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DUNAHARASZTI
HÍREK

Karl Zsolt cukrászmester pozsonyi 
tésztába csomagolt gazdag, 
gyümölcsös töltelékkel készült 
édessége nyerte a Magyar Cukrász 
Ipartestület pályázatát, így városunk 
mesteremberének alkotása kerül 
a Szentatya asztalára.
Cikk a 18. oldalon.
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Hírek
Zárás

A Magyar Postával évek óta folyamatos 
egyeztetésben voltunk a ligeti Kispos-
ta üzemeltetése miatt, hiszen pontosan 
tudjuk, hogy az ott élők számára fontos, 
hogy a lakóhelyüktől gyalogosan, vagy 
kerékpárral is könnyen elérhető postai 
szolgáltatások álljanak rendelkezésre.
A bezárás ötlete a Magyar Posta részé-
ről már 5 évvel ezelőtt felmerült, amit 
mi mindenképp meg akartunk akadá-
lyozni, ezért 2016-tól Dunaharaszti 
átvállalta az épület fenntartását a Ma-
gyar Posta Zrt-től, a Posta pedig két főt 
biztosított a munka ellátására. Az év 
elejétől azonban ezt sem vállalták, így 
az Önkormányzat finanszírozta a ligeti 
Kispostán dolgozó szakemberek bérét is, 
vagyis a teljes üzemeltetést a város állta. 
Sajnos, bármennyire is rugalmasak 
voltunk, a Magyar Posta nem üzemel-
teti tovább a Kispostát, illetve nem 
talált az üzemeltetésre alkalmas pá-
lyázót. A postai szolgáltatások nyúj-
tása speciális szakértelmet kíván, a 
sikeres pályázónak azonban ezen kívül 
a Magyar Posta által diktált keret-
rendszerrel kellett volna megelégednie. 
A városnak idén 13 millió Ft-ba került 
idáig a Kisposta üzemeltetése, a szol-
gáltatásokból a városhoz befolyó összeg 
mindössze 200 ezer forint lenne. Ha a 
járványhelyzet miatt nincs 3 hónapos 
bezárás, akkor az egész évre 20 mil-
lió Ft lenne a Kisposta üzemeltetése. 
Alapos mérlegelés után Dunaharasz-
ti Város Önkormányzata a Magyar 
Posta Zrt-vel 2016-ban kötött szerző-
dését felmondja, így a ligeti Kisposta 
augusztus 31. napján bezárt. A két 
postai munkavállaló számára munkale-
hetőséget biztosítanak a Zrt.-n belül. 
A Magyar Posta felmérése szerint 
az ügyintézési szokások változtak el-
múlt években, sokan használják a di-
gitális felületeket, alkalmazásokat, 
emiatt úgy ítélték meg, hogy Duna-
haraszti postaforgalmát a Baktay 
téri 1. sz. Posta és az Anna-házban 
üzemelő Postamester el tudja látni. 
Tisztában vagyunk azzal, hogy so-
kaknak kényelmetlenséget jelent ez 
az új helyzet és át kell alakítani a 
mindennapokat. Az elmúlt 5 évben 
azon dolgoztunk, hogy ezzel ne kell-
jen szembenéznünk, ugyanakkor a to-
vábbi üzemeltetést a város nem tudja 
vállalni a Magyar Posta Zrt. helyett. 
Köszönjük a megértésüket!

Kétszer annyi fa lesz a Né-
medi út mellett a felújítást 
követően, mint előtte volt

Sőt, még több, mert az Önkormány-
zat azt tervezi, hogy a törvényi köte-
lezettségen túl - ha kivágsz egy fát, ül-
tess kettőt - további fák kiültetésével 
növeli a zöldfelületet.
A képen beteg, veszélyessé vált akác-
fák látszanak, ezeket is a Némedi út 
mellett zajló munkák során vágta ki 
a kivitelező. 46, döntő többségében 
idős, jellemzően akác (egy hárs-, egy 
juhar-, három nyár-, két vérszilvafa, 
tuják és sövény) kivágására került sor 
a Némedi út északi oldalán, az egysé-
ges járda és kerékpársáv, a parkolósáv 
és a burkolt vízelvezetés előkészítő 
munkái során. Mint azt korábban je-
leztük, nemcsak a közlekedés jobbítá-
sa, hanem a zöldterület megújítása is 
célja az Önkormányzatnak.
A kivágott 46 fa helyére minimum 92 
fát ültet majd ki az Önkormányzat, 
valószínűleg jövő tavasszal, mivel az 
építkezés teljes befejezése október-no-
vember tájára várható. A Némedi út 
északi oldalán is sor kerül erre, de a 
tervünk az, hogy a déli oldalon, ahol 
a járdát már korábban megépítettük, 
egy sűrűbb fasort telepítünk. Összes-
ségében 100 fölött lesz majd az új fák 
száma, így jövő ilyenkor egy kellemes, 
fákkal és cserjékkel szegélyezett, vá-
rosias környezetben sétálhatunk és 
kerékpározhatunk majd a Némedi út 
mellett.
És megpihenhetünk majd a város új 
közparkjában, a Szent Imre Plébáni-
atemplom kertjében, melyet szintén 
az Önkormányzat épít meg és ad át 
Dunaharaszti közösségének.

Új épületbe költözik 
a Területi Gondozási 
Központ!

Már az ősz folyamán birtokba vehetik 
tágasabb, szebb, modernebb otthonu-
kat városunk szép korú polgárai!
1975 óta működik a Batthyány utcá-

ban a Területi Gondozási Központ, 
amit sokan egyszerűen csak „Idősek 
Napközijének” hívnak. Közel 50 éve 
ebben a régi épületben kapnak váro-
sunk idős lakói támogatást, segítséget, 
meleg étkezést, társaságot. Összesen 
kb. 120 főt látnak el a szociális gon-
dozó szakképzettségű munkatársak, 
az intézményben nyolcan dolgoznak, a 
házi segítségnyújtásban öten vesznek 
részt, ahol egy szakképzett segítő kb. 
6-7 idős embert lát el. Egyre nagyobb 
szükség van az intézmény által nyúj-
tott szolgáltatásokra, mert évről évre 
többen jelentkeznek. A családtagok 
külföldi tartózkodás vagy munka miatt 
nem tudják gondozni idős hozzátarto-
zóikat, így sokszor szorosabb kapcsola-
tot ápolnak a Központ gondozóival a 
kedves idős hölgyek és urak, mint saját 
családjukkal.
Régi terve és szándéka volt az Önkor-
mányzatnak, hogy Dunaharaszti idő-
seinek ellátása méltó körülmények kö-
zött folyjon, s nagy örömünkre ebben 
az évben ez meg is tud valósulni.
Mivel a Batthyány utcai régi épület 
bővítése, korszerűsítése, szigetelése, 
fűtésrendszerének átépítése gazdaság-
talan lett volna, egy ingatlanegyüttest 
vásárolt meg a Területi Gondozási 
Központ számára az Önkormányzat 
az Akácfa utcában. Itt a jelenlegi 
épületnél minimum kétszer nagyobb, 
megfelelő számú kiszolgáló helyiség-
gel, tágas, világos közösségi terekkel, 
szobákkal, rendezett udvarral, kerttel 
rendelkező, felújított, 21. századi kör-
nyezetet tudunk kialakítani. Az építési 
munka elvégzéséhez közbeszerzési el-
járást kellett kiírni, melynek nyertesét 
július közepén hirdették ki, így még 
a nyár folyamán elindul az építkezés, 
felújítás, októberben pedig indulhat a 
költözés. A régi épületet a város érté-
kesíteni tudja, melynek bevétele csök-
kenti a kiadásokat. Az új épületben 
bővíteni tudjuk majd a szolgáltatások 
körét is, legyen szó a különböző fog-
lalkozásokról, előadásokról vagy egész-
ségügyi témájú feladatokról.
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Laffert programajánló

A délszláv népzenét bemutató kóló-est 
után a magyar nóta kedvelőit hívjuk 
a kúria teraszára, ahol augusztus 15-
én 19 órakor a Tihanyi Vándorszín-
pad Csendül a nóta című előadásában 
fellép Tihanyi Tóth Csaba és Bognár 
Rita. Kísér Szalai Antal és zenekara. 
Belépődíj 1.000 Ft.

Augusztus 19-én 19 órakor a Soroksári 
Fedák Sári színház művészei felidézik 
az 55 évvel ezelőtti táncdalfesztivált. 
Vendégművész László Attila. Belépő-
díj 2.000 Ft, nyugdíjasoknak és diá-
koknak (14 év alatt) 1.000 Ft.

