna odavinni mindenkihez, hirdetni 
az evangéliumot. 
DH: Sok nehéz sors, sok szenvedés… 
hogy lehet örömöt hirdetni?
TA: A kereszt szimbóluma nem örö-
möt sugároz. A kereszt a szenvedést 
szimbolizálja, amit Krisztus vállalt 
értünk. Hitünk szerint az ő szenvedé-
se által kapunk kegyelmet. De ehhez 
nem kell nekünk megtörni először, Ő 
már előttünk megtette, érettünk. Isten 
nem várja, hogy törjek össze, és akkor 
ő majd szeretni fog. Isten eleve szeret. 

Fordított a sorrend: épp akkor törünk 
össze, amikor rádöbbenünk erre a sze-
retetre. Az ember rácsodálkozik arra 
a kegyelemre, amit Isten kínál nekünk 
és összeroppan. Én a kisember mit ad-
hatok ezért az örökkévaló szeretetért 
cserébe? Mivel tartozom? Isten azt 
mondja, add azt, amid van. A hála is 
egyfajta felajánlás. Én, aki a lelkészi 
hivatást választottam, azt feleltem 
erre: adom az életemet, a lelkészi szol-
gálatomat. Minden ember életében 
két-három alkalommal bekopogtat a 
Teremtő: itt vagyok, szeretnék veled 
beszélni. Csak észre kell vennünk. 
DH: Hogyan lehet Istenről beszélni egy 
nem hívőnek?
TA: Nyílt, világos és becsületes őszin-
teséggel. Csak így. Az egyházak törté-
nelmi folyamataiban sok probléma is 
van, ezt mindannyian tudjuk. Pedig az 
emberek sokan vágyakoznak Isten felé, 
de a vágyakozó lélek azt mondhatja: 
nekem ez vagy az az egyház nem kell. 
Nem a struktúra, hanem  a tartalom 
a fontos. Nekünk kell vonzóvá tenni a 
tartalmat, ami az evangélium. A lel-
kész ne egyháztagokat akarjon becser-
készni, hanem egy nagyszerű ajánlatot 
mutasson: Van valaki, a Teremtőd, aki 
szeretne egy pár szót váltani veled. 
Próbáld ki, milyen vele beszélgetni. 
Kíváncsi vagy rá? Erre a válasz lehet 
igen vagy nem. Ha nem, akkor nem, el 
kell fogadnunk. Az igenek után jönnek 
sokszor a kérdések: biztos, hogy csak 
ennyi? Biztos nincs itt valami trükk? 
Nincs még valami kanyar? Pedig nincs. 
Isten egyszerűen jóba szeretne lenni 
velünk.

Hazay

Immár hetedik éve működik váro-
sunkban a P’art nemzetközi művész-
telep. Ezt a folyamatot a vírus és a 
vírussal kapcsolatos intézkedések 
megszakították. Minden rosszban van 
valami jó, tartja a mondás, és ez erre 
az esetre is igaz, hiszen a kényszer-
pihenő remek lehetőséget teremtett 
arra, hogy megálljunk egy pillanat-

ra, körbenézzünk, értékeljünk. Ez a 
kiállítás a hét év anyagából ad egy 
pici ízelítőt a teljesség igénye nélkül. 
Az itt látható válogatás csak töre-
déke annak az anyagnak, azoknak 
az alkotásoknak, amit a művésztele-
pen megfordult művészek a városnak 
adományoztak. Nagyon sok festmény, 

grafika megtalálható Dunaharaszti 
különböző intézményeiben.

Kiállítás a Laffert Kúriában
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DUNAHARASZTIN 
INGYENES 
KONZULTÁCIÓVAL!

