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Vasút

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhiva-
tal Környezetvédelmi, Természetvédel-
mi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya 
(a továbbiakban: BKMKH, környezet-
védelmi hatóság) a 2021. március 17. 
napján a környezetvédelmi hatóságnál 
előterjesztett –a Budapest-Belgrád vas-
útvonal hazai szakaszának [Soroksár 
(bez.) –Kelebia (országhatár) vasútvo-
nal] fejlesztése tárgyú–a környezeti ha-
tásvizsgálati és az egységes környezet-
használati engedélyezési eljárásról szóló 
314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a 
továbbiakban: R.) szerinti környezeti 
hatásvizsgálati dokumentáció irántiké-
relem alapján indult közigazgatási ható-
sági eljárás keretében a BKMKH, mint 
környezetvédelmi hatóság2021. május 
3. napján 10:00 órától, a 6000 Kecs-
kemét, Bajcsy-Zs. krt. 2. szám alatti 
épületben, a környezetvédelmi hatóság 
hivatali helyiségében, mint helyszínen 
közmeghallgatást tart, az érintettek 
személyes megjelenése nélkül.
A kérelem és mellékletei elektro-
nikus elérhetőségei:  https://bacs-
filr.kh.gov.hu/ssf/s/readFile/sha-

re/1784/8659136016145095884/
publicLink/BUBE.ZIP
A tevékenységgel érintettek az eljárás 
kapcsán észrevételeket a közmeghallga-
tás időpontjáig, 2021. május 3. napjáig, 
személyes megjelenése nélkül, írásban 
közvetlenül a környezetvédelmi ható-
sághoz, illetve az érintett települések 
jegyzőihez nyújthatnak be és az észre-
vételekre adott válaszokat a környezet-
védelmi hatóság honlapján közzéteszi.
 Ügyfélként bejelentkezőnek (azaz, ha 
a konkrét tárgyi eljárásban ügyfélként 
részt kíván venni) az ügyféli jogállás 
megállapításához az Ákr. 10. §-ban fog-
laltak alapján azt kell igazolnia, hogy 
jogát vagy jogos érdekét a konkrét ügy 
közvetlenül érinti, vagy jogszabály ere-
jénél fogva ügyfélnek minősül a tár-
gyi ügyben. A környezet védelmének 
általános szabályairól szóló 1995. évi 
LIII. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 
98. § (1) és (1a) bekezdései szerint a 
környezetvédelmi érdekek képviseletére 
létrehozott politikai pártnak és érdek-
képviseletnek nem minősülő, a hatáste-
rületen működő egyesületeket (a továb-
biakban: szervezet) a környezetvédelmi 
közigazgatási hatósági eljárásokban a 
működési területükön az ügyfél jogállá-
sa illeti meg.
Az Ákr. 33. § (1) bekezdése alapján az 
ügyfél az eljárás bármely szakaszában 
és annak befejezését követően is bete-
kinthet az eljárás során keletkezett irat-
ba. Az Ákr. 5. § (1) bekezdés alapján az 
ügyfél az eljárás során bármikor nyilat-
kozatot, észrevételt tehet.

Az Önkormányzat 
folytatja a 
Fogadj örökbe egy fát! 
programot

Kellemes gondot jelent viszont, hogy 
olyan sokan igényeltek facsemetét, 
hogy még az előző évi kérelmeknek 
sem tudtunk maradéktalanul eleget 
tenni. Ezért 2021 tavaszán a tavalyi 
évben igényelt fákat ülteti ki az Ön-
kormányzat. Új kérelmeket az őszi 
hónapokban tudunk befogadni, er-
ről felhívást teszünk majd közzé. Az 
erre szánt költségvetési keret – akár-
csak a teljes Zöldharaszti program 
– továbbra is prioritás, kiemelten 
kezeljük a város zöldítését, a zöld-
felületek növelését, a fák, cserjék, 
virágok ültetését. Köszönjük közre-
működésüket, jó érzés, hogy a város 
közössége elkötelezett a természet 
megóvása iránt.
 

OLTÁSI HELYZETKÉP
Folyamatosan nő a beoltottak és csökken a Covid fertő-
zöttek száma Városunkban!

Dr. Bereczki Péter egészségügyért felelős alpolgármestert, há-
ziorvost kérdeztük a városunkban lévő oltás helyzettel és a 
megbetegedésekkel kapcsolatban. 
Hogy alakult az utóbbi időben a Covid betegek szá-
ma Dunaharasztiban?
Az utolsó 2 hétben jóval kevesebb a covidosok száma, s kór-
házba is kevesebben kerültek, pedig április elején sajnos még 
nagyon sokan voltak, de a tömeges oltások úgy tűnik, végre 
hatnak, mert érzékelhető a javulás. Sajnos a híradásokból is 
értesülhetnek róla, hogy a lélegeztető gépre került emberek 
nagy részét elveszítjük, mert a járvány harmadik hullámában 
tapasztalt megbetegedés agresszívebb és súlyosabb tüneteket 
okoz. A legnagyobb kockázati tényező arra, hogy megbeteg-
szünk a Covid-19-ben a túlsúly, valamint az ebből származó 
cukorbetegség és a magasvérnyomás. 

Hogyan jutnak hozzá az oltáshoz azok, akik regiszt-
ráltak?
Az oltásokat a dunaharaszti lakosok többféle módon tudják 
felvenni, azonban az illető egészségi állapotától és az oltó-
anyagtól is függ, hogy hol kapják meg az oltást. A Szputnyik 
oltóanyagot csak az oltópontokon tudják megfelelően hűteni, 
így ezt a vakcinát csak ott kaphatják meg az emberek. A 
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többi vakcinát az Orvosi Rendelőben a háziorvosok is tudják 
megfelelően hűtve tárolni: a Pfizer vakcina felbontás nélkül 
tárolható 3-4 napig, felbontás után azonban 4 órán belül fel 
kell használni. Egy Pfizer vakcinát tartalmazó ampullában 6 
ember számára elegendő oltóanyag van, az AstraZeneca és 
a Moderna vakcinák egy-egy ampullája 10 személy számára 
elegendő. A kínai Sinopharm vakcina minden adagja külön 
van ampullázva, s 2-8 fok között hosszabban eltartható. Az 
oltások folyamatosak, hétvégén is várjuk az embereket, hogy 
minél hamarabb mindenki megkaphassa legalább az első vé-
dőoltását.
Mikor derül ki, hogy az adott héten ki kaphat oltást?
A hét elején frissítik a listákat. Legújabban már látjuk azt is, 
hogy ki van beoltva és megkapjuk azt a központi instrukciót 
is, hogy kiket küldhetünk az oltópontra és hány adag oltás 
jön a rendelőbe. Mindig a hét elején hozzák ki a rendelőbe 
az oltóanyagokat és azokat a következő hét kedd estig fel 
kell használnunk. Sok páciensünket SMS-ben, vagy telefonon 
értesítik az oltópontokról – pl. a pedagógusokat, bölcsődei 
dolgozókat, óvónőket. Az oltópontra hívják a rendvédelmi 
dolgozókat, a NAV, a VOLÁN munkatársait, ügyfélszolgá-
latosokat, köztisztviselőket. Körülbelül hetente 50-80 embert 
küldhettünk be az oltópontokra praxisonként a Szputnyik ol-
tásra, amit házi orvosaink telefonon szerveznek meg kb. 2-3 
nap alatt. Ez, ha összeadjuk, közel 160 telefonhívást jelent 
minden orvos számára, emiatt is köszönjük a türelmüket, ha 
azt tapasztalják, hogy nehezen vagyunk elérhetőek. Dunaha-
rasztiban az országos átlag körül vagyunk, kb. 30-35%-os az 
átoltottság jelenleg.
Ha valaki Covid beteg volt, mikor oltható?
Fontos tudni, hogy a Covid fertőzés után 3 hónappal lehet 
felvenni az oltást. A fertőzés lezajlása után nézessük meg az 
antitestek számát pontosan. 50 felett jónak számít, az átla-
gos szám kb. a 100-as érték, ha a betegség után vagyunk. 
Azokban az emberekben, akik átestek a betegségen, több 
az antitestek száma, mint amit az oltás kivált. Érdemes az 
oltás után is megnézetni az antitestek számát– rebesgetik, 
hogy szükség lehet a harmadik vakcina adagra is, de ezeket 
az információkat még nem erősítették meg. Folyamatosan 
kutatják, monitorozzák a hatásmechanizmusokat. Minden 
immunrendszer más, így van, akinek erős az immunválasza, 
van, akinek gyengébb. A Szputnyik és AstraZeneca oltások 
általában erős immunválaszt váltanak ki, ezekben az esetek-
ben a mellékhatások is intenzívebbek: a láz, a rossz közérzet 
és a fájdalom erősebb, de vélhető, hogy több az antitestek 
száma azoknál, akiknél az oltási reakció nagyobb. Az utóbbi 
hónapok változása, hogy az AstraZeneca 2. oltását az elsőhöz 
képest nem 3, hanem 12 hétre adják, mert azt tapasztalták, 
hogy a 40 millió angliai beoltott személy között az oltást 
követő 3. hónapig fokozatosan emelkedik az antitestek száma. 
Az AstraZeneca oltással kapcsolatban több aggoda-
lomra okot adó hírt hallottunk. Mit kell tudnunk?
Trombo embóliás szövődmény miatt vitatott jelenleg is több 
országban az AstraZeneca oltóanyag használata annak elle-
nére, hogy a WHO azt biztonságosnak ítélte. Tudnunk kell, 
hogy aki hajlamos a vérrögképződésre, hormonális tapaszt 
használ vagy fogamzásgátlót szed, érszűkülettől szenved 
vagy súlyos szívbetegséggel él, azoknak elővigyázatosságból 
nem adjuk az AstraZenecát, hanem más vakcinát kapnak. 
Az Aspirin Protect szedése bizonyos esetekben a háziorvos-
sal konzultálva hasznos lehet, de nem véd meg a mélyvénás 
trombózistól vagy a tüdőembóliától, tehát nem jó rutinszerű-
en szedni, csak orvossal konzultálva. Ki kell emelnem, hogy a 

sok millió AstraZeneca vakcinával beoltott ember között csak 
néhány haláleset történt, ami nagyon-nagyon kicsike kocká-
zatot jelent. Azonban a Covid betegség esetében a vérrög-
képződés kockázata sokkal magasabb, tehát egyértelműen az 
oltás az, aminek nagyságrendileg kisebb a kockázata, mint a 
megfertőződésből származó szövődménynek.
Az idősek már be vannak oltva Dunaharasztiban?
Dunaharasztiban a 65 év felettiek 3/4 része be van oltva. 
Aki még nem, az épp várja, vagy valamilyen ok miatt nem 
kéri az oltást. Sokan azért nem oltatják be magukat, mert 
a környezetük már be van oltva, így azt gondolják, hogy a 
nyájimmunitás miatt védettek. Fontos lenne azonban, hogy 
mindenki beoltassa magát, mert már az első oltás is kb. 50 
%-ban védettséget ad, a kínai vakcina is. Ez az 50 % arra biz-
tosan elég, hogy a súlyos szövődményeket vagy a lélegeztető 
gépet elkerülje a beteg.
A várandósok és a szoptató kismamák oltásának mi 
a szabálya?
A szakmai javaslat alapján annak érdekében, hogy legalább 1 
oltás védje a kismamákat, a terhesség 3. hónapja után Pfizer-
rel vagy Modernával érdemes oltani, de ők a második oltást 
nem 3 héttel később, hanem csak a szülés után fogják meg-
kapni. Szoptatós anyukáknak is javasolják az oltást, s mivel 
az anyai ellenagyag átmegy az anyatejbe, a kicsiket is védi a 
megbetegedéstől az anya védőoltása.
Lehet még regisztrálni az oltásra?
Természetesen lehet! A legtöbben itt szeretnének oltást kapni 
a rendelőben és nem az oltó ponton, de ahogy említettem, ez 
függ az adott ember egészségi állapotától, életkorától és az ol-
tóanyagtól egyaránt. Az orvosi rendelőbe úgy szervezzük az 
oltásokat, hogy elkerüljük a tumultust. Hétvégén is egyez-
tetünk praxisonként, hogy egyszerre ne legyenek sokan a 
váróban. Bízunk benne, hogy egyre többen regisztrálnak 
és felveszik az oltást – mindannyiunk érdekében. 
Regisztráljanak és oltassák be magukat!

