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Mert van ott egy még nagyobb kincs, a víz, 
amit meg kell őriznünk gyermekeinknek. 
Dr. Szalay László polgármester írása kavicsbá-
nyászatról, szomjazó erdőkről és arról, mit te-
het meg saját területén az önkormányzat.

Tisztelt Dunaharasztiak!
 
Régóta tudjuk, hogy kincset rejt a Duna-medence a lá-
bunk alatt. Változó vastagságú, de rendkívül nagy mennyi-
ségű hasznos anyagot rejtő kavics-és homokréteg található 
a Duna egykori árterületén, melynek kitermelése egyrészt 
nagyon fontos a nemzetgazdaság számára, másrészt pedig 
óriási üzlet azoknak a cégeknek, akik ezen a területen te-
vékenykednek. Az építőipar éhsége nem csökkent az utóbbi 
években, éppen, hogy nőtt az igény, a kereslet a kavics és a 
homok iránt. Ezért hatalmas nyomás nehezedik a környék 
településeire, a földtulajdonosokra és az önkormányzatokra 
is, hogy ne álljanak a kitermelés, közvetve a „fejlődés útjába”. 
Mindjárt itt, az elején le kell szögeznem: eléggé korlátozottak 
a lehetőségeink akkor, amikor megpróbálunk beleavatkozni 
a folyamatokba. Az illetékes kormányhivatal bányafelügye-
leti főosztálya az a hatóság, amely kiadja – és hát, általá-
ban kiadja - a környezetvédelmi engedélyt a tevékenység 
végzéséhez, miután megfontolta a különböző oldalak érveit.   
Dunaharaszti 51-es úton túli, keleti részei ma még változatos 
képet mutatnak. Találhatóak itt iparterületek, lakóövezetek, 
gazdák által művelt földek és erdők, és találhatóak itt bezárt 
és működő kavicsbányák is szép számmal, ezeknek leginkább 
látható jelei az utánuk itt maradó bányatavak, amiket sokfé-
leképpen lehet hasznosítani, így azt hihetnénk, áldás ez szá-
munkra, de – mint mindjárt látni fogják – átok is egyben.

Áldás és átok. 

Az utóbbi években egyre erősödnek ugyanis azok a negatív 
hatások, amelyek a kiterjedt bányászatnak és a talajvizet el-
szívó és elpárologtató tavaknak „köszönhetőek”. Megfigyelhe-
tő az erdők lassú kiszáradása, a mezőgazdaság által művelt 
területeké nemkülönben. A bányászat káros hatásait csök-
kentő, az eredeti állapotokat helyreállító – a hatóság által 
előírt – rekultiváció hatékonyságáról nem vagyunk meggyő-
ződve, és akkor még finoman fogalmaztam. És akkor itt térek 
rá a konkrétumokra.
 
I. A Duna-Dráva Cement Kft. az úgynevezett „Dunaharasz-
ti IV. – kavics, homok” védnevű bánya művelésére kiadott 
környezetvédelmi engedély módosítása iránti kérelemmel 
fordult a Pest Megyei Kormányhivatal illetékes főosztályához. 
A művelésre korábban engedélyezett bányaterület nagysága 
közel 45 hektár, ezt kívánta a cég 129 (!) hektárra megnö-
velni. A tervezett beruházással kapcsolatban több aggá-
lyunk is volt, ezeket a kormányhivatal részére is jeleztük. 
Az ügybe komoly erőkkel szálltunk be, megbíztuk az or-
szág egyik legjobb, hasonló ügyekben nagy tapasztalattal 
rendelkező szakértő cégét, hogy teljes körű vízgazdálkodási 
szakvéleményt készítsen a témában. Érveink azonban nem 
„hatották meg” az engedélyező hatóságot, amely 2021. feb-
ruár 12-én kiadta a módosított környezetvédelmi engedélyt. 
Az Önkormányzat ezt követően élt a határozattal szemben 
biztosított jogorvoslati lehetőségével és a megbízott környe-
zetvédelmi szakértő által készített szakvéleménnyel alátá-
masztott közigazgatási pert indított a döntéssel szemben. A 

perben felperesként Dunaharaszti Város Önkormányzata és a 
Dunaharaszti Környezetbarátok Egyesülete, alperesként pe-
dig a Pest Megyei Kormányhivatal szerepel.

Indokaink a következők voltak: 

A bányászati tevékenységet követően hátramaradó nyílt 
vízfelület növeli a talajvíz mennyiségének párolgását.   Ez 
a tendencia olyan mértékű vízkészlet-csökkenéshez, víz-
bázis hiányhoz fog vezetni, amelynek következtében a 
mezőgazdasági földek elértéktelenednek. Ezért kértük 
konkrétan előírni a kitermelési kötelezettséget követő fo-
lyamatos és haladéktalan rekultivációs kötelezettséget, a 
nyílt vízfelület ellenőrzött anyaggal történő újra feltöltését. 
A víztest jelenlegi állapotának megőrzése érdekében szüksé-
günk van arra, hogy hidrogeológiai számításokat, modellezé-
seket végezzenek. A párolgási veszteséget a minimumra kell 
csökkenteni, és ennek érdekében végrehajtható és kikénysze-
ríthető kötelezéseket kell a bányavállalkozó elé támasztani. 
Védelmi intézkedések előírását kell elérnünk a talaj és a 
talajvízrendszer esetleges szennyezésének elkerülése ér-
dekében is. Ez a téma a belső üzemi működés esetén me-
rül fel a legsúlyosabban (parkolás, szennyezőanyag ki-
bocsátás…) Legyen olyan az üzemi területen történő 
munkavégzés szabályozása, hogy ne merülhessen fel havá-
ria miatti kárelhárítási-, valamint kártérítési kötelezettség! 
A tervezett tevékenység nincs összhangban a településrende-
zési eszközökkel. Különös tekintettel a Helyi Építési Szabály-
zatról szóló 3/2017. (III. 1.) számú rendeletünk azon bekezdé-
sére gondolva, mely szerint a Duna-Tisza-csatorna medrének 
partvonalától számított 50-50 méteren belül bányászati tevé-
kenységet folytatni nem lehet, a védősávban meddő, illetve 
humusz depókat létesítése nem megengedhető. Másrészről 
azért sem, mert ellentétes a HÉSZ azon szakaszával, mely sze-
rint „az ásványi nyersanyag kitermelést szolgáló területhasz-
nálat mértéke a közigazgatási területen egy időben összesen 
nem haladhatja meg a 100 ha-t.” Ezzel ellentétes tehát a bá-
nyavállalkozó kérelme és a kormányhivatal határozata, mely-
ben 129 ha 8301 m² területnagyságra biztosítana engedélyt. 
A bíróságra beadott keresetünk hatására a kormányhivatal 
saját hatáskörében módosította határozatát, érdemi kérdé-
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sekben azonban – megítélésünk szerint – nem változtatott, 
így ezt a döntést is megtámadtuk a bíróságon.
II. Miközben a fenti perre készülünk, arról értesített min-
ket a kormányhivatal, hogy nyakunkon a következő bá-
nyaügy, mivel megindították az eljárást a Nagy-Ka-
vicsüzem Kft. kérelmére egy 107 hektár nagyságú 
homok- és kavicsbánya megnyitására, ahol 20 éven keresztül 
akár évi 1 millió m3 haszonanyag kitermelésére készülnek. 
Ez a kérelem még több sebből vérzik, mint az előző, mert 
olyan sok ponton ellentétes a településrendezési eszközeink-
kel, köztük a Helyi Építési Szabályzattal, hogy azokkal 
összhangba hozni lehetetlen. Itt nem is részletezném eze-
ket, de egy biztos: a közösségi érdekek (különösen a mező-
gazdasági művelés lehetőségének) rovására az Önkormány-
zat Képviselő-testülete nem kívánja növelni a „KB” övezet 
kijelölését. Így a környezetvédelmi engedély iránti kérelem 
elutasítását kérte az Önkormányzat a kormányhivataltól. 
2021. július 8-án - az Önkormányzatunk által megbízott szak-
értő szakvéleménye alapján - nyilatkozatot tettünk szintén 
ebben az eljárásban. Négy további problématerületet azono-
sítottunk be.
Bányatevékenység talajvíz-mérlegre gyakorolt hosszú távú 
hatásai. A bányaüzemben a gépek parkolása és használata 
során az esetleges elfolyásból eredő szennyezések kérdése. 
A rekultiváció során alkalmazandó töltőanyagok milyenségé-
ből eredő kockázatok, valamint a tervezett monitoring tevé-
kenység hiányossága.
Kíváncsian várjuk ebben az ügyben is a hatóság döntését, ha 
az kedvezőtlen lesz számunkra, azt is meg fogjuk támadni a 
bíróságon.
 
Tisztelt Dunaharasztiak!
 
Áldás és átok – írtam fentebb, és mostanában kicsit úgy ér-
zem, éppen a településünk kedvező fekvéséből és csodás ter-
mészeti adottságaiból fakadó előnyök okoznak számunkra 
nehézségeket. Az elmúlt években ráadásul szűkültek azok az 
eszközeink, amelyek ilyen esetekben rendelkezésünkre állnak. 
Elismerjük azt, hogy a bányatevékenység is fontos, azon-
ban határt kell neki szabni, vagy, ha mást nem is, de azt 
el kell érnünk, hogy erős garanciákat kapjunk arra, hogy a 
tevékenység során betartják az előírásokat, és, ami a legfon-
tosabb, a bezárást követően visszaállítják a természet ere-
deti állapotát. Úgy ítéljük meg, hogy az engedélyező ható-
ság ezeket az érveket nem kellő súllyal veszi figyelembe, és 
ezért döntöttünk – végső eszközként – a bírósági út mellett. 
Mindent meg fogunk tenni azért, hogy Dunaharaszti értékes 
természeti területeit megőrizzük a jövő nemzedékei számára, 
és biztos vagyok benne, hogy ebben bírjuk az Önök egyetér-
tését és támogatását is.
 

Dr. Szalay László, Dunaharaszti Város Polgármestere

A fentiekben közölt a levélre a Duna-Dráva Cement Kft. 
sajtóközleményben reagált, mellyel kapcsolatban az 
alábbiakat közöljük. 

Dunaharaszti a párbeszédre és a kompromisszumra törek-
szik a Duna-Dráva Cement Kft. bányatevékenységének ki-
bővítése kapcsán, ugyanakkor írásban rögzített garanciákat 
kér a természet megóvásával kapcsolatban, különösen a város 
vízbázisának védelme és a kitermelés minimális környezeti 
ártalmának biztosítása érdekében.