Elérhetővé váltak korai, 
csecsemőkori, gyerekkori, 
felnőttkori és időskori fej-
lesztő és rehabilitációs fog-
lalkozások Dunaharasztin. 
Az önkormányzattal együtt-
működésben megvalósuló 
szolgáltatást a dunaharaszti 
lakosok kedvezményes áron, 
az új orvosi rendelőben (a ré-
givel szemben) heti 3 napon 
vehetik igénybe ingyenes 
vizsgálatokkal és konzultá-
ciókkal.
Az alábbi foglalkozások ér-
hetők el gyerekeknek egyé-
nileg és csoportosan (akár 
angol nyelven is): 

Korai komplex fejlesztés
Koordinációfejlesztő torna
Iskolaelőkészítő foglalkozás
Konduktív pedagógia foglal-
kozások
Figyelemzavar kezelése moz-
gásterápiával
Az alábbi foglalkozások ér-
hetők el felnőtteknek és idő-
seknek, egyénileg és csopor-
tosan: 

Konduktív pedagógia foglal-
kozások
Teljes stroke utáni rehabili-
tációs foglalkozás
Parkinson-kór, Parkinson sy-
ndroma mozgásterápia
Tartásjavító torna
Core training
Időskori torna
Az alábbi vizsgálatok és 
konzultációk érhetők el in-
gyenesen:

Korai, csecsemőkori, általá-
nos mozgásvizsgálat, 
Testtartáselemzés minden 
korosztály számára, 
Stroke rehabilitációs konzul-
táció

Időskori torna konzultáció 
A dunaharaszti lakosok szá-
mára az egyéni foglalkozáso-
kon való részvétel 3000 Ft/ 
30 perc, csoportos foglalko-
zások igény szerint kerülnek 
meghirdetésre 1500 Ft / 30 
perc áron.
A foglalkozásokról, illetve 
időpontegyeztetés céljából 
kérjük, hogy érdeklődjön a 06 
30 207 88 85 telefonszámon 
Garai Alexandránál a prog-
ram és a foglalkozások veze-
tőjénél.
Alexandra konduktorként 
végzett a Pető András Főis-
kolán, majd személyi edző 

végzettséget is szerzett. 
Gyermekek fejlesztésével 
kezdett foglalkozni, ahol 
mozgás- és figyelemfejlesz-
tő foglalkozásokat tartott. 
Folyamatosan bővítette tu-
dását, nemzetközi progra-
mokban oktatott, megismer-
kedett különböző terápiás 
módszerekkel, felépítette 
magánpraxisát. Eközben fel-
nőtt és időskori fejlesztések 
is egyre meghatározóbb ré-
szét képezték praxisának, 
így stroke rehabilitáció irá-
nyában is tovább képezte 
magát. Végül úgy döntött, 
hogy több éves otthoni 
fejlesztésekre fókuszáló 
praxisát Dunaharaszti 
Város Önkormányzatának 
köszönhetően részben 
állandó helyszínen (az új 
orvosi rendelőben) folytatja.
Az új orvosi rendelő címe: 
2330 Dunaharaszti, Damja-
nich utca 32. 

FEJLESZTŐ FOGLALKOZÁSOK
Dunaharaszti - 2020. október14
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Emlék
Mint azt már előző lapunkban jelez-
tük szeptember 18-án ünnepélyes kö-
rülmények között felavatták a Bolgár 
ivókutat. Gáll Sándor írása, emléke-
zése ehhez az eseményhez kapcsolódik.

A Kinizsi utcában nőttem fel. Szü-
letésemkor még a házunk előtt hú-
zódott a Nagyárok, de gyermekko-
romból már csak a Klapka utcától a 
vasútig tartó szakaszára emlékezem. 
Ugyanilyen mély árok volt a Klapka 
utcában is, egészen a Dózsa György 
útig, de ez kevésbé volt izgalmas. Az 
igazi élményeket a vasút felé futó Na-
gyárok jelentette. Télen a befagyott 
árok melletti dombon szánkópályát 
tapostunk le, vagy a bakterháznál, 
a vasúti töltésről siklottunk lefelé. 
Nyáron kiszáradt az árok. Ilyenkor, 
a gyermekkor igazi, falusi szabadsá-
gát élve mind ott voltunk: mi, fiúk 
indiánost, katonásdit játszottunk, a 
lányok teraszos babalakást faragtak 
a partoldalba. Csak a vasút előtti, 
mindig nedves, láposan maradt sza-
kaszt kerültük. 
Az árok túloldalán, az öreg temetőig, 
keletre pedig egészen a vasútig, ker-
tészet terült el. Mi ezt bulgárföldnek 
neveztük, a bolgárkertészeket pedig 
nemes egyszerűséggel bulgároknak. 
Ameddig a gyerekszem ellátott, mint 
egy friss frizura, úgy volt „fésülve” 
az ültetvény. Az árok déli oldalán 
keskeny, kitaposott gyalogút futott, 
mellette barna és fényes vascsövek 
feküdtek. Az elágazásoknál, a csővé-
gekből vastag sugárban ömlött a víz 
és sebesen szaladt végig a palánták 
közti árkokban, szépen körülölelve a 
bakhátakat.
A földterület Klapka utcai végén 
kis fehérre meszelt házikó állt, szo-
ba-konyha, istállóval, tehénnel, lóval. 
A háztól nem messze, egy nyárfákkal 

