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Nagyon sok szeretettel és tisztelettel köszöntöm Önöket,  
köszönjük, hogy elfogadták meghívásunkat. Nézzünk elő-
ször egy kicsit vissza a múltba. 

1857. március 8-án New Yorkban több mint 40 ezer 
textilmunkásnő sztrájkolt a béregyenlőségért, a rövidebb 
munkaidőért, a választójogért és a gyermekmunka ellen A 
Nőnap megtartására, de az első igazi  Nemzetközi Nőnapot 
1913-ban ünnepeltük. Akkor még csak 5-6 közép-európai 
országban tartották meg a Nőnapot, de ezek között már ott  
volt Magyarország is. Valójában nem is annyira ünnep volt 
ez akkoriban, hanem a tiltakozás egyfajta megnyilvánulása. 
A nők sok jóérzésű férfi val együtt a választójog kiterjeszté-
sét  követelték ezen 
a napon. Később ez 
háttérbe szorult, ma 
pedig a világ leg-
több országában a 
nők demokratikus 
jogai megegyeznek 
a férfi akéival. 

Az ENSZ 1977-
ben ismerte el a 
nőnapot, így az hi-
vatalosan  is a világ-
napok közé került. 
Tehát ezen a napon 
ünneplünk  meg 
minden nőt és le-
ányt, kedveskedünk 
nekik ajándékkal.

Most a 21. szá-
zadban így köszöntünk Benneteket, egy kis  virággal, ked-
ves szavakkal, egy kis összejövetellel. De  valaha, a régi-régi 
emberek sokkal szebben tisztelték a nőket. A hindu, germán, 
görög, római, ősmagyar mitológiákban,  

vallásokban, de sok természeti vallásban is kitüntetett he-
lye volt a nőknek. Sőt így van ez a kereszténységgel is, a 
hívő katolikusok Máriában az anyaságot, az anyai szeretetet 
is  tisztelik.

A vallások kialakulása óta nagyot változott a világ és na-
gyot a 100-150 évvel ezelőtti  mozgalmak óta is, amelyek 
útjára indították a Nőnapot. Ma Viviane Reding azt mondja, 
hogy a Nőnap szégyen. Szégyen, ugyanis, amíg megünnepel-
jük ezt a napot, vagy egyáltalán a női létnek van egy kitünte-
tett nemzetközi napja, addig egyben  arra is gondolnunk kell 
még ma is, még 150 év múltán is,  hogy nagyon sok helyen 
a női egyenjogúság körül még problémák vannak. És itt nem 

csak az írott jogról van szó,  hanem a szokásokról, beideg-
ződésekről is. Hiába egyenlőek a nők egy pl. hagyományos 
iszlám társadalomban papíron, ha a mindennapokban a jog 
semmit sem tesz azért, hogy megakadályozza a bántalmazá-
sukat, sőt akár életük kioltását.

De nem kell feltétlenül iszlám társadalmakba menni, elég 
ha idehaza körülnézünk. Azonnal szemünkbe ötlenek az asz-
szonyverések, a politika és a gazdaság vezető posztjainak 
durva férfi  túlsúlya, a munkahely és a család kettős terhe. A 
szociológusok szerint a hazai alacsony termékenységi ráta 
oka nem kis részben az, hogy túl nagy súly nehezedik a nőkre, 
hogy a férfi ak sajnos nem vesznek át annyi terhet,  amennyit 

más, szerencsésebb 
társadalmakban. De 
hadd legyek most 
egy kicsit férfi párti: 
nem működne az ot-
tani  modell a férfi ak 
együttműködése, a 
nemek közötti kon-
szenzus nélkül.

Végezetül és ösz-
szegzésül feltehet-
ném a kérdést: Végül 
is miért vagyunk ma 
itt és miért köszönt-
jük ma mi férfi ak 
nem csak itt, hanem 
a legtöbb munkahe-
lyen, közösségben a 
hölgyeket? 

Azért, mert mi mindannyian nagyon örülünk, hogy Ti 
kedves hölgyek egyszerűen vagytok. Hogy léteztek Ti 
kedvesanyák, feleségek, barátnők, osztálytársak,  évfolyam-
társak, kolléganők. Ti ismeretlen és egyszer látott nők, akik 
ismeretlenül is szembejöttök az utcán, felszálltok a villamos-
ra és a szépségetek, a derűtök, a jóságotok, a nőiességetek 
minden nap emlékeztet rá minket, hogy az élet milyen szép 
és milyen nagy ajándék. 

Kívánom, Önöknek, kedves hölgyeim, hogy ne csak ezen 
a napon lássák meg férfi társaim az őket körülvevő nők cso-
dálatos lényét, mutassák ki köszönetüket mindazért, amit a 
nőktől kaptak és kapnak, tegyék emlékezetessé egy szeretet 
ajándékkal, egy hála-szóval, egy hosszú öleléssel.