Augusztus 28-án 19 órakor gospel mű-
sorral lép fel a teraszon Malek And-
rea, valamint Jáger Bandi és együtte-
se. Belépődíj 1.000 Ft.

Szeptember 5-én 17 órától a Fiatal 
Haraszti Svábok rendezésében a Ha-
raster Dorfmusik színházi műsorral 
fűszerezett nyári fúvószenei koncert-
jére kerül sor. A délszláv és a magyar 
nóta zenei produkciója után egy igazi 
sváb programra várjuk vendégeinket! 
A belépés díjtalan.

Szeptember 12-én 19 órakor hagyo-
mányosan a LocalVoice együttes zár-
ja a szabadtéri idényt. Pengő Csaba 
és társai: Kovács Erik, Csejtey Ákos 
Honfi Imre Olivér, Tuboly Roland, 
valamint a két énekes színész Bányó-
czki Nóra és Krajnik Balogh Gábor a 
legnépszerűbb magyar és nemzetközi 
filmzenéket szólaltatják meg. Belépő-
díj 1.000 Ft.
 
Az előadások rossz idő esetén 
a Művelődési Házban lesznek 
megtartva. 
Minden érdeklődőt szeretet-
tel várunk!

Sokak számára ismeretes Ernst Hutter 
neve, aki a világ talán legismertebb 
Egerland zenésze és aki európai tur-
néja első állomásaként, július utolsó 
napjaiban a szomszédos Taksonyban 
adott nagysikerű koncertet. Az oda felé 

vezető utat azonban a Dunaharaszti 
Német Önkormányzat ebédmeghívása 
okán zenekarával megszakították és a 
tájházban nagyon jó hangulatban töl-
tötték a délutánt, ahol találkozott dr. 
Szalay László polgármester úrral is. 
Fotóink ott készültek.

Fotó: Mannheim Zsófi

Híres vendég a Tájháznál
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Talán még mindig nem hisszük el, de a másfél évnyi kény-
szerű türelmünk  gyümölcse kisvártatva ízlelhetővé érik. 
Az elmúlt fanyar hónapok után mindannyiunkra ráfér né-
hány órányi elvonulás a hangok, színek ízek világába. 
Az izgatott első -”hogy vagy?”, -”mi van veled?” után ész-
revétlenül tolhatjuk magunk mögé a múltat és örülhetünk 
a jelennek!
S, mivel mi sem természetesebb a természetnél, rendezvé-
nyünk kivonul az utcákról!
A sport-sziget tisztásai fogadják be az alkotót, művet és 
az érdeklődőt!
Idén 6 helyszínen, bő kéttucatnyi produkció mutatkozik 
be.   A korzózás, a séta most is vezérmotívum. De, aki 
vízre szállna, az evezősklub  jóvoltából tehet egy kört a 

kis-Dunán. Szokásunkhoz híven, nagyszerű művészek, gyö-
nyörű színek és ízletes gasztro-élmények várják a korzózót.
Előre is szeretnénk megköszönni a lakók türelmét!
Kérjük a közönséget, az aktuális okmányaikat hozzák ma-
gukkal!
Mivel az előbb leírtak sokak számára tudvalevőek, szorít-
kozzunk a tényekre:
2021. augusztus 28./szombat/ dunaharaszti sport-sziget: 
Vagabond korzó!
                                ...természetesen...

Minden további információ a facebookon és a folyamato-
san frissülő honlapon: www.vagabondkorzo.com
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Utcanévadó
Schmelek György zenész, zenekarvezető, 
karmester és koncertmester

A nyár folyamán folyamatosan gyarapodó városunk 
új utcával gazdagodott A MÁV alsó településrészen. 
Névadója egy helyi születésű, a település kultúráját 
ápoló és gazdagító régi haraszti – ma úgy mondanánk – 
lokálpatrióta volt.
Schmelek György 1900. szeptember 6-án született Du-
naharasztin, abban az évben amikor Haraszti község 
felvette mai nevét.  Édesapja, Schmelek Mihály nap-
számos, édesanyja Eisenhoffer Mária, mindketten ha-
rasztiak voltak. György édesapja második házasságából 
született késői gyermek volt, így korán árvaságra jutott.
Gyermekkoráról és fiatal éveiről keveset tudunk. Jó ta-
nuló volt, ezt bizonyítja a Dunaharaszti Népiskola 1911-
12-es tanévéből fennmaradt bizonyítvány, mely szerint 
a negyedik osztályos tanulónak csak jeles és jó osztály-
zatai voltak. Nagy valószínűség szerint a zene iránti ér-
deklődése már ekkor megmutatkozott, sőt gyakorlatban 
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is foglalkozhatott a zenével, mert a családi legendák sze-
rint már 13 évesen zenekara is volt.
A zene egész életét meghatározta. Fúvós hangszereken 
játszott, elsősorban trombitán és szárnykürtön. Felnőtt 
korára Dunaharasztin, mint zenekarvezető és karmester 
vált ismertté. Zenekarában a kor elismert helyi zenészei 
játszottak, mint Mattheisz Mihály, Köbl János, Wein-
ber Mátyás, Weinber János, Makó Ádám, Fajta Márton 
és nem utolsósorban Gráf Jakab és Gráf Lőrinc, akik 
felesége testvérei voltak. Zenekarával számos versenyen 
képviselte szülőhelyét, Dunaharasztit: 1937-ben Soly-
máron egy zenei fesztiválon első helyezést értek el.
Schmelek György tevékeny részese volt a haraszti zenei 
kulturális életnek. Bálokon, esküvőkön, különböző ren-
dezvényeken léptek fel rendszeresen. Zeneszerzői tevé-
kenységet is folytatott. Számos keringőt és polkát írt, 
többek között a kisebb fiáról elnevezett Jakab-polkát. 
Sajnos, a kották a család tulajdonában nem maradtak 
fenn. Később több helyen is felbukkantak szerzeményei, 
de akkoriban a szerzői jogok megvédése nem volt egy-
szerű feladat.
A dunaharaszti zenekara mellett a Ganz Mávag (ahol 
harminc évig üvegesmesterként dolgozott) zenekarának 
is tagja, később vezetője, karmestere volt. 
Figyelmet fordított arra is, hogy zenei tudását átad-
ja a következő nemzedéknek. Számos tanítványa volt, 
akiket fúvós hangszerek nem könnyű játéktechnikájára 
tanított. Három gyermeke Mihály, Jakab és Veronika 
közül zenei tehetségét Mihály fia örökölte. A fiatal ko-
rától szembetegségével küzdő fiatalember a Vakok in-
tézetében tanult, zenei képzését édesapja biztosította; 
szigorú mestere volt. Mihály életében ugyanolyan fontos 
szerepet játszott a muzsika, mint az édesapjáéban, rossz 
látása ellenére saját zenekart is vezetett. 
Schmelek György nyugdíjba vonulása után is aktívan 

zenélt helyi zenekarokban. Szinte élete végéig kihallat-
szott a Magyar utcai házból a trombitaszó, amikor gya-
korolt. 1980-ban adta vissza lelkét a teremtőnek.
A Dunaharaszti Német Nemzetiségi Önkormányzat 
támogatásával, a város vezetése utcát nevezett el az 
egykori kiváló zenészről. A Schmelek György utca kö-
zel, régi lakóhelyéhez, a Magyar utcának folytatásában 
fekvő Lehmann kapitány utcából nyílik, közel ahhoz a 
helyhez, ahol egykor a család szőlője volt és ahol most 
unokája és családja lakik.