Hazay
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„Gyógyítsd meg a beteg hajnalt, Be-
teg most szegény, Oly halványan üldö-
gél ott, A föld küszöbén; Áldást hoz 
majd a mezőre, Ha meggyógyítod: 
Édes örömkönnyeket sír, Édes har-
matot. Hozd magaddal a pacsirtát, 
Nagy mesteremet, Aki szép, szabad 
dalokra Tanít engemet.” (Petőfi Sán-
dor: A tavaszhoz) Szereti a verseket?  
Kutatásokból kiderült, hogy a versek 
által aktivizált rugalmas gondolkodás 
hozzájárul, hogy gyorsabban és köny-
nyebben tudjunk alkalmazkodni az 
életben történt változásokhoz. 2022-
ben ünnepeljük Petőfi Sándor 200. 
születésnapját. Addig is készülünk a 
Petőfi-bicentenáriumra minden hó-
napban egy-egy verse felidézésével. 
Olvasóinkat is szívesen bevonjuk a 
nagy ünnep előkészületébe: kérjük, 
KÜLDJÉK EL KEDVENC PETŐFI 
VERSÜKET! Megjelentetjük városi 
újságunkban, itt a könyvtári rovat-
ban.
ONLINE - MAGYAR KÖLTÉSZET 
NAPJA „Érzelmi vakcinát” kaphat-
tunk 04. 11- 04. 13-ig Nyári Kriszti-
ántól és 04. 13- 04. 16-ig és „Páros 
mágiát” Szabó T. Annától és Drago-
mán Györgytől a könyvtár YouTu-
be-csatornáján. Lájkolja a könyvtá-
rat, www.facebook.com/dhbiblio és 
értesül híreinkről!
KÖSZÖNET! dr. Czinege Henrik, 
Helméczy Károly, Makay László, dr. 
Surányi József, dr. Sziráki György, 
Tóth Sándor Felhasználási szerződés-
sel lehetővé tették, hogy Dunaharaszti 
története 1-3. valamint Dunaharaszti 
változó város című monográfiák teljes 
terjedelemben, bárkinek akadálymen-
tesen elérhetők honlapunkon.
Májusban honismereti barangolásunk 
a Rákóczi-ligeten folytatódik: „a Liszt 
Ferenc utca mintegy 90 méter hosz-
szúságú; már 1906-ban, 115 éve, az 
első Rákóczi-ligeti parcellázáskor ke-
rült kialakításra. A Némedi útra ve-
zeti ki a forgalmat a Rákóczi utcából, 
miközben az jelentős rövidítést jelent 
a Mindszenty utca felől közlekedők és 
a Felsőváros északi részén élő autósok 
számára.” – írta Dr. Helméczy Mátyás 
helytörténész.
135 ÉVE HUNYT EL LISZT FE-
RENC (Doborján, 1811. október 
22. – Bayreuth, 1886. július 31.) ze-
neszerző, zongoraművész, karmester 
és zenetanár. „A lángész kötelez!” 
(„Génie oblige!”) - volt a jelszava; 

élete jól mutatja, hogy mire képes 
az emberi elme, ha a tehetséghez ki-
tartó szorgalom és kemény erőfeszí-
tés párosul. Liszt Ádám, az édesapa 
mindent megtett, hogy a csodagyerek 
előtt megnyíljék az út a tehetségéhez 
méltó zenei pályához; ezért Párizsba 
költöztek. Ferenc kitartó gyakorlással, 
rengeteg olvasással, fáradságos mun-
kával formálta kivételes intellektusát 
kiforrott művésszé. Kvalitását érlelte 
a nagy Chopinnel kötött barátsága 
is. Liszt meghódította Európát, mivel 
fergeteges technikája, improvizációs 
készsége, lebilincselően szenvedélyes 
egyéniséggel párosult: Európa-szerte 
sikerrel játszotta a Magyar-rapszó-
diák sorozatát. Már elismert mű-
vészként visszatért Magyarországra: 
„Többet kell gondolnunk arra, hogy 
jót tegyünk, mint hogy, jól érezzük 
magunkat! Másutt mindenhol a kö-
zönséggel van dolgom, de Magyaror-
szágon a nemzethez szólok!” Leánya, 
Cosima Wagner Bayreutban helyezte 
örök nyugalomra.

OLVASTA(D) MÁR? Sophie (12 éves) 
ajánlója: Rachel Hartman: Árnypik-
kely (Seraphina 2, Scolar, 2017) tör-
ténete folytatódik ebben a kötetben. 
Az izgalmak fokozódnak. A sárkányok 
háborúra készülnek, amit egyedül a 
félsárkányok tudnak megakadályozni. 
Seraphina szövetségeseket keres, és 
felveszi a harcot Jannoula uralmával. 
Az Árnypikkely méltó lezárása Sera-
phina történetének.

ZSUFFA TÜNDE: AZ ÉG TARTJA 
A FÖLDET (Lakitelek, Antológia K. 
2020) Korfestmény – sötét színekkel 
a palettán - a tizenharmadik századi 
Európáról és a Magyar Királyságról. 
„Az Ég tartja a Földet” – ez a titok 
egy olyan kislány szívében ölt alakot, 
akinek a születését a csillagokból jö-
vendölték. II. András királyleányká-
ját a hatalmi érdekek elszakították a 
családjától, messze idegenben jelölték 
ki a jövendőbelijét, miközben édes-
anyját meggyilkolták. Trónviszályok 
szövevényén át rajzolódik ki egy bá-
tor, fiatal hercegnő portréja, akinek 
jósága bátyjának, a későbbi IV. Béla 
királynak is erőt adott tatárok dúlta 
országa újjáépítéséhez.

„A HAGYOMÁNY nem a hamu 
őrzése, hanem a láng továbbadá-
sa!” (Morus Tamás) Kedves olvasók! 
Folyamatosan gyűjtjük Dunaharaszti 
helytörténeti emlékeit, és ehhez vár-
juk az Önök fényképeit, történeteit. 
Egy-egy kép láttán messzire nyúlik az 
emlékezet. És mi ezeket az emlékeket 
megőrizzük, megosztjuk az érdeklő-
dőkkel. Küldjenek online - jelen idejű, 
közérdeklődésre érdemes – digitális 
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képeket is, hiszen ezek lesznek holnap 
a múltunk. A papír fotókat beszken-
neljük, és azonnal vissza is adjuk. Már 
több mint 200 képes levelezőlapot és 
közel 10 ezer fotót őrzünk, és teszünk 
közkinccsé honlapunkon. Várjuk Önö-
ket is! Köszönjük! Dunaharaszti Váro-
si Könyvtár munkatársai honlap:www.
dhbiblio.hu; e-mail:dhbiblio@dhbib-
lio.hu; telefon:06-24-531-040; www.
facebook.com/dhbiblio

DUNAHARASZTIRÓL – érkezett 
egy 1985. április 4-i újságcikk és 
korabeli fénykép Ambrus Istvántól. 
Köszönjük! A riportban a harasztiak 
elmondják azokat a háborús esemé-
nyeket, amelyeket kutatóként, vagy 
a háborút elszenvedőkként, evakuált 
lakosként megtapasztaltak. Megtud-
juk, hogy 1944-1945 telén, tavaszán 
Dunaharasztin tényleg volt szovjet 
katonakórház a mai Városházán és 
mellette a Hunyadi Általános Isko-
lában; a Budapest véres ostromában 
megsérült szovjet katonákat ápoltak 
itt. A közeli katonai reptérről szál-
lították könnyűrepülőgépek a bekö-
tözött, elsősegélyben részesítetteket 
haza, a Szovjetunióba…. Ha szeretne 
többet megtudni, akkor érdeklődjön 
a könyvtárostól.
A Dunaharaszti Hírek áprilisi szá-
mában közölt rejtvény megfejtése – 
írja egyik nyertesünk: „a látott kép 
a Dunaharaszti Szent Imre templom 
1944. november előtti fényképe. A 
templom a Rákóczi ligeten, a Né-
medi út É-i oldalán, a Thököly utca 
sarkán állt. A jelzett időben az „At-
tila” – Budapest körüli – védvonal 
külső gyűrűjének egy szakasza itt 
húzódott. A szovjet csapatok egy, 
a Rákóczi ligeti templom tornyában 
lévő német harcállást tank löveggel 
semmisítettek meg. Ennek a bom-
bázásnak esett áldozatul a temp-
lom is. Istennek hála és Láng And-
rás plébános, a város lakói, a Váci 
Püspökség és a helyi Önkormányzat 
segítségével új templomot építtetett 
a régi helyére. Megjegyzés: Az ost-
rom helyi, katonai vonatkozásairól 
a következő hivatkozás 35. oldalá-
tól kaphatunk leírást. https://mek.
oszk.hu/16300/16382/pdf/16382_1.
pdf.” - Köszönjük!

FELISMERI? A májusi rejtvény – 
Melyik haraszti középület bejáratát 
fényképezték le a ’80-as években? A 
helyes választadók közül kisorsolunk 
tíz nyertest, akik értékes könyvnye-

reményt kapnak. A megfejtéseket 
küldjék el elektronikusan vagy a 
könyvtár falán lévő postaládába! A 
korábbi nyerteseket várjuk nyere-
ményeikért a könyvtárhoz – kérjük, 
csöngessenek, kopogtassanak!

ÉRDEKES – Ezerhétszáz éves a va-
sárnap. Nagy Konstantin római csá-
szár 321. március 3-án adta ki azt a 
rendeletet, amely a vasárnapot szü-
netnappá nyilvánította. Közös tár-
sadalmi jólétünk ez, amely laicizált 
történeti hagyomány.

KÖZKÍVÁNATRA - az „adventi 
vásár ízőrzőitől” kaptuk: a gőzgom-
bóc „tésztája úgy készült, mint a 
kelt kalácsé, de csak annyi cukorral, 
amennyi az élesztő felfuttatásához 
kell. Amikor megkelt, öklömnyi ci-
pókat csináltunk. Egy lábasban egy 
kanál zsírt megolvasztottunk, kevés 
vízzel felforraltuk, majd a lábast a 
sparhelt szélére húztuk, s a cipócs-
kákat egyenként beleültettük. Tu-
lajdonképpen (lassú tűznél) a fedő 
alatt, gőzben főtt meg. A fedőt nem 
szabad levenni addig, amíg  a gom-
bóc el nem készült. Tápláló eledel. 
Úgy tépkedtük szét. Az édes szájúak 
aszalt, főtt gyümölcsöt, a sós pártiak 
pedig dinsztelt savanyú káposztát et-
tek hozzá. Fenséges!”

VIRÁGNYELV - A rozmaring régi, 
magyar gyógy-,fűszernövény. Nap-
fénykedvelő örökzöld, balzsamos, 
üdítő az illata. Illóolaja reumás ke-
zelésnél bedörzsölve javítja a vérke-
ringést. A leveleiből főzött gyógytea 
epe- és vizelethajtó, idegerősítő és 
étvágyjavító. Sarja bármelyik kertbe 
ültethető, kapható a virágboltokban 
és a piacon is. A németajkúak éle-
tében is fontos szerepet játszott és 
játszik a mai napig a rozmaring, a 
haraszti kertekben is ott díszeleg, 
- és milyen robosztus példányok! A 
tisztaságot jelképezi, szerencsét és 
egészséget hoz, tartják. Éppen ezért 
minden fontos alkalomkor megje-
lent, legyen az születés, esküvő, ke-
resztelő, vagy akár a végső búcsú. 
Esküvőkor nemcsak a menyasszonyt 
és a vőlegényt díszítették rozmaring 
ágacskával, hanem minden vendéget, 
kicsiket és nagyokat. Ha a templom-
ban a menyasszony rozmaringággal 
díszített almát tett a papnak az ol-
tárra, akkor az tudta, hogy teljes 
jogú vendégként meg lett hívva az 
esküvői ebédre. 