Schulcz József
polgármester

Kedves Hölgyek! 
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„Legyen béke, szabadság és egyetértés.” 
Ünnepi megemlékezés az 1848-49-es szabadságharc és 

forradalom kitörésének 174. évfordulója alkalmából  
Legtöbb magyar ember március 15-ét tartja a legszebb 

ünnepünknek. Nemzeti identitásunk, összetartozásunk alap-
pillére ez a nap. Ilyenkor a magyar emberek büszkén tűzik 
fel mellükre a nemzetiszínű kokárdát, és valamilyen módon 
igyekeznek a forradalom eseményeiről megemlékezni.

Az 1848-as hősök áldozata sajnos nem volt elég ahhoz, 
hogy Magyarország szabad országgá váljon. Így visszate-
kintve a történelem útvesztőin át, csoda is lett volna, ha ez 
elsőre sikerül a magyar nemzetnek. Annyi nagyhatalmi ér-
dek, annyi háttéralku rejtőzött a felszín alatt, hogy az így 
elért eredmény is hatalmas sikernek számított. Nem véletlen 
az 1848-49-es szabadságharc népszerűsége, ettől az időtől 
fogva a magyar népnek volt egy pozitív emléke, amelyből 
reményt és erőt lehetett meríteni bármilyen nehéz sors is ju-
tott osztályrészül.

A fi atalabb korosztály talán nem is tudja, de március 15-én 
nem mindig ünnepeltünk ilyen önfeledten. Néhány évtizede, 
az én ifjúkoromban, ez a nap nem volt Nemzeti Ünnep. Az 
iskolában megemlékeztünk a forradalomról, irodalmi össze-
állítással, kokárdával, a Nemzeti Dallal. Az iskolákon kívül 
viszont nem lehetett ünnepségeket tartani. A 70-es 80-as 
években már fölütötte a fejét egy – egy próbálkozás, de a 
rendőrség gumibottal jobb belátásra bírta az ünnepelni vá-
gyókat. Akkoriban az egyik nemzeti ünnepünk április 4-én 
volt, amikor is megünnepeltük, hogy a német megszállók 
helyére szovjet megszállók érkeztek. Másik piros betűs ün-
nepnapunk november 7.-e volt, amikor is az oroszok nagy 
októberi szocialista forradalmát ünnepeltük. Mi diákok, nem 
kerestük a miérteket. Hittünk abban, ami a tankönyveinkben 
le volt írva, meg amit a tanáraink mondtak. Az én korosztá-
lyom tudtán kívül szenvedő alanya volt a történelemhami-
sításnak.

Az 1848-as szabadságharc ünneplését 1951-ben tiltották 
be. Kerülni szerettek volna minden alkalmat, amikor attól 
kell tartani, hogy az emberek erőt merítenek 48 emlékéből. 
A félelem nem is volt hiábavaló, ahogy 1956 október 23-
án egy békés tüntetésből rendszer ellenes harc bontakozott 
ki. A tüntetés a Petőfi  szobornál kezdődött, ahol Sinkovics 
Imre elszavalta a Nemzeti Dalt. A tömeg reakciója olyan 
volt, mint 1848 március 15-én. Az 1956-os forradalom és 
szabadságharc nemcsak kezdetében, de sajnos a végzetében 
is hasonló volt az 1848-ashoz. A régi módszerrel, az oroszok 
behívásával sikerült leverni, és utána az 1849-eshez hasonló 
brutális megtorlás következett.

A szabadságvágyat csak elnyomni tudták, a 48-as eszmék 
felszínre törésére, 32 évet kellett várni. 1988, március 15-én, 
34 éve a tiltás és a megelőző letartóztatások ellenére, mint-
egy 15 ezren tüntettek Budapesten.

A nemzetközi politikai szintéren is változások zajlottak. 
A régi mondás ismét beigazolódott: Semmi nem tart örök-
ké: A Szovjetunió vasszigorral fenntartott egysége megtörni 
látszott.   Bátor fi atalok, úgy ahogy 1848-ban a márciusi if-

jak, felismerték a lehetőséget és kiszabadították a palack-
ból a magyar szabadság szellemét. Vakmerően skandálták, 
„Ruszkik haza, Ruszkik haza”, pedig akkor mintegy száz-
ezer orosz katona állomásozott hazánk területén. A tünteté-
sen készült fényképekről mindannyiunk számára Ismerős 
arcok néznek ránk.

Egy év múlva 1989 március 15-én már százezer ember 
tüntetett Budapesten.