Dr. Szalay László polgármester nyílt levele 2021. augusztus 
19-én jelent meg a város honlapján, melyet változatlan for-
mában közlünk. 
Augusztus 24-én a Duna-Dráva Cement Kft. sajtóközlemény-
ben reagált a levélre, mellyel kapcsolatban az alábbiakat kö-
zöljük, mivel a DDC sajtóközleménye szerint a polgármester 
nyílt levelében téves információ jelent meg. Ez az állítás azon-
ban nem felel meg a valóságnak.
„A jelenlegi eljárások nem bővítésre vonatkoznak, hanem a 
korábban engedélyezett terület kitermelésére.” – olvasható a 
DDC közleményében és ezzel félreértésre ad okot.
A 2005-ben 140,7 hektárra bejegyzett bányászati jog ugyanis 
nem teszi automatikusan lehetővé, hogy ott a teljes terüle-
ten a bányászati tevékenység meg is valósuljon. A DDC Kft. 
2005-ben nem kapott engedélyt a teljes terület kitermelésére, 
hiszen ahhoz a bányatevékenység környezetvédelmi szempon-
tú részleteit meghatározó, jogerős környezetvédelmi enge-
déllyel kell rendelkeznie a bányavállalkozónak. A DDC Kft. 
eredetileg 45 hektárra kapott engedélyt, amit most 129 hek-
tárra szeretne kibővíteni, ez azonban 2 ponton is ellenkezik 
a HÉSZ, vagyis a Helyi Építési Szabályzat rendelkezéseivel:
Dunaharaszti területén egy időben összesen 100 hektáron 
folyhat bányászati kitermelés.
A Duna-Tisza Csatorna medrének partvonalától számított 
50-50 méteren belül tilos bármilyen bányászati kitermelés 
vagy ehhez kapcsolódó tevékenység, pl. tárolás, depók léte-
sítése.
A DDC Kft. közleményében a fenntartható bányaművelési 
elvek mentén történő bányászati tevékenységről tájékoztat, 
amit Dunaharaszti Önkormányzata messzemenőkig üdvö-
zöl, mint ahogyan az engedélyek és jogszabályok által előírt 
kötelezettségeken túli vállalásait is. Ugyanakkor továbbra is 
feltett szándéka az Önkormányzatnak, hogy - a DDC Kft. 
által felkínált egyezségi lehetőséggel élve – az általa 2021. jú-
liusában pontról pontra a bányavállalkozóval ismertetett kör-
nyezetvédelmi garanciákat és vállalásokat kikényszeríthető és 
ezáltal a jövőben számonkérhető kétoldalú megállapodásban 
rögzítse.
Hangsúlyozzuk az Önkormányzat azon szándékát, hogy 
amennyiben nem kerülheti el a térség a további bányate-
vékenységet, legalább a legminimálisabb környezeti- és ter-
mészeti igénybevétel mellett végezzék el az ásványi anyag 
kitermelést, amelyre vonatkozó szabályok a maximális ki-
kényszeríthetőség mentén kerüljenek előírásra.
Mindezek fényében Dunaharaszti Város Önkormányzata a 
kompromisszumra és a megoldásra törekszik, és bízik a kör-
nyezetvédelmi előírások részletes és számonkérhető felsorolá-
sát tartalmazó írásbeli megállapodás mihamarabbi létrejöt-
tében.

Dunaharaszti, 2021. augusztus 25.
Dunaharaszti Város Önkormányzata

A sajtóközleményt teljes terjedelmében a városi honlapon 
olvashatja (dunaharaszti.hu)

Dunaharaszti - 2021. szeptember4



ADÓCSOPORT 
FELHÍVÁSA

Felhívjuk tisztelt Adózóink figyelmét, 
hogy szeptember 15. napjával esedé-
kessé válik a II. féléves adó befizeté-
se. Az erre az időszakra vonatkozó 
csekket az I. félévben, vagyis márci-
usban kiküldött értesítő tartalmazta. 
Amennyiben nem találják a csekket, 
kérjük, jelezzék felénk személyesen 
ügyfélfogadási időben vagy email-ben, 
illetve telefonon, az utóbbi két eset-
ben haladéktalanul postázni fogjuk.  

Ügyfélfogadási idő:
Hétfő: 13-18
Szerda: 8-12, 13-16
Péntek: 8-12
Elérhetőségeink:
email: ado@dunaharaszti.hu
tel.szám: 06-24/504-441
Tisztelettel: 
Dunaharaszti Polgármesteri Hivatal 

Adócsoportja 

Diákösztöndíj-pályázat

Dunaharaszti Város Képviselő-testü-
letének Oktatási, Művelődési és Sport 
Bizottsága a 2021/2022-es tanévre  
"Dunaharaszti diákösztöndíj-pályá-
zatot" hirdet azzal a céllal, hogy tá-
mogassa a kiemelkedő tanulmányi- és 
versenyeredményeket elérő, Dunaha-
rasztin lakó és tanuló diákokat általá-

nos- vagy középiskolai tanulmányaik 
sikeres folytatásában.

Pályázni két kategóriában lehet:

’Á’: A következő tanévben az általá-
nos iskola 5-8. évfolyamán tanulók
’K’: A következő tanévben a középis-
kola 7-12. évfolyamán tanulók

Az elbírálásnál a tanulók tanulmányi- 
és versenyeredményeit vesszük figye-
lembe.
A pályázati dokumentumok átvehetők 
az intézményvezetőknél és az osztály-
főnököknél, valamint, a Polgármesteri 
Hivatal pályázati ügyintézőjénél ügy-
félfogadási időben 
(Bujtásné Zörgő Szilvia - Dunaha-
raszti, Fő út 152., 8. szoba), vagy le-
tölthetők a város honlapjáról (www.
dunaharaszti.hu Pályázatok menü-
pontból).
Az ösztöndíjpályázat beadási határ-
ideje: 
2021. szeptember 10. (péntek), 
12 óra.
A hiánytalanul kitöltött és a kötele-
ző mellékletekkel ellátott pályázati 
anyag személyesen (2330 Dunaha-
raszti, Fő út 152., 8. szoba, Bujtásné 
Zörgő Szilvia) adható le.
Döntés az Oktatási, Művelődési és 
Sport Bizottság soron következő ülé-
sén várható.
A nyerteseket postai úton értesítjük.
Dunaharaszti Város Képviselő-testü-
letének Oktatási, Művelődési és Sport 

Bizottsága

Füstölés

A tavalyi évhez hasonlóan idén tovább 
folytatja az Önkormányzat megbízá-
sából az ÉDV Zrt. a szennyvízelveze-
tő-rendszert terhelő csapadékvíz-be-
kötések ellenőrzését. Mint ahogyan 
ez köztudott tény, az ÉDV Zrt. által 
üzemeltetett csatornahálózat kizá-
rólag szennyvíz elvezetésére épült. 
Amennyiben nagyobb mennyiségű 
csapadékvíz kerül a csatornába, a 
szennyvízátemelők túlterhelése mi-
att, gondot és többletköltséget okoz 
annak együttes elszállítása. Mindez 
szennyvíz kiömléshez, ezáltal fertő-
zésveszély kialakulásához is vezethet. 
A csapadékvíz miatt hirtelen meg-
növekedő mennyiségű – ezért hígabb 
– szennyvíz a tisztító telepeken költ-

séges technológiai beavatkozásokat 
igényel. Ráadásul az ingatlanok tető-
felületein, valamint szilárd burkolatú 
udvarain keletkező csapadékvíz beve-
zetése a szennyvízcsatorna-hálózatba 
jogszabályellenes, felderítése esetén 
szabálytalan közműhasználat miatti 
bírság és megnövekedett csatorna-
használati pótdíj kivetésére jogosítja 
fel a közműszolgáltatót. A hatályos 
jogszabályok felhatalmazzák a szol-
gáltatót, hogy a közművek igénybe-
vételének szabályszerűségét az ingat-
lanon belül is ellenőrizzék. Az ÉDV 
Zrt. 2020. évben megkezdte a duna-
haraszti ingatlanok ellenőrzését, és 
több esetben került már sor 50 ezer 
forint kötbér kivetésére a szabályta-
lan közműhasználat miatt. A kötbér 
fizetési kötelezettségen túl több száz-
ezer forint összegű pótdíj kivetésére is 
sor kerülhet, amely mértéke az elmúlt 
években lehullott csapadék mennyi-
ségén alapszik. A rendeltetésszerű 
használat érdekében kérjük a tisztelt 
Lakosság együttműködését a fentiek 
végrehajtásában.
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Petőfi Sándor: Igyunk! című versével 
köszöntjük szeptembert és egyúttal 
felidézzük nagy költőnk személyét, így 
készülünk bicentenáriumára: „Akinek 
nincs szeretője,/Bort igyék,/S hinni 
fogja, hogy minden lyány/Érte ég./És 
igyék bort az, akinek/Pénze nincs,/S 
az övé lesz a világon/ Minden kincs./
És igyék bort az, akinek/Búja van,/S 
a bú tőle nyakrafőre/Elrohan./Sem 
szeretőm, sem pénzem, csak /Bána-
tom;/Másnál háromszorta többet/
Ihatom.” (Pest, 1844. szeptember)
Honismereti sétánk célja – ismét év-
fordulók nyomában „A Zágoni Károly 
utca mintegy 800 méter hosszú, és a 
MÁV-alsó városnegyedben található. 
Hétvégi hobbikertek létrejöttével az 
1960-as években alakult ki. Kezde-
ti nyomvonalával először az 1970-es 
térképeken találkozhatunk, hivatalos 
nevet azonban csak 1986-ban kapott.” 
- írta Dr. Helméczy Mátyás helytör-
ténész.