PROGRAM ELŐZETES – Tóth Fe-
renc Lóránt, a VERSVÁNDORként 
ismert pedagógus-előadóművész leg-
újabb előadását elhozza szeptember 
2-án Dunaharasztira. 18:00-tól a 120 
éve született gróf Esterházy János-
nak állít emléket. Ki volt ő? Erre, 
és sok más kérdésre keresünk választ 
Tóth Ferenc Lóránt segítségével.

KÖLCSÖNZÉSI ÚTMUTATÓ - 
Kedves Olvasók!  A 484/2020. (XI. 
10.) Kormányrendelet értelmében 
zárva tartunk. Ezt enyhítendő, le-
hetővé tesszük a könyvek kölcsönzé-
sét és visszavételét. Kérjük 1./állít-
sa össze a könyvek listáját, melyhez 
segítséget nyújt:  http://www.
dhbiblio.hu.>dokumentumkereso/ 
gyűjtse össze kéréseit szerző és cím 
szerint.2./A könyvek listáját elküld-
heti e-mailben, vagy leadhatja – ha 
más mód nincs - telefonon is. 3./Idő-
pontot egyeztetve tudjuk az Önök 
számára biztosítani a keresett mű-
veket. Kérjük, hogy HOZZÁK VISZ-
SZA RÉGÓTA ÖNÖKNÉL LÉVŐ 
KÖNYVEIKET IS, MERT MÁSOK 
KERESIK – késedelmi díjat nem 
számítunk fel. Erősen kopogtasson/
csöngessen!  

Köszönjük!

Dunaharaszti - 2021. május6



DUNAHARASZTI HÍREK

Dunaharaszti 2020-ban várossá válásá-
nak huszadik születésnapját ünnepelte, 
az indulásakor országosan egyedülálló 
sérült felnőttek számára létrehozott 
Bárka Lakóotthon és Műhely 2021-
ben pedig a 30. születésnapját ünnep-
li. Kerek évfordulók, melyekre büszkék 
vagyunk. 
A Bárka Műhely nappali ellátást és 
intézményen belüli fejlesztő foglalkoz-
tatást biztosít fogyatékkal és autiz-
mussal élő felnőttek számára, a Bárka 
Alapítvány Ápoló-Gondozó célú La-
kóotthona 12 fő sérült felnőtt ember 
számára nyújt otthont.
A „bárkások” – így emlegetjük az ott-
hon lakóit, amikor találkozunk velük 
a tereken, utcákon, templomokban, 
vagy a rendezvényeken, ahol ők maguk 
állnak a portékákat kínáló asztalok 
mögött, saját kézműves termékeiket 
kínálva adventi vagy más kirakodó 
vásár alkalmával. Egymásra mosoly-
gunk, beszélgetünk velük, s vásárolunk 

gyönyörű hímzett táskáikból, ékszere-
ikből, gyertyáikból, szövött terítőik-
ből. Büszkék a munkájukra, s örömöt 
szerez számukra, hogy megtapasztal-
hatják, tetszenek nekünk az általuk 
alkotott használati tárgyak.
Kik is Ők? Honnan indul a Bárka tör-
ténete?
A szociális szférában dolgozni, segítő 
szakmát választani komoly elhivatott-
ságot feltételez. Különösen akkor kell 
óriási erő, ha valamit a semmiből aka-
runk felépíteni – így volt ez a dunaha-
raszti Bárka megszületésekor is. Dras-
kóczy Ildikó gyógypedagógus több 
külföldi tanulmányút és önkénteske-
dés után fiatal hölgyként elhatározta, 
hogy a franciaországi alapítású nem-
zetközi szervezet szellemiségét elhozza 
Magyarországra. Barátokkal közösen 
csapatot épített 30 évvel ezelőtt, hogy 
Dunaharasztiban létrehozza Jean Va-
nier, a Bárka mozgalom alapítójának 
tanításai alapján azt a közösséget, ahol 

a fogyatékkal élő felnőtt emberbarát, 
egyenrangú partner, társ. Életének cél-
ja, értelme van, hétköznapja munkával 
telik, s minden nap megélheti, hogy a 
közössége szereti őt, akár a családja.
„A Bárka a remény jele kíván lenni egy 
megosztott világban. Közösség, amely 
eltérő szellemi képességű, különböző 
szociális hátterű, vallású és kultúrájú 
emberek szövetségeire alapul. Az egy-
ség, a hűség és a kiengesztelődés jelei 
szeretnénk lenni.”
Boldog 30. születésnapot kívánunk 
Dunaharaszti nevében a Bárkának, s 
kívánjuk, hogy még számos jubileumi 
ünnep örömét tudjuk egymással meg-
osztani!
Ha szeretne a Bárka Alapítvány 
számára 1% -ot felajánlani: 
Adószám: 19664383-1-13
Ha adományával biztosítani szeretné a 
működést: 
Bankszámlaszám: 
11600006-00000000-73695114 
Erste Bank Hungary Zrt
PayPal: 
kozossegvezeto@barkaalapitvany.hu

Édesanyák – Anya
Amikor kézbe veszi a kedves Olvasó a lapszámunkat, az 
édesanyákat köszöntjük. Szép-nagyon szép ez az ünnep. 
Most mégis engedjék meg, hogy túllépjem a közhelyes kö-
szöntéseket, úgyis megteszik helyettem mások is. 
Ma néhány bibliai édesanyáról szeretnék írni. Az első a 
teremtés történetbeli, Éva. Az élet indulásnál való sze-
repe nem éppen idilli. Szakít a tiltott fa gyümölcséből, 
megkínálva férjét, ezzel szakítva az isteni renddel. No, 
ez nem sikertörténet. Nem sokkal sikeresebb Ábrahám 
felesége, aki kineveti az isteni gondviselés jó hírét, ami 
arról szólt, hogy idős koruk ellenére is nagy néppé lesz-
nek.
Anna, egy meddő asszony imádsága meghallgatásra talál, 
megszületendő fiát Isten szolgálatára ajánlja…
Sok kihagyás után jöjjön Mária, Jézus anyja. A protestán-
sok tisztelik, mint a Lukács tudósítása szerinti Magnificat 
dalolóját. Jézus az Isten szolgálólánya a Szentlélektől fo-
ganva Fiút szül. Ez a megmagyarázhatatlan csoda. Ez a 
fiú, nem akárki, a Fiú a legjavából. Isten Fia. Vele a világ-
történelem a Krisztus előtti, és Krisztus utáni időszakokra 
tagolódik
A Fiú a Megváltóvá válik. Itt elválik a zsidó s keresztény 
hagyomány. Jézus műve az új időszámtást hozza. Tanít, 
csodákat művel, gyógyít, az Isten országa dolgait hozza kö-
zel. Megfoganja Mária a Szentlélektől a Krisztust. Krisztus  
Nagypéntekig, megváló haláláig tartó műve , elvégeztetett! 
De mégsem! Jött a harmadik nap, Krisztus feltámadt! A 
feltámadás utáni ötvenedik napon kiárad Jeruzsálemben a 
Szentlélek, sok-sok lélekben Krisztust fogan, szeretetben 
egyetértő, egymást megértő hitet.

Akkkor megszületik az EGYÁZ Pünkösd ünnepén, elindul 
egy minden idők legnagyobb mozgalma:
Ezt úgy hívjuk: Az Anyaszentegyház!

Varsányi Ferenc

Keresztény szemmel

BÁRKA – Jel a világban
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Közhely, de igaz, hogy minden újszü-
löttnek minden vicc új, ahogyan min-
den régi történet is az. Ezért elter-
veztük a lap főszerkesztőjével, hogy 
felelevenítjük a régi haraszti családok 
históriáit, történetté formálva közre-
adjuk a korábban készült riportokat, 
interjúkat. A most bemutatásra ke-
rülő írásunknak a dialógus adja meg 
a sava-borsát, ezért úgy döntöttünk, 
hogy az eredeti, 2008-ban készült be-
szélgetést publikáljuk.

„Kincsestár” – hirdeti a cégtábla a Dó-
zsa György úti ház homlokzatán. Ami-
kor elindultam vendéglátóimhoz, még 
nem tudtam, hogy egy másik kincses-
tárra is akadok a régi házban. Rötzer 
András otthona valódi kincsestár egy 
magamfajta helytörténet-búvárnak. 
A házigazda és lánya, Viki régi fotók, 
megsárgult iratok, ritka emléktárgyak 
között fogadott. A falon Georg Rötzer 
portréja függ. Egy vándorfestő készítet-
te a színes rajzot, amely közel 180 éve 
őrzi a történelmi sorsfordulókat is átélt 
család identitását. Rötzer Bandival be-
szélgettem:
•Meddig nyúlik vissza a családi 
emlékezet?
•Amit pontosan tudunk, hogy Ausztri-
ából származunk, ősünk, Georg Rötzer 
az 1830-as években került Harasztira. 
Molnár volt, vízimalmot üzemeltetett a 
Dunán. Két fia volt, György és Ignác.  
György fia, idősebb Rötzer Lénárd 
volt nagyapám, aki követve a nagyapai 
és apai tradíciót, szintén vízimalmot 
üzemeltetett. Házában, amely ennek 
a háznak a helyén volt, szatócsüzletet 
nyitott, melyet felesége vezetett. 1830-
ig minden apai felmenőmnek megvan a 

képe, és arra is büszke vagyok, hogy a 
Rötzerek között – tudomásom szerint – 
még senki sem magyarosította a nevét.
•Édesapád vendéglős volt, de 
nem ebben a házban. 
•A mai Mindszenty utcában van a ven-
déglő, jelenleg nem üzemel. Nagyon sok 
pénz kellene a beindításhoz.
•Annak a háznak is érdekes a tör-
ténete.
•Igen, apám a húszas évektől bérel-
te, majd 1935 körül megvásárolta az 
üzletet Fényes Györgytől, a Fővárosi 
Nagycirkusz tulajdonosától. Ennek az 
úriembernek a három lányáról kapta a 
„Három Grácia” ragadványnevet a ven-
déglő, melyet akkoriban csak így ismer-
tek. Népszerű hely volt, sokan látogat-
ták. A haraszti focicsapat is itt öltözött 
a hazai mérkőzések alkalmával, innen 
gyalogoltak ki a pályára. Apám bizto-
sított részükre egy öltözőt, és mellette 
„korszerű fürdőszoba” (két bádogtek-
nő az udvaron) állt a csapat rendelke-
zésére. Ha győztek, mindegyik játékos 
kapott egy sampuszt. Tudod, mi az a 
sampusz?
•Én igen, de az olvasók közül nem 
biztos, hogy mindenki tudja.
András eltűnt a másik szobában, majd 
kisvártatva egy fél literes, csinos kis 
vendéglői borosüveget és egy fél literes 
szódásüveget hozott.
•Ez a sampusz: fél liter bor és ugyan-
annyi szóda. Ez járt minden játékosnak 

a győztes meccs után. Természetesen a 
drukkerek is ide jártak, megvitatni a 
látottakat.
•A sporton kívül másról is neve-
zetes volt a Három Grácia. 
•Itt volt a községi vendéglők közül 
egyedül tánciskola. Schmelek Misi bá-
csi játszott harmonikán és zongorán. 
A régi harasztiak mellett ide jártak a 
felsőfalu új, polgári családjai is. A tán-
ciskolai vizsgák nagyon népszerű ese-
mények voltak.
•A háború után sok más tulajdo-
noshoz hasonlóan az államosítás 
során tőletek is elvették a vendég-
lőt.
•Apám 1950-ben váratlanul meghalt. 
Én hároméves voltam. Kétéves öcsém-
mel közösen örököltük meg a házat és a 
vendéglőt. Anyám részletekben rótta le 
az örökösödési illetéket. Mikor az utolsó 
részletet befizette, a kommunista hata-
lom államosította a vendéglőt, ami az 
elmúlt rendszerben „Dominó” és „Sport 
vendéglő” néven működött. Mi lakóként 
maradhattunk bent a saját házunkban. 
•Mikor kaptátok vissza a tulajdo-
notokat?
•Sokan úgy tudják, hogy visszakaptuk, 
de ez nem így van. Volt ugyan némi 
kárpótlási jegyünk, amit beszámítot-
tak, de ennek a tízszeresét fizettük ki 
az addigra teljesen lepusztult épületért. 
Árverést, licitálást és sok minden egyéb 
akadályt kellett leküzdeni, mire sikerült 
visszavásárolni a vendéglőt.
•Ennek a háznak, ahol most va-
gyunk, szintén történelme van.
•Ez a nagypapám háza. Mint már em-
lítettem, ő vízimalmot üzemeltetett. 
Mivel ez csak időszakos munkát biz-
tosított, mellette halászattal is foglal-
kozott, a szigeti Golcs családdal közös 
vállalkozásban. Találtam egy oklevelet, 
miszerint Nógrádverőcétől Tassig meg-
váltották a Dunára az örökös halászati 
jogot. Itthon, nagyanyám a szatócsüz-
letet vezette. A régi házat 1920 körül 
építették át, egyidőben a szemben álló 
Havasi-házzal. Nagyapám hosszú távú 
szerződést kötött egy gyógyszerésszel, 
úgy is alakította ki az épületet. Így a 
sarki üzletben a háború végéig műkö-
dött az „Isteni gondviselés” gyógyszer-
tár. Mellette szatócsüzletet nyitottak, 
melyet később Irma nagynéném veze-
tett, immár könyv, papír-, és játékbolt-
ként. A házban még egy cipész is bérelt 
helyiséget. 
•Ez az időszak meddig tartott?
•Irma néném előrelátóan még az ál-
lamosítás előtt bezárta és lakássá ala-
kította a boltot. Mivel a háznak én a 