Megtörtént a rendszerváltás, mert a változást akarók hite 
nagyobb volt a hatalmon lévők hiténél.

Bekövetkezett az, amire 1848-as hőseink annyira vágya-
koztak, amiért oly sokan életüket áldozták. Magyarország 
szabad ország lett. A 48-ban megfogalmazott 12 pont irány-
elvei szinte teljes mértékben megvalósultak.

Tisztelt emlékezők!
Mintegy 30 éve béke és szabadság honol a Kárpát-me-

dencében. A magyar történelemben még ilyenre nem volt 
példa.

Nem tudok szabadulni egy furcsa gondolattól! Ha most, 
Petőfi  Sándor valamilyen csoda folytán életre kelne, mit 
szólna mihozzánk 21. századi utódaihoz?

 Elégedett lenne-e azzal, ahogyan az ölünkbe pottyant sza-
badsággal sáfárkodunk. Mit szólna ahhoz, ahogyan élünk, 
amilyen boldogok vagyunk, és ahogyan a hazánkra gondo-
lunk?! Mit szólna ahhoz, ahogyan egymással bánunk, ahogy 
egymásról beszélünk, ahogy egymással szemben állunk!? 

Szabadok vagyunk, de boldogok nem nagyon! Békétlen-
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ség férkőzött közénk. Hiányzik az összetartás, széthúzóak 
lettünk! Meddő vitákra pazaroljuk energiáinkat!

Nem azért adta az életét sok ezer társával együtt, hogy 
magyar legyen magyarnak farkasa! Hogy az idegen meg-
szállóktól megszabadulva, egymás torkának essünk, és a 
szembe forduljunk egymással szomszédokkal, barátokkal, 
rokonokkal!

A nemzetközi helyzet egyre fokozódik, már megint! Vál-
tozás indult be a Világban, változik Európa, és valószínű, 
hogy ez a változás sem áll meg az országhatárnál.

Példát kell vennünk 1848-as hőseinkről! Össze kell fog-
nunk, kompromisszumokat kell, hogy kössünk, a sérelme-
inket félre kell, hogy tegyük! Nincs más választásunk, mert 
különben ez a mostani történelmi vihar el fog bennünket 
söpörni!

Széchenyi Istvánt azt mondta:

„Egynek minden nehéz; soknak semmi sem lehetetlen“.
Tisztelt Ünneplő Közönség!
Akkori elődeink tudták, hogy minden véleménykülönb-

ség ellenére vannak olyan alapvető célok, amelyek érdeké-
ben össze kell fogni. 

Akkori őseink lerakták az alapjait egy olyan Magyaror-
szágnak, ahol megvalósult a törvény előtti egyenlőség, meg-
valósult a közteherviselés, a szólás- és sajtószabadság. 

 Példát mutattak abban, hogyan dolgozhatunk mindannyi-
an a magunk helyén és a magunk lehetőségei szerint nem-
zetünk és lakóhelyünk, családunk javáért, amivel egyúttal 
saját javunkat is szolgáljuk. 

Legyünk hűek az 1848-49-es forradalom és szabadság-
harc hőseihez és üzenetéhez.

„Legyen béke, szabadság és egyetértés.” 

Költségvetés 2022.
Újhartyán Város Önkormányzata 2022. február 17-én 

megalkotta a 2022. évi költségvetési rendeletét az alábbi 
főbb számokkal:

BEVÉTELEK:

Az önkormányzat 2022. évi bevétele 1.931.990.332.- Ft-
ban számszerűsíthető. A bevétel 457.967.263.-Ft előző évi 
költségvetési maradványt is tartalmaz, amelyből elkülönített 
számlán van 205.528.174.-Ft, ami az Újhartyán-Dabasi Sző-
lők kerékpárútra kapott támogatási összeg. A 2021. év-ről 
áthozott szabadon felhasználható pénzeszköz 228.191.164.-
Ft.

Bevételi oldal az alábbi részletezést tartalmazza:
Az önkormányzat helyi adóbevételének alakulása: 

794.500.000.-
– Építményadó: 32.000.000.-
– Telekadó és kommunális adó: 30.000.000.-
– Iparűzési adó: 730.000.000.-
– Egyéb: 2.500.000.-
Települési önkormányzatok támogatása: 145.254.524.-

Finanszírozási bevételek: 160.000.000.-Ft folyószámla-
hitelt

Intézményi működési bevételeknél: 264.967.789.-Ft-os 
összeget számszerűsítettünk. 