195 éve született ZÁGONI (Zágonyi) 
KÁROLY kisnemes, honvéd, ameri-
kai szabadságharcos hős (Z. Károly 

uradalmi tiszttartó és Kertész 
Zsuzsanna fia, 1826. okt. 19-én Szi-
nérváralján látta meg a napvilágot. A 
máramarosszigeti református gimná-
ziumban tanult. Felesége az amerikai 
Amanda Schweiger.) Az 1848-as sza-
badságharcban a Szatmár megyében 
alakult önkéntes lovascsapat tizedese, 
alakulatával az erdélyi hadszíntéren 
szolgál, maga Bem a tábornoka. A 
Nagyszebennél vívott csatában a már 

hadnagy Zágonyi az oroszok fogságá-
ba kerül, de megszökik, és csatlakozik 
a magyar emigrációhoz. 1851-től az 
Amerikai Egyesült Államokban él. Az 
amerikai polgárháborúban Frémont 
tábornok, az északi erők főparancs-
noka kinevezi lovas testőrszázadának 
őrnagy parancsnokává; Springfieldnél 
századával rajtaüt a déliek egyik ha-
dosztályán, s azt, a város elhagyására 
kényszeríti. Nem a származás, hanem 
a virtus és az erény tesz valakit iga-
zán nemessé! Amerika-szerte ismertté 
válik a magyar hősiesség Zágonyiék-
nak köszönhetően; a „springfieldi-ha-
lál-roham” következtében az őrna-
gyot ezredessé léptetik elő. 1865-ben 
a New Yorki Magyar Egylet elnökévé 
választják. Későbbi sorsa ismeretlen. 
„Az irodalom tesz minket igazán em-
berré, irodalom nélkül sokkal keveseb-
bek vagyunk. Vagyis minél kevesebb 
az irodalom az életünkben, annál töb-
bet veszítünk.” (Nényei Pál) OLVAS-
TA(D)? – könyvtári gyűjteményünk-
ből ajánló: a történelmi témájú kötet 
a Zrínyi Kiadó felkérésére íródott. 

A SZEGÉNYEK FEJEDELME II. 
Rákóczi Ferenc életét, sikereit és há-
nyattatásait vette nagyító alá. Tallián 
Mariann az ifjúsági regényben lineáris 
cselekménysorral szövi történetét, ke-
vés teret engedve a fikciónak. A szerző 
rámutat mindazon erényre, amelyek 
évszázadok óta edzik és életben tart-
ják a magyart: hazaszeretet és hűség, 
Istenhez fordulás, no meg az örökös 
küzdelem a haza függetlenségéért. Az 
izgalmas történet szerint élete során 
számos alkalommal meghalhatott vol-
na II. Rákóczi Ferenc, ám csodával 
határos módon, mindig megmenekült. 
A fejedelemmé választott fényes te-
hetségű ifjú génjeiben hordozta ősei 

tulajdonságait: nagyanyja, Báthory 
Zsófia tántoríthatatlan keményszívű-
ségét, édesanyja Zrínyi Ilona megvesz-
tegethetetlen helytállását, és a Rákó-
cziak rettenthetetlen bátorságát is. Ez 
olyan muníció, amelynek segítségével 
– és persze felelőssége bátor felisme-
résével – megadatott neki, hogy az 
ország elárvult népét a nagy nemze-
tek sorába emelje. Szívesen ajánljuk a 
kalandos regényt a II. Rákóczi Ferenc 
Általános Iskola tanulóinak is!

Furcsa dolog a barátság! A PETTSON 
ÉS FINDUSZ – sorozat - hétköznap-
jait és ünnepeit hozza közel az olvasó-
hoz, kicsikhez és nagyokhoz éppúgy. 
Pettson egy morgós, de aranyszívű 
ezermester, Findusz pedig egy csíny-
tevő, gézengúz macska. „Alkotójuk” a 
hetvenöt éve született Sven Nordqvist 
svéd író-illusztrátor, építészprofesz-
szor. Nevét gyermekkönyvei, soroza-
tai révén ismerte és szerette meg a 
világ. Hogy miért? Mert a főszereplők 
a szeretet és a találékonyság mentén 
próbálják percről-percre, napról-nap-
ra kialakítani, fejleszteni a kettejük 
barátságát. Ez nem is kis feladat, 
különösen, ha valaki olyan nagyon 
precíz és gondos, mint Pettson, és 
olyan szeleburdi és kalandvágyó, mint 
Findusz kiskandúr. Ötből, 6 csilla-
gos! Zseniális a humora, a rajzok is, 
nagyon ötletesek a sztorik. Findusz 
macska éppúgy szereti a történeteket 
saját magáról, mint a kisgyerekek. Jó 
elbámészkodni a sok, részletgazdag 
képen. A könyv hangulata semmihez 
sem hasonlít, amivel eddig találkoz-
tunk: eredeti, derűs, humoros. Mi a 
titka? Ez, a módfelett érdekes mesék 
nézegetésével-olvasásával előbb-utóbb 
kiderül…(5+)
George R. R. Martin: A HÉT KI-
RÁLYSÁG LOVAGJA (Alexandra 
Kiadó) A könyv helyszínei ismerősek 
lehetnek a sorozat, és a könyv olva-
sóinak, viszont azok is nyugodtan 
olvashatják, akik még egyikhez sem 
nyúltak. Westeros 100 évvel ezelőtti 
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időszaka egy kobór lovag és fegyver-
hordozója szemszögéből tele rengeteg 
kihívással. A történet leginkább a 
lovagi erkölcsöt és kulturáját mutat-
ja be, viszont így is izgalmas és nem 
várt pillantokat igér. Az egyszerű, egy 
szálon futó regény pedig, könnyebben 
befogadható, értelmezhető. Az itt tör-
téntek nagy része nem csak a múlt-
ban játszodik, hanem történelemé 
nemesedik, ami megalapozza a regény 
cselekményét. Királyvár sikátoraiban 
a malacokat kergető Dunk élete gyö-
keresen megváltozik, miután magá-
hoz veszi egy lovag. 10 évvel később 
élete újabb fordulatott vesz a lovagi 
tornán, amelyet a Targaryenek ellen 
vívhat. (Kodela Róbert ajánlója, 19 
éves)

Steve Crawford: SAS ENCIKLOPÉ-
DIA (Zagora Kiadó) Mi az a SAS? 
Mi lehet abból, ha valaki két hóna-
pot fekszik kórházban gerincsérü-
léssel? Főleg, ha David Stirlingnek 
hívják. Megálmodja a SAS alapjait, 
ami a világ egyik leghíresebb külön-
leges alakulata, akik ejtőernyővel ug-
rottak az ellenséges vonalak mögé, 
így hatékonyan tudtak működni. A 
könyv bemutatja az alakulat fejlődé-
sét, technikáit, fegyverzetét, beveté-
seit, ill. bemutatja hogyan alkalmaz-
ták sikeresen először a „szív és ész” 
technikát a maláj válság során, ho-
gyan álltak helyt Észak-Omán hegy-
vidékein, valamint azt, hogy hogyan 
szabadították ki túszokat az iráni 
nagykövetségről Londonban. Utóbbi 
1980-ban történt, amikor már voltak 
„modern kori vívmányok” így a Tv 
stábok nagyon gyorsan értesültek az 
eseményről és élőben közvetítették a 

sikeres túszmentést. Ennek hatására 
tumultus lett az SAS toborzó irodák-
nál. Ugyanakkor bemutatja harcá-
szati eszközeiket, fegyverválasztásuk 
szempontjait, járműveiket, túlélési 
technikáikat. Jelentőségük napjaink-
ban is meghatározó a terrorizmus és a 
kábítószer elleni küzdelemben. (Samu 
Levente 18 éves) 
ONLINE KÖZÖSSÉGI SZOLGÁ-
LAT ÉRETTSÉGIZŐKNEK HA-
RASZTI SZÍVÉBEN, a könyvtárban!
PROGRAMELŐZETES – minden 
második csütörtökön 16-18:00 várja 
az érdeklődőket a JÁTÉKDÉLUTÁN.  
- Az OKTÓBERI KÖNYVTÁRI NA-
POK a hónap első hetében: meglepe-
tés-vendéggel, szerencsekerékkel, új 
olvasnivalókkal. - Nem olvas a gye-
rek? Írják be a naptárukba: október 
21-én, csütörtökön 18:00-tól olva-
sást-irodalmat népszerűsítő, rendha-
gyó óra NÉNYEI PÁL tanárral, “AZ 
IRODALOM VISSZAVÁG” írójával.
A dunaharaszti közkönyvtárat 1951 
júliusában hívta életre a Pesti Körzeti 
Könyvtár. Olyan nyomot hagyott ez a 
hetven esztendő a könyvtár arculatán, 
mint például az évgyűrűk a fa tör-
zsén. Az akkori Községi Könyvtár egy 
szekrényben lévő gyűjteménnyel és 40 
olvasóval rendelkezett. Ma – kifejezet-
ten könyvtárnak tervezett épületben 
-, hatvanezer dokumentum, több ezer 
használóval; valamint sok, szép prog-
rammal várja az érdeklődőket!
„Az idő úgy rohan, mint egy zubogó 
hegyi patak. Hogy miért használom 
ezt a hasonlatot, mert az idő is és 
a hegyi patak is erodál. A múló idő 
kíméletlenül felzabálja az emlékeket, 
melyeket érdemes lenne az utókor szá-
mára – mintegy tanulságként – meg-
őrizni. Megállíthatatlanul rohannak 
az esztendők, mintha egymást űznék, 
és mi arra sem vagyunk képesek, hogy 
néhány mondatban örökül hagyjuk a 
velünk és környezetünkben megtör-
tént lényeges történeteket, eseménye-
ket.”(Ady István)
ÉRDEKLI ÖNT DUNAHARASZTI 
TÖRTÉNETE, KÖZELMÚLTJA? 
Szíves figyelmükbe ajánljuk a Du-
naharaszti Városi Könyvár legújabb 
helytörténeti dokumentumát. ADY 
ISTVÁN: TANÁCSELNÖK VOL-
TAM - Dunaharaszti története, a 
nagyközség vezetőjének - sikerei és 
küzdelmei a 70-es évek Magyaror-
szágán - személyes visszaemlékezései 
alapján. A kiadványt keresse online 
helytörténeti dokumentumaink kö-
zött honlapunkon www.dhbiblio.hu 

és könyvtárunkban nyomtatott for-
mában, 2330 Dunaharaszti, Dózsa 
György út 12/b. Köszönjük a hiány-
pótló memoárt Ady Istvánnak, és kö-
szönet Táborosi Zoltánnénak, az ins-
pirációért!
Kedves Olvasók! Folyamatosan gyűjt-
jük Dunaharaszti helytörténeti emlé-
keit, és ehhez várjuk az Önök fényké-
peit, történeteit. Egy-egy kép láttán 
messzire nyúlik az emlékezet. És mi 
ezeket az emlékeket megőrizzük, meg-
osztjuk az érdeklődőkkel. Küldjenek 
online - jelen idejű, közérdeklődésre 
érdemes – digitalis képeket is, hiszen 
ezek lesznek holnap a múltunk. A pa-
pír fotókat beszkenneljük, és azonnal 
vissza is adjuk. Már több mint 200 
képes levelezőlapot és közel 10 ezer 
fotót őrzünk, és teszünk közkinccsé 
honlapunkon. Várjuk Önöket! www.
dhbiblio.hu, mail:dhbiblio@dhbiblio.
hu, telefon:06-24-531-040, www.face-
book.com/dhbiblio
JÚLIUSI REJTVÉNYÜNK MEG-
FEJTÉSE: “a fotó a Kossuth u. és az 
Apponyi u. sarkánál készült. A kép 
valóban régi felvétel, mert azóta ma-
gasra nőtt platánfák vannak előtte. 
Futóedzés közben gyakran néztem a 
ház felé, mert vonzotta a tekintetet. 
Hasonló épületet másfelé is találunk 
a városban, pld.a Móra F.u-ban az 
állomás közelében. Emlékeztetnek 
a városligeti Tisza villára, melyek 
ugyanazon korszakban épülhettek. 
Papp Kálmán.” Gratulálunk a nyer-
teseknek!