körülvett kávátlan kút volt, mellet-
te folyamatosan dohogott egy dízel 
szivattyú, mely táplálta a megművelt 
földre futó öntözőcsöveket.
Egy szorgalmas házaspár élt itt, 
rendkívül puritán módon. Nagyszüle-
im elmondták, hogy Bulgáriából jöt-
tek, kertészek. Miklós bácsi és Manci 
néni. A férfi kevés szavú, komor em-
ber volt, nem láttam másképp, csak 
munka közben, általában kapával a 
kezében. Manci nénivel a piacon ta-
lálkoztam, vagy akkor, ha salátáért, 
paradicsomért, vagy paprikáért küld-
tek otthonról. A kávátlan kút mel-
lett, a nyárfák árnyékában szolgált 
ki:  
Vigyázzunk, nem menni a kúthoz, 
mert beesel Sányiká! – mondta, mi-
közben elvette az aprópénzt és oda-
adta a friss zöldséget. A portéka 
mellé rendszerint egy kerek, piros, 
édes húsú paradicsompaprikát kap-
tam ajándékba, ami nagy kedvencem 
volt.
Később, kamaszkoromban néha se-
gítettem az öregedő kertészeknek, 
barátommal felhordtuk a kukoricát 
a padlásra, vagy kisebb munkákban 
segédkeztünk.
Aztán egy napon elcsendesült a kis 
ház. Miklós bácsiék hazaköltöztek 
Bulgáriába, ahol az otthon, a gyere-
keik és unokáik várták őket. Később 
az a hír járta, hogy Miklós bácsi két 
évvel a hazatérés után meghalt. Man-
ci nénivel egyszer még találkoztam az 
Erzsébet utcában, boldogan köszön-
tem neki, de nem ismert meg. Sietett, 
nem tartóztattam. 
Ez az utolsó emlékem róla, és a para-
dicsompaprika, amelyet oly sokszor és 
mindig nagy szeretettel adott az egy-
kori szomszéd kisfiúnak. Hogy tényleg 
olyan édes volt-e, Manci néni ked-
vessége, vagy az emlékezés édesítette 
meg, nem tudom, de ezt a fajta papri-
kát manapság hiába keresem a boltok 
polcain. Azóta egy emberöltő telt el, 

de több mint ötvenévnyi távolságból 
is őrzöm „bulgár” Manci néni és „bul-
gár” Miklós bácsi emlékét. Hozzátar-
toznak a gyermekkoromhoz.
Néhány éve a bolgárok budapesti 
templomában jártam, s a kísérőm-
nek is meséltem róluk, ő pedig oda-
vezetett a templom oldalsó, széles 
párkányhoz, ahol sok fénykép között 
meghatódva fedeztem fel az egykori 
szorgalmas kertészek ismerős arcát. 
Gyertyát gyújtottam emlékükre, és 
megörökítettem a képeiket. 
Este, otthon elmerengtem a kopott 
képekről készült fotó felett, s egy pil-
lanatra mintha éreztem volna a régi 
paradicsompaprikák édes ízét.