- Polgármesteri Hivatalnak: 173.715.865.-
- Művelődésnek: 49.915.563.-
- Bölcsőde: 41.336.361.-
Fejlesztési bevételek összesen: 119.537.545.- Ft, amely 

adódik a még 2019. évről meg nem kapott külterületi közút 
pályázat elszámolásából 13.805.482.-ft összegben, valamint 
ipari parknál a fordított áfa befi zetése 60.073.753.-, és a böl-
csőde fordított áfa befi zetése 45.658.310.-Ft.

KIADÁSOK:

Az önkormányzat 2022. évi kiadása: 1.931.990.332 – Ft, 
az alábbi főbb részletekben:

Szolidaritási hozzájárulás: 226.292.670.-Ft
Önkormányzathoz tartozó szakfeladatok és kiadásaik 

valamint a hozzárendelt bevétel:

Adósságszolgálat:
– 146 millió forint lett felvéve 2019-ben 5 évre a Böl-

csőde építéshez, melyből 2022. évre eső tőke törlesztése: 
33.000.000.-Ft. 

- 150 millió forint hitelünk van az Ipari park hálózat-
fejlesztéshez, melyből 2022. évre eső tőketörlesztése: 
15.000.000.-Ft. 

A fenti hitelek éves kamata és banki költségünk összesen: 
9.805.000.-

Tartalékok:
Általános tartaléknak: 4.818.268.-Ft-ot terveztünk
Beruházási tartaléknak: 20.000.000.-Ft-ot terveztünk

 Hiány:
 Működési hiány nincs.
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Segítő kezet nyújtunk az ukrajnai menekülteknek
Mint arról bizonyára mindenki értesült, között háború 

zajlik a szomszédunkban. Ukrajnában jelentős magyar ki-
sebbség él, de rajtuk kívül is számtalan ember kénytelen 
elhagyni az országot. Sok ott tanuló diák is haza tér az ott-
honába, vannak, akik hazánkon keresztül. Kisgyermekes 
családok, idősek is jönnek, legkevésbé férfi ak, hiszen ők 
hadkötelesek. Jelenleg több mint másfél millió ember mene-
kült el Ukrajnából, ebből egymillió Lengyelországba ment, 
a maradék félmillió Moldáviába, Romániába, Szlovákiába 
és Hazánkba jött.

Jelen helyzetben sok civil szervezet nyújt segítséget: ruha, 
élelmiszer, használati cikk és egyéb dolgok gyűjtésében, 
azoknak a rászorulókhoz való eljuttatásában. A menekültek 
irányítását azonban a Katasztrófavédelem koordinálja 
az egész ország területén. Vannak olyanok, akik tovább-
mennek innen, mint például az egyetemisták szülőhazájuk-
ba, vagy olyanok, akik egy más országba mennek tovább. 
Lesz olyan is, aki itt marad ideiglenesen Magyarországon. 0 
napjuk van ezt eldönteni a vonatkozó jogszabály szerint.

Első kőrben a szálláshelyeken helyezik el a menekülte-
ket, olyan hotelekben, kempingekben, panziókban, ahol 
a tulajdonos ezt vállalja. A környékbeli településeken ezt 
sok szálláshely megtette, így kerültek a csütörtök éjjel Ván-
kos& Eszcájgba is Újhartyánra a háború elől menekülő civi-
lek. jelen pillanatban 28 fő tartózkodik ott, 6 hónapostól 72 
éves korig. A kistérség önkormányzatai is felajánlották erre 
a célra a Révfülöpi Tábort. 

Jelenleg nem akkora a migrációs nyomás, hogy mondjuk 
tornatermekbe, egyéb ideiglenes szállásokba kelljen elhe-
lyezni a menekülteket, de nem kizárt, hogy erre is sor kerül-
het; és természetesen ez nem csak a határmenti településeket, 
hanem akár az ország egész területét érintheti. Ha ez megtör-
ténik, és Újhartyánt érinti, természetesen részletesen tájékoz-
tatjuk erről a lakosságot. Mint fentebb említettem, ezeket a 
dolgokat hazánk területén a katasztrófavédelem koordinálja, 
így velünk is ők fognak egyeztetni ebben az esetben.

Visszatérve a jelenlegi helyzetre: ha valaki közvetlenül 
az itt tartózkodókon akar segíteni, az keresse Turcsányi 
Brigit, akit az önkormányzat rendelt ki segítőnek az itt 
tartózkodó menekültek mellé. Ő kapcsolatban van velük, 
tudja mire lehet szükség és intézi, amit kell. 

Magyarország úgy döntött, hogy segít a háború elől mene-
külő civileken, korra, nemre, állampolgárságra való tekintet 
nélkül. Nagyon helyesen! Ebben a helyzetben civilizált nép, 
civilizált ember nem is tehet mást. Kérek mindenki, hogy 
bár ez a helyzet mindenkinek nehéz, legyen erre tekintettel. 
Egy szomszédban dúló háborút sajnos mindenki megérez, 
ha másként nem, hát gazdaságilag. De, mint látjuk van annál 
rosszabb is…

 Magam részéről csak annyit kívánok, hogy adja a Jóisten, 
hogy nekünk itt Magyarországon, ezt soha ne kelljen megta-
pasztalnunk, átélnünk.