AUGUSZTUSI REJTVÉNYÜNK: 
Mit látunk a képen? 
SZEPTEMBER 30-ÁN, CSÜTÖR-
TÖKÖN 17:00-19:00-ig indítjuk 
HELYTÖRTÉNETI KLUBUNKAT, 
várjuk szeretettel az érdeklődőket! 
KÖLCSÖNZÉS - ingyenes, ami ritka-
ság hazánkban. Várjuk az érdeklődő-
ket! A 2021. áprilisa előtt kikölcsön-
zött kötetek teljes számban történő 
visszahozatala nélkül újabb doku-
mentum nem kölcsönözhető! Kérjük, 
hogy hozzák vissza az Önöknél lévő 
könyveket! Szeptember 1-től késedel-
mi díjat számítunk fel! 
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A képviselők döntöttek arról, hogy az „Idősek közétkezte-
tési szolgáltatásának ellátása” tárgyában kiírt közbeszer-
zési eljárásban a Prizma-Junior Zrt. ajánlatát fogadják el, 
bruttó 25.946.100,- Ft értékben, egy év időtartamra. A 
Napsugár utca környékén kialakult lakóterület egyik ut-
cája a „Hattyú” nevet kapta a következő napirendi pont 
tárgyalásakor. Ezt követően telekalakítási döntéseket hoz-
tak meg a képviselők, melyek legfontosabb eredménye az 
lett, hogy az új iskola felépítésére szánt önkormányzati 
tulajdonú ingatlanból 2368 m2 leválasztásával lehetségessé 
válik egy olyan telek létrehozása, melyen szolgálati lakások 
épülhetnek fel a leendő iskola pedagógusai számára.
Mint azt korábban is megírtuk, a Pénzügyminisztérium 
„önkormányzati tulajdonú bölcsődei ellátást nyújtó in-
tézmények fejlesztésének támogatása Pest megyében” 
című felhívására pályázatot nyújtott be az Önkormányzat 
egy új, 4 csoportszobás (6 csoportosra bővíthető), köz-
ponti főzőkonyhás bölcsődei tagintézmény építésére.  A 
627.483.924 Ft összköltségű (2019. évi tervezői költség-
becslés) beruházásra maximális, 480.000.000 Ft pályázati 
támogatást nyert el Dunaharaszti Város Önkormányzata.
A pályázati feltételeknek akkor csak a Piactér Temető 
utca felőli területe felelt meg (önkormányzati tulajdonú, 
intézményi besorolású), ezért az engedélyezési terv erre a 
területre készült, de már akkor azzal a céllal, hogy időköz-
ben a helyszínt módosítani fogják. 
Ezt követően a Paál László utcában történt telekalakítások 
során HÉSZ módosítással alakított ki a képviselő-testület 
egy olyan önkormányzati ingatlant, amely egy új okta-
tási-nevelési intézményi terület részeként jóval kedvezőbb 
helyszín az új bölcsőde megépítésére, különös tekintettel 

a Bezerédi lakónegyed közelségére. A telekalakítás után 
benyújtott új engedélyezési tervre 2021. 08. 11-én a vá-
ros megkapta az építési engedélyt. A kiviteli tervek és a 
tervezői költségvetés elkészülte után, várhatóan október 
hónapban írható ki a közbeszerzési eljárás, a kivitelezés 
kezdete 2022. I. negyedév, az átadás 2023. I. negyedévében 
várható. 
A testület fentieknek megfelelően döntött arról, hogy kez-
deményezi a támogatási szerződés módosítását.

A képviselők jóváhagyták a Víziközmű Gördülő Fejlesztési 
Tervet.

Dr. Szalay László polgármester előterjesztésére döntött a 
Képviselő-testület arról is, hogy a Bárka Alapítvány 2 mil-
lió Ft-os támogatásban részesül, hogy a tönkrement kazán 
okozta gondokat orvosolni tudják.
Az idén 30 éves Bárka Alapítvány születésnapi ünnepsé-
ge augusztus 28-án, szombaton 15:00 órától lesz a József 
Attila Művelődési Házban, ahol Hajdu Zsolt képviselő, az 
Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság elnöke fogja kép-
viselni a várost.
A Bárka Alapítvány Ápoló-Gondozó Lakóotthona 12 sé-
rült felnőtt ember számára nyújt otthont, kézműves mű-
helye pedig nappali ellátást és intézményen belüli fejlesz-
tő foglalkoztatást biztosít fogyatékkal és autizmussal élő 
felnőttek számára. Az Önkormányzat eddig is kiemelten 
támogatta az intézményt, és most is a segítségükre siet; 
ebben teljes egyetértésben döntött a képviselő-testület.

Dunaharaszti Önkormányzat Képviselő-testülete 
augusztus 24-én tartott rendkívüli ülésén ismét 
fontos kérdéseket tárgyalt meg

Tele Táska akció!
Az elmúlt évekhez hasonlóan a Dunaharaszti Gyermekba-
rátok Mozgalma az idén is megszervezte a rászoruló gyer-
mekek számára a szokásos iskolakezdési támogatást. Kü-
csön Sándor a Mozgalom elnöke elmondta, hogy 2006 óta 
támogatják az iskolakezdő kisdiákokat. Idén a jól és főleg 
praktikusan pakolható táskák adományozására helyezték 
a hangsúlyt, így a táskákba tornazsák, tolltartó, valamint 
füzetek és írószerek is kerültek. 

szerk.
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Veni Sancte – Jöjj Szentlélek!
Abban a reményben köszöntöm a kedves Olvasót, hogy 
amikor kézhez kapja a lapunkat, már megindult az új tan-
év, jelenléti oktatás formájában. Mindenhol tanévnyitó 
ünnepséggel indul a munka. Fontosak az ilyen kis jelentő-
ségűnek gondolt alkalmak, mert egy emelkedett esemény 
megadja az alaphangját a munkás időszaknak. Az egyház-
ban sincs ez másképp. A tanévnyitó istentiszteleten Isten 
Lelkét hívjuk, hogy teremtsen bennünk hitet, jó reményt. 
Ilyenkor imádkozzuk többek között a taizéi ökumenikus 
közösség imádságát:
Élő Isten! Jöjj, tedd lelkünket Lelked templomává.
Kereszteld meg tűzzel egész egyházadat, hogy megszűnjön 
benne minden megoszlás, és úgy jelenjék meg a világ előtt, 
mint igazságod oszlopa és alapja.
Add mindannyiunknak Szentlelked gyümölcseként a test-
véri szeretetet, az örömöt, a békét, a türelmet, a jóakara-
tot, a hűséget.
Szentlelked szóljon szolgáid ajkával, amikor igédet hirdetik 
itt és mindenütt.
Küldd el vigasztaló Szentlelkedet minden bajba jutott em-
bernek és a rosszakarat áldozatainak.
Őrizd meg gyűlölettől, háborútól a népeket és vezetőiket.
Teremts Lelked erejével egyetértést.
Szentlélek, élet Ura és forrása.
Bölcsesség és értelem Lelke.

Tanács és erő Lelke.
Tudás és kegyelem Lelke.
Az Úr félelmének Lelke. Ámen.
Kívánok kicsiknek – nagyoknak egészséget, erőt, jó előme-
netelt, jó eredményeket. Áldáskívánással!

Varsányi Ferenc

DUNAHARASZTI HÍREK

Keresztény szemmel

Alkotó és zenélő kezek csodája a Dunaharaszti 
Baptista Gyülekezetben

Szeptember első hétvégéjén rendezi meg városunkban a 
baptista gyülekezet a Keresztény Egyházi Zenés Evange-
lizációs Koncertek elnevezésű kétnapos programot, mely-
nek keretében a koncert élmény mellett a képzőművészet 
is helyet kap. Idén először része a haraszti baptista zenei 
hétvége a több száz programot kínáló Ars Sacra országos 
keresztény fesztiválnak, melyet egyébként évről évre a ka-
tolikus egyház szervez, s ami idén a Szentatya látogatása 
és az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus miatt 
különösen fontos ünnep.
Az emberi alkotás képessége Isten ajándéka. Olyan dol-
gokat tudunk létrehozni, vagyis teremteni, amelyek addig 
nem léteztek. A képzőművészet megalkotja a maradandó 
tárgyat, a zeneművészet pedig az előadás során létrehozza 
azt művészi élményt, amit közösségben élhetünk át, ám a 
zenei élmény az emlékeinkben él tovább – mondja Tisza 
Attila gyülekezet lelkésze, aki maga is évtizedek óta fest, 
rajzol és a KEZEK rendezvény ötletét a miskolci baptista 
gyülekezetből hozta el Dunaharasztira. Szombaton az al-
kotó kezek, vasárnap pedig a zenélő kezek lesznek fókusz-
ban, mindkét nap gyönyörködhetünk valamilyen emberi 
alkotásban. Festmények, grafikák, művészi fotográfiák, 
plasztikák, de varrások, patchwork munkák, különleges dí-
szgyertyák vagy kerámiák is megtekinthetőek majd a kiál-
lításon, melyet Tisza Attila képzőművészeti előadása nyit 
meg. A szeptember 4-én szombat délután 16:00 órakor kez-

dődő előadás híres kezekről szól majd: a művészettörténet 
emblematikus festményein látható kezekről és híres alko-
tók szignóiról hallhatunk és láthatunk érdekes informá-
ciókat. Másnap, vasárnap 16:00 órától vendégzenészek is 
érkeznek a pengetős találkozóra, ahol a gitár, a mandolin, 
a nagybőgő, a mandola is megszólal, s olyan gyönyörű egy-
házi témájú zeneművek hallhatóak majd, mint pl. Handel 
Messiás c. oratóriumából a Halleluja kórusmű rövidített 
pengetős zenekari átirata.
Szeretettel várunk mindenkit a Damjanich utcai baptista 
templomba a KEZEK fesztiválra, ahol újra közösségben 
találkozhatunk és gyönyörködhetünk az ember teremtő ké-
pességben és az alkotás gyümölcseiben – hívja a haraszti-
akat a gyülekezet lelkésze.