Házak, emberek történetek
Dunaharaszti - 2021. május8



DUNAHARASZTI HÍREK

Ha a járványhelyzet és a hatósági 
rendeletek lehetővé teszik, terveink 
szerint a nyári programok egy sza-
badtéri rendezvénnyel kezdődnek.

Június 6-án, vasárnap a Kúria tera-
szán fellép a HOT JAZZ BAND! 
Részletekről a Laffert Kúria honlap-
ján, közösségi oldalain és plakátokon 
lehet tájékozódni.
Mindenkit szeretettel várunk a vi-
szontlátás reményében!

testvéremmel és apám testvérei össze-
sen öten voltunk tulajdonosai, az egy 
tulajdonrész nem érte el azt a határt, 
hogy államosítsák. De azért a megma-
radt boltokat kisajátították, a sarki 
üzletbe, a gyógyszertár helyére először 
Röltexet, majd cipőboltot költöztettek 
be, a cipész helyére pedig egy állami 
ingatlanirodát. A két boltért összesen 
22 Ft bérletet kaptunk, ez osztódott 
öt felé. Egy tulajdonosnak 4 forint 50 
fillér jutott. Negyven fillér volt akkor 
egy kifli. Ez most ironikusan hangzik, 
de akkor nem volt az. Lenke nénémnek 
is csak egyszobás lakást hagytak, ahova 

befogadta a négytagú Fényes családot. 
A nagycirkusz tulajdonosától mindenét 
elvették és az utcára dobták. Több évig 
itt találtak otthonra. A házban lakott 
még Irma néném és férje, valamint Jós-
ka nagybátyám, aki agglegény volt. A 
négy testvér közül hárman hosszú életet 
éltek Jóska 96 évet, Irma 99 évet élt, 
Lenke pedig 101 és fél éves volt, amikor 
meghalt.
•Rötzer Lenke – mindenki így 
ismerte – nagy megbecsülésnek 
örvendett Dunaharasztin…
•Igen, róla nagyon sokat tudnék me-
sélni. Ez akár egy külön cikk is lehet-
ne.
•Ez remek ötlet, írjunk róla kü-
lön! Beszéljünk akkor most Rötz-
er Jóskáról! Őt is sokan ismer-
ték, mindig itt ült az ablaknál.
•Jóska nagybátyám igazi egyéniség 
volt. Szinte egész életében magán-
zó volt. Járta a Dunát, irányította a 
jégvágást, szinte mindenütt ott volt, 
ahol történt valami. 1945-ig a nagy-
apám malmában dolgozott molnár-
segédként. Hogy nyugdíjat kapjon, 
hetvenéves korában ment el dolgozni 
a Hajógyárba, éjjeliőrnek. Lenke mor-
gott is miatta, hogy ezért a tíz évért 
több a nyugdíja, mint neki, aki hosszú 
évtizedeken át dolgozott irodában. 
Ilyen volt ez a korszak. Hogy milye-

nek voltak ezek a régi öregek, arról 
van egy kis történetem: Jóska hosz-
szú időn át vezette télen a jégvágást 
a Dunán. Mindig Zwick Andor bácsi 
fuvarozta a kivágott jeget. Egyszer 
valamin összezördültek, és a két ma-
kacs ember egész életén keresztül nem 
beszélt egymással. Kivéve a jégvágást. 
Azt egyik sem volt hajlandó a másik 
nélkül végezni.
• Mikor nyitottatok ki újra a sa-
ját boltokat?
•Először az ingatlanirodát tudtuk 
kitenni nagy nehezen a házunkból. 
Hiába szereztünk számukra új bér-
leményt, tettük rendbe, nem adták 
vissza a helységet. Végül úgy tudtuk 
csak megoldani a problémát, hogy éj-
jel befalaztuk a bejáratot, nem tudtak 
bemenni, így jutottunk hozzá a teljes 
ingatlanunkhoz. Ezt a helyiséget az-
tán a lakáshoz csatoltuk, mivel addig 
csak egy szobánk volt. A sarki üzlet 
1990-ben került vissza használatunk-
ba, 1991-ben nyitottuk meg újra pa-
pír- könyv- játék kereskedésünket. A 
Kincsestárat 2002-ben nyitotta meg a 
lányom. Ez pontosan a régi bolt he-
lyén van. Még a régi pultot és szek-
rényt is felújítottuk, pont úgy áll ott, 
ahogy régen, Rötzer Irma boltjában.
•A riport elején említetted, 
hogy két ága van a családnak.
•A családfával a lányom, Viki foglal-
kozik. Georg Rötzer másik fia Ignác 
volt. Az ő családjának leszármazott-
jai sokkal többen vannak, a családfa 
is sokkal sűrűbb, mint nálunk. A má-
sik ágból a legismertebb család Rötzer 
Mihály, aki pék volt, az ő fia, Gyuri 
üzemelteti az italáruházat a Fő út vé-
gén. A két család mindig összetartott. 
A vendéglőben, hiába volt pék a szom-
szédban, csak Rötzer-kiflit árultunk.
Még én is emlékszem, a felejthetet-
len, Rötzer-féle sós stanglikra, amiket 
anyám csomagolta uzsonnára az isko-
lába, a legendás Sipos-boltban regge-
lente. Mennyi apró történet, anekdo-
ta, humoros és szomorú emlék kerül 
elő ezeken a beszélgetéseken. S a tör-
téneteknek még nincs vége…

Gáll Sándor
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Az elmúlt időszakban az Óvárosban 
is elkezdődött egy aranyos, kedves 
közösség kialakulása. Bár jellegében 
eltér az újabb városrészektől, azon-
ban itt is rengeteg kisgyermekes csa-
lád lakik, akik képesek a közösség 
érdekében összefogni és szebbé vará-
zsolni egymás hétköznapjait, akár a 
pandémia idején is.
Az egész talán az adventi kalendá-
riummal kezdődött. Több városban 
hallottam, hogy indul, de a férjem 
szkeptikus volt, hogy itt is tudok ta-
lálni ehhez 24 házat, ráadásul épp a 
Katolikus Baba-Mama Kör Mikulá-
sát szerveztem ezzel egyidőben (min-
den altatás közben és este), vagyis 
nem nagyon unatkoztam. A vírus-
helyzet, mint mindenhol, ott is meg-
nehezítette a dolgokat.
Aznap még hagytam is az egészet, 
hiszen volt más szervezni valóm, és 
nagycsaládos anyukaként, karácsony 
közeledtével és egy túlórázó férjjel jó 
szokásomhoz híven valóban nem na-
gyon unatkoztam, de legalább min-
denbe bevontam a gyerkőceinket is, 
mint mindig, amennyire lehetséges.
Erre másnap jött a hír, hogy a Be-
zerédiben szerveznek adventi kalen-
dáriumot. Nagyon megörültem, és ezt 
jelnek is vettem, így a Dunaharaszti 
Anyukák csoportban egy hozzászó-
lásban rákérdeztem, hogy esetleg az 
Óvárosban is lenne egy ilyen kedves 
megmozdulásra igény. Többen egy-
ből jeleztek, hogy naná, van, aki két 
ablakot is szeretett volna vállalni: 
egyszóval a várton felüli lelkesedéssel 
találkoztam, és aki ismer, az tudja, 
hogy amit én a fejembe veszek... És 
sikerült.
A szomszédunk, Rita készített egy 
regisztrációs táblázatot. Dia (akit 
azóta Főtérképésznek hívok  szuper 
térképpel lepte meg az ablakkereső-
ket. Olyannyira megtetszett a kezde-
ményezés a lakóknak, hogy a ligeti 

részből is csatlakoztak, és elindult 
még egy naptár. Nem tudom leírni 
azt az örömöt, amit az egyik ligeti 
lakó arcán láttam. Ráadásul ugyan-
azon a napon az Óvárosban is nyílt 
ablak, így van, aki két ablakot is 
megtekinthetett. Különböző tech-
nikák, megoldások jelentek meg, és 
egytől egyig mindenki lelkesedéssel 
és hihetetlen kreativitással készítet-
te el az ablakát. Bízom benne, hogy 
idén kis szeretetvendégség is lehetsé-
ges lesz az egyes, erre kapható „ad-
venti” házaknál, de ez még nagyon 
távoli. Mindenesetre hála Istennek 
kialakult egy egész jó közösség. Így 
amint tavasszal olvastam más váro-
sok, falvak húsvéti megmozdulása-
iról (nagyon kreatívak az emberek, 
sok jó dologgal találkoztam, példá-
ul térképről egy kis kosárhoz, ahová 
bedobhatták a keresgélők a nevüket 
és ajándékokat sorsoltak, tojáske-
resésről, kincskeresésről), köztük a 
Bezerédiben szervezettről is. Körbe 
kérdeztem az anyukák között, hogy 
az Óvárosban szervezünk-e valami 
hasonlót, hiszen itt is van rengeteg 
gyermek, akiket ugyanúgy megvisel 
a pandémia, mint a felnőtteket: így 
is lett 8 család, akik fészkeket készí-
tettek. Utólag azt látom, pont elég 
volt indításnak, és már látszik, hogy 
jövőre többen leszünk. Készítettem 
ismét egy csoportot, ahol megszavaz-
tuk, mikor legyen, milyen formában 
- tulajdonképpen mindent a közösség 
döntött el. Így esett a választás hús-
véthétfőre. A koncepció az lett, hogy 
a gyerekek elvesznek egy ajándékot, 
amiért cserébe egy kedves üzenetet 
vagy másik ajándékot tesznek. A mi 
gyerekeink ennek annyira örültek, 
hogy azóta is emlegetik. Ennél több 
visszajelzés és lelkesítés szerintem 
egy édesanyának nem is kell. Bizto-
san tudom, hogy ebből hagyomány 
lesz, ha rajtunk múlik. A sétánk so-

rán aznap több emberrel beszélget-
tem, és felmerült, hogy igény van az 
ilyen szervezésekre, főleg most. Így 
már aznap félig elkészült a gyerek-
napi teljesítménytúra ötlete, aminek 
a szervezéséhez az eddig megismert 
kulcsembereket fogtam össze: olyan 
édesanyákat/nagynéniket, akikre tu-
dom, hogy számíthatok, hogy min-
denben benne vannak a gyerekekért 
és a jó célért, és mindezt önként te-
szik. Így velük már húsvéthétfő dél-
után elkezdtünk ötletelni. Dia, Niki, 
Lotti, Adri, Kata és Eszter az a csa-
pat, akikkel tulajdonképpen mindent 
előkészítettünk. A távoli jövőben 
szeretnénk az Óvárosban tökfaragó/
őszi díszítő versenyt (a házak nevez-
hetnek és az elkészült remekműveket 
egy térkép alapján találhatjuk meg), 
újabb adventi kalendáriumot opci-
onális szeretetvendégséggel és még 
sok mást. Igazából bármilyen ötletet 
szívesen fogadunk, és megvalósítjuk. 
Kicsiben, néha fapados megoldások-
kal, de annál több elszántsággal. A 
hagyományok - akár az új hagyomá-
nyok teremtése- összekovácsolja még 
jobban a közösséget. Egy jó közösség 
pedig nemcsak épül, hanem képes 
építeni is.