Gáll Sándor

Vízfakasztás a  kútavató ünnepségen 
a legfiatalabb generáció részvételével
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2020. augusztus hónapban 
elhunytak neve és életkora

Dr. Bernáth Zoltán Antal   
    élt 91 évet
Danyi László Tibor  élt 81 évet
Ember Gyula   élt 87 évet
Forstner Antalné  élt 101 évet
Gera László   élt 59 évet
Grőb Péterné   élt 88 évet
Hegedűs Gyuláné  élt 74 évet
Kercsmarics Mártonné  élt 89 évet
Mile Károly Balázs  élt 70 évet
Nagy Pálné   élt 87 évet
Prépost János   élt 70 évet
Sári József Tibor  élt 82 évet
Stein Péterné   élt 59 évet
Vári Lajos   élt 55 évet
Zoltai Szilárd   élt 72 évet
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SÉRELMEK 
A PSZICHIÁTRIÁN 

Ön vagy szerette sérelmet szenvedett 
pszichiátriai kezelése során? 
Ne hagyja annyiban! 
Tegyünk valamit, hogy másokkal 
ugyanez már ne történhessen meg! 
Vegye fel velünk a kapcsolatot! 
Állampolgári Bizottság az Emberi 
Jogokért Alapítvány 
Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182. 
Telefon: 
06-1- 342-6355, 06-70-330-5384 
E-mail: panasz@cchr.hu 
Weboldal: www.emberijogok.hu 
Minden információt bizalmasan keze-
lünk!”

PSZICHIÁTRIAI 
SZEREK VISELKEDÉSI 
PROBLÉMÁKRA? 

Ha gyermeke „tanulási problémára” 
vagy „viselkedési rendellenesség” miatt 
pszichiátriai szereket szed, és úgy érzi, 
hogy a gyermek állapota semmit sem 
változott vagy rosszabbodott emiatt, 
keresse az Állampolgári Bizottság az 
Emberi Jogokért Alapítványt. 
Az alapítványtól ingyenes 
tájékoztató kiadvány is kérhető 
a hiperaktivitás témájában. 
Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182. 
Telefon: 
06 (1) 342-6355, 06-70-330-5384 
E-mail: info@cchr.hu 
Weboldal: www.emberijogok.hu 
Minden információt bizalmasan 
kezelünk!”

Alapítványi
felhívás

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!
2020. augusztusban  szüle-
tettek névsora
Kürti Eszter   08. 03.
Nagy Milla   08. 04.
Kaltenecker Elizabet  08. 05.
Kaltenecker Izabella  08. 05.
Kiss Szeráf   08. 06.
Szimilkó Levente  08. 07.
Janó Márton   08. 10.
Tréki-Tóth Emese  08. 10.
Lugovoj Máté   08. 11.
Visnovitz Ádám   08. 11.
Szilágyi Erik   08. 16.
Lóderer Pál Olivér  08. 17.
Mogyorósi Ria   08. 18.
Szilágyi Szonja   08. 18.
Szőllősi Anna   08. 22.
Szőllősi Luca   08. 22.
Szőllősi Sára   08. 22.
Csőke Luca   08. 25.
Virág Kristóf Tibor  08. 25.
Horváth Adél Lilien  08. 26.
Daniss Laura   08. 27.
Takács Ramóna  08. 27.
Lauter Emília   08. 28.
Tapodi Panni   08. 28.
Kis Máté   08. 29.
Búza Sztella Pamela 08. 31.
Sztojka Benett Ábel  08. 31.

Közélet
Dunaharaszti - 2020. október16
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FOCI  A DMTK megyei I. osztályú csapatának őszi sorsolása

A pandémia első hulláma után elindul-
tak a sakkversenyek is. Több kiemelke-
dő eredményt értek el a Dunaharaszti 
MTK sakkozói.