Hazay

KEZEK 
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Haraszti MagyarTáncház
A Városnapokon, a Baktay téren

 Szeptember 12-én
vasárnap délután 16 órakor
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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Szeptember 10-én 18 órakor a gyergyószárhegyi szo-
borpark szabadtéri installációs kiállításának megnyitóját 
tartjuk.
Közel 50 éve keresték meg Márton Áron püspököt, hogy 
adja bérbe a gyergyószárhegyi ferences kolostorépület né-
hány helyiségét képzőművészeti alkotóhely céljára. A ko-
lostorhoz tartozó terület nem képezte a szerződés tárgyát, 
viszont megengedték, hogy ott szobrokat helyezzenek el. 
Így valósult meg civil magyar kezdeményezésként az a 
szoborpark, ami az eltelt évek alatt méltán vívta ki az 
elismerő helyet a művészettörténet lapjain és járult hozzá 
Szárhegy művészeti hírnevének nemzetközi szintű ismertté 
válásához. A szoborparkról készült szabadtéri fotókiállí-
tást bemutatja Ferencz Zoltán a Gyergyószárhegyi Kultu-
rális és Művészeti Központ művészeti vezetője. Közremű-
ködik Korbeli Enikő és Korbeli Ferenc. A belépés díjtalan.

Szeptember 12-én 19 órakor hagyományosan a Local-
Voice együttes zárja a szabadtéri idényt. Pengő Csaba és 
társai: Kovács Erik, Csejtey Ákos Honfi Imre Olivér, Tuboly 
Roland, valamint a két énekes színész Bányóczki Nóra és 
Krajnik Balogh Gábor a legnépszerűbb magyar és nemzet-
közi filmzenéket szólaltatják meg. Belépődíj 1.000 Ft.

Szeptember 17-én 19 órakor 60+1 címmel Schwarz 
Volker dunaharaszti festőművész kiállítása nyílik. A belé-
pés díjtalan.

Szeptember 26-án 17 órakor újra vasárnapi muzsika a 
Kúriában! A Laffert Őszi Bérlet koncertsorozat első előa-
dása Frissítés címmel négykezes zongoramuzsika Bizják 
Dóra és Zentai Károly zongoraművész házaspár előadá-
sában. Részletek a Laffert Kúria honlapján (www.laffert-
kuria.hu).
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Hogy ott folytassam, ahol abbahagy-
tam: elhatározásomat még 1906 nyarán 
megvalósítottam Harasztin. Anyám 
felmondott rendetlenül fizető bérlőnk-
nek, és tavasszal megint Harasztira köl-
töztünk. Még nem végleg, de már szó 
került arra, hogy a megváltozott körül-
mények között aligha tarthatjuk fenn a 
pesti lakást sokáig. Sokféle tevékenysé-
get látott szobám műhellyé változott; 
ügyesebb cimboráim közreműködésével, 
szakértő vezetésem alatt, tollas indián 
fejdíszek, cowboy és egyéb ruházatok, 
fegyverek és eszközök készültek. Sajnos, 
sastollakra nem tudtam szert tenni, de 
a mindenhonnan összeszedett libatolla-
kat sastoll jellegűre festettem át. „Tö-
megeket” akartam mozgatni a szándé-
kozott előadáson, nehéz feladat volt a 
sok fickót stílusosan felszerelni. Elsősor-
ban magamat láttam el, miután hosszú 
lelki tusakodás után lemondtam arról, 
hogy Buffalo Billt személyesítsem meg, 
mert ellenállhatatlan vágy késztetett, 
hogy indián nagyfőnök képében aras-
sam majd a babérokat. Mivel Buffalo 
Bill szerepére nem akadt alkalmas em-
berem, kihagytam a játékból; talán el 

sem bírtam volna viselni, hogy a Vad-
nyugat hősét más alakítsa. Különben 
sem akartam egyszerűen leutánozni a 
Wild West Show-t; az adott lehetősé-
gekhez szabtam mutatványunkat. Cim-
boráim fele indián, a másik fele cow-
boy, nyomkutató vagy amerikai katona 
lett. Hátul a kertünkben nagyszabású 
próbák folytak, töméntelen vaktöltést 
gyártottunk Flaubert puskáink részére; 
bőven bánva a papírfojtással, a fegy-
verek hatalmas dördüléseket és fekete 
füstfelhőket szolgáltattak. Amikor már 
minden jól ment, az előadás helyszínén 
tartottunk néhány főpróbát, persze 
úszónadrágban és olyankor, amikor a 
fürdőzők nem lepték el a teret, nehogy 
bárki előre megláthassa a jelmezeket és 
készületeket. A nyilvános fürdőparttal 
szemben fekvő sziget cserjés, fás sze-
gélye kiváló színtért kínált, s a színbe 
belevontam a gerendahidat meg a für-
dőpart magasabbra emelkedő peremét 
is. A híddal kész terveim voltak, és ke-
vélyen gondoltam arra, hogy ezzel túl-
teszek Buffalo Billéken, hiszen ők nem 
tudtak vizet és hidat bemutatni.
Súlyos gondot okozott azonban a lovak 

kérdése. Gyalogosan felvonulni, ez nem 
lett volna méltó és stílusos. De honnan 
vegyek lovakat? Fájlaltam, hogy Lujza 
pónimból annak idején oly szégyenle-
tesen kikoptam: milyen felséges volna, 
ha hátán vonulhatnék fel csodás tolldí-
szemben! Egyetlen megoldás mutatko-
zott, s én tárgyalásokba bocsátkoztam 
némely sváb gazdákkal, hogy engedjék 
át lovaikat az előadás céljaira. Úgyis a 
híd alsó oldalán szokták mosni, úsztat-
ni a lovaikat. Sajnos, csak igás lovakról 
lehetett szó, de hát az indiánok nyer-
geletlen paripákon nyargalnak, az ame-
rikaiakat ábrázoló fickók lovaira meg 
majd pokrócokból gyártok nyergeket. 
De az alku végül úgy ütött ki, hogy 
csak két lovat biztosíthattam; egyet 
magamnak, egyet a fehérek vezérének. 
Vasárnapra tűztük ki az előadást, mert 
akkor a gazdák nem dolgoztak lovaik-
kal, és több nézőre is számíthattunk. 
Majdnem a tizenkettedik órában derült 
ki, hogy az óvatos sváb gazdák nem 
voltak hajlandók ránk bízni a lovaikat; 
csak azzal a feltétellel engedték át, ha 
ők maguk vagy a fiaik vezetik azokat. 
Szörnyű gondolat! Egy indián nagyfő-
nök meg egy amerikai tábornok, akik-
nek a lovát egy-egy sváb legény veze-
ti, Haraszti jellegzetes népviseletében! 
Végül ezt a problémát is megoldot-
tam: extra hatosok ellenében rávettem 
az egyik ifjú svábot, hogy vetkezzék 
„surcra” – úgyis így szokták fürdet-
ni a lovaikat – a másikat pedig ócska 
esőköpönyeggel és kalappal amerikai 
katonává álcáztam, ámbár mezítláb 
maradt. Azt terveztem, hogy a bevo-
nuláskor úgy helyezem el kifogástalanul 
felszerelt harcosaimat, hogy lehetőleg 
leplezzék a szégyenletes tényt, s lova-
ink zabláját tartó legényeket, akiknek 
tősgyökeres sváb kiállásán keveset len-
dített a rájuk erőltetett maskara.
Mindegy, hiszen a bevonulás után úgyis 
megint kivonulunk, vissza a szigetpar-
ti csalit mögé, s az egyes jelenetekben 
majd gyalogosan vívjuk meg vérfa-
gyasztó csatáinkat. Plakátokat festet-
tem, és közhírré tétetett – a kisbíróval 
csekély díjazásért ki is doboltattam 
– hogy vasárnap délben mutatjuk be 
nagyszabású Wild West előadásunkat. 
Ilyenkor minden valamire való harasz-
ti nyaraló a fürdőparton verődött ösz-
sze, sőt Pestről is jöttek vendégek. A 
kislányok – barátnőim – gondoskod-
tak a hírverésről; izgatottan várták a 
nagy eseményt. Részben fájlaltam, de 
részben örültem, hogy a bátyám Ame-
rikában van; igaz, hogy sok szakszerű 

HARASZTI INDIÁNKALAND 

Baktay Ervin „Homo Ludens” című önéletrajzi visszaemlékezéséből
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tanáccsal mozdíthatta volna elő a ké-
születeket, de bizonyosra lehetett venni, 
hogy régi szokása szerint előbb-utóbb 
olyan módon avatkozna bele a játékba, 
hogy abból reám nézve semmi jó nem 
származna. Tapasztatból tudtam, hogy 
két dudás nem fér meg egy csárdában, 
különösen, ha az egyik jóval idősebb és 
erősebb, és azonfelül egészen más hang-
nemből dudál.
Már vagy két órával a kezdet előtt 
együtt voltunk a leplező csalit mögött, 
és beöltöztünk díszeinkbe. Az indiáno-
kat sorra harci színekkel pingáltam ki, 
az amerikaiak némelyikének pedig mar-
cona bajuszokat és szakállakat ragasz-
tottam. Puska, tomahawk, lándzsa, 
pajzs bőven volt. A közönség, túlnyo-
móan fürdőmezben, szép számmal volt 
jelen, elöl híveim, a kislányok. A sváb-
ságot, vasárnapra öltözötten, szintén 
sokan képviselték. 
A nagy pillanat elérkezett, és három 
mennydörgő lövés jelezte az előadás 
kezdetét.
Felvonultunk, át a hídon, azután nagy 
kört írva le, ismét vissza a szigetre. Rudi 
cigányprímás meg a bandája, diszkré-
ten elhelyezve, szilaj indulót húzott. A 
közönség tapsolt, brávózott. Úgy lát-
szik, nem vették észre a sváb csatlóso-
kat a két ló fejénél, vagy nem találták 
zavarónak a jelenlétüket. A nagy felvo-
nulás határozottan sikert aratott. 
Ez után következtek a számok, immár 
gyalogosan. A legtöbb természetesen 
különféle rajtaütéseket és csatákat áb-
rázolt, de változatos kivitelben. Poko-
li fegyverropogás kíséretében iszonyú 
vérfürdők, skalpolások és üldözések 
követték egymást. Így ment az előadás 
vagy jó óra hosszat, míg végül elérke-
zett az utolsó, parádés szám. Ez „az 
egész társulat részvételével” rendezett 
ütközet volt, még pedig a hídon, mint 
leghatásosabb színtéren. Előbb indián 