Köszönöm a fi gyelmüket:
Schulcz József

A tavasz, illetve a jó idő beköszöntével a településeken, 
az erdős területeken, illetve a lakóingatlanok szabad terein 
(udvarain) jelentősen megnövekednek azok a tevékenysé-
gek, amelyek során fokozottabb fi gyelmet kell fordítani a 
szabadban keletkező tüzek megelő-
zésére. 

A veszélyt a száraz aljnövényzet 
és avar jelenti, amelyben könnyen, 
gyorsan és kontrolálhatatlanul terjed 
a tűz, különösen erős szél esetén. 

A szabadtéri tűzesetek keletkezésének fő oka az emberi 
gondatlanság, melyek megelőzhetőek, vagy legalább szá-
muk jelentősen csökkenthetőek, amennyiben tisztában va-
gyunk a tűzgyújtás szabályaival.

Az időjárási előrejelzések alapján a tűzgyújtási tilal-
mat az erdőgazdálkodásért felelős miniszter hirdethe-
ti ki, melyről az alábbi helyeken lehet tájékozódni: www.
katasztrofavedelem.hu és a www.erdotuz.hu weboldalon. 

A tűzgyújtási tilalom kihirdetését követően tilos tüzet 
gyújtani az erdőterületeken, valamint a fásításokban és az 
ezek 200 méteres körzetén belül lévő külterületi ingatlano-
kon. Ide értendők a felsorolt területeken található tűzrakó 
helyek, a vasút és közút menti fásítások, de tilos a parlag- és 
gazégetés is. 

A lakosság a lakóhelye környékén lévő erdőterületekről 
az interaktív erdőtérképen találhat további információkat.

A szabadtéri tűzgyújtás esetei és tennivalók: 54/2014. 
(XII. 5.) BM rendelet [továbbiakban OTSZ ]

1. Irányított égetés – Ha azt jog-
szabály lehetővé teszi, külterületen 
az ingatlan tulajdonosa, használója 
legfeljebb 10 hektár egybefüggő 
területen irányított égetést végez-
het. Az irányított égetés végzésének 

időpontját, terjedelmét, földrajzi koordinátákkal vagy hely-
rajzi számmal megadott helyét a megkezdés előtt 5 nappal 
az illetékes hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szer-
véhez írásban be kell jelenteni.

Az irányított égetés során a tűz nem hagyható őrizetlenül, 
és veszély esetén azt azonnal el kell oltani.

Az irányított égetés csak úgy végezhető, hogy az a kör-
nyezetére tűz- és robbanásveszélyt ne jelentsen.

Az irányított égetés befejezése után a helyszínt gondosan 
át kell vizsgálni, és a parázslást, izzást - vízzel, földtakarás-
sal, kéziszerszámokkal - meg kell szüntetni.

Az irányított égetés során a tarlóégetés csak az alábbiak 
szerint végezhető:

a) a tarlónak minden oldalról egyidejűleg történő felgyúj-

A szabadtéri tűzgyújtás és tűzmegelőzés szabályai
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tása tilos; az égetéshez csak a tarlómaradványok használ-
hatók fel; a szalmát elégetéssel megsemmisíteni, lábon álló 
gabonatábla mellett tarlót égetni tilos,

b) a tarlót vagy az érintett szakaszokat a tarlóégetés 
megkezdése előtt legalább 3 méter szélességben körül kell 
szántani vagy tárcsázni, és az adott területen az apró vadban 
okozható károk elkerülése érdekében vadriasztást kell vég-
rehajtani, a fasorok, facsoportok védelmére a helyi adott-
ságoknak megfelelő, de legalább 6 méteres védősávot kell 
szántással vagy tárcsázással biztosítani,

c) tarlóégetés 10 ha-nál nagyobb területen szakaszosan 
végezhető, és csak az egyik szakasz felégetése után lehet a 
másik szakasz felégetéséhez hozzáfogni,

d) a tarlóégetés során tűzoltásra alkalmas kéziszerszám-
mal ellátott, megfelelő létszámú, kioktatott személy jelen-
létéről kell gondoskodni, és legalább egy mezőgazdasági 
vontatót ekével vagy tárcsával a helyszínen készenlétben 
kell tartani.

A lábon álló növényzet, avar és egyéb növényi hulladék 
irányított égetése során az előzőekben leírt szabályokat kell 
alkalmazni.