Online Hello Sakk Kupa 2020.
2020. május 5.-én startolt a magyar 18 
év alatti kieséses online rapid bajnok-
ság, a Hello Sakk Kupa! Legtehetsége-
sebb fiatalok kéthetente mérték össze a 
tudásukat, hogy eldöntsék ki a legjobb 
az online sakktáblán. A versenyzők 15 
-15 perc gondolkodási időt kaptak, lé-
pésenkénti extra 5 másodperccel. A 
Magyar Sakk Szövetség a legjobb 24 
ifjúsági játékost hívta meg a megméret-
tetésre.
Kitűnően szerepelt szakosztályunk ifjú-
sági játékosa, Kökény Norbert, aki a 24 
versenyző közül a 3. helyezést szerezte 
meg.
1. Kozák Ádám nagymester, 2. Öngüt 
Tamás FIDE-mester, 3. Kökény Nor-
bert FIDE-mester
Magyar RAPID Egyéni Bajnok-
ság 2020. V. Csaba Árpád Emlék-
verseny
2020.07.17. és 19. között tartották meg 
az Országos Rapid Sakk bajnokságot 
Ajkán. A szakosztályt ketten képvisel-
ték, Papp Petra és Bálint Vilmos.
A női bajnoki cím az utolsó fordulóban 
dőlt el, annak ellenére, hogy nem túl 
sikeres volt a rajt. Végül Papp Petra 
hihetetlen hajrával ért célba. Szívből 
gratulálunk a győzelméhez!
1. Papp Petra (8) 
2. Juhász Barbara (7,5) 
3. Kovács Klára (7,5) 
XVI. Baranya Sakkverseny
2020.07.29. és 08.01. között rendezték 
meg Baranya Nemzetközi Nyílt Sakk-
versenyét a Thermál Hotelban 67 részt-
vevővel. A szakosztályt ketten képvisel-
ték, Baski Barnabás és Bálint Vilmos.
Bálint Vilmos végig az élmezőnyben 
haladva holtversenyes 1. helyezettként 
ért célba. Baski Barnabás pedig ígére-
tesen szerepelt.
1. Juhász Ágoston (MTK) 
2. Bálint Vilmos (DMTK) 

3. Karácsonyi Gellért (Pénzügyőr) 
Korcsoportos Magyar Bajnokság, 
Tapolca, 2020.08.15-19. (Leány 10 
éven aluli)
A szakosztályunkat képviselő Farkas 
Sára az utolsó fordulóban nagy lehető-
séget szalasztott el azzal, hogy az 1. he-
lyezett elleni kedvező állását nem tudta 
megnyerni. Így is kitűnő eredményt ért 
el az első országos versenyén megszer-
zett 3. helyével.
1. Balogh Bori (Kisújszállás)  
2. Molnár Dalma Réka (Zöldliget) 
3. Farkas Sára (DMTK) 
X. Budapest Open
2020. augusztus 21. és 29. között ren-
dezték meg Budapest Egyéni Nyílt Baj-
nokságát. A szakosztály négyen képvi-
selték, Baski Barnabás, Kovács István, 
Markos Ádám és Várhegyi Ábel. Idén 
57 résztvevő indult a 9 fordulós hagyo-
mányos időbeosztású versenyen.
Baski Barnabás végig az élmezőnyben 
haladva veretlenül, bravúros győzelmet 
aratott.
1. Baski Barnabás (DMTK) 7,5 pont, 
2. Orosz András (SZIES) 7 pont, 3. Po-
lyik Péter (Kőbánya) 6,5 pont
NB. I.
Az Országos Csapatbajnokság 8-9. for-
dulóit a járvány miatt tavaszról őszre 
halasztották. A 8. fordulóban augusz-
tus 30-án csapatunk Szegeden a Maró-
czy SE csapatával mérkőzött meg. Az 
NB. I-ben való biztos bennmaradás 
szempontjából ez egy nagyon fontos 
mérkőzés volt, amit a csapat magabiz-
tos játékkal nyert meg.
Maróczy SE - Dunaharaszti MTK  
4 pont - 8 pont
Az NB. I-es csapatunk a 10-ből a 7. he-
lyen várja az utolsó fordulót 9.13-án a 
Szombathely csapata ellen.