Gáll Sándor

Ezúton is köszönjük az életrajzi adatokat és dokumen-
tumokat a leszármazottaknak, elsősorban Schmelek 
György unokájának, Kóczé Andrásné Schmelek Vero-
nikának.
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Egy család, ahol a szülők síelés iránti rajongása mindhá-
rom gyermeket pályára, helyesebben deszkára állította. 
A kisebbeknek alig 2 évesen már síléc volt a lábán, hogy 
ők is részt tudjanak venni a családi sportban, hiszen 
anya és apa három gyerekkel csak akkor boldogul a sípá-
lyán, ha mindenki sportol. Zoli 16, Kati 13 éves, a Bak-
tay Gimnáziumba járnak, Robi a Csati parti Hunyadi 
suliban tanul, ő 10 éves lesz. 
A családi legenda jegyzi, hogy az első snowboardos él-
ményeket apuka bizony kinyomtatott jegyzetekből sze-
rezte egy síelés alkalmával, s meg is tanulta az alapokat. 
A gyerekek egy pestlőrinci műanyag sípályán gyakorol-
ták a síelést, s amikor abban már nagyon jók voltak, 
előkerült a deszka és indultak a snowboard edzések. 
Dibusz István kezdte el tanítani először a legnagyobb 
fiút, Zolit, ő javasolta, hogy induljon a Magyar Bajnok-
ságon Murauban, ahol az első alkalommal máris har-
madik lett. Magyarországon ugyan kevés snowboardos 
van, de ahhoz, hogy ilyen eredményesek legyenek a srá-
cok, bizony nagyon sok gyakorlás szükséges. Hamarosan 
snowboard erőnléti táborba mennek nyáron Tatára, a 
Magyar Snowboard Szövetség keretei között, de az év 
közbeni gyakorlást családi szervezésben valósítjuk meg, 
mert az eredmények eléréséhez a folyamatosságra szük-
ség van – mondta el a gyerekek édesanyja.
Egyedül a Farkas gyerekek snowboardoznak alpin tech-
nikával, mint versenyzők Magyarországon. Az első alpin 
(kemény cipő és deszka) snowboardos élmény szintén 
az édesapához kötődik, s így kezdték el a gyerekek ezt 
a stílust, ami rögtön megtetszett nekik. Zoli 2017 óta 
Magyar Bajnok slalomban vagy freestyle kategóriában. 
Sikeres snowboardozása miatt Katinak is vonzó lett a 
deszkás sport, így ő is elkezdte az edzéseket és nagyon 
gyorsan komoly eredményeket hozott. Kati elnyerte 
az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirde-
tett 2020. Magyarország Jó tanulója és Jó sportolója 
címet. Robi, a család kisebbik fia ugyanígy hozta a dí-
jakat pillanatokon belül és idén is, 9 évesen, immáron 5 
éve országos bajnok.
A gyerekek edzője Szergej Jelisztratov, aki minden 
nagy deszkást tanított Magyarországon. Nyáron a vízen 
wakeboardozással edzi a gyerekeket, télen pedig indul 
a snowboard, az edző élete a deszkás sportokról szól és 
minden tudását átadja a fiataloknak. Kati ezekben a 
hetekben wakeboardból készül az augusztus végén lévő 
Országos Wakeboard Bajnokságra, amit a Velencei ta-
von rendeznek meg.
 

A Farkas gyerekek 2020/2021 évi eredményei:
2020/21 Snowboard 
Diákkupasorozat Freestyle: 
mindhárman 1. helyet értek el
2020/21 Snowboard 
Diákkupasorozat Slalom: 
Zoli, Kati 1. hely, Robi 2. hely
2020/21 Snowboard 
Slalom Országos bajnokság: 
Zoli, Kati 2. hely, Robi 1. hely
2020/21 Snowboard 
Freestyle Országos bajnokság: 
Zoli 1.hely, Kati 2. hely

Deszkás bajnokok a haraszti Farkas testvérek
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Keresztény szemmel

Képek - Festők

Olimpiáról – hitről
Négy évente (jó esetben) olimpiai lázban ég az egész világ. 
Ez a legnagyobb presztizsű sportrendezvény. Így van ez 
ebben az évben is. Miért foglalkozunk a „Keresztény szem-
mel” rovatban az olimpiával? Kis történeti visszaemléke-
zéssel kezdjük. Kr. e. 776-ban rendezték meg először. Az 
ókori olimpiákat a sport szigorú szabályai szerint rendez-
ték. Istentisztelettel kezdték Zeusz isten tiszteletére, a ver-
seny végén ugyanez volt a szertartás. Szinte életre-halálra 
folyt a küzdelem. A győztes anyagi juttatásban részesült, 
és megkapta a győzelem jelét, a babérkoszorút. A formák, 
sportágak változtak, de a lényeg a mostani XXXII. tokiói 
olimpián is ugyanaz. Küzdés, szabályszerűség, győzelem. 
Most néhány szót a hitről. A sportnak és a hitnek megvan-
nak a maga szigorú szabályai. Az Ószövetségben 613 tör-
vényt találunk, beleértve a Tízparancsolatot is. Törvény, 
szabály nélkül nincs rend. Pál apostol nagyon szépen vall 
erről: „Nem tudjátok-e, hogy akik versenypályán futnak, 
mindnyájan futnak ugyan, de csak egy nyeri el a verseny-
díjat?  Úgy fussatok, hogy elnyerjétek. Aki pedig verseny-
ben vesz részt, mindenben önmegtartóztató: azok azért, 
hogy elhervadó koszorút nyerjenek, mi pedig azért, hogy 
hervadhatatlant. Én tehát úgy futok, mint aki előtt nem 
bizonytalan a cél, úgy öklözök, mint aki nem a levegőbe 
vág, hanem megsanyargatom és szolgává teszem a teste-
met, hogy míg másoknak prédikálok, magam ne legyek 
alkalmatlanná a küzdelemre.” (IKor 9,24-27)

„Mert ti testvéreim, szabadságra vagytok elhívva, csak a 
szabadság nehogy ürügy legyen a testnek, hanem szeretet-
ben szolgáljatok egymásnak. Mert az egész törvény ebben 
az egy igében teljesedik be: Szeresd felebarátodat, mint 
magadat.” (Gal 5,13-14)
„Ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, 
a hitet megtartottam, végezetre eltétetett nekem az igaz-
ság koronája, amelyet megad nekem az Úr, az igaz bíró 
ama napon, de nemcsak énnekem, hanem mindazoknak is, 
akik várva várják az ő megjelenését.” (2Tim 4,7-8)
Jó szurkolást, minden kedves Olvasó életére áldást kí-
vánok!

Varsányi Ferenc

Volker Schwarz
Amikor az indulat, gesztus szinte képi káromkodássá vá-
lik, amikor a festő és anyaga egymást legyőzve indulnak 
harcba a képi mondandó érdekében, akkor érthetjük tetten 
Volker Schwarz munkamódszerének lényegi elemeit is. Az 
indulatból építkezés, a „káromkodásból katedrális” építé-
se a néző számára is próbatétel. Schwarz néha címekkel 
segít az eligazodásban, hol elhagyja a címet, s ránk bízza 
küzdelmes festészeti, grafikai akcióinak értelmezését. Néha 
szavak, szófragmentumok bukkannak elő, s mi rá-ráisme-
rünk egy részletre, idézetszerű mozzanatra. Látjuk az ame-
rikai és európai – főleg német – absztrakt expresszionizmus 
erős hatását, a nyugtalanító fehér-fekete gomolyagokat, 
és igyekszünk beljebb és beljebb hatolni a Schwarz által 
folt-vonal kavargásából létrejövő eruptív építmény belse-
jébe.
A behatolást, értelmezést segíthetik a diszharmonikusnak 
tűnő munkákban rejlő finom harmóniák, melyek a szürkés 
tónusok, a faktúrák révén létrejövő kisebb-nagyobb képi 
egységek nyomán jelennek meg.
Sinkó István festőművész gondolatai nagyon plasztikusan 
és testközelből ábrázolják Volker képi világát, akinek éle-
tének első 60 évéből készült alkotásaiból nyílik kiállítás a 
Laffert Kúriában 2021. szeptember 17-én.

Lehel
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Haraszti MagyarTáncház
Haraszti Magyar Táncház a Művházban, jó idő 
esetén, a Művelődési Ház udvarában.

 Augusztus 27.  
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.).
Csillagszeműek Dunaharaszti Néptáncműhely
+3630 565 1041 (Lengyel Zsuzsánna) vagy a 
+3620 978 7828 (Budinszky Júlia) számokon!
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Nincs a világnak olyan szeglete, ahol 
a nagy költő, Petőfi Sándor neve leg-
alább a lexikonokban ne fordulna elő; 
verseit folyamatosan idézve készülünk 
bicentenáriumára: „A szerelem, a sze-
relem, /A szerelem sötét verem;/Be-
leestem, benne vagyok, /Nem látha-
tok, nem hallhatok. /Őrizem az apám 
nyáját, /De nem hallom a kolomp-
ját;/Rá-rámegy a zöld vetésre, /Hej 
csak későn veszem észre./Telerakta 
édesanyám/Eleséggel a tarisznyám;/
Elvesztettem szerencsésen,/Lesz mó-
dom a böjtölésben./Édesapám, édes-
anyám, /Ne bizzatok most semmit 
rám,/Nézzétek el, ha hibázok –/Tu-
dom is én, mit csinálok!”  (Székelyhíd, 
1843.)