haditáncot mutattunk be, majd kéme-
ket küldtem a csalitba. Rövidesen jelen-
tették, hogy közeledik a fehér csapat. 
Lövések vezették be a támadást, a sá-
padtarcúak kúszva, fától fáig surranva 
törtek elő, mi indiánok a híd innenső 
oldalán megbújva hevesen viszonoztuk 
tüzüket. Végül a híd közepén összeüt-
között a két sereg, szilaj csatakiáltások 
és fegyverropogás közepette vívtuk el-
keseredett harcunkat. Ám a fehérek egy 
része orvul átúszott a folyón, és hátba 
támadták a hídon küzdő indiánokat. 
Két tűz közé szorítva mi mást tehet-
tünk volna, mint hogy az életben mara-
dottak, élükön velem, mint nagyfőnök-
kel, a híd korlátjáról a folyóba vetették 
magukat, míg a győztes fehérek gyilkos 
tüzet zúdítottak a menekülőkre. Ezt a 
frappáns jelenetet is előre kipróbáltuk, 
és figyelmeztettem harcosaimat, hogy a 
vízbeugráskor ügyeljenek, nehogy baj 
történjék. Azám, de a csata hevében 
megfeledkeztek az óvatosságról, és még 
el sem értem a vizet, amikor az egyik 
ügyetlen fickó ugrás közben a nyakam-
ba huppant. Fejem előrebicsaklott, csil-
lagokat láttam, és elakadt a lélegzetem. 
Így zuhantam a vízbe, és a rám nehe-
zedő súly egészen a fenékig nyomott. A 
víz alatt azután elrúgtam magamtól a 
fiút, és felszínre vergődtem. Összeszed-

tem magam, és mintha mi sem történt 
volna, a többiekkel együtt partra úsz-
tam és kiláboltam a vízből. Ezzel be-
fejeződött az előadás. Tapsvihar, tet-
szészaj jutalmazta mutatványunkat, és 
amint szédülten, csetlő botló lábbal a 
partra léptem, azonnal körülvettek a 
lelkesen ünneplő kislányok. Piros arc-
cal, ragyogó szemekkel üdvözöltek, s a 
nap hőse ettől elfeledte balesetét. Hát 
még, amikor tollakat kunyeráltak fej-
díszemből, örök emlék gyanánt a dicső 
napra! Úgy lefosztottak, mint valami 
fazékba szánt gúnárt, s én emelkedett 
hangulatban osztogattam a tollakat. 
Szerencsére, akkor még nem vált jár-
vánnyá az autogramkérés.
A felnőtt harasztiak is elismeréssel 
méltatták az előadást, és napokon át 
a Wild West maradt a fő beszédtárgy. 
Meg voltam elégedve, mert úgy ünne-
peltek, mintha az egész egyedül az én 
személyes teljesítményem lett volna. A 
kislányok szemében ismét hős voltam, 
nagyobb, mint lovas koromban, s ez 
volt, ugyebár, a fődolog.

A Helytörténeti Emléktár gyűjtemé-
nyéből

Gáll

Íjászok
A Szent Sebestyén Íjász Alapítvány sportolói augusztus-
ban is szép eredményeket értek el országszerte. 08.9-14. 
Szekszárdon rendezett HDH-IAA 3D Világ és Európa Baj-
nokságon kategóriájában Havasi Ferencné ötödik, Havasi 
Ferenc hetedik helyezést ért el.
08.21. Sárváron rendezett Saslövő 7*7 versenyen kategóri-
ájában Surugli Viktória első, Lakosi Helga első, Bocsányi 
István második, Havasi Ferencné első, Havasi Ferenc első 
helyezést ért el.
08.22. Sitkén rendezett Saslövő terep versenyen kategóri-
ájában Surugli Viktória első, Lakosi Helga első, Bocsányi 
István első, Havasi Ferencné első, Havasi Ferenc első he-
lyezést ért el.
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2021. júliusban  elhunytak 
neve és életkora

Andó Istvánné  élt 77 évet

Babits Antal  élt 77 évet

Büti Mihályné  élt 96 évet

Danyi László Tiborné élt 75 évet

Erdélyi Rudolfné élt 81 évet

Horváth László Zoltán élt 62 évet

Kalász Gyuláné  élt 91 évet

Kis László  élt 66 évet

Kopányi Ferenc  élt 57 évet

Kovács Gyula  élt 90 évet

Kovács László  élt 44 évet

Müller Ernő  élt 66 évet

Pauer Jánosné  élt 83 évet

Péntek Györgyné élt 92 évet

Pfiszter Andrásné élt 86 évet

Rémik Jánosné  élt 89 évet

Szabó Józsefné  élt 69 évet

Szabó Pál  élt 84 évet

Szekér László  élt 65 évet

Szuromi Márton  élt 85 évet

Tokach Valeriya  élt 52 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. júliusban születettek 
névsora
Halmos Bence  07. 05.
Kristóf Dominik  07. 05.
Lobog Zente  07. 05.
Szabó Lilien  07. 05.
Pinti Attila Dominik 07. 07.
Nagy Anna  07. 08.
Csenkey Donát  07. 09.
Pintér-Csoknyai Zsigmond  
    07. 09.
Nagy Liza  07. 12.
Vidák Lilien Leticia 07. 14.
Vincze Soma  07. 14.
Holló Artúr  07. 15.
Oláh János Máté 07. 15.
Madarász Réna  07. 16.
Brazsil Lívia  07. 18.
Bálint Boglárka  07. 19.
Horváth Benedek 07. 19.
Makula Miklós Szebasztián
    07. 20.
Suszter Hella  07. 20.
Szabó Viktória  07. 21.
Mertz Maja  07. 22.
Komoróczy Ariel 07. 24.
Laukó Emília  07. 26.
Kardos Dániel Zoltán 07. 28.
Antal Inez  07. 30.
Antal-Mayer Petra 07. 30.
Rafael Fanni Leóna 07. 30.

A májusi újszülöttek között 
Jenei Léna neve tévesen lett 
feltüntetve, elnézést kérünk!

Közélet
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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 

24 órás távfelügyelet

Biztonságtechnikai rendszerek

Kamerás megfigyelő rendszerek

Tűzjelző rendszerek

Kamerás megfigyelő rendszerek

www.sentinel-max.hu

+36 (24) 537 690
2330 Dunaharaszti, Szent István u. 2

info@sentinel-max.hu
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A nyári szünet a pihenés, feltöltődés 
ideje a gyermekek számára, de gyakran 
komoly kihívást jelent a szülőknek, hi-
szen a kicsik elhelyezéséről, felügyeleté-
ről, szórakoztatásáról gondoskodni kell 
a nyári hónapok alatt is. Szülőként azt 
is tudjuk, milyen nehéz másra bízni a 
gyermeket, de néha muszáj elengedni 
a kezüket. Ilyenkor a táborok válasz-
tása jó lehetőség, hisz egy jól megvá-
lasztott tábor egy életre szóló emlék 
lehet a gyermek életében, persze csak 
akkor, ha jól szervezett, ha megfelelő, 
megbízható vezetőkre bízhatjuk gyer-
mekünket. Az is fontos, hogy ötletes, 

fordulatos játékokkal, programokkal 
várjuk a gyermekeket, hogy véletlenül 
se unatkozzanak. Tapasztaljuk, hogy 
nem könnyű a gyermekek figyelmét le-
kötni, gondolataikat elterelni a megszo-
kott ritmusról, telefonról, tabletről. Az 
előző év tapasztalatából tudtuk, hogy 
nem lesz egyszerű az idei táborunk sem. 
A gyermekek számára ugyanúgy meg-
terhelő volt az elmúlt időszak, mint a 
szülők számára, így egy önfeledt nyári 
táborozás segíthet a gyermekeknek az 
előző félév feldolgozásában és a követ-
kező tanévre való felkészülésben. Az 
elmúlt hónapokban hiányzott a kortárs 
közösség sajátos, fejlődésben betöltött 
fontos szerepe, amelyet segít pótolni a 
táborozás. Tudtuk, hogy a hosszú be-
zártság után jót tesz a gyermekeknek, 
ha táborba jöhetnek. Eddig mindig 
előre megszerveztük és kitaláltuk nap-
ra pontosan, hogy mit fogunk csinálni, 
miket fogunk játszani, de az idei év-
ben a szoros tervezést átgondoltuk és 
igyekeztünk az adott nap hangulatához 
igazítani a programokat, ezért gyakran 
hangzott el ”újratervezés” szó a tábor 
ideje alatt. Ráéreztünk arra, hogy ez a 
fajta szabad, kötetlen játék sokkal él-
vezetesebb a gyerekek számára. Azokat 
az állandó programokat hagytuk meg, 
amelyeken a gyermekek tapasztalata-
ink szerint szívesen vesznek részt. Ját-
szottunk, indirekt módon tanultunk, új 
készségeket sajátítottunk el és közben 
rengeteget nevettünk. Reméljük, hogy 
amikor hazaérkeztek a gyermekek és 
megkérdezték tőlük mi történt ma, nem 
az volt a válasz: semmi.
Lassan eltelik a nyári szünet és ilyen-
kor jó visszaemlékezni a nyár kellemes 
pillanataira, a nyári tábor élményeire. 
A sok színes, vidám programra, kirán-
dulásra, játékra. Ezek a közös alkalmak 
azok, amelyek a kis közösségünket még 
jobban összekovácsolják. 
Szeretném megköszönni minden kedves 
kollégám, a résztvevő civil szervezetek 
önkéntesei és a közösségi szolgálatot 
teljesítő fiatalok tábori munkáját. Jó 
pihenést kívánunk a gyermekeknek, a 
szülőknek a nyár hátralévő részére és 
szeretettel várjuk őket jövőre is.
A képek meséljenek arról, hogy milyen 
jó hangulatban telt el a négy hetünk.
Köszönjük a részvételt:
Hommer Godó Enikő balett iskolája
Mikro-Akro Akrobatika: Sportiskola