Schubert/Markos

SAKK
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Az elmúlt időben sem tétlenkedtek 
a Szent Sebestyén Íjász Alapítvány 
sportolói. Augusztus 21.-23. között 
Tatán rendezték a Magyar Íjász Szö-
vetség Történelmi Szakág Távlövő 
Országos Bajnokságát és Szabadté-
ri Országos Bajnokságát. Havasi Fe-
rencné az erős mezőnyben senior nő 
pusztai kategóriában Szabadtéri OB 
negyedik helyen, Havasi Ferenc a 
technikai problémák ellenére senior 
férfi vadászreflex-modern longbow ka-

tegóriában Távlövö OB negyedik he-
lyet szerezte meg. A szeptember 6.-án 
Sárváron rendezett Saslövő Bajnokság-
ról mindenki éremmel tért haza. Surug-
li György piros jelölős saslövő, Surugli 
Viki és Sólyom Szabolcs zöld jelölős sas-
lövőként lépett be az örökranglistára. 
Surugli Viki lány vadászreflex arany 
érem, Havasi Gabi szenior nő pusztai 
ezüst érem, Havasi Ferenc szenior férfi 
longbow arany érem. Az Alapítvány 
lőterén azonban nem csak sportolók 
lőhetnek, szívesen látunk kezdő és gya-
korlott íjászt, hagyomány őrző vagy 
szabadidős tevékenységre is.

ÍJÁSZAT

Mindössze egy bő negyedév van hátra a 2020. évből, de 
már biztosak lehetünk benne, hogy ez egy különleges év 
lesz, pedig még fogalmunk sincs, mi mindent tartogat 
számunkra a következő pár hónap. Szívesen számolnánk 
be az elmúlt időszak eseményeiről, jó eredményeiről, ám 
ahogy mindenki tapasztalta, a vírushelyzet miatt márci-
usban bezártak az iskolák, nem voltak versenyek, félbe-
maradtak a bajnokságok, utána pedig következett a nyári 
szünet. 
Pedig március elején még több mint nyolcvan kezdő gyer-
mek vett részt az asztalitenisz-foglalkozásokon a város há-
rom általános iskolájában. De nem csak ők, hanem továb-
bi 54 haladó és 25 felnőtt játékos maradt edzéslehetőség 
nélkül.
Május végén aztán újra indulhattak az edzések, először 
szabad téren, majd az iskolákban is. Sajnos, a kezdőket 
a nyári szünet miatt már nem lehetett újra összeterelni, 
viszont lehetőség nyílott az immár V. asztalitenisz-tábor 
megszervezésére. A négy turnusban, turnusonként három 
csoporttal működő tábor limitált létszáma nem egészen 
két hét alatt (!) betelt, és a később jelentkezőknek már 
nem tudtunk helyet biztosítani (már csak a népegészség-
ügyi előírások betarthatósága érdekében sem). Így is 135 
gyermek fordult meg a táborban – sokan közülük több 
turnusban is. Ennek a létszámnak a 46%-a (!) még nem 
vett részt asztalitenisz-foglalkozásokon.
Szeptember elején bizakodón tekintettünk a jövőbe, és 
szerveztük az indulást. Nagy hangsúlyt fektettünk a kezdő 