Honismereti sétánkat a 700 méter 
hosszú Klauzál utcában folytatjuk, 
amely a Petőfi-ligeten található. „Az 
1915-16. évi parcellázás során került 
kialakításra, 1930-ig az Akácfa utca 
nevet viselte. Ekkor kapta a Klauzál 
utca nevet, melyet változatlanul ma is 
visel. Az utca a Némedi úttól indul, 
az Árok utcánál ér véget, miközben 
az Andrássy út és a Szent István utca 
három szakaszra bontja: mindenütt 
csinos, kertes házakkal találkozunk.” 
- írja Dr. Helméczy Mátyás helytör-
ténész, akinek könyvei kölcsönözhetők 
gyűjteményünkből.
155 éve hunyt el KLAUZÁL GÁBOR 
(Pest 1804-1866. Kalocsa) politikus, 
jogász. Tanulmányait Szegeden pia-
rista diákként végezte, majd Pesten 
jogi diplomát szerzett. A reformkori 
országgyűléseken Csongrád vármegye 
követeként és a reformellenzék egyik 
vezéreként vett részt. A Büntető tör-

vénykönyv és az ezzel kapcsolatos 
intézkedések bevezetésére létrehozott 
országos választmány tagja. 1848-ban 
kezdettől fogva támogatta a forradal-
mat: egy időre Batthyány Lajos kor-
mányában földművelés-, ipar- és ke-
reskedelemügyi miniszter volt, majd 
visszavonult a politikai élettől. A bir-
tokán gazdálkodott, de azért éberen 
figyelte a körülötte zajló eseménye-
ket.; később - megfontolt politizálásá-
val - hozzájárult a kiegyezés előkészí-
téséhez. 
Az olvasás, a nagy irodalmi élmények 
hozzásegítenek bennünket ahhoz, 
hogy megértsük a világot, és megért-
sük benne a saját helyünket, a sorsun-
kat. Átélhetjük, hogy nem vagyunk 
egyedül a világban, hogy a mi leg-
személyesebb történeteink történetek 
sokaságát folytatják, hogy a világon 
szinte minden megesett már. Árulás, 
csalás, gyász, szerelem, bűn, magány: 
minden ismétlődik, szinte mindent 
megírtak. Többek között azt is meg-
tudhatjuk – és ezt nagy haszonnal föl 
is használhatjuk az élet minden te-
rületén -, hogy a játszmákat nem az 
szünteti meg, ha leleplezik őket, ha-
nem az, ha egyszerűen nem vesznek 
részt bennük.

OLVASTA(D) MÁR? Nicolas Vani-
er: AZ ÉLET ISKOLÁJA (Európa 
Könyvkiadó, Budapest, 2021), amely 
a világhírű rendező, forgatókönyvíró 
újabb, jelentős munkája. „Filmes” 
íróról lévén szó, a regény filmválto-
zata már elkészült: a kezdetben zord 
Antoine de la Chesnaye gróf annak 
idején nem tudta megbocsátani lá-
nyának, hogy egy polgárember felesé-
ge lett. Hozzá érkezik a párizsi unoka, 
s miközben a fiú az új környezet min-
den nyűgével küszködik, egy vador-
zónak és orvhalásznak, Totoche-nak 

köszönhetően alaposan megismeri és 
megszereti az erdők és vizek világát. 
A Paul és Totoche közötti barátság 
fokozatosan bontakozik ki. A törté-
netben a vadorzó, Fiú névre hallga-
tó kutyája is főszerepet játszik, akit 
éppen Paul ment meg a vízbe fulla-
dástól. A városi fiúból akkor válik iga-
zán a természet gyermekévé, amikor 
a nagyapja és Totoche segítségével 
megvédelmezi a család erdőinek nagy-
betűs Királyát, a tizennyolc ágú ko-
ronát viselő szarvast. Remélem, hogy 
ennek a minden érzelgéstől mentes, 
de érzelmekben gazdag regénynek a 
filmváltozata is hamarosan elérhető 
lesz Magyarországon. Az interneten 
pillanatnyilag sajnos csak pár perces 
francia, angol és német nyelvű filme-
lőzetesek láthatók belőle. 12+

A történelem az emlékezetre épül, 
arra, hogy ismerjük a már kitaposott 
utakat. Az emlékezet egyike azon ke-
vés orvosságoknak, amelyek megóv-
nak a múlt hibáinak megismétlésétől. 
A nép, amely szabad, emlékezik: meg-
tanulja belőle a legfontosabb leckéket. 
„Aki szereti a térképeket, arra biz-
tosan hatalmas élmény vár, ameny-
nyiben kézbe veszi a súlyos, vaskos, 
400 oldalas kötetet, A SZÁMON-
TARTOTT NEMZET címűt. Tartal-
máról pontosabb eligazítással szolgál 
az  alcím: A Trianon előtti és utáni 
évtizedek Magyarországa statisztikai 
térképeken.”(Budapest, KSH, 2020) 
A kiadó elnöke, Vukovich Gabriella, 
a nemzeti összetartozás éve, egyúttal 
az impozáns kötet megjelenése okán 
így fogalmaz: „Az album több mint 
kétszázötven térképének egy része 
Trianon közvetlen és közvetett hatá-
sait ábrázolja.” Az első térkép, ami 
a Magyar Szent Korona országainak 
hegyrajzát és vízrajzát szemlélteti, 
Kogutowicz Manó munkája. Ő terem-
tette meg a magyar kartográfiát, ala-
pította a Magyar Földrajzi Intézetet, 
amely jó minőségű magyar nyelvű tér-
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képekkel látta el az iskolákat. Hátsek 
Ignácz jeles kartográfus, kinek legis-
mertebb munkája A magyar honfog-
lalás útjának térképe, kötetben sze-
replő munkái alapján kiviláglik, mint 
Rózsa Dávid és Rovács Barna meg-
állapítják, hogy Trianon után magas 
hegyeink mind elvesztek, síkságaink 
jelentős részétől, mint Bácska, Bánát 
megfosztottak, ezzel a szomszédos ál-
lamokat gazdagítják a mai napig a 
csernozjom talajú területek, hogy a 
Kárpát-medencében eredő folyóink az 
utódállamokhoz kerültek, hogy elcsa-
tolták szántóföldjeink 57, erdőterüle-
teink 84 százalékát. Külön térképek 
foglalkoznak Fiuméval, a Magyar 
Szent Korona országainak önálló ki-
kötővárosával. A tengeri kijárat fájó 
hiányát egy évszázaddal később sike-
rült orvosolni, amikor a trieszti kikötő 
koncessziójának szerződését az akkori 
olasz belügyminiszter, Matteo Salvini 
aláírta. S a könnyes búcsút elkerü-
lendő, a könyv utolsó albuma a Bu-
dapest–Nagyvárad kirándulótérkép 
1942-ből, amikor is a második bécsi 
döntés nyomán Észak-Erdély ismét az 
anyaország része lehetett.”(Ditzendy 
Attila) 

Aszlányi Károly: KALANDOS VA-
KÁCIÓ - Egy szórakoztató kis könyv, 
mely velem egyidős gyerekek Sápvá-
ron lévő vakációját mutatja be! Tele 
izgalmas történetekkel, felfedezések-
kel, mindezt humorral és különböző 
tanulságokkal egy régies környezet-
ben. Engem nagyon meglepett, hogy 
mi mindent lehet csinálni egy vakáció 
alatt mindenféle elektronikus eszköz 
nélkül. Egy, két részből álló rövid 
könyv, de persze többször is elolvas-
ható. E könyvet ajánlom majdnem 

