Régmúltidőkben voltak emberek, akík áIdozatokat hoztak azérthogy lakókörnyezetik a
nehéz körülmények ellenére fejlődjön, Sajnos ez amaivilágban nem jellemző. Véletlenül
hozzám került egy dokumentum, ami arról szól, hogy a Dunaharasztin élő és munkálkodó
iParosok az 7930-as években anagy munkanélküliség idején összefogtak és felépítettéka

Dunaharas zti ÁItalános Iparte stül et épül etét,
Az éPület ma is á11, Dunaharasái lparos-u 2. sz. alatt, de ma már átalakított állapotban. Ma is
a kisvállalkozások érdekeiértmunkálkodó Iposz kezelésébenvan.

Ittláthatő az épnlet eredeti állapotában:
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Az épület létrehozásában résztvevő iparosok

131 fő volt,

Az iPartestÜlet akkori elnöke készítettegy emléklapot, td,ézek az emléklap utolsó szakaszából

EZen emlék-lupot, eIhelyezzük a késői utókor sztímúra okulússaI urra, hogy
egYetakardsbun, összetaríúsban rejlik az erő, mely mintlenkor hassa át a kézműipuri
társarIalmaí"
,,

Az emléklap mellett név szerint, szakmájuk megnevezésével í-elsorolva találh aíők azok az
iParosok akik ehhez a munkáhozhozzéqárultak. Azonban terjedelme miatt itt nem teszem

KoZZe.

Érdekességkéntrréhány tevékenységetsorolok fei a kihalóban lévő, sőt kihalt szakmák köziil,
rnelYek itt lrarasztiban elérhetők voltak: cipész. kosárfonó, faszobrász,pék (akkor még finom
kenYeret is lehetett kapni ), kalapos, női férfi szabó. köteles (akkor még szükség voli erre),
kovács, molnár(megjegyzem a szigeten a duna mellett volt abba az id,őbé maloml, bádogos,
lretttes és mészáros, cipész, kárpitos (ma még itt-ott található) késműves (köszörűs), szűós,
bognár, szíjgyártÓ, ostornyél készítő, csónak építőés még sorolhatnám a ma még élő
tevékenységekke1,
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Érdemes ezen sorokat mindenkinek megszívlelni. Ezek a szavak ne csak egy közöss
vagy testülethez szóIjanak, hanem mir-rdenkihez aki ebbe a városba é1.

éghez

TegYÜrrk meg mindent azért, hogy ahol élünk kultúrált szép élvezhető környezet legyen.

Horváthné schwarzl Mária