2. Avar és kerti hulladék égetése: Ha jogszabály másként 
nem rendelkezik (jelen információk alapján 2022. június 01-
ig hatályosak maradhatnak a régi önkormányzati rendeletek), 
a lábon álló növényzet, tarló, növénytermesztéssel összefüg-
gésben és a belterületi, valamint a külterületen lévő zártkerti 
ingatlanok használata során keletkezett hulladék szabadtéri 
égetése tilos. Ez azt jelenti, hogy ahol van Önkormányzati 
rendelet, ott annak megfelelően lehet kerti hulladékot (va-
gyis ágakat, nyesedékeket, füvet és nem háztartási szemetet) 
égetni a megadott napon és időtartamban. Amennyiben nincs 
rendelet, akkor az OTSZ alapján tilos az égetés.

3. Bográcsozás, sütögetés: (tűzveszélyes tevékenység) 
Tűzgyújtási tilalom idején is megengedett a szalonna sütés, 
bográcsozás saját belterületi ingatlanon, amennyiben az idő-
járási viszonyok ezt lehetővé teszik, a szükséges óvintézke-
dések megtétele, vagyis a tűz eloltásához szükséges eszkö-
zök, anyagok biztosítása mellett.

A tűz nem hagyható őrizetlenül, és veszély esetén, vagy 
ha a tevékenységet befejezték, azt azonnal el kell oltani.

A tevékenység csak úgy végezhető, hogy az a környezeté-
re tűz- és robbanásveszélyt ne jelentsen.

Az égetés befejezése után a helyszínt gondosan át kell 
vizsgálni, és minden olyan körülményt meg kell szüntetni, 
ami további tüzet okozhat, pl. a parázslást, izzást - vízzel, 
földtakarással, kéziszerszámokkal - meg kell szüntetni.

Szabadtéri tűzgyújtás előtt az alábbiakat kell betar-
tani:

• Tűz, izzó parázs soha nem hagyható felügyelet nélkül.
• Legyen a közelben megfelelő mennyiségű oltóanyag 

(víz, homok, tűzoltókészülék).
• Gondoskodni kell a tűz irányításához, méretének korlá-

tozásához szükséges kézi szerszámról (gereblye, lapát, vas-
villa).

• a tüzet gondosan el kell oltani, ne maradjanak izzó ré-
szek, parazsak, melyek a tűz fellángolását, vagy terjedését 
elősegíthetik.

• Feltámadó szél esetén azonnal el kell oltani a tüzet.
• Belterületen csak ott szabad kerti zöldhulladékot égetni 

(kommunális hulladék égetése TILOS), ahol ezt a települési 
önkormányzat rendeletben szabályozza. Amennyiben nincs 
ilyen rendelet, tilos az égetés.

• Az önkormányzati rendeletek meghatározzák az égetés 
napját vagy napjait, valamint az időkeretet is. Más időpont-
ban tüzet gyújtani tilos!

• A külterületi tarlóégetés és vágott növények égetése be-
jelentéshez kötött tevékenység, amelyet a munkálatok előtt 
öt nappal kell az illetékes hivatásos katasztrófavédelem te-
rületi szervnél írásban jelezni.

• Baj esetén hívja a 112-es segélyhívó számot és kérje a 
tűzoltók segítségét.

A jogszabályi tilalom ellenére, illetve jogszabálytól 
eltérően végzett tűzgyújtási tevékenység miatt a jegyző, 
vagy a környezetvédelmi hatóság, illetve a tűzvédelmi 
hatóság bírságot szabhat ki.

 Gere Imre tű. ezredes
 tűzoltósági tanácsos, 

kirendeltség-vezető

HATÉKONY  TÉRFIGYELŐ 
RENDSZER, HATÉKONY 

JÁRŐRSZOLGÁLAT
Újhartyán települése is már 

2020. évben csatlakozott a Dabasi 
Rendőrkapitányságon működtetett 
térfi gyelő rendszerhez. Ez év ele-
jére befejeződött a településünkön 
a kamerarendszer bővítés, így a 
rendőrség több ponton nyomon 
követheti és elérhetik a szükséges 
információkat, olyan összefüggé-
sek tárhatók fel percek alatt, mint például egy gépjármű 
mozgása a települések között. Ezen fejlesztéssel is bőví-
tettük a helyi és térségi közbiztonságunkat.

