
Helyismereti sétát szervezünk, hogy felfedezzük Dunaharaszti rejtett 

értékeit. 

130 éve született Havasi András (Dunaharaszti, 1888. november 11- Dunaharaszti, 1945. 

március 24.)  

Dunaharaszti községi bíró, kovácsmester. Havasi András 

édesapja Gyónról jött, ott ma is élnek Havasiak. Azt írja Dr. 

Helméczy Mátyás helytörténész, hogy „A fiatal Havasi András 

kovácsmesterségét Budapesten tanulta, több külföldi városban 

is járt, hogy mint segéd képezze magát. 1909-ben önállósította 

magát, emellett jelentős mezőgazdasági birtokkal is 

rendelkezett. A világháború után bekerült a képviselő-

testületbe, majd a 1928-ban az Ipartestület elnökévé 

választották. Az ő elnöksége alatt épült az Ipartestület épülete: 

Havasi András példamutatása sarkalta a többi iparost is arra, 

hogy az építkezés költségeit – természetben – ők vállalták, 

mindenki beleadta azt az építkezésbe, amit csak tudott. Így nem 

került pénzbe az Ipartestület szép házának fölépítése.  

1930-36-ban és 1940-45 között a nagyközségi bírói tisztet is 

betöltötte. Közéleti tevékenységével a nagyközség életére 

jelentős befolyást gyakorolt. Jelentős szerepet játszott a Hősök-

ligete terveinek megvalósulásában is. ”  

 

A Hősök-ligetének a „Sebesült katona” szobra – amelyet 

haraszti szobrász alkotott – a községi bíró javaslatára került a Fő 

útról a frissen megépített Hősök parkjába.  

Tízezer köbméter földet szállítottak a korábban 

mocsaras libaúsztató medrébe, hogy 

megvalósuljon a terv: méltó emlékhelyet 

állítsanak a harasztiak a világháborúban elesett – 

idegen hantok alatt nyugvó - haraszti 

honvédeknek.  Havasi András ebben is előljárt 

példamutatásával, ő maga is vállalta saját 

lovasszekerével a föld ide szállítását. Az 

erőfeszítésből, összefogásból gyönyörű park 

született, amelyet 1937. szeptember 26-án 

Bornemissza Géza miniszer avatott fel pompás 

műsor keretében, ezer fehér postagalamb 

felröptetésével. (www.dhbiblio.hu> Dh hősi Liget) Havasi András testvére, Havasi János a Kossuth Lajos utcai 

Havasi és társa-Schuszter mintaasztalos üzem egyik tulajdonosa - szintén képviselő-testületi tag volt.   

A lánglelkű haraszti bíróról utcát neveztek el az Alsóvárosban. A 140 méter hosszú, keskeny utca a Szőlőhegy és 

a Szilágyi utcákat köti össze.  

 

Köszönjük Havasi András fiának, Havasi Toncsi bácsinak az információkat és a képeket is!  

 