Patonai Gabriella

Óvárosi civil szerveződések
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Madarak és fák napja  
május 10.

Buta tyúk! Gyakran vágjuk oda dü-
hösen a másiknak, de nincs igazunk! 
A madarak nagyon is okosak! Ők a 
dinoszauruszok egyetlen ma is élő le-
származottai, és közel 200 millió éves 
fejlődésük során tökéletes lényekké 
váltak. Kicsi a fejük, mert a repülés 
fizikája ezt kívánja, de agyuk egy 
köbcentijében kétszer annyi idegsejt 
van, mint más gerincesekében. 
Irigyeljük őket, mert tudnak repülni, 
sokan közülük bravúrosan. Remekül 
tájékozódnak, memóriájuk fejlett, 
egyensúlyérzékük kitűnő, gyorsak ta-
nulékonyak és nagyon kíváncsiak is 

tudnak lenni. Képesek csoportosan, 
együttműködve élni, és nem ritka, 
hogy segítenek egymásnak, társaikkal 
magas szinten kommunikálnak. Sze-
retnek játszani is, ha úgy tarja ked-
vük, szórakoztatják magukat. Erről 
egy régi moszkvai cikk is tudósított. 
Az történt, hogy felújították, s így 
aranyfüsttel vonták be egy régi épület 
hagymakupoláját. A munka elkészült, 
a lakosok, szakemberek egyaránt elé-
gedetten szemlélték a ragyogó arany-
burkolatot. Igen ám, de hamarosan 
megjelenetek a varjak is! Visszatértek, 
hiszen az építkezés már nem zavarta 
őket. Azonnal birtokukba vették a 
kupolát és csúszkáltak rajta, roppant 
mód jól szórakoztak, koptatva ezzel a 

drága, csillogó aranyat. Elhűlve néz-
ték ezt az emberek, s mindent meg-
próbáltak, hogy elriasszák őket, de a 
varjak ragaszkodtak új játszóterük-
höz. Végül hívtak egy ornitológust, 
kinek tanácsára egy hosszú rúdon egy 
ragadozó madár sziluettjét fémből ki-
vágták és rögzítették azt az épület te-
tejére: Ez távol tartotta a hancúrozó 
varjakat. 
Szeretjük őket, mert szépek, hangju-
kat hallgatni üdítő, élvezet figyelni 
mozgásukat, csodálni tollazatuk ezer-
féle színét. Madárfigyelők ezrei szán-
ják rá minden szabadidejüket Európa 
szerte, hogy nyomukba szegődjenek, s 
ha csak pár percig is de láthassák e 
bájos, vagy épp fenséges  teremtmé-
nyeket, és megfigyeléseikkel segítsék 
a kutatók, természetvédők munká-
ját. Mert a madarak mindezeken felül 
fontosak is! Újra ültetik erdeinket, bio 
rovarírtók, és a többit már nem is so-
rolnám, hisz mindenki tudja. Vigyáz-
zunk rájuk! 

Vásárhelyi

Állati dolgok
„Mókuska- mókuska, 
felmászott a fára”

Az európai mókus (Sciurus vulgaris), 
népi nyelvben nevezik cibókának, 

evetnek. Fajuk jelenleg nem veszélyez-
tetett, de védelmük az élővilág egysé-
ge miatt nélkülözhetetlen. Az európai 
mókus hazánkban védett faj, eszmei 
értéke 25.000 ft. 
Színezetük mindig a környezetbe való 
beleolvadást segíti elő. A sötét fenyő-
erdőben a sötétbarna mókus sokkal 
kevésbé tűnik fel, mint a rókavörös, 
és fordítva. Úgy tűnik azonban, hogy 
a színkülönbségek a mikroklímával is 
összefüggésben állnak, mivel a vörös és 
vörösesbarna mókus elsősorban a me-
legebb és szárazabb, míg a sötétbarna 
a hidegebb és nedvesebb élőhelyekre 
jellemző. Hosszú farkukkal nem csak 
a faágakon ugrálva egyensúlyoznak, 
de éjszaka takaróként szolgál a hő-
háztartás fenntartásának érdekében. 
Az ugrásaikat a fákon mindig fent-
ről lefele végzik, így akár 4-5 métert 
is képesek „repülni„. Fenyőtobozzal, 
makkal, bogyókkal, ritkábban rova-
rokkal, gombákkal táplálkoznak. Spe-
ciális harapással nyitják fel a toboz 
pikkelyt, míg az eléggé kihajlik, vagy 
le is esik. Így férnek hozzá a magok-
hoz. Egy erdeifenyő-tobozzal 3  perc 
alatt végeznek. Mind a négy metszőfo-
guk folyamatosan egész életükben nő, 
koptatásuk nélkülözhetetlen. Bizalmas 
állatok, parkokban elszaporodva, köny-
nyen etethetőek, az ember közelében 
sem félnek. 
Minden évben a tavasz beköszöntével, 

számos babakorú állatka kerül a Tüs-
kevár Vad- és Egzotikus Állatvédő Ala-
pítvány ellátásába. Sokszor sérüléseket 
szereztek (ragadozó, macska támadás 
áldozataivá váltak), elárvultak vagy 
baleset (kiestek az odúból vagy favá-
gás alkalmával vesztik el lakhelyüket) 
érte őket. Nem ritka a végtagtörés, 
súlyos zúzódások, fejet ért ütés esetén 
az idegrendszeri tünetek. Gyógykezelé-
sük megfelelő szakmai felkészültséget, 
gyógyszeres kezelést, akár műtéti meg-
oldást igényelhet. Az ország számos 
pontjáról érkeztek már hozzánk segít-
ségre, gyógyításra szoruló állatok, ta-
vasszal általában újszülött korú csöpp-
ségeket kell ellátni. Felnevelésük nem 
könnyű feladat, 2-3 óránkénti speciális 
tápszeres etetést igényelnek, sebeiket, 
sérüléseiket el kell látni, gyógyszeresen 
kezelni. Ahogy cseperednek és gyó-
gyulnak viszonozzák a törődést, szép-
ségükkel, játékosságukkal, csibészsé-
gükkel. Gyógyulásukat követően egyre 
nagyobb kifutóban lehet felkészíteni 
őket a szabad életre, melyet a termé-
szetben elhelyezett biztonságos odú-
ban kezdhetnek meg. 
Kérjük, ha értékesnek tartja munkán-
kat, segítse alapítványunk működését 
adója 1%-nak felajánlásával. Adószá-
munk: 19097147-1-13.  Tüskevár Vad- 
és Egzotikus Állatvédő Alapítvány

Dr. Tóth Szabina
Dr. Schweickhardt Eszter
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Anya és gyermeke

Az anyaság, a termékenység ősidők-
től foglalkoztatja a művészetet. 
Anyák napja közelségében ezt a 
kérdést járjuk körül. Talán a legelső 
említésre méltó alkotás ebben a té-
makörben, a willendorfi vénusz. Ez a 
11,1 cm-es, női alakot formázó szob-
rocska, a prehisztorikus művészet 
egyik ikonja. Már az őskor ábrázolá-
saiban is felfedezhetjük a Vénusz-tí-
pusú telt idomú, eltúlzott nőies for-
mákat, melyek a termékenység és a 
természettel való kapcsolat ősi szim-
bólumaként ábrázolnak. Később, 
a reneszánsz időszakában az anya 

gyermek viszony szinte kizárólag 
biblikus képeken jelenik meg, Iste-
nanya és a kisded jézus kapcsolata-
ként. Raffallo képén is ezt látjuk. A 
XIX századik az anyaság idilli képét 
láthatjuk a festményeken. Az alko-
tások az otthon melegét, a biztonsá-
got és a családi harmóniát sugallják. 
A XIX.- XX. századi művészek al-
kotásain is megjelenik a klasszikus 
anya-gyerek téma, de az idillikus áb-
rázoláson túl az érzelmek, életérzé-
sek is előtérbe kerülnek. Gyermeket 
váró, terhet cipelő, sovány, hajszolt 
elkínzott asszonyokat, anyákat áb-
rázolnak, melyek olykor a társadal-
mi igazságtalanságra akarják felhív-
ni a figyelmet. Tornyai János képén 
az Anya szorosan magához szorítja 
gyermekét, két karjával óvja, védel-
mezi a világtól. A földön ülő nincs-
telen, mezítlábas anya, a cselédség 
„bús magyar sorsát” mutatja be a 
művésztől megszokott szuggesztív 
módon, komor színvilágú ábrázolá-
sával. Ezzel szemben Gauguin fest-
ményén a tahiti anya, a világ zajá-
tól messze, a csendes szigetvilágban 
büszkén és boldogan ül gyermekei 

körében. Az eddigi képeken a gyer-
mekek passzívan jelentek meg a fest-
ményeken. Ezzel szemben Picassó 
alkotásán a kisded megsimogatja 
anyja arcát. Az anya tekintetére, 
becéző szavaira válaszol ezzel a gesz-
tussal a kicsi. Ezen a képen a sze-
replők között fizikai interakció jön 
létre. Klimt festményén ez a kapcso-
lat tovább mélyül, és a teljes lelki 
harmóniának lehetünk tanúi, melyet 
a művész szemérmes és allegorikus 
ábrázolásmódja tökéletesen kiemel.

lehel

Képek - Festők
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Finito 

A Terembura Színtársulat másfél éve 
próbálja Tasnádi István Finito című 

tragikomédiáját. Többször előrevetítet-
ték már a bemutató dátumát, de az élet 
eddig minden esetben felülírta a terve-
ket. A tetőző világjárvány nem engedte 
a színházi előadások megtartását, de 
most úgy néz ki, lassan végre visszatér-
het a régi életünk, szórakozhatunk, jár-
hatunk közösségekbe, nézhetünk színi 
produkciókat.
Hétfő este volt szerencsém látni a Te-
rembura próbáját. Csillogó szemek, ha-
tártalan energia, töretlen lendület jel-
lemzi az egész társulatot. Ahogy álltam, 
és hallgattam a szereplőket, a dialógu-
sokat, éreztem, hogy ez az előadás is 
méltó folytatása lesz az eddig látott ko-
médiáknak. Biztos vagyok benne, hogy 
a nézőkre is átragad az a jókedv, ahogy 
a szereplők a színpadon szórakoznak és 
nevetnek. Alig várom, hogy láthassam 
a teljes előadást. Én ott leszek!
Bemutató helyszíne és dátuma: 2021. 

május 29. 19.00, Dunaharaszti, József 
Attila Művelődési Ház.

szerk.

Mint erről már korábban szó volt, az Önkormányzat jóvol-
tából 2020.10.16-án új helyre költözött a Védőnői Szolgálat, 
a Damjanich u 23. sz alá. Az épületben tágas, világos, ta-
nácsadások számát tekintve is szinte ideális helyszínre ke-
rültünk. 
Az egyetlen, ami hiányzott nekünk, a gyermekeknek és a 
szülőknek egyaránt, a megszokott színes, játékokkal teli, 
megnyugtató környezet. A csupasz fehér falak hidegen vet-
tek körül bennünket.
Gondoltunk hát egy merészet, és a hozzánk érkező kicsi 
és nagyobb gondozottak vidámabbá tétele, a várakozás né-
hány percének kellemesebbé tétele érdekében elhatároztuk, 
hogy színesebbé varázsoljuk a falakat! Munkáltatónk segít-
ségével beszereztük a szükséges eszközöket, festékeket, ku-
takodtunk az internet csodás világában, hogy mi lenne az a 
színes, vidám háttér, ami vidám környezetet nyújt.
Beindult a festékkeverés, működött a „boszorkánykonyha”! 