mindenkinek, beleértve korombélieket 
és felnőtteknek, mivel, ha még egy fel-
nőtt is olvassa ezt a könyvet, akkor is 
egy szép emlék lehet a gyerekkorról. 
(Mészáros Máté 15 éves)
KIÁLLÍTÁS – SKARUPSKA IST-
VÁN – újabb - kirándulós képei a 
gyönyörű épített és természeti világ-
ról. „Augusztus. Alkonyat. Körül/ 
Ájultan piheg a világ./ A hegyekről 
most omlanak/ A nyári illatlavinák.”( 
Tóth Árpádtól)
Kedves Olvasók! A 70 éves Dunaha-
raszti Városi Könyvtár folyamatosan 
gyűjti Dunaharaszti helytörténeti 
emlékeit, és ehhez várjuk az Önök 
fényképeit, történeteit. Egy-egy kép 
láttán messzire nyúlik az emlékezet. 
És mi ezeket az emlékeket megőriz-
zük, megosztjuk az érdeklődőkkel. 
Küldjenek online - jelen idejű, közér-
deklődésre érdemes – digitális képeket 
is, hiszen ezek lesznek holnap a múl-
tunk. A papír fotókat beszkenneljük, 
és azonnal vissza is adjuk. Már több 
mint 200 képes levelezőlapot és közel 
10 ezer fotót őrzünk, és teszünk köz-
kinccsé honlapunkon. Várjuk Önöket 
is! Köszönjük! Dunaharaszti Városi 
Könyvtár munkatársai honlap: www.
dhbiblio.hu e-mail: dhbiblio@dhbib-
lio.hu telefon:06-24-531-040 www.fa-
cebook.com/dhbiblio
DÍSZPOLGÁRAINK A MÚLTBÓL 
- Dr. gróf Klébelsberg Kúnó – val-
lás és közoktatásügyi miniszter. 1926 
július hó 26. A képviselőtestület elé 
került előterjesztés kiemelte, hogy 
a község már több ízben részesült 
a kultuszminiszter úr kitüntető tá-
mogatásáról. Az állami és polgári 
iskola felépítéséről és berendezéséről 
a községnek kellett volna gondoskod-
nia, ettől a tehertől mentesítette a 
községet. Amellett a polgári iskolák 
létesítésével, kultúrpolitikájában a 
fősúlyt a nép tömegeinek nevelésére 
helyezi. Ezért: „Dunaharaszti köz-
ség képviselőtestülete 1926 július hó 
26-án megtartott rendkívüli közgyű-
lésén: gróf Klébelsberg Kúnó vallás 
és közoktatásügyi Miniszter Urat 
általános lelkesedés mellett a község 
Díszpolgárává választotta.”(Táborosi 
Zoltánné gyűjtése.)
KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT 
ÉRETTSÉGIZŐKNEK HARASZTI 
SZÍVÉBEN: online módon készül-
hetnek erre, akik szeretik a jó olvas-
mányokat. Várjuk mindazokat, akik 
könyvtárunk gyűjteményének egy - 
tiniknek-tinikről-tiniktől – dokumen-
tumáról szöveges ajánlót készítenek, 

amelyet megjelentetünk a könyvtári 
közösségi médiában.
A júliusi rejtvény megfejtése: „A képen 
a valamikori kis fahíd látható, mely 
a HÉV állomás alatti Duna-holtágon 
ívelt át a Szigetre a mostani teniszpá-
lya irányába. Kislányként az ötvenes, 
hatvanas években én is azon mehet-
tem át a hajóállomás közeli strand-
ra. Leéb Gabriella” - írja nyertesünk. 
Gratulálunk!

REJTVÉNY augusztusra: Haraszti 
egyik régi utcájában készült ez a régi 
felvétel: a kérdés, hogy hol? A vála-
szokat a Dunaharaszti Városi Könyv-
tár Dózsa Gy. út 12/b. postaládájába, 
vagy a dhbiblio@dhbiblio.hu postafi-
ókba lehet küldeni.10 nyertest sorso-
lunk ki a helyes megfejtők közül.

PROGRAMELŐZETES szeptember 
2-án, csütörtökön 18:00-tól: Radnóti 
Miklóst a versvándor Tóth Péter Ló-
ránttal – aki végig zarándokolta ezt az 
utat a költővel - Boritól Abdáig követ-
jük: „Mert annyit érek én, amennyit ér 
a szó a versemben.” – szeretettel vár-
juk a versrajongókat és azokat, akik 
kíváncsiak ezekre a helyszínekre is!

Örömmel tájékoztatjuk Önöket, 
hogy 2021. július 5-től, az aktuá-
lis kormányrendeletnek megfelelően, 
könyvtárunk mindenféle korlátozás 
nélkül látogatható. A 2021. áprili-
sa előtt kikölcsönzött kötetek teljes 
számban történő visszahozatala nél-
kül újabb dokumentum nem kölcsö-
nözhető! Kérjük, hogy hozzák vissza 
az Önöknél lévő könyveket – szeptem-
ber 1-ig tart a kedvezményes időszak! 

NYÁRI NYITVATARTÁSUNK au-
gusztus 25-ig: hétfő-szerda-péntek:10-
12:00,13-18:00-ig, kedd, csütörtök, 
szombat: zárva. 

SZEPTEMBER 30-ÁN, CSÜTÖR-
TÖKÖN 17:00-TÓL indítjuk HELY-
TÖRTÉNETI KLUBUNKAT, várjuk 
szeretettel az érdeklődőket!
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2021. júniusban  elhunytak 
neve és életkora

Balázs Jánosné  élt 88 évet
Bangóné Székely Andrea Ildikó 

élt 55 évet
Boros Andrea  élt 49 évet
Busa Istvánné  élt 86 évet
Csuport Árpád  élt 78 évet
Dévay Gyula Istvánné élt 84 évet
Horváth Gyula  élt 68 évet
Klein István  élt 62 évet
Koisz Ferenc  élt 79 évet
Koós Mihály  élt 81 évet
Kósa Róbert  élt 45 évet
Krämer Józsefné élt 82 évet
Leéb Józsefné  élt 84 évet
Mihály Ferenc  élt 90 évet 

(áprilisban hunyt el)
Nagy Ferenc  élt 61 évet
Orsós Ferencné  élt 67 évet
Schuckert János élt 79 évet
Sipeki Sándorné élt 76 évet
Strasser Ferenc  élt 86 évet
Szuna Ferenc  élt 75 évet
Vécsi Lászlóné  élt 92 évet
Völgyi Lajos  élt 66 évet
Vörös Lajosné  élt 80 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. júniusban születettek 
névsora

Molnár Mendel  06. 03
Bangó Hanga  06. 04
Horváth Emil  06. 04
Baráth Laura  06. 06.
Deli Vilmos Bonca 06. 07.
Maróti Lili Anna  06. 07.
Varga Gergő  06. 10.
Simon Miron Lionel 06. 11.
Fellegi Júlia  06. 15.
Zsombok Olivér  06. 15.
Gyulai Benett  06. 16.
Rostás Milán  06. 16.
Barna Olívia  06. 17.
Kecskés-Kis Eszter 06. 17.
Kreisz Lea Erzsébet 06. 17.
Szűcs Benedek  06. 17.
Tóth Vencel  06. 17.
Horváth Lajos Dominik 06. 18.
Kardos Sára  06. 22.
Patkó Polla  06. 22.
Hidi Márk  06. 23.
Firnigl Auróra  06. 24.
Pataki Laura Hanna 06. 24.
Fánczi Zsófia  06. 27.
Horváth Flórián  06. 27
Horváth-Nagypál Dávid 06. 27.
Szilágyi Krisztofer 06. 29.
Pap Dóra Viktória 06. 30.

Közélet

2021. szeptember 4-én 
(szombaton) 08-tól-12 h-ig

Dunaharaszti Város Önkormányzata 
szervezésében ingyenes lakossági veszé-
lyes hulladék gyűjtésére kerül sor.

Begyűjtés helyszíne: 
Dunaharaszti Városi Sportcsar-
nok parkoló,
Napsugár u 2.

A gyűjtés során leadható hulladékok:
gumiabroncsok, savas akkumulátorok, 
fáradt-olaj, használt étolaj, olajos flako-
nok, a háztartásokban használt festékek 
és hígítók, fakonzerváló szerek, korrózi-
óvédő anyagok, háztartási tisztítószerek 
és vegyszerek, a különböző gyógyszerek, 

kozmetikumok, száraz- és gombelemek, 
fotóvegyszerek, higanytartalmú hulla-
dékok (pl. rossz hőmérők, fénycsövek), 
növényvédőszerek és irtószerek, vala-
mint mindezen anyagok göngyölegei.
A gyűjtés során leadható elektromos és 
elektronikai berendezések:
háztartási kisgépek, információs és 
távközlési berendezések, szórakoztató 
elektronikai cikkek, elektromos és elekt-
ronikai barkácsgépek, szerszámok, el-
lenőrző-vezérlő és megfigyelő eszközök, 
rádiótelefon készülékek.
Nagyméretű ipari hűtők, hűtőládák, 
lomok (bútor, műanyag tárgyak) épí-
tési-bontási anyagok (szigetelőanya-
gok, palák, építési törmelék) átvételé-
re nincs lehetőség.
Hulladék leadására kizárólag Dunaha-
raszti lakosoknak van lehetősége, me-
lyet lakcímkártyával kell igazolni.
A gyűjtés rendőrségi felügyelet mel-
lett történik és a Dunaharaszti Pol-
gármesteri Hivatal munkatársai el-
lenőrzik a leadott hulladék fajtáját, 
mennyiségét. 
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Mozgásfejlesztés 
Képességfejlesztés 
Pszichológiai tanácsadás  
Logopédia 
Felmérések 
Felzárkóztatás 
Terápiák 
Szabadidős foglalkozások 

Dunaharaszti,  
Erzsébet u. 23-25. 