tanfolyamok beindítására az általános iskolákban, amihez 
ebben az évben a Hunyadi csatornaparti tagintézménye is 
csatlakozott. De immár két héttel az iskolakezdést követő-
en máris szembe kellett néznünk az újabb ténnyel: egyik 
iskolában sem tudnak sem a gyerekek, sem a felnőttek 
játszani.
Pedig a DMTK asztalitenisz-szakosztályának mind a hat 
csapata alig várta már a bajnokságok kezdetét. Az NB III-
asok kimondottan jól kezdtek. A megye I. osztályában már 
két (!) csapatunk is szerepel. További három csapat pedig 
a megye második vonalában indult, tele utánpótláskorú, 
reményteljes gyermekkel. 
A mostani helyzet annyival biztatóbb – egyelőre –, mint a 
tavaszi, hogy az Önkormányzat a Városi Sportcsarnokban 
biztosított helyet az asztaliteniszezők számára a mérkő-
zések lejátszásához a megfelelő óvintézkedések betartása 
mellett. Az edzéseket azonban leginkább mi magunknak 
kell megoldanunk, helyet keresnünk, hogy a saját terem-
mel rendelkező szakosztályokkal szemben – edzéslehetőség 
híján – ne induljunk hátránnyal… 
Ez a probléma azonban okafogyottnak látszik, mivel a Pest 
megyei szövetség – éppen e cikk írásának napján – felfüg-
gesztette a bajnokságot az előbb említett okra hivatkozva. 
Ebben a pillanatban – egyelőre – csak az NB-s csapatok 
játszhatnak tovább. Viszont dicséret valamennyi csapat-
tagnak, akik mindezek ellenére vállalták volna a folytatást.
Marad viszont a heti egy – szombati – edzéslehetőség az 
asztaloknál, két szabadtéri edzés a focipályán és kettő 
a csarnok konditermében. Ez jóval több, mint a tavaszi 
lehetőségünk. 
Reménykedünk benne, hogy a gyermekek igénye a sporto-
lásra mindezek ellenére továbbra is fennmarad, és az im-
munrendszert legjobban erősítő mozgást nem cserélik le a 
fizikai munkát nem igénylő, egyre jobban terjedő e-sport-
ra. Reméljük, hogy ennek a vírustámadásnak is hamarosan 
vége lesz, és újra folytatódhatnak az edzések, a versenyek, 
a megmérettetések, amiért mindannyian készek vagyunk – 
többé-kevésbé – küzdeni. Mint azok a játékosok, akik az 
előző évben a legeredményesebben szerepeltek – a felnőt-
teknél Szép Gábor, az utánpótlásnál Váradi Gergő –, akik 
a szokásos sportbál helyett az ebben a hónapban tartandó 
DMTK küldöttgyűlésen fogják átvenni az ezért járó elis-
merést.

Néhány szóban az asztaliteniszről
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Egy ingatlan eladása, vagy megvásárlása nagy lépés min-
denki életében. Gyakran merülnek fel mindkét esetben 
olyan kérdések, amelyek megválaszolásához jól jön a szak-
értő segítség. Szeretnénk támogatni mindazokat, akik nem 
tudják, hogy egy ingatlan eladásához, vagy megvásárlás ho-
gyan kezdjenek hozzá.
Ebben segít a Duna House Dunaharaszti! Első irodánkat 
2012-ben Gyömrőn, majd testvérirodánkat, 2018 nyarán, 
Fóton nyitottuk meg. 

Ezután álmodtunk egy merészet és 2019 novemberében, 
Dunaharaszti szívét vettük célba. Az elmúlt hónapok aktív 
munkája – a vírus helyzet okozta, minden nehézség ellené-
re- meghozta gyümölcsét és bizonyítást nyert számunkra, 
hogy helyünk van ebben csodálatos városban.

Dunaharaszti irodánk megnyitásával, azon kevés franchise 
partnerek közé tartozunk, akik immáron három irodával és 
30 értékesítő kollégával büszkélkedhetnek, valamint két hi-
telszakértő és - hogy az eladás vagy vásárlás jogilag is rend-
ben legyen- két ingatlanjogász ügyvéd segíti munkánkat. 

A jelen piaci és jogi környezetben számtalan dolog 
van, amire oda kell figyelni, teljesen mindegy el-
adók vagy vásárlók vagyunk!

Fontos döntést hozunk meg, amikor eladjuk ingat-
lanunkat, vagy keressük az új otthonunkat.

Szem előtt kell tartani, hogy ha szakember segítsé-
gét kérjük rengeteg időt, pénzt, energiát, spórolha-
tunk meg, ami a végén megtérül.

A tavalyi év ugyanezen időszakához képest (Má-
jus – Június) 30 % -kal több ingatlan tranzakció 
realizálódott.

Ugyanez a tendencia (+30%) folytatódni fog a nyá-
ri és az őszi szezonban is, amiből két dolog követke-
zik, tovább emelkednek az árak és akinek a Budapesti 
árak irreálisak az az agglomerációs térségben fogja keresni 
a megoldást.

Viszont azt sem hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy ha ha-
mar el szeretnénk adni a tulajdonunkat, akkor bizony en-
gednünk kell az árból, hogy mennyit, azt nagyban befo-
lyásolja az a tény, hogy hogyan lett kialakítva az irányár.