Így születtek meg a védőnők keze munkája nyomán a 
tündérek, légballonok, apró állatok, kisebb- nagyobb 
növények és fák, a munka végéhez közeledvén a profizmus 
is egyre inkább megjelent a falakon, a gyakorlat meghozta 
a gyümölcsét, figuráink egyre kifinomultabbá váltak, 
megjelent a falon egy szavannai látkép is. A dekoráció 
készítésére sok-sok órát nem sajnálva, élvezettel lelkesen 
rajzoltuk és festettük a mintákat a falra. Még vannak 
ötleteink, milyen módon hagyhatnánk még kéznyomunkat 
a falakon.
De nem álltunk meg a belső környezetnél, gondoltuk, ha 
már belül növények és virágok vesznek minket körül, le-
gyen ez így a külső környezetünkben is! Köszönetet mon-
dunk Heil Ádámnak is, akinek a támogatásával az udvaron 
és az utcán is színes virágok ültetésére került sor, amelyet 
köszönünk szépen neki!
Reméljük, hogy az általunk kialakított vidám, színes kör-
nyezet a városban élő és hozzánk érkező gyermekek és szü-
lők számára is sok örömet okoz, még kellemesebbé téve a 
védőnőkkel való találkozást.

Szatmári Judit védőnő

SZÍNESEDIK A VÉDŐNŐI TANÁCSADÓ
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HIRDETMÉNY
A Dunaharaszti Temető Területén 
lévő valamennyi 1996. december 31-ig 
koporsósan temetett, szimpla és dupla 
sírhelyek, valamint a 2011. december 
31-ig elfoglalt urnafülkék és urnasírok 
Újraváltására. 
A temető irodájában jelentkezzenek!
A sírhely 25 éves lejárati ideje az 
utolsó koporsós temetéstől számít.
A sírhelyekbe történő urna, illetve 
exhuma behelyezése a sírhely lejárati 
idejét nem hosszabbítja meg.
Urnafülkék és urnasírok esetében az 
első urna behelyezésétől számít a 10 
éves lejárati idő.

IMPRESSZUM

Szerkesztők: dr. Szalay László polgármester. 
Szerkesztőség: Dunaharaszti Polgármesteri Hivatal 
2330 Dunaharaszti, Fő út 152., 
Tel.: 504-450, e-mail: Dharaszti2000@gmail.com 
Fotó: Teszár Ákos, szerzők. 
A kéziratok leadási határideje: megjelenést megelőző hónap 20-a. 
Kéziratokat 60 napig őrzünk meg és nem adunk vissza. 
Hírdetés felvétel: Dharaszti2000@gmail.com.  Tel.: 70 225 00 35
A szerkesztőség fenntartja magának a jogot a leadott anyagok szerkesztésére. 
A leadott anyagok és hirdetések valóságtartalmáért a szerkesztőség nem vállal felelősséget. 
Megjelenik 8800 példányban.  
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2021. március hónapban 
elhunytak neve és életkora

Balogh Imréné  élt 82 évet
Balogh László  élt 62 évet
Basa István  élt 73 évet
Battai Győző Gyuláné élt 76 évet
Bitt Ferenc  élt 72 évet
Csendes Gábor Zoltán élt 53 évet
Deli Józsefné  élt 73 évet
Dóka László   élt 70 évet 
Eisenhoffer Zsolt Ferenc 

élt 53 évet
Erdős Piroska Mária élt 61 évet
Farkas Jenőné  élt 85 évet
Farkasné Kiss Edit Erzsébet 

élt 65 évet
Fodor Ferenc  élt 47 évet
Füzesi Lajosné  élt 70 évet
Hefkó Ferencné  élt 82 évet
Horváth Imre  élt 85 évet
Horváth Jánosné élt 94 évet
Juhász Sándor  élt 48 évet
Kaizer Károly  élt 67 évet
Kondorosi József élt 74 évet
Kovács Károlyné élt 87 évet
Kurucz Mátyás    élt 86 évet
Lakatos Mihályné élt 85 évet
Láncos Sándorné élt 75 évet
Lókucza Sándor  élt 35 évet
Mihajlovics Anna Veronika 

élt 76 évet
Nagy István  élt 91 évet
Nyári Tibor  élt 79 évet
Nyíri Sándor József élt 38 évet
Papp Ernő  élt 85 évet
Schmidt Károly  élt 80 évet
Sós Kálmán  élt 62 évet
Sztanó-Berki Anna élt 38 évet
Tenczler Józsefné élt 68 évet
Timár Krisztina  élt 53 évet
Váradi Györgyné élt 81 évet
Virág Béla  élt 87 évet

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

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

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

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

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

Mentők
D.HARASZTI MENTÉSI PONT  24 655 443

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

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

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

Szakmai vezetője: Dr. Békássy Szabolcs 

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

Kedvesek!
2021. márciusban  
születettek névsora
Rőth Dániel  03. 01.
Lehoczky Abigél 03. 04.
Zsidi Vencel  03. 05.
Droppa Benedek 03. 07.
Jakab Szelina  03. 07.
Kövecses Erik Joel 03. 08.
Hadik Zselyke  03. 09.
Maár Natasa  03. 10.
Nyírő Szonja  03. 10.
Csukás Teodor          03. 11.
Pakot Babett  03. 11.  
Árdánházi Bendegúz Pá       l03. 13.
Győrffy Nándor  03. 15.
Som Vencel Benjámin 03. 15.
Versánszki Zoé  03. 15.
Olajos-Horváth Csongor 03. 25.
Kalapács Milán  03. 27.
Mayer Sebestyén 03. 27.

Közélet

Ez úton szeretnék köszönetet mondani azoknak, akik fiúnk LÓKUCZA SÁNDOR  
(35) temetésén részt vettek és osztoztak a család fájdalmában és elkísérték utolsó 
útjára.

Lókucza család



„Soha nem tudhatjuk, mikor 
kerül veszélybe az életünk”

Írta   szülei 25.  házassági évfordu-
lójára készült ünnepi beszédében a 
mindössze 35 éves Lókucza Sándor, 
aki még akkor nem gondolt az ak-
tuálisan a fejünk felett lebegő Co-
vid-19 vírusra. Ő volt az a fiatalem-
ber, akit Dunaharaszti lakosainak 
jelentős része különböző okból, de 
ismert, szeretett. 
Írói tehetsége, emberszeretete, az 
emberek iránti szociális érzékenysé-
ge nagyon hamar megmutatkozott. 
Már általános iskolai tanulmányai 
alatt készített interjúkat diáktársa-
ival, tanáraival, sőt 2003 őszén vá-

rosunk polgármesterével, dr. Szalay 
Lászlóval is. Dunaharaszti vezető-
jétől érdeklődött az oktatásügyről, 
egy esetleges sportcentrum létreho-
zásáról, s az átmenő forgalom las-
sításáról, egy sebességkorlátozás se-
gítségével.
Sanyika – ahogyan mi hívtuk, ta-
nulmányait a II. Rákóczi Ferenc 
Általános iskolában kezdte Wagner 
Magdi néni osztályában, majd Ma-
daras István osztályfőnök irányítá-
sával folytatta, s ballagott el tőlünk. 
Sokszor bizonyította már az alsó 
tagozaton is, hogy ő írásban szereti 
kifejezni önmagát, sőt így kortársa-
ihoz képest kitűnő tehetséggel. Az 
általános iskola befejezése utánta-
nulmányait a pesterzsébeti Német 
Nemzetiségi Gimnáziumban foly-
tatta, jó tanulmányi eredményekkel. 
Ekkor már német nyelven is készí-
tett interjúkat. Megismerkedett Er-
dei Zsolt bokszolóval, Kovács István 
Kokóval, akiket neki köszönhetően 
diáktársai is megismerhettek.
Ilyen formán betekintést nyert bok-
szolóink életébe, a boksz világába, s 
számos cikket írt a „Szorító” nevű 
szaklap különböző számaiban, töb-
bek között   megemlékezve Erdei 
Zsolt 30. születésnapjáról.
Tanulmányait a  Dunaújvárosi Föis-
kola Kommunikáció- Médiatudo-
mány szakán folytatta,  ahol tanul-

mányi eredményének köszönhetően 
a 2. évtől köztársasági ösztöndíjat 
kapott, s jeles diplomával újságíró 
lett. Ezt követően a Budapesti Mű-
szaki és gazdaságtudományi egye-
tem mesterképzésén kommunikáció 
és médiaszakértő okleveket szerzett. 
Ezalatt statisztált  filmforgatásokon, 
gyakornokként dolgozott a Duna te-
levíziónál. 26 éves koráig tanult.
Végül a Budapesti Javítóintézet 
Csoportelőadójaként helyezkedett 
el. Munkáját teljes erőbedobással, 
lelkiismeretesen végezte. Kollégái 
szerették, tisztelték.
Hangsúlyozni kell, hogy amit nem 
lehet megtanulni, Sanyika azt is 
tudta, ill. szüleit ismerve örököl-
te: szeretetteljes, őszinte, igaz, ga-
lamblelkű volt, érzékeny az emberek 
gondjaira, az emberek világnézetére.
Szüleinek írt beszédében nagyszü-
leihez is szól: „büszkék lehettek lá-
nyotokra, fiatokra, hogy 25 év során 
ennyi mindent megtettek családju-
kért.
Mi is így érzünk veled kapcsolat-
ban Sanyika! Büszkék vagyunk, 
hogy rövid, de annál tartalmasabb 
életed során ilyen sok értéket adtál 
nekünk, hogy ennyi mindent tettél 
embertársaidért!
Nyugodj békében!

Humicskó Zsuzsanna

Búcsúzunk
Életének 90. évében meghalt Kazai 
Károly a DMTK egykori elnöke, a 
labdarúgó szakosztály volt vezető-
je. Magas, szikár ember volt, akiről 
puszta ránézésre bárki megállapít-
hatta, hogy köze lehetett a sport-
hoz.
Szinte alig akad olyan labdasport, 
amit ne űzött volna igazolt verseny-
zőként. Legmagasabb szinten (NBI) 
a Pesterzsébeti Vasasban kézi- és 
röplabdázott. Az ESMTK-ban, 
majd a Csepel Autógyár csapatá-
ban focizott, a Pesterzsébeti Va-
sasban teniszezett és a Lámpagyár 
csapatában kosarazott. Az aktív 
sportot szinte sosem hagyta abba, 
még 70 évesen is röplabdázott egy 
baráti társaságban.

A sport volt az élete. Amikor már 
nem versenyzett, – edzőként, veze-
tőként segítette azt. Tette mindezt 
a FÉG sportkörnél és harasztiként 
a DMTK sportegyesületében. Az el-
ismerés sem maradt el, 1996-ban a 
Magyar Sportért Érdemérem kitün-
tetésben részesült.
Sokan ismertük, és tiszteltük. Emlék-
szünk a háza előtti beszélgetésekre, 
miközben folyamatosan integetett az 
autósoknak, szép emlékekkel gondo-
lunk a hangulatos sportbálokra, ami-
ket mindig odaadóan szervezett, és 
az is sokunknak bevillan ahogy vágja 
a sövényt a Hősök terén, – mert sze-
retett önzetlenül segíteni.
Ha összerakjuk az emlékképeket, ki-
rajzolódik előttünk egy magas szikár 
ember alakja, akinek élete a sport-
ban teljesedett ki és akinek ezen ke-
resztül nagyon sokat köszönhetünk.