Állati jó bemutató: Gőgös Zsuzsanna 
zoológus
DMTK sakkszakosztály: Schubert 
Gyula bácsi szervezésével
Református Egyház
Alkotók Dunaharaszti Egyesülete
Nagycsaládosok Országos Egyesülete
Mancsos segítőtársaink 
Blue Box Virtual Reality 
Foltvarrók Dunaharaszti Egyesülete
Rotary Club Dunaharaszti Egyesülete
Dunaharaszti Környezetbarátok 
Egyesülete
Tatay Bábszínház 
Gyermekbarátok Dunaharaszti Szer-
vezete
Szent Erzsébet Karitász
Dunaharaszti Nőegylet
Belina László felajánlása
Kücsön Sándor Gyermekbarát 
Dunaharaszti Szervezete
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola
Ficzere Noémi intézményvezető

Paréj Józsefné
intézményvezető

Nyári napközis tábor
Dunaharaszti Család- és Gyermekjóléti Szolgálat
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Breki szerencsés története

A régi feljegyzések szerint: „ha este a 
békák nagy lármával kuruttyolnak, tar-
tósan enyhe idő várható”, azonban „ha 
tavaszi este a békák némák, hideg idő, 
reggeli fagy is lehet”. 
A kisduna menti és a vízparti települé-
sek lakói számara természetes esti kon-
cert kertjükben a békák kuruttyolása, 
hiszem minden kisméretű vizes terüle-
ten előfordulnak, életteret nyernek ko-
lóniáiknak. 
Hasznosságuk nem az időjárás pontos 
előrejelzésében rejlik, nélkülözhetetlen 
katonái a rovarok (szúnyogok) elleni 
harcnak.
E havi cikkünk főhőse egy nagyon sze-
rencsés kecskebéka, akinek megmentő-
je patkánytámadást követően hozta a 
Tüskevár Vad- és Egzotikus Állatvédő 
Alapítványhoz a kis sérültet. Támogat-
ta gyógykezelését és biztosította a fel-
épülését követő biztonságos életét egy 
részére készített privát kis tóban.
A kecskebékák (Pelophylax kl. esculen-
ta)  Magyarországon – mint minden 
kétéltű és hüllő – védett állatok. Ter-

mészetvédelmi értékük: 10 000 Ft. 
A kecskebéka méretében és színezeté-
ben is átmenetet mutat a két szülői faj, 
a tavi béka és a kis tavibéka között, e 
két faj természetes hibridje, így fenn-
maradása mindkét faj jelenlétét igényli. 
Hasa általában szürkés, háta gyakran 
zöld alapon fekete foltos, bőre kevéssé 
rücskös. Hátsó, citromsárga foltos ugró-
lábai rendkívül hosszúak és erősek, akár 
a 10 centiméteres hosszúságot is elérhe-
tik. Tavaszi előbújása, peterakása és az 
ebihalak kikelése tekintetében inkább a 
nagy tavibékára emlékeztet. Azonban 
a kis tavibékához hasonlóan a kecske-
béka is képes messzebb elvándorolni a 
vizektől, így akár erdei környezetben is 
találkozhatunk vele.
Főhősünk Breki patkánytámadás köz-
ben sérült meg. Fizikális vizsgálatot kö-
vetően röntgenfelvétellel pontosítottuk 
a szemmel is látható diagnózist. A jobb 
hátulsó lábát sajnos súlyosabb trauma 
érte, combcsonttörést szenvedett.  A 
megfelelő gyógyszeres kezelés mellett, 
amint az állapota megengedte, megtör-
tént csonttörés műtéti ellátása. Az ope-
ráció minden várakozást felülmúlóan 
sikerült, amit a kétéltű-anesztézia ka-
landossága csak még emlékezetesebbé 
tett. Breki a neki szánt tücsöktenger-

ben lábadozott, a műtéti seb gyógyu-
lását követően vizes terráriumban gya-
korolhatta a fizioterápia rejtelmeit. A 
több hetes gyógyulást követően szolid 
esti brekegéssel hálálta meg a törődést, 
mely minden fárasztó nap után mosolyt 
csalt az arcunkra.
Breki a számára készített kis tóban éli 
mindennapjait, szorgalmasan ritkítva a 
szúnyogpopulációt.
Kérjük, ha értékesnek tartja munkán-
kat segítse a Tüskevár Vad- és Egzo-
tikus Állatvédő Alapítvány működését, 
melyről bővebb információt a https://
www.tuskevaralapitvany.hu/ oldalon és 
a facebook-on talál.

dr. Schweickhardt Eszter
dr. Tóth Szabina

Állati dolgok
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5 tesó – 5 tusa
A Dunaharaszti Baptista Gyülekezet 
gyermektábora

Idén nyáron július 19-23. között ren-
deztük meg napközis gyermektábo-
runkat a Dunaharaszti Baptista Ima-
házban. Nagy örömmel készültünk 
arra, hogy a tavalyi járvány miatti 
kényszerű szünet után ebben az év-
ben egy héten keresztül ismét vidám 
gyermekzsivaj tölti meg imaházunkat 
és udvarát.
Táborunk tematikája öt bibliai test-
vérpár történetét, „tusáját” dolgoz-
ta fel, összekapcsolva őket az öttusa 
sportágaival. Jákób és Ézsau, József 
és testvérei, Dávid és testvérei, a té-
kozló fiú és a bátyja, valamint Jakab 
és János életén keresztül foglalkoz-
tunk a testvérek és a család szeretet-
teljes együttélésének lehetőségével, a 
megbocsátással és bocsánatkéréssel, 
a testvérek közötti féltékenységgel és 
egyetértéssel, egymás elfogadásával és 
támogatásával.
36 gyermek jelentkezett a 6-14 éves 
korosztályból, nem hívő háttérből 
érkezők és hívő családok gyermekei 
egyaránt. Minden délelőtt közös ének-
léssel, és a napi témát átfogóan be-
mutató interaktív, képekkel illusztrált 
tanítással kezdődött, amelyet Tisza 
Attila lelkipásztor vezetett. Ebben 
segítették őt a gyerekek barátai, a 
karantén alatti online gyermekfog-
lalkozások bábfigurái, DunaDANI, 
HaraszTIMI és GyüliGYULA bácsi 
is. Az volt az egyik célunk, hogy a 
bibliai történetek által a gyermekek 
igei segítséget kaphassanak saját, sze-
mélyes élethelyzeteik megoldásához. 
A bátorító üzenetek feldolgozása há-
rom csoportban, a korosztályoknak 

megfelelő szintű beszélgetéssel, játék-
kal, kreatív feladatokkal folytatódott.
A délutánokat sokszínű szervezett és 
szabad játékkal, sporttal, kézműves 
foglalkozással, kirándulással, kerék-
pározással, csónakázással, fagyizással, 
akadályversennyel töltöttük.
Örülünk, hogy a táborral a szülőknek is 
segíthettünk a nyári gyermekfelügyelet 
terhének enyhítésében. Kiemelten 
fontosnak tartottuk, hogy megismer-
kedhessünk a szülőkkel, ők pedig be-
tekintést nyerhessenek a táborban 
folyó tanításokba és szabadidős te-
vékenységekbe, találkozhassanak a 
gyermekeikkel foglalkozó tanítókkal 
és a segítőkkel. Erre a reggeli és a dél-
utáni néhány perces találkozásokon 
túl hosszabban is volt lehetőségünk a 
csütörtöki családi délutánon, amelyet 
a tábori események összefoglalója és a 
Blue Danube BlueGrass Band zene-
kar koncertje után közös hamburge-
rezéssel és jó hangulatú beszélgetéssel 
töltöttünk.
Elfogadó, odafigyelő, nyugodt, szere-
tetteljes légkörön keresztül igyekez-
tünk a családoknak bemutatni Isten 
szeretetét, és hirdetni az Evangélium 
jó hírét a gyermekeknek és a szülőknek 
egyaránt. Azért imádkozunk, hogy 
felébredhessen bennük az érdeklődés 
és a vágy Isten megismerése iránt. 
Szeretnénk ápolni a kialakult kap-
csolatokat, összetartani a táborban 
összeszokott gyermekközösséget, meg-
erősíteni és továbbvinni az elhangzott 
tanításokat. Ennek érdekében ősztől a 
tábor résztvevőit, a szülőket, a tanító-
kat és a segítőket tábortalálkozókkal, 
kirándulásokkal, közös programokkal 
várjuk.
Hálásak vagyunk Dunaharaszti vá-
ros Önkormányzatának a folyamatos 

anyagi segítségért és az erkölcsi támo-
gatásért, amely lehetővé teszi, hogy a 
gyermekek biztonságos környezetben 
maradandó élményeket szerezhetnek, 
és hosszú távú barátságokat köthet-
nek. Izgatottan várjuk az őszi találko-
zást és a következő nyári tábort!

Koczka Andrea
Fotó: Kabai Katalin, Tiszáné Gneth Gabriella

„AHOL A 
KINCSED, OTT A 
SZÍVED IS!” 
címmel a 17. karitásztábor 2021 au-
gusztusában a Fő úti Főplébánián