Az újépítésű ingatlanoknál, nagyon minimális, vagy egyál-
talán semmilyen alku lehetőség nincs, mert olyan gyorsan 
kelnek el, hogy ilyen ütemben nem épülnek újak.

Hitel oldalon is teljesen kedvező környezet alakult ki, hi-
szen az 1%-ot sem éri el a jegybanki alapkamat, ami ked-
vezően hat az elkövetkező időszakra, de itt is óvatosságra 
intenék mindenkit, mert a mostani helyzet egyáltalán nem 
biztos, hogy 10 év múlva ugyan ilyen optimális lesz.

Ez pedig további drágulást fog generálni, ami eladói 
oldalon jó hír, de talán így még sokkal nehezebb meghatá-
roznunk az árat, hogy magas se legyen, és eladható marad-
jon az ingatlan, de ne is veszítsünk az eladással.

Ami nem jelenti viszont azt tulajdonosi oldalon, hogy 
teljesen mindegy hogyan árazzuk be az eladni kí-
vánt ingatlant, majd valaki úgy is megveszi címszóval.

Érzelmi alapon döntünk el az életünkben nagyon sok min-
dent, ezért sokkal nehezebb ezt pénzre váltani, mint gon-
dolnánk, de egy kívülálló szakember teljesen más szem-
szögből látja a helyzetet, és reális alapon segítséget tud 
nyújtani, hogy meg tudjuk hozni a lehető legjobb döntést 
az adott szituációban.

Ha elromlik az autónk, elvisszük a szerelőhöz, de előtte 
meggyőződünk róla, hogy jó szakember-e, ugyanezt tudom 
javasolni mindenkinek ingatlannal kapcsolatban is, hiszen 
jó szakembert találni, aki tényleg a mi érdekeinket tartja 
szem előtt, az adott helyzetben és nem csak a profitot kép-
viseli, egyre nehezebb feladat.

Kiemelten fontos számunkra, ügyfeleink és munkatársa-
ink, maximális elégedettsége és bizalma. Elkötelezettek 
vagyunk a magas színvonalú szolgáltatás nyújtása mellett, 
amelyet szakmai képzésekkel, karrier építési lehetőséggel 
és folyamatos fejlesztésekkel biztosítunk.

Forduljon hozzánk bizalommal, hogy otthona jó kezekbe 
kerüljön! 

Szeretettel várjuk  leendő ügyfeleinket!

Duna House Ingatlaniroda-
2330 Dunaharaszti, Fő út 120.
dunaharaszti@dh.hu

Nyitvatartás: 
H - P 9:00 - 16:00  
Szombat zárva 

Ingatlanügyek? 
Helyben van a segítség!
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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 - Vasárnap: zárva

gyros, hamburger, sült hurka, sült kolbász, levesek, 
egytál ételek, frissen sültek.
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ÉLJ, AHOGY     
NEKED TETSZIK!

Az új ŠKODA OCTAVIA minden megoldása ebben segít.

PRÓBÁLD KI KERESKEDÉSÜNKBEN!
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. Részletek a márkakereskedésben.

A ŠKODA OCTAVIA modellek WLTP szerint mért fogyasztása: 4,3-5,7 l/100 km, CO2 kibocsátása: 113-130 g/km

PORSCHE M5 
1238 Budapest, Szentlőrinci út, +36 1 421 8220 
info@porschem5.hu, www.porschem5.hu
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A ŠKODA SCALA modellek WLTP szerint mért fogyasztása: 4,7–6,1 l/100 km, CO2-kibocsátása: 123–140 g/km.

A megadott értékek a típusjóváhagyás során rögzített, gyári felszereltséggel kerültek megállapításra, és a hirdetés feladásának időpontjában
érvényesek. A nevezett értékek nem egyes járművekre vonatkoznak, nem részei a tájékoztatónak, hanem a különböző járműtípusok
összehasonlítására szolgálnak a 715/2007/EK rendelet jelenleg érvényes előírásainak megfelelően. Ezen értékeket egyes többletfelszereltségek,
tartozékok, valamint a vezetői szokások és egyéb, nem technikai jellegű tényezők (pl. környezeti feltételek) is befolyásolják. A kép illusztráció.

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