Emlékét megőrizzük, nyugodjon 
békében!
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Navigare necesse est, vivere non est ne-
cesse. Azaz magyarra fordítva a híres 
ókori latin mondást: Hajózni szükséges, 
élni nem muszáj. Ezt mondta Nagy 
Pompeius a hajósainak, akik viharban 
nem akartak útra kelni, noha a gabo-
na kereskedelem az életet jelenthette. 
Akkoriban a rómaiaknak még nem 
voltak olyan hajózást támogató eszkö-
zeik, amiket Fazekas Ákos és csapata 
készít, de ahogy az interjúból is kiderül, 
és elmondja, a vitorlázás, mint tech-
nikaisport nem csupán a műszereken 
múlik.
Fazekas Ákos 2020-ban első díjat nyert 
Balaton 25-ös hajójával saját kategóri-
ájában a Kékszalagon. Saját fejlesztésű 
vitorlázáshoz használható hajóműszere-
ket fejleszt, amival díjakat is nyert. A 
Magyar Rádióban is dolgozott hang-
technikusként, stúdiótechnikával is 
foglalkozott. Híradástechnika szakon 
végzett a Műszaki Egyetemen, az egye-
tem elvégzése óta tanít elektrotechnikát 
abban a középiskolában, ahová ő is járt, 
a Puskás Tivadar Távközlési Techni-
kumban. Kamaszkora óta vitorlázik, 
minden hétvégét Balatonlellén tölt a 
kikötőben, rendszeresen versenyzik.
Hogyan indult a műszaki érdek-
lődése, miért szeret gépeket al-
kotni?
Három éves korom óta lakom Duna-
harasztiban, ekkor költöztünk ide. Ne-
velőapámat, Kovács Nándort sokan 
ismerték, mert nagyon ügyes kezű esz-
tergályos, szerszámkészítő volt, sokan 
szerették őt és úgy emlegették, hogy 
„Nándi majd megoldja” – ő pedig való-
ban kitalálta, megalkotta azt a szerszá-
mot, amire szüksége volt pl. egy autósze-
relőnek. Mondhatom, hogy ott nőttem 
fel a gépműhelyben, hetedikes-nyolca-

dikos koromban már forrasztópákával 
a kezemben keltem-feküdtem. Közben 
nagyon szerettem a fizikát, ide jártam a 
Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskolá-
ba. Tanulmányi versenyekre is jártunk, 
s általában el is hoztuk a területi verse-
nyek valamelyik első három díját a ba-
rátommal, Varsányi Zsoltival. A Puskás 
Tivadar Távközlési Technikumba felvé-
teliztem nyolcadik után, ami akkoriban 
nagyon magas színvonalú szakmai ok-
tatást nyújtott, az ország élmenyőzé-
be tartozott, s onnan mentem tovább 
a Kandó Kálmán Műszaki Főiskolára, 
majd a Műegyetemre. Villamosmérnök 
vagyok, de alapvetően erősen gépész 
beállítottságú, és ezt egyértelműen a 
nevelőapám műhelyéből hozom. Engem 
mindig az érdekelt, hogyan lehet megal-
kotni azt a szerkezetet, ami valamiben 
segít bennünket, valamit nyújtani tud, 
amire nekem szükségem van.
Honnan jött a vitorlázás iránti 
szenvedély?
Szintén a nevelőapámtól. Tizenöt éves 

voltam, amikor Nándi vett egy kis vi-
torlást Balatonföldváron. A kikötőben 
a hajón aludtunk, belecsöppentem ebbe 
a kikötői életbe, ami magával ragadott. 
A hajóvezetői tanfolyamot 20 évesen 
végeztem el Földváron, de később átke-
rültünk a balatonlellei kikötőbe, azóta 
is ott vagyunk. Két évet vitorláztunk 
csak kedvtelésből, aztán egyszer elmen-
tünk versenyezni és onnantól nem volt 
megállás. Először harmincból lettünk 
huszadikak, aztán tizenötödikek, aztán 
az első tízbe is bekerültünk. Mivel én 
műszaki beállítottságú vagyok, a vi-
torlázás pedig egy technikai sport, így 
állandóan agyaltam azon, hogy mit 
lehetne technikailag fejleszteni, hogy 
még jobbak legyünk.  A hajózási bol-
tokban lehet kapni olyan műszereket, 
amik megmutatják, hogy milyen gyor-
san megy a hajó, mi a szélirány, meny-
nyire erősen fúj a szél, de ezek azért 
nagyon drága műszerek. A hajós bará-
taim közül viszont mindenki mérnök, 
így elhatároztuk, hogy építünk egy ha-
jóműszert. Ez 2010-ben történt, akkor 
építettük meg az elsőt, de folyamatosan 
fejlesztettük. Beletettünk pl. GPS-t is, 
így egyre „élesebbek”, vagyis hatéko-
nyabbak és gyorsabbak lettünk a többi 
hajónál. Velocity Made Good – vagyis 
VMG ez betűszó az szakszó, ami a vi-
torlázás hatékonyságát méri. Ez a mű-
szerünknek az egyik lényege.
Milyen versenyeken indultak?
A BAHART Regatta volt az első ver-
seny, amin indultunk, aminek ráadásul 
volt egy komoly motivációs ereje, hogy 
nagy kedvezményt kaphattunk a kikö-
tődíjból a következő szezonban, ami 
nekünk sokat segített. Három alkalom-
mal nyertünk a Balaton 25-össel a saját 
kategóriánkban. Ezeken a versenyeken 
Yardstick 1,2,3 kategóriák vannak, ez 
tulajdonképp egy előny-hátrány jellegű 
rendszer, ami aztjelenti, hogy a Tra-

Hajózni szükséges
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bant a Mercédesszel tud versenyezni. 
Mi a Yardstick 3-as kategóriában va-
gyunk, kicsi hajóval, 3, olykor 4 fős 
legénységgel. A legnépszerűbb verseny 
Magyarországon a Kékszalag, ezt is-
merik a legtöbben, így számomra is 
nagyon fontos, hogy tavaly ezen a ver-
senyen sikerült elhoznunk az első he-
lyet. Gyönyörű a díj is, amit kaptunk 
és nagy becsben tartunk.
Hogy indult a hajózási műszerek 
eladása?
A barátaink szóltak, hogy ők is szeret-
nének ilyet, és elkezdtük tökéletesíteni a 
műszer minden tartalmát. A szoftveren 
kívül az is nagyon fontos, hogy milyen 
anyagból készül, hiszen minden időjá-
rásnak ellen kell állnia: a forró napnak, 
a komoly mínuszoknak, az erős UV su-
gárzásnak, a viharoknak, sőt a villám-
csapástól is tartanunk kell, hiszen elég, 
ha pl. 10 km-re van egy nagy vihar, így 
elektromos kisülés alakulhat ki a mű-
szer és a villám energiája között. Min-
den fém alkatrész rozsdamentes acélból 
készül, nem korrodálhat. Nagyon sok 
mindenre kell figyelni és rengeteg kísér-
letezés kell ahhoz, hogy megtaláljuk a 
megoldásokat. A Hungexpon a Buda-
pesti BoatShown 2012-ben bemutattuk 
a műszert, s az évek alatt több díjat 
is nyertünk. Úgy kezdtük, hogy egy 
meteorológiai szélmérőt szétszedtünk 
és elektronikát tettünk bele, hogy mi 
fokra pontosan meg tudjuk mondani, 
hogy honnan fúj a szél, a hajó hosszten-

gelyéhez képest mekkora a szél beesési 
szöge és mekkora a sebessége. A gyártó 
azonban megszüntette ezt a szélmérőt, 
így mi kifejlesztettük a saját műsze-
rünket, amit itt gyártunk Harasztiban 
az első mozzanattól az utolsóig. A mi 
műszerünkkel mobiltelefonon keresztül 
össze tud kapcsolódni a felhasználó és 
úgy tudja a szoftvert frissíteni. Én arra 
vagyok a legbüszkébb, hogy mi egy 
teljes támogatást is adunk a vevőink-
nek, nem csak a műszert – ez a legfőbb 
különbség a boltban kapható drágább 
műszerekhez képest. Egy volt diákom 
írja a szoftvert, Becsey Ákos, aki azóta 
szintén végzett a BME-n, egy informa-
tikus beállítottságú villamosmérnök. 
Folyamatosan teszteljük a műszerünket 
és a vásárlói visszajelzések alapján fej-
lesztjük a szoftvert. 2012-ben adtuk el 
az első WINDWISERT, s azóta kb. 150 
darabot vettek meg, ha mindent össze-
számolok. Tehát kb. 150 hajó használja 
a műszerünket, sokszor szembe jön ve-
lem a saját termékem. (A Kékszalagon 
kb. 600 hajó indul.  - szerk.)
A műszer mindenben segít és ga-
rantálja a sikert?
Dehogy. Nagyon sok mindentől függ, 
hogy mennyire ügyesen vitorlázik va-
laki. Sőt, az igazi vén tengeri-balatoni 
medvéknek, a vitorlázás nagy öregjei-
nek nincs is szüksége műszerre, mert a 
hajó mozgásából, a vitorlából, a szél-
jelző szalagokból és a rengeteg tapasz-
talatból tudják, hogyan, milyen dön-

tést kell meghozni ahhoz, hogy a hajó 
a leggyorsabban és a legpontosabban 
haladjon. Nem mindegy, hogy észa-
ki vagy déli oldalon vitorlázunk, nem 
mindegy, hogy mikor váltunk irányt, 
melyik hegynél merre fordulunk. Soha 
nem lehet elbambulni. A műszer vi-
szont segít, mert tudatosabbak leszünk 
vele, talán azt is mondhatjuk, hogy tá-
mogat bennünket a tanulásban. Túra-
versenyen sokat segítenek a műszerek, 
amikor egyik kikötőből a másikba kell 
átérnünk minél gyorsabban, de pálya-
versenyen, amikor bójákat kell megfe-
lelő sorrendben megkerülni, akkor nincs 
a műszereknek sok feladata, mert nincs 
idő rá, hiszen a szakaszok rövidek.
Hogy hívják az Ön hajóját?
Penny. Így vettük meg jócskán lehar-
colt állapotban egy banktól, aminek 
minden hajóját valamilyen váltópénz-
ről nevezték el. Felújítottuk, törődtünk 
vele, hogy abban az állapotban legyen, 
amiben most van. Egy hajót soha nem 
szabad átnevezni, mert azt mondják, 
hogy a hajó az egyetlen tárgy, aminek 
saját személyisége van és ha az ember 
elkezd törődni vele, akkor meghálálja. 
A hajó érzi, ha szeretik.

Dunaharaszti Város YouTube csa-
tornáján megtekintheti a Windwiser 
műszer bemutatását Fazekas Ákos 
tolmácsolásában.

Hazay

A Csónakház hírei!

Az idei szezonunk – hasonlóan, mint az előző - a koronaví-
rus jegyében zajlik. Sajnos a korlátozások minket is érinte-
nek, mivel szakosztályunknál nincs még verseny szakága. 
A korán beköszöntött jó idő mindenkit a vízpartra csábít, 
sokan szeretnének csónakázni, azonban a nyitás pontos 
időpontjáról még nem tudunk tájékoztatást adni, hiszen 
erről nem mi döntünk. Természetesen ahogy lehetőség lesz 
rá, azonnal megtesszük. 
Az iskolák nyitásával együtt tervezzük az evezős foglalko-
zások folytatását is az előírások szigorú betartatása mel-
lett. Sajnos a tavaszra tervezett közösségi programjaink 
elmaradtak, de bízunk benne, hogy a nyári vízitúránkat, 

az augusztus 20-i fáklyás evezésünket, és az Által-érre ter-
vedzett programunkat meg tudjuk valósítani. 
A vízitelep az eddigieknek megfelelően szombat-vasárnap 
9-18 óráig lesz nyitva, ekkor lehet kenut, kajakot, sup-ot 
bérelni. Az árak nem változtak a tavalyihoz képest.
Továbbra is lehet bérelni a telepet családi-, céges rendez-
vények megtartására. Az idei évtől igény szerint sárkány-
hajózásra is van lehetőség az elmúlt évben vásárolt 20 sze-
mélyes verseny hajóval, mely ideális csapatépítő program.
A csónakházban már az idén is történt fejlesztés. Beköt-
tettük az internetet, kijavíttattuk a garázsok szigetelését, 
esővíz elvezetését. A Sport-szigeten tervezett Önkormány-
zati fejlesztésbe is bekerült a csónakház.