A településen működtetett 24 órás járőrszolgálat is hoz-
zájárul a közbiztonság megtartásához. Ezen szakfeladat 
fenntartása az önkormányzatnak éves szinten 24 millió 
forintjába kerül, ezzel szemben a lakosság részéről a be-
vétel igen csekély. A korábban megállapított ingatlanon-
ként havi 1.000.-Ft-os díjösszegen a képviselő-testület 
nem emelt, ezzel szemben viszont kéri, hogy mindenki 
az alábbi számlaszámra: Újhartyán Közbiztonságáért 
Közalapítvány 65500068-30035672-54000007 a díjat 
havonta vagy egyszerre utalja, fi zesse meg. A közbizton-
ságunk havi szinten ingatlanonként ezer forintot megér.

GFG
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Támogasson újhartyáni civil 
szervezeteket adója 1%-val
2022-ben is lehetőség van arra, hogy rendelkezzen 

az összevont adóalap után befi zetett személyi jövede-
lemadója 1+1%-ról. Ezt legkésőbb 2022. május 20-ig, 
az szja-bevallástól függetlenül is megteheti.

Dönthet úgy, hogy az összevont adóalap után befi ze-
tett személyi jövedelemadójának 1 százalékát felajánlja 
egy regisztrált civilszervezetnek, további 1 százalékát 
pedig egy vallási közösségnek. 

2022-ben is segítse adóbevalláskor az adó 1% fel-
ajánlással az újhartyáni nonprofi t szervezetek közös-
ségépítő munkáját. 

Alapítványok, egyesületek
Egy Csepp Öröklét Közalapítvány

18675160-1-13
Hartyáni Sváb Fiatalok Baráti Köre Egyesület

18843505-1-13
Hercel Sváb Hagyományőrző Egyesület

18701328-1-13
Kulturális Hagyományőrző Egyesület

18661002-1-13
Nemzetiségi Hagyományok Háza Kulturközpont 

Egyesület
18735594-1-13

Sváb Kemencések Hagyományőrző Egyesülete
18732759-1-13

Újhartyán Hagyományőrzése a Jövőért Alapítvány
18675160-1-13

Újhartyán Közbiztonságáért Közalapítvány
18699416-1-13

Újhartyáni Városi Sportegyesület
18398696-1-13

Újhartyáni Iskoláért Alapítvány
18729506-1-13

Újhartyáni Önkéntes Tűzoltó Egyesület
18908525-1-13

Újhartyán Szent Borbála Templomért Alapítvány
18989250-1-13

Együtt Evelinért Alapítvány
19225414-1-13

Újhartyáni Gyermekvár Alapítvány
18699416-1-13

Akebono Harcművészeti Sportegyesület
19138457-1-13

Lila Akác Nyugdíjas Klub Egyesülete
18291812-1-13

Sportolj 6 lábon Egyesület
18943148-1-13

Átadták a 
REHAU gyárát 
városunkban

Ünnepélyes keretek között 2022. február 15-én adták át a 
REHAU új gyárépületét. A beruházás a következő 2-3 évben 
újabb 300-350 munkahelyet teremt. A cég 50 milliárdos be-
ruházását a kormány 7 milliárd forinttal támogatta.

A rendezvényen részt vett Szijjártó Péter, külgazdasági és 
külügyminiszter, aki a beruházással kapcsolatban a követke-
zőket mondta: „A REHAU globális hálózatának legnagyobb 
és legmodernebb gyára jön létre itt, Újhartyánban. 63 ezer 
négyezetméternyi gyár épült, és évente 2 millió négyzetmé-
ternyi autóalkatrész befestésére nyílik lehetőség ezzel a be-
ruházással, amely 720 új munkahelyet teremt.”  

A tervek szerint évente másfélmillió lökhárítót gyártanak 
a REHAU legújabb üzemében. A legmodernebb technoló-
giával készült alkatrészeket aztán a világ nagy autógyáraiba 
szállítják, így Kecskemétre, a Mercedes gyárba is. 

A sajtótájékoztatón Szente Ferenc gyárigazgató, ügyve-
zető igazgató a 2018-as alapkőletétellel induló gyártörténe-
tet így foglalta össze:

“2018 májusában kezdődött meg a gyár építése, 2019 
szeptemberében fejeződött be, 2020 elején kezdtük meg a 
gyártást. Az újhartyáni egység már a második REHAU-gyár 
Magyarországon. Az elmúlt két évben a pandémia által oko-
zott gazdasági nehézségek ellenére is folyamatosan bővítjük 
a dolgozói létszámot. Két év alatt 350 fő került felvételre, 
így már 900 fő dolgozik a REHAU Magyarország színeiben. 
A következő 2-3 évben szeretnénk további 300-350 embert 
felvenni, ugyanis az új elnyert üzleteinkhez kapcsolódóan 
további kapacitásbővítő beruházások várhatóak, amelyek a 
fröccsöntő üzemet és az összeszerelő üzemet érintik.” 