 

    részletes info: 
www.bagolyzug.hu 

www.facebook.com/Bagolyzug 



Új sütemény született a Nemzetközi Eucharisztikus Kong-
resszus tiszteletére. Karl Zsolt cukrászmester pozsonyi tésztá-
ba csomagolt gazdag, gyümölcsös töltelékkel készült édessége 
nyerte a Magyar Cukrász Ipartestület pályázatát. Az „igazi 
kánaáni kalács” a kiírásban szereplő minden kritériumnak 
megfelelt és jól bemutatja a magyar cukrászati hagyományo-
kat a külföldről érkező vendégek számára is – közölték a bí-
rálóbizottság tagjai.
Megkerestük Karl Zsolt cukrászmestert, aki kérdésünkre el-
mondta, hogy kezdetben egy cukrászokból álló összefogásban 
gondolkodtak egy sütemény-kollekció elkészítését tervezték, 
amiből a szervezők kiválaszthatják a megfelelő desszertnek 
valót. Ez a Covid-járvány miatt egyre késett, végül a Magyar 
Cukrász Ipartestület pályázatot hirdetett. A pályázóknak szá-
mos kritérium szerint kellett a süteményüket megtervezniük, 
az egyik legfőbb ezek közül az volt, hogy a termék jellegze-
tes, meghatározó ízének kialakításában olyan alapanyagokat 
használjanak a cukrászok, amelyek a Bibliában is megjelen-
nek. Ilyenek többek között a füge, a datolya, a mandula, a 
dió, a pisztácia, a gránátalma, bab, vagy olívaolaj. Feltétel 
volt még az is, hogy a sütemény magyaros, tartós, egyen-
ként csomagolható, hűtés nélkül tárolható és egyszerű legyen. 
Zsolt a korábban eltervezett süteményét a kiírás feltételei sze-
rint alakította át. Munkájával megnyerte a pályázatot.
A nyilatkozatok szerint a zsűrit komoly feladat elé állították a 
versenyzők, mivel mindegyik döntős sütemény igazi kuriózum 
volt. A bírálók úgy látják, hogy a sütemény jól ötvözte a ma-
gyar cukrászhagyományokat a Bibliában is megjelenő alap-
anyagokkal. A narancsos ízvilág mellett megjelenik a mandula, 
a füge, a datolya, a szilva, a sárgabarack és a méz is. A rangos 
nemzetközi esemény hivatalos süteményét a pápának is felszol-
gálják. A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. közreműködésével a 
kongresszus nyitómiséjén közel 1300 elsőáldozó gyermek fogja 
megkapni a Karl Zsolt „Egy falat mennyország” nevű süte-
ményét, mely szeptembertől a cukrászdákban is elérhető lesz. 
Az Cukrász Ipartestület szakmai segítséget ad majd a nyertes 
alkotás elkészítéséhez. Így a jelentkező cukrászdák egyben azt 
is vállalják, hogy a rendezvény ideje alatt egy, a székhelyük 
környékén lévő templomnál karitatív módon megvendégelik 
a híveket egy szentmise után. 
Mi, harasztiak, pedig méltán lehetünk büszkék arra, hogy egy 
nem mindennapi eseményen – hisz korábban 83 éve, 1938-
ban volt Magyarországon Eucharisztikus Kongresszus – váro-
sunk mesteremberének alkotása kerül a Szentatya asztalára.

Karl Zsolt
Részben iparos ősökkel rendelkezik (anyai ük-déd- és nagy-
szülei elismert szabómesterek voltak), így nem volt számára 
idegen az ipartestületi lét, a cukrászmesterség. 
Unokatestvérénél az Erzsébet utcai Leéb Cukrászdában ta-
nult, majd dolgozott a Duna Inter-Continentalban, a Pesti 
Vigadóban, majd Németországban, végül a németek képvi-
seletében Dél-Amerikában vezetett cukrászüzemet. 2003-ban 
nyitotta meg saját üzletét, a Karl cukrászdát. Rendszeresen 
jár továbbképzésekre, szakmai találkozókra. Részt vett a pá-
rizsi Ecole Gastronomique Bellouet Conseil monodesszert 
tanfolyamán, s azóta szívesen jár Franciaországba, szakmai 
kurzusokra.
Szabadidejében a motorok és autók szenvedélyének hódol, 
részt vesz amatőr versenyeken, futamokon. Párjával és kislá-
nyával él Dunaharasztin.
Szakmai fejlődése nyomán egyre ismertebb a cukrászat vilá-
gában, ezt bizonyítják az utóbbi évek sorozatos sikerei: 
2017-ben világ legnagyobb fagylaltversenyének Gelato World 
Tour-nak a magyarországi versenyén harmadik helyezést ért 
el. Tartalék versenyzőként – egy pályázó visszalépése miatt 
– jutott be az európai döntőbe, ahol a magyar cukrászokkal 
együtt fényesen helytállt: Somogyi Renáta második helyezése 
mellett Karl Zsolt a világ számos pontjáról érkezett, függet-
len, nemzetközi, szakmai zsűri döntése által a „Berry Dream” 
fantázianevű epres-málnás mascarpone fagylaltjával elnyerte 
a legjobb fagylalt különdíját.
2018-ban sárgabarackos sajt fagylaltjával megnyerte a World 
Tour Italia Galeto Masters Festival magyarországi versenyét, 
ami nyomán másodszor is kijutott az Európa bajnokságra.

EGY FALAT MENNYORSZÁG
DUNAHARASZTI HÍREKDunaharaszti - 2021. augusztus18



2020-ban a Magyar Cukrász Iparosok Országos Ipar-
testülete által hagyományteremtő céllal meghirdetett 
Év Bejglije versenyen tarolt a haraszti cukrászmester:  
Hagyományos diós kategóriában aranyérmes lett, elnyerve az 
„Év Diós Bejglije” díjat.
Ínyenc kategóriában „Csemege diós” bejglijével ezüstérmes 
lett, valamint a „Csemege mákos-meggyes” bejglivel a bron-
zérmet is elhozta. 
2021-ben kivívta azt a megtisztelő feladatot, hogy igen szi-
gorú elbírálás mellett elnyerje az 52. Nemzetközi Eucha-
risztikus Kongresszus budapesti rendezvényén, hogy sü-
teménye I. Ferenc pápa asztalára kerüljön desszertnek. 
Karl Zsolt eredményeivel nem csak szakmájában szerzett si-
kereket és tett szert országos, valamint nemzetközi szakmai 
népszerűségre, de Dunaharasztinak jó hírét is növelte szorgal-
mat és felkészültséget igénylő munkájával. 

Gáll Sándor
Fotók: Ambrus Marcsi
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Euroexam partneriskola Dunaharasztin
DUNAHARASZTI HÍREK

A dunaharaszti TEENglish Angol 
Nyelvi Oktatóközpont vezetőtanárával, 
László-Tar Noémivel beszélgetünk leg-
újabb fejlesztésükről: 2021 júliusától hi-
vatalos Euroexam partneriskolává vál-
tak Dunaharasztin egyedüliként. Ez, a 
mostanra már nemzetközileg is elismert 
nyelvvizsga, egy olyan modern, fiatalos 
vonalat képvisel, amire Haraszti fiatal-
jainak és felnőttjeinek is egyre nagyobb 
igénye van az angol tanulásban. 
Varga: Miért fontos, hogy a Euroexam 
nyelvvizsga bekerült a repertoárotokba?
L-Tar Noémi: Egyre többen keresnek 
olyan nyelvvizsgát, ami valódi, gyakor-
lati tudást mér. Ami nem nagyítóval 
kutatja, hogy a rengeteg igeidő, nyelv-
tani szerkezet használatakor mit ront el 
a diák, nem arra fókuszál, hogy szöve-
geket fordíttasson le angolról magyarra 
és fordítva. Helyette azt nézi, tudsz-e 
kommunikálni, ha kidobnak London 
belvárosában, megérted-e mi történik a 
Netflixes sorozatokban, vagy mennyire 
értesz meg egy angol nyelvű cikket, ha 
a neten böngészel.
Varga: Ezek szerint ti egy újabb vonalát 
képviselitek az angol oktatásnak?
L-Tar Noémi: Mindenképp! Módszerta-
nunk, eszközeink, tankönyveink lépést 
tartanak a mostani modern világgal. 
Ezért is szeretnek a tinik hozzánk járni: 

megtanítjuk őket angolul gondolkod-
ni, nálunk a kommunikáción van a fő 
hangsúly. Tanár kollegáimmal folyama-
tosan képezzük magunkat, hogy min-
dig újabb és újabb játékos, interaktív 
feladatokat tudjunk becsempészni a 
tanórákba. Az angol oktatás egy dina-
mikus, folyamatosan fejlődő terület, mi 
meglovagoljuk az internet által adott 
lehetőségeket, és rendszeresen becsatla-
kozunk nemcsak magyar, hanem angol 
és amerikai módszertani képzésekbe is.
Varga: A vizsgafelkészítés csak tinik 
számára elérhető jelenleg nálatok?
L-Tar Noémi: Szeptembertől indí-
tunk felnőtt csoportokat is, mert ren-
geteg megkeresést kapunk, bár fő 
fókuszcsoportunk továbbra is a kis és 
nagy tinik lesznek. 