Czompa Gyula 
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Társaságunk, a DTkH Nonprofit Kft. 
a környezettudatosság jegyében, a 
közszolgáltatás keretein belül, Ügy-
feleink kényelmi szempontjait szem 
előtt tartva, lakossági házhoz menő 
szelektív hulladékgyűjtést is végez. 
Ez azt jelenti, hogy Dunaharaszti 
város közigazgatási területén, min-
den páratlan héten, a meghirdetett 
járatterv szerint, összegyűjtjük az 
ingatlanok elé, sárga színű hulladék-
tároló edényekben kihelyezett sze-
lektív csomagolási hulladékot (fém, 
műanyag, tetrapack). Valamint kék 
színű hulladéktároló edényzetben a 
papír hulladékot. Továbbá, külön sár-
ga színű DTKH-s emblémával ellátott 
zsákokban az üveg hulladékot (öblös 
üveg palackok, bébiételes, befőttes, 
savanyúságos üvegek). Eddig egysze-
rűen hangzik, és ez a gyakorlatban is 

ilyen egyszerű! Járjuk körbe a szelek-
tív gyűjtést, hogyan végezzük jól!
Mi kerülhet a SÁRGA szelektív 
hulladéktároló edénybe?
Műanyag (kiöblítve, laposra taposva): 
színes- és víztiszta PET palack, kupak 
(üdítős, ásványvizes), kozmetikai és 
tisztítószerek flakonjai (pl: samponos, 
öblítős, mosogatószeres), reklámsza-
tyor, nylonzacskó, csomagolófólia, fólia 
(zsugor és strech), joghurtos, tejfölös 
és margarinos dobozok, fém- és italos 
kartondoboz (kiöblítve, laposra tapos-
va): fém italos doboz (pl: üdítős, sörös, 
energiaitalos), tartós tej és üdítők do-
bozai (TetraPack), konzervdoboz.
Mi kerülhet a KÉK szelektív 
hulladéktároló edénybe?
Papír (tisztán, laposra hajtogatva): 
kartondoboz, hullámpapír, élelmisze-
rek és kozmetikai cikkek papírdobo-
zai, színes és fekete-fehér újság, szó-
rólap, prospektus, irodai papír, füzet.
Mi kerülhet a SÁRGA színű zsákba?
üveg palack (öblös üveg palackok, 
bébi ételes, befőttes, savanyúságos 
üvegek). Amennyiben nem rendelke-
zik DTkH emblémás sárga sínű zsák-
kal, akkor bármilyen átlátszó zsákban 
kihelyezheti üveg hulladékát a meg-

adott gyűjtési napon. A mindenkori 
begyűjtéssel egyidejűleg munkatársa-
ink cserezsákot biztosítanak.
Mivel a DTkH Nonprofit Kft. szolgál-
tatásával meglehetősen nagy területet 
fed le, ezért a helyi hulladékgyűjté-
si szokások régiónként eltérhetnek. 
A sárga zsákon feltüntetett gyűjté-
si tájékoztatót kérjük, hogy hagyják 
figyelmen kívül, mert Dunaharaszti 
közigazgatási területén a fentiekben 
részletezett módon történik szelektív 
hulladékok gyűjtés.
Lapítsd, taposd, tömörítsd!
A gyűjtés egyik FONTOS momen-
tuma, hogy lehetőség szerint a sárga 
kukába a lehető legkisebb térfogat-
tal helyezd el a műanyag palackokat, 
flakonokat, dobozokat! Lapítsd ki az 
italos kartonokat, a palackokat is. A 
műanyag kupakokat nem szükséges 
visszacsavarni! A kék kukába szintén 
laposra hajtogatva kérnénk, hogy el-
helyezd a papír hulladékot. Mindezek 
elősegítik, hogy több csomagolóanyag 
férjen a hulladéktároló edényzetekbe, 
ezáltal a gyűjtőjárművekbe is!

DTkH Nonprofit Kft.

Gyűjtsd szelektíven a csomagolási hulladékot!
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A tavasz ébredése
Megérkezett a május, úgyhogy itt az 
ideje beindítani a grillsütőt és hideg, 
frissítő üdítőket felszolgálni, mint pél-
dául a májusi bólé.
Az elkészítés előtti napon szerezzük 
be kétcsokornyi szagos mügét vagy 
más néven szagos galajt, mossuk meg 
és hagyjuk száradni éjszakára. Más-
nap egy madzag segítségével kössük 
össze egy csokorba, öntsünk egy liter 
fehérbort egy bólés tálba és ebbe 30 
percre lógassuk bele az összecsomó-
zott szagos mügét anélkül, hogy a 
szára beleérne. Vegyük ki a mügét, 
öntsünk még a tálba 1,5 liter rozét 
és adjunk hozzá néhány narancsszele-
tet, hűtsük. A tálalás elött keverjünk 
hozzá egy fél liter pezsgőt és tegyünk 
hozzá jégkockákat is. Frissítő és pom-
pásan illik minden grill recepthez.

Andalúziai Gazpacho
Egyszer, amikor Dél-Spanyolországban 
jártam, egy paradicsomlevest rendeltem 
magamnak, amit nagy meglepetésemre 
hidegen és jégkockával tálaltak. Első 
gondolatom az volt, amikor megláttam 
a levest, hogy teljes idiótának akarnak 
nézni engem. Ennek ellenére megkós-
toltam és rendkívül ízletesnek találtam, 
így nem panaszkodtam. Jól tettem, 
hogy nem szóltam, ugyanis kiderült, 
hogy ez egy különlegesség Spanyolor-
szágban, amit forró napokon étkezések 
között fogyasztanak. Egy közmondás 
úgy szól erről: Gyomrot gazpachoval 
nem lehet elrontani.
Az összes hozzávalót egy mixerbe tesz-
szük. 2-3 szelet fehérkenyér, 500 g érett, 
meghámozott és kimagozott paradi-

csom, 1 db kígyó uborka meghámozva, 
kimagozva és kockára vágva, 1 db kima-
gozott és felvágott paprika (kaliforniai), 
3-4 foghagymagerezd, 1/8-ad, azaz 
0,125 liter olíva olaj, só, 2-3 kanálnyi 
borecet kell hozzá. Mind ezt mixeljük 
össze és utána hűtsük le.  Tetszés sze-
rint jégkockát is hozzá lehet adni így 
nem csak frissítő, hanem mókás is.

Csirkenyársak szalonnával és ba-
zsalikommal
Klopfoljunk egyenletesen laposra 4 
csirkemellfilét. 2 kanálnyi sűrített pa-
radicsomot egy szétnyomott foghagy-
magerezddel összekeverünk. Ezzel 
bekenjük a csirkemellfiléket és erre rá-
teszünk egy-egy füstölt szalonnát majd 
bazsalikom leveleket. Ha ezzel készen 
vagyunk, feltekerjük és megszórjuk só-
val, borssal. Vastag szeletekre vágjuk, 
4 fogpiszkálóval rögzítjük ezeket és 
fogpiszkálókat olíva olajjal bekenjük. 
Mindkét oldalát 5-5 percig sütjük a 
forró grillsütőn. Evés közben az ízek 
Olaszországba fogják repíteni.

Baszk Borjúkotlett/bordaszelet
Egy narancsot forró vízzel megmos-
sunk, majd lereszeljük a héját, és fél-
be vágjuk. Az egyik felét szeletekre 
vágjuk, míg a másikat kifacsarjuk. 
Készítsünk el egy fűszerkeveréket 
rozmaringból, finomra aprított me-
télőhagymából és a lereszelt narancs-
héjből. Mind a négy borjú bordasze-
letbe ”zsebet” vágunk majd sonkával, 
Gruyere sajttal és a fűszerkeverékkel 

megtömjük. Összetűzzük hústűkkel és 
bekenjük olíva olajjal. Pirítsuk meg 
5 percig egy oldalát, majd forgassuk 
meg és 5-6 perc alatt süssük készre. 
A forgatás után tegyünk rá rozma-
ring gallyakat és csöpögtessünk rá na-
rancslét. A végén a narancsszeleteket 
is dobjuk rá a grillre egy pillanatra 
utána tálaljuk a kotlettel együtt.

Amerikai Spareribs
Egy hagymát kockára vágunk és két 
evőkanálnyi (ek.) zsírban megpirít-
juk. Adjunk hozzá 4 ek. ketchupot, 
5 ek. vizet, 3 ek. worcester szószt, 2 
ek. ecetet, 4 ek. citromlét, 2 ek. cuk-
rot, 2  teáskanál (tk.) mustárt, 1 tk. 
szárított bazsalikomot és fél tk. chi-
liport, keverjük össze majd hagyjuk 
lassú tűzön főni 30 percig. A bordá-
kat takarjuk be alufóliával és süssük 
elő a sütőben 200 fokon 30 percig. 
Ezek után pakoljuk rá a grillsütőre és 
kenjük be a szósszal, fordítsuk meg, 
másik oldalára is tegyünk a szószból 
és hagyjuk sütni. Ezt az egész folya-
matot mind addig kell csinálni, míg a 
bordák átsülnek és egy ropogós kérget 
nem kapnak.
Ez a néhány recept élményé teszi a 
grillezést.  Végezetül egy egyszerű, de 
ízletes köret, amivel még jobban fel 
tudjuk dobni a hétvégi grill partit.

Citromos krumpli
1 kg krumplit meghámozunk és da-
rabokra vágunk. Egy mélyebb tepsibe 
eloszlatjuk, sóval és 2 ek. oregánóval 
fűszerezzük. Tegyünk hozzá olíva ola-
jat és 3 citromnak a levét és annyi 
vizet öntsünk rá, hogy épp hogy be-
lepje. Melegítsük elő a sütőt 200 C 
fokra, és hagyjuk párolódni, míg el 
nem, párolog a víz belőle. Ha meg is 
szeretnénk pirítani, akkor néha önt-
sünk rá egy kevéske olíva olajat. Befe-
jezésképpen hagyjuk picit állni.

Gyerünk, ess neki a grillsütőnek!

Schwarz Volker
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A Touran modellek motorizáltságtól függő, kombinált átlagfogyasztása: 5,3-6,5 l/100 km; CO₂-kibo-
csátása: 139-148 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 össze-
hasonlítására szolgálnak. Ezen értékeket egyes többletfelszereltségek, tartozékok, valamint a vezetői 
szokások és egyéb, nem technikai jellegű tényezők is befolyásolják. A kedvezmény 2,5 millió Ft vissza 
nem térítendő állami támogatásból és 1,5 millió Ft extra kedvezményből tevődik össze. A Volkswa-
gen által biztosított 1,5 millió Ft kedvezmény az extra nagycsaládos-felszereltség csomag árából és 
további egyszeri árkedvezményből áll. Az akció csak a Touran Comfortline, Highline és IQ.DRIVE mo-
dellekre érvényes, és nem vonható össze más akcióval, használtautó beszámítással. Porsche Bónusz 
finanszírozás esetén további egyszeri 300 000 Ft árkedvezményt nyújtunk. Az állami támogatás 
igénybevételének feltételeiről az allamitamogatas.vwh.hu oldalon tájékozódhat. Az akciós ajánlat 
2021. február 04-től 2021. június 30-ig érvényes. Jelen hirdetés nem minősül ajánlattételnek, az  
akció részleteiről érdeklődjön márkakereskedéseinkben. A képen látható gépkocsi illusztráció.

Touran már 5 915 000 Ft-tól  
nagycsaládos állami támogatással

Porsche Bónusz
finanszírozással

Az Ön Volkswagen márkakereskedője:

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

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

SUV modellek már 5 912 000 Ft-tól 
Porsche Bónusz finanszírozással

A T-Cross, T-Roc, T-Roc Cabriolet és Tiguan modellek motorizáltságtól függő, kombinált átlagfogyasztása: 0,6-9,9 l/100 km, CO₂-kibocsátása:  
15-225 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 is befolyásolják. Az akciós ajánlat 2021. február 04-től 2021.  
június 30-ig érvényes. Jelen hirdetés nem minősül ajánlattételnek, az akció részleteiről érdeklődjön márkakereskedéseinkben. A képen látható  
gépkocsik illusztrációk.
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