Ismét sor kerülhetett a tábor megren-
dezésére – nagy fellélegzéssel – a pan-
démia után! Az időjárás is kedvezett, 
mert vihar csak a tábor előtt és utána 
volt, így kellemes, nyári melegben ta-
lálkozhattunk a 91 gyerekkel és a fel-
nőtt segítőkkel. A főcím mellé a napi 
gondolatok (a szív kincsei) a követ-
kezők voltak: elszántság, lemondás, 
figyelem, melegszívűség, hálaadás. 
Mindez a gyakorlatban így alakult: 
városfelfedező játék csapatverseny 
keretében, fociedzés, lovaglás, látoga-
tás a német tájházban, nemzetiségi 
tánctanulás, „főzés-akadályverseny” a 
séfekkel, sztárvendég Srámek Péter; a 
kapcsolódó – állandó - játékok pedig: 
kézműveskedés; csocsó, trambulin, 
pingpong, kosarazás, szabad játékok, 
filmezés, fagyizás, medencézés, temp-
lomlátogatás-daltanulás-tangóharmó-
nikázás Bógár Zsolti káplánnal, mé-
zeskalácskészítés, gyöngy-fonalfűzés 
a szív-motívummal. Az együtt töl-
tött idő, élmény, jó hangulatot adott. 
Megtapasztalhattuk, hogy amit 
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’szív’esen, (szívvel-lélekkel) csinálunk, 
abban ki tudunk tartani, mert a szív 
kincsei olyan dolgok, amelyek örömet 
okoznak!
Szeretnénk megköszönni mindazok-
nak, akik lehetővé tették azt, hogy a 
karitásztábor ingyenes legyen – tel-
jesség igénye nélkül -: Dunaharaszti 
Város Önkormányzatának civil pá-
lyázata, A Dunaharaszti Katolikus 
Főplébánia, Foltvarázslók (már 17. 
alkalommal), Bánfalvi Bella, Desics 
Katalin, Lukács Bernadett, D-Lifeal, 
Étrend, Magyar Konyhafőnökök, Rudi 
Bácsi, Ruff Pékség, Virágné Gábor 
Pálma, Kovácsné Orsi, Jakabné Láng 
Margit, és a sok-sok táborépítő- és tá-
borbontó szülő. A mi karitászmunkák 
egy közvetítő csatorna: egyik végén a 
kegyelem (a Mennyei Atya szeretete 
által az anyagi és a tevőleges támo-
gatás, a szolgálattevők összefogása) 
míg a másik fele a gyermekek részére 
létrejött javak, amelyeknek ők a ha-
szonélvezői, mert Jézus azt mondta, 
hogy „az ilyeneké a mennyek orszá-
ga”. Több gyermek így nyilatkozott, 
hogy „ez a világ legjobb tábora!”- Ta-
lán, mert a felnőttek mindannyian 
szívvel-lélekkel beletették minden sze-
retetüket ebbe a hétbe, és adni jó! (A 
fotókat Desics Katalin készítette)
A kézműveskedés folytatódik a Du-
naharaszti Városi Könyvtárban min-
den hónapban a második csütörtökön 
16:00-18:00 - a JÁTÉKDÉLUTÁN 
keretében és Dunaharaszti Környezet-
barátok támogatásával - először szep-
tember 9-én. Várjuk az érdeklődőket! 

Szent Erzsébet Karitász

Újra integrált alkotótábor Dunaha-
rasztin

A Dunamenti Összművészeti Egyesü-
let és a Mozaik Közhasznú Egyesület 
idén negyedszer szervezett integrált al-
kotótábort Dunaharasztin. A táborba 
autizmussal élő, és autizmusban nem 
érintett gyerekeket vártunk.
A program ebben az évben a törté-
netmesélés, a színház körül forgott. 
A résztvevők alkották meg a történe-
tet, és a karaktereket, készítettek dí-
szleteket, jelmezeket. Ebben segítette 
őket Lehel Endre és Volker Schwarz 
festőművész, akiknek ezúton is kö-
szönjük, a türelmet, segítséget, remek 
ötleteket. Mivel a gyerekek tartottak 
a szerepléstől, a kialakult történetből 
kisfilmet forgattunk, ezt vettettük le a 
szülőknek. A film megtekinthető a Mo-
zaik Egyesület YouTube csatornáján.
A tábor autizmus szempontú aka-
dálymentesítése elengedhetetlen 
volt, ezért készültünk vizuális támo-
gató eszközökkel. A gyerekek eset-
leges étkezéssel kapcsolatos problé-
máira is figyeltünk, Németh János 
Rollin’Chef a felmerülő igényeket 
figyelembe véve főzött nekünk egész 
héten. 
Az autizmus szempontú akadály-
mentesítés része, hogy autizmust 
értő szakemberek, segítők dolgoztak 
velünk, Borsodi Zsófit, Tar Enikőt 
és Andó Rékát is köszönet illeti. 
Tudásuk, kreativitásuk és türelmük 
nélkül egészen biztosan nem sikerült 
volna ilyen jól ez a hét.
Azt is fontosnak éreztük, hogy a tá-
bor részvételi díja ne terhelje meg 
túlságosan a családokat. Az anyagi 
támogatást Dunaharaszti Város Ön-
kormányzata, a TESCO „Ön választ, 
mi segítünk” programja, valamint a 
Blues for Blue zenészei biztosították 
számunkra.

Kapitány Imola

TEÉRTED tábor 

és családi nap
Közösségünk a TEÉRTED Baptista 
Gyülekezet idén ismét megrendezte 
táborát. 2021. augusztus 9-13. között 
a Hunyadi János Német Nemzetiségi 
Általános Iskola biztosított számunk-
ra helyet, ahol a résztvevőket igyekez-
tünk minden nap színes programokkal 
foglalkoztatni. Reggelenként vicces 
tornával indítottunk, majd reggeli 
után közösen énekeltünk és a Biblia 
üzeneteiről beszélgettünk. A gyerekek 
nem mind járnak keresztény közös-
ségbe, az alkalmakon nem felekezeti 
hitelveket tanítunk, hanem a Biblia 
üzenetét, Jézus örömhírét, tetteit, a 
és a tanításának mai alkalmazását. 
Minden délelőttöt egy nagy tábori já-
tékkal zártunk, ahol helye volt a ver-
senynek, a viccnek, időnként a víznek 
is. Ebéd után a gyerekek érdeklődési 
körüknek megfelelően választhattak 
fakultációt. Lehetőség volt angolt 
tanulni, kézműveskedni, fiú-barkács 
csoportba csatlakozni, táncot tanulni, 
illetve sportolni. Jó volt látni, ahogy 
az idősebb ifjúsági generáció segített 
a fiatalabbaknak ezeken a programo-
kon. Szerdán egy különleges alkalmat 
szerveztünk, melyet megnyitottunk 
nemcsak a táborozók hozzátartozói 
felé, hanem a város felé is. Családi 
trópusi partit szerveztünk. A több 
mint 160 résztvevőnek volt fotófal, 
ugráló vár, trambulin, étel-ital és nem 
utolsósorban egy különleges koncert. 
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Zsolti, az utolsó haraszti 
harangozó
Köszönet a sok-sok déli harangszóért!
A harangozók felett elszállt az idő, automatizált világunkban 
jobbára az elektromosság kongatja a templomok harangjait. 
Így van ez városunkban is, ahol az elmúlt évtizedek alatt 
valamennyi templomunkban felváltotta a harangozókat a vil-
lanyáram.  Csak egy helyen, a Rákóczi-ligeti templom kert-
jében húzta a harangkötelet nap mint nap Hirják Zsolti, im-

már két évtizede jelezve a délidőt, egészen napjainkig. A kis 
harang hangja messze a Rákóczi-ligeten túlra is elhallatszott.
Zsolt születése óta Harasztin él és kiskora óta teljesít szolgá-
latot a katolikus egyházban. Gyerekkora óta mindkét temp-
lomban rendszeresen ministrált, majd felcseperedve segített a 
kisebb munkákban a ligeti templom gondnokának. Stefi néni 
tanította meg harangozni is, és azóta végezte ezt a feladatot. 
Akkor nem is sejtette, hogy ő lesz az utolsó harangozó Du-
naharasztin.
Az elmúlt években beteljesedett a ligeti hívők álma és 74 
évvel felrobbantása után, birtokba vehették újjáépített temp-
lomukat, mely azóta is folyamatosan szépül, gyarapodik. Az 
örömteli fejlődés elérte a harangot is, mely jelenleg felújítá-
son van, majd hamarosan felkerül a toronyba, ahol Zsolti 
napi feladatát automata szerkezet veszi át.
Zsolti fegyelmezetten, de bánatosan vette tudomásul a kény-
szerű váltást: „A szívem is nagyon szomorú harangozás nél-
kül.” – mondta egykedvűen.
Többi szolgálatát azonban szorgalmasan ellátja, nyírja a fü-
vet a templomkertben, segít, ahol tud, és hetente három al-
kalommal ministrál a miséken. Napközben munkahelyén, a 
Bárkában dolgozik, a gyertyaöntő műhelyben. Nővérével él 
egy házban, onnan jár dolgozni elmaradhatatlan kerékpár-
ján. Nem csak munkába jár biciklivel, hanem a városon túlra 
is gyakran elkarikázik, meglátogatja barátait Dunavarsány-
ban, Szigetszentmiklóson. Néha elteker a fővárosba, Kőbá-
nyára, de megfordult bicajjal már Szentendrén is.
A kerékpár mellett másik szenvedélye az autóbusz. Évek óta 
remek kapcsolatot ápol a Ventona dolgozóival; rendszeresen 
száll fel a járatokra „ellenőrző körutazásra” – mondja moso-
lyogva. Rendszeresen meglátogatja a számára kedves embe-
reket: néha betér egy kávéra, vagy egy rövid beszélgetésre. 
Megnyugtat: nem kell félni, imádkozik értünk.
A maga módján igazi lokálpatrióta: munkája mellett szolgál-
ja a közösségét a Rákóczi-ligeti egyházközséget, ahol tagja a 
képviselő testületnek is. Feladatai során, jártában-keltében 
gyakran összefutunk vele az utcán, ilyenkor derűt, szeretetet 
csempész a hétköznapjainkba. Megszoktuk, hozzátartozik 
Dunaharasztihoz, és hozzánk is, régi harasztiakhoz, mert 
Hirják Zsolti, az utolsó harangozó a barátunk. 

G.S.

Pintér Béla keresztény dalszerző és 
előadó volt a vendégünk Debrecenből, 
aki nemcsak énekel, de természetesen 
beszél az életéről, megélt harcairól és 
Jézus Krisztussal való őszinte kapcso-
latáról. Ezek a dalok és gondolatok 
szinte minden generációt lekötnek. 
A tánc csoport még segített, hisz né-
hány dal előadását ők színesítették 
koreográfiájukkal. A szülők, gyerekek, 
vendégek visszajelzései is megerősí-

tettek minket, hogy jól sikerült, mind 
a koncert, mind a tábor. Célunk, 
hogy táborainkban ne csak minőségi 
elfoglaltságot kapjanak a gyerekek, 
hanem adhassunk nekik és családjuk-
nak Isten szeretetéből és az év többi 
részében is rendelkezésre álljunk, ha 
segítségre, bátorításra van szükségük. 
Köszönjük a segítséget támogatást: 
az Önkormányzatnak, az iskolának, 
a Baptista Egyháznak, a Herceg Mé-

diának, a Kisduna Tv-nek, a Metro 
Nagyk. Kft-nek, a Hajnalcsillag Ott-
honnak és minden önkéntes segítőnek 
és adományozónak. Augusztus végén 
szervezzük a WOL Élet Szavával az 
ifjúsági hetünket középiskolások ré-
szére a Duna parton, ahol reméljük 
hogy hasonló élményekben lesz ré-
szünk. 

Gergely Tamásné Kriszta
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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.