Varga: Milyen tanfolyamok kapcsán 
kereshetnek meg titeket Dunaharaszti 
angolul tanulni vágyó lakosai?
L-Tar Noémi: Nemcsak nyelvvizsga 
felkészítés zajlik oktatóközpontunk-
ban, hanem olyan intenzív nyelv-
fejlesztés is, aminek segítségével a 
diákok fel tudják tornázni a tudásu-
kat. Így a későbbiekben be tudnak 
csatlakozni a nemzetközi Cambridge 
vagy Euroexam nyelvvizsga tanfolya-
mainkba illetve emelt szintű érettségi 
felkészítő csoportjainkba is. 
Varga: Milyen előnye származik Du-
naharaszti lakosainak abból, hogy 
nálatok fel tudnak készülni mind a 
Cambridge mind a Euroexam nyelv-
vizsgákra?
L-Tar Noémi: Az elmúlt időszak meg-
mutatta, hogy a környékbeli diákok 
nem szeretnének órákat utazni szín-
vonalas magánoktatásért. Azáltal, 
hogy mindegyik tanárunk hosszú éve-
kig élt Angliában illetve Amerikában 
és módszertanilag is magasan képzet-
tek, egy olyan nyelvi központot tud-
tunk létrehozni, amely színvonalában 
vetekszik a belvárosi nyelviskolákkal.  
TEENglish= helyi, magas szintű, in-
novatív.

Varga

Te English
Unleash the Teen in you

Összefoglalva, ha röviden szeretnék 
válaszolni „Isten, Haza, Nemzet, Csa-
lád” – e célok és az ezzel kapcsola-
tos feladatok iránytűként határozzák 
meg a cserkész életét. Hogyan tud, az 
ember fia az Isten által teremtett vi-
lágban helytállni? Sok ember számára 

ez az értékrend zárt világnak tűnik, s 
ott, ahol a pénz és a vagyon nagysága 
az értékmérő, a cserkészet nem talál 
befogadásra. 
A cserkészetben a képzés, az oktatás 
elég korán, 7 éves kortól elkezdődik. A 
legnehezebb a fegyelmezettség kiala-

kítása. Ettől fél legtöbb szülő és nagy-
szülő, hiszen a gyermeknek szeretnék 
mindenben a legtöbb jót biztosítani, 
ám ebbe, sok esetben, a fegyelmezett-
ség nem fér bele. E nélkül azonban az 
ismeretek elsajátítása nem lehetséges. 
Erre minden iskolában, de életben is 
szükség van.
A legfontosabb a cselekedve tanulás, 
tehát közösen oldjunk meg a felada-
tokat, nincs megkülönböztetés, nincs 
házi feladat és minősítés, osztályzás, 
egy a fontos, hogy mindenki elérje a 
kitűzött célt és tudja önmagát érté-
kelni, miben sikeres és hol kell javíta-
nia. Igyekezetünk arra irányul, hogy 
megteremtsük a test és a lélek össz-
hangját, tisztaságát, részesei legyünk 
annak a harmóniának, amit a terem-
tő Isten által minden ember számára 
biztosított.
A kis cserkész játékkal kezdi az is-
merkedést, mely őszinte és örömteli, 
de közben fejleszti szellemi és fizikai 
képességét, erősíti mentális egészsé-
gét. Itt szeretném megemlíteni, hogy 
a hosszan tartó járvány az utóbbi 

Mit jelent cserkésznek lenni?
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tekintetében komoly nyomokat ha-
gyott, zárkózottság, bizonytalanság, 
szorosabbá vált a kapcsolat az okos 

telefonnal, az internettel és nagyobb 
lett a lehetőség a kéretlen tartalmak 
felé. A közösség szerepe felerősödött, 
eddig is fontos volt. A jó közösség 
életre nevel, önállóságra, önismeretre, 
a boldogulás ösvényén történő közle-
kedés szabályaira.
Ahogy a cserkész növekszik, és halad 
a felnőtt kor felé, egyre több kihívást 
vállal és győz le. Élményekben gazda-
godik a túrák, portyák, táborozások al-
kalmával. Kialakul a testvéri szeretet az 
akadályok leküzdése, a feladatok együtt 
történő megoldása során, amikor neki 
segítenek, vagy Ő segít, és együtt tud 
örülni a megoldásnak, a sikernek.

Mint minden oktatási intézményben, 
a cserkészeknél is szeptemberben kez-
dődik a 2021-2022-es tanév, beirat-
kozni az aláírásnál szereplő elérhető-
ségen lehet.
Napközis táborunk augusztus 2-től 
augusztus 6-ig tart a Szent István 
plébánián, mely díjában benne van 
egy busszal történő kirándulás a Kin-
csem parkban. Részvételi díj 10.000 
Ft. Jelentkezés a lenti elérhetőségen, 
illetve a Szent István és Szent Imre 
templomokban kihelyezett jelentke-
zési lapon.

Ignácz János

MOL Alapítvány a 2020 végén végzett 
felmérésére és a sportszövetségekkel 
folytatott konzultációk tapasztalata-
ira alapozva a MOL Tehetségtámo-
gató Program Sport pályázatot idén 
fiatalabb jelentkezőkre optimalizálva 
hirdette meg, ezzel is elkötelezve ma-
gát a korai tehetséggondozás mellett. 
A márciusban meghirdetett pályázat-
ra a 10-16 évesek kategóriájában 414 
pályázat érkezett be, ebből 67 pályá-
zatot támogat az alapítvány – köztük 
egy versenyzőpárost –, összesen 20 
millió forintértékben. A 16 éven felü-
lieknek szóló Sport Klasszis kategóri-
ában tíz fő kérelmét díjazták összesen 
5 millió forintértékben. Így idén ösz-
szesen 25 millió forintos támogatást 
nyújt az alapítvány a kiemelkedő tel-
jesítményű fiatal sportolóknak. 
Pest megyében a pályázat győztesei 
között találjuk Fedor Zoltán karatés 

nevét is.
A 16 éves dunaharaszti fiú 5 éves kora 
óta karatézik. A sporttagozatos Kő-
rösi Csoma Sándor általános iskolá-
ba járt, sokszor képviselte iskoláját a 
sporteseményeken, jelenleg a Baktay 
Ervin gimnázium tanulója. Gyorsan 
megszerette ezt a sportot, ahogy lehe-
tősége volt, kipróbálta a versenyzést 
is. Céljai, tervei a pályázati időszak-
ban: szeretné megőrizni a válogatott 
kerettagságot. A hazai versenyeken 
dobogós helyezéseket szeretne elér-
ni, bajnoki címeket, magyar bajnoki 
helyezést. Célja, a sikeres kvalifikáció 
megszerzése a 2021. évi és a 2022. 
évi korosztályos Európa Bajnokság 
versenyeire. Sikeres kvalifikáció ese-
tén szeretne jól szerepelni az Európa 
Bajnokságokon. Fontos célja, hogy a 
világranglistán minél előkelőbb hely-
re küzdje fel magát, ami feltétele a 
további nemzetközi szerepléseknek. 
3 év múlva, ha bekerül a felnőtt kor-

csoportba, a ranglista alapján tudja 
folytatni a magas szintű versenyzést.
Ezúton is gratulálunk!

Szerk.

Sajtóközlemény
Hetvenhét fiatal sportolót támogat a MOL Alapítvány 

Egy sikertörténet nem mindig szo-
rítható fix időkorlátok közé. Jelen 
esetben azonban kijelenthetjük, hogy 
az a munka, ami még tavaly márci-
usban kezdődött, és idén június 11-
én és 12-én ért véget; egyértelműen a 
sikertörténetek közé tartozik - annak 
ellenére, hogy a végeredményre a Co-
vid19 miatt várni kellett több mint 
egy évet.
Abban, hogy a tavaly elmaradt 8. 
után az idei 9.Final24-ről elmondhas-
suk mindezt, a Pest Megyei Kézilab-
da Szövetség Szervezőbizottságának 
tagjai mellett a Dunaharaszti MTK 

és a rendezvény helyszínéül szolgáló 
Dunaharaszti Sportcsarnok illetéke-
seinek, valamint Dunaharaszti Város 
Önkormányzatának egyaránt nagy 
szerepe volt.
Ahogy a szülők féltő gonddal és sze-
retettel egyengetik gyermekeik útját 
az életben, ugyanannyi gonddal és el-
szántsággal szervezi a Szövetség szü-
letése óta évről-évre a Pest megyei 
kézilabdabajnokságok évad végi ün-
nepét, a Final24-et. A rendezvénynek 
2013-as életre hívása óta sorrendben 
Dabas, Érd, Mogyoród, Budaörs, 
Vác, Bugyi és Csömör adott otthont, 

és ehhez a társasághoz csatlakozott 
most Dunaharaszti. Panaszra még 
egyszer sem lehetett ok, hiszen az 
összes eddigi rendezvények szervezé-
sében és lebonyolításában rengeteg 
segítséget kaptak úgy a helyi illeté-
kesek és az érintett önkormányzatok, 
mind a szponzorok részéről; de abban 
minden szervezőbizottsági tag egyet-
értett, hogy az idei Final24 minden 
szempontból a „top 3”-ban végzett.
Ahhoz, hogy a kívülállók is átérez-
hessék, mennyi elvégezni való mun-
ka akad egy ilyen rendezvénnyel 
kapcsolatban, álljon itt a teljesség 
igénye nélkül egy lista. A feladatok 
közé tartozik a mérkőzésprotokoll ki-
alakítása, a találkozók legjobbjainak 

A kézilabda győzött!
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megválasztása, az önkéntesek munkájá-
nak beosztása és összehangolása, a kie-
gészítő programok és díjátadó ünnep-
ségek megszervezése és lebonyolítása, a 
VIP-vendégek fogadása, és még hosszan 
lehetne sorolni. Ráadásul az idei szerve-
zési feladatokat a Covid19 mellett to-
vább bonyolította, hogy az eddig egy 
napos (szombati) helyett ezúttal két 
napos (péntek délután-szombat egész 
nap) rendezvényre kellett felkészülni a 
korábbi négy helyett ezúttal hat talál-
kozóval számolva.
Azt szokták mondani a szakértők, hogy 
az „évek meg a rutin” rengeteget szá-
mítanak, ami igaz is. Azonban nem 
szabad elfelejteni azt sem, hogy egy 
rendezvény megszervezését soha nem 
szabad csak „rutinból” megpróbálni 
megoldani, hiszen - Murphy után sza-
badon - ha egy váratlan esemény bekö-
vetkezhet, az általában be is következik 
úgy a szervezés, mint lebonyolítás so-
rán. Érthető tehát, ha minden illetékes-
ben dolgozik ilyenkor a feszültség és az 
idegesség, hogy minden rendben men-
jen, és az esetleges váratlan események 
bekövetkeztére a legjobb időben a leg-
profibb módon tudjanak reagálni.
Ahogy a szakács számára az a legna-
gyobb dicséret, ha a főztjéből egyetlen 
morzsa sem marad az étkezés végére; 
a Final24 szervezői és a lebonyolításért 
felelős segítők akkor a legelégedetteb-
bek, ha a rendezvény alatt, illetve a 
zárás után a résztvevőktől és a közön-
ségtől pozitív visszajelzések érkeznek 
személyesen, vagy a közösségi médi-
ában. Ezek igazolják, hogy megérte a 
befektetett idő és energia; és minden 
érintett, mint egy-egy apró fogaskerék 
az alkotó gépezetben, a saját feladatát 
a lehető legjobban elvégezve megtette 
a magáét a nagy mű elkészülte érdeké-
ben.
2021. június 11-én és 12-én Dunaharasz-
tiban szerencsére minden rendben volt, 
minden apró fogaskerék megfelelően 
forgott a maga helyén a maga ütemé-
ben; így pedig nekünk sem marad más 
hátra, mint az eredmények számbavéte-
le, illetve a köszönetnyilvánítások.

A 2021.évi 9.Final 24 eredményei:
Női felnőtt II. osztály, döntő:
Moyra-Budaörs Handball II - Gyáli 
BKSE   23:18 (12:10)
Férfi felnőtt II. osztály, döntő:
Váci FKA - Tápiószelei SE     37:13 
(17:8)
A Budaörs és a Vác feljutott a megyei 
I. osztályba.
Női felnőtt I. osztály, 3.helyért:
Dunavarsányi TE - Százhalombattai 
KE   30:26 (12:16)
Női felnőtt I. osztály, döntő:
Gödi SE II - Mogyoródi KSK   33:16 
(17:6)
Férfi felnőtt I. osztály, 3.helyért:
Csömör KSK II - Solymári SC   18:21 
(9:9)
Férfi felnőtt I. osztály, döntő:
Bugyi SE - Gyömrői VSK   25:19 (14:8)
A Göd és a Bugyi feljutott az NB II-be.

A Final24 Szervezőbizottsága ezúton 
is még egyszer köszöni az önkéntesek 
mindkét napi áldozatos munkáját. Kö-
szönetét fejezi ki továbbá az esemény le-
bonyolítását színvonalas bemutatóikkal 
segítő Dunaharaszti Százszorszép Ma-
zsorettcsoportnak, valamint a BEAC 
Cheerleadingnek. Köszönik a közremű-
ködést az ünnepélyes kezdődobásokat 
elvégző Hajdu Zsoltnak, Vitányi At-
tilának, Zwickné Kuni Katalinnak és 

Lehel Endrének. Köszönik valamennyi 
felajánlónak, akik ajándékaikkal hozzá-
járultak a jótékonysági zsákbamacska 
sikeréhez. Végül, de korántsem utolsó 
sorban köszönetét fejezi ki még egyszer 
Dunaharaszti Város Önkormányzatá-
nak, valamint a Dunaharaszti Sport-
csarnok és a Dunaharaszti MTK illeté-
keseinek a rendezvény lebonyolításához 
nyújtott segítségért.
A Covid19 okozta nehézségeket leküzd-
ve győzött tehát a kézilabda, lezárult 
egy újabb bajnoki szezon, és végre újra 
együtt ünnepelhetett Pest megye kézi-
labdás családja.
Köszönjük, Dunaharaszti - és talál-
kozunk jövőre a 10., jubileumi Fi-
nal24-en!

Rédei János
Final24 szervező bizottság tagja
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Az Ön Volkswagen márkakereskedője: 

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

Ismerje meg városi áruszállítóinkat!
A városi áruszállítás napról-napra komplikáltabb, de mi igyekszünk megkönnyíteni a munkát! 
A legújabb Volkswagen áruszállítók digitális felszereltsége, számos biztonsági és vezetői 
asszisztense és opcionális LED menetfénye segít elérni céljait. Ráadásul már elektromos 
meghajtású e-Craftert is választhat a Crafter, a Transporter és a Caddy Cargo mellett! 
Kérjen egyedi ajánlatot honlapunkon vagy márkakereskedésünkben!

A város
rájuk vár!

Kiváló ajánlatokkal várjuk  
kereskedésünkben!
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AZ ÚJ, ELEKTROMOS  
 ENYAQ iV. ENYAQ iV.
FELTÖLT ÉLETTEL.

PRÓBÁLD KI KERESKEDÉSÜNKBEN!

A ŠKODA ENYAQ modellek felszereltségtől függő, kombinált elektromosenergia-fogyasztása:
15,9-16,7 kWh/100 km, CO₂-kibocsátása: 0 g/km.

A ŠKODA ENYAQ modellek felszereltségtől függő, kombinált elektromosenergia-fogyasztása:
15,9-16,7 kWh/100 km, CO₂-kibocsátása: 0 g/km.

PORSCHE M5
1238 Budapest, Szentlőrinci út
06 1 421 8220
www.porschem5.hu

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 képen látható gépkocsi illusztráció.