Tölli Andrea
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Újhartyán Város Önkormányzata még 2019-ben indította 
el azt az ösztöndíjprogramot, amelynek célja, hogy azoknak 
a fi ataloknak a továbbtanulását támogassák, akiknek az is-
kola elvégzése után munkát is tudnak biztosítani.

Úgy vélik, hogy ez a program előnyös lehet mind a tele-
pülés, mind pedig a fi atalok szempontjából.

Kiszámíthatóvá, tervezhetővé teszi a munkaerőpiaci fo-
lyamatokat, elősegíti a munkába állást, megkönnyíti a mun-
kakezdést és hozzájárul ahhoz, hogy minél több fi atal a vá-
rosban maradjon és családot alapítson.

Az ösztöndíjprogramról a városvezetés az intézmények 
vezetőivel is egyeztetett. Középiskolai, valamint főiskolai 
vagy egyetemi képzésekben résztvevő diákok szüleivel, il-
letve fi atalokkal köt szerződést az önkormányzat.

A következő szakmaterületeken továbbtanuló diákok kép-
zéséhez járulnak hozzá:

- középiskolai szinten: szakács, villanyszerelő, élelme-

zésvezető, informatikus, dajka, szociális gondozó, ápoló és 
gyógymasszőr.

- Főiskolai, vagy egyetemi végzettség szerint: pedagógus, 
óvoda pedagógus, fejlesztő pedagógus, pszichológus, védő-
nő, gyógytornász.

Kiskorúak esetében a szülőkkel köt Tanulmányi szerző-
dést az önkormányzat. A havi 20.000 forintos támogatásból 
az útiköltség, a tankönyvek, a kollégiumi szállás költségeire 
lehet pénzt biztosítani.

A felsőoktatásban résztvevők esetében Ösztöndíjra lehet 
szerződést kötni, egy havi fi x összegre, vagy a költségté-
rítésnél a tandíjra. A támogatás összege ebben az esetben 
200.000 forint/év. Ahány évet támogat a város, annyi évet 
kell a településen ledolgozni a fi ataloknak.

Azok jelentkezését is várják, akik már megkezdték az 
adott területen a tanulmányaikat.

Tölli Andrea

Tanulmányi ösztöndíjra jelentkezhetnek a fi atalok

Országgyűlési képviselői választás 
és országos népszavazás 2022

Az Újhartyáni Helyi Választási Iroda (a továbbiakban: HVI) 
az országgyűlési képviselők választásról és országos népszava-
zásról a választási eljárásról szóló törvény (2013. évi XXXVI. 
törvény), továbbá a válaszhoz kapcsolódó határidőket, szabá-
lyokat megállapító igazságügyért felelős miniszter rendelete 
(1/2022. (I.11.) IM rendelet) alapján az alábbi tájékoztatást adja:

Magyarország Alaptörvénye kimondja, hogy Magyarország 
független, demokratikus jogállam, amelyben a közhatalom for-
rása a nép. A nép hatalmát választott képviselői útján, illetve 
kivételesen közvetlenül (népszavazás) gyakorolja. Magyaror-
szág Alaptörvénye szerint minden nagykorú (vagyis 18. évet 
betöltött, vagy annak betöltése előtt házasságot kötött) magyar 
állampolgárnak joga van ahhoz, hogy az országgyűlési képvi-
selők választásán választó és választható legyen.  

Áder János köztársasági elnök 2022. április 3. napjára 
tűzte ki a közös eljárásban lebonyolításra kerülő országgyű-
lési képviselő választás és országos népszavazás időpontját.

Magyarországi lakóhellyel rendelkező választópolgár:
– egyrészt voksolhatnak arra, kit szeretne a választókerület-

ükben egyéni országgyűlési képviselőnek
– másrészt dönthet arról, hogy az országos pártlistáról me-

lyik pártot támogatja
Magyarországi lakóhellyel rendelkező választópolgár, aki 

szerepel nemzetiségi névjegyzékben és a névjegyzékbe vétel 
hatályának kiterjesztését kérte az országgyűlési választára:

– egyrészt voksolhat arra, kit szeretne a választókerületük-
ben egyéni országgyűlési képviselőnek

– másrészt saját nemzetiségének listájára szavazhat (pártlista 
helyett)

Magyarországi lakóhellyel nem rendelkező választópolgár 

pártlistára szavazhat.

Országgyűlési képviselők választása:
Az országgyűlési képviselőket a választópolgárok általános 

és egyenlő választójog alapján, közvetlen és titkos szavazással, 
a választók akaratának szabad kifejezését biztosító választáson 
választják. 

Az országgyűlési képviselők választása egyfordulós, vegyes 
választási rendszerben választjuk meg. A szavazás napja reggel 
6:00 és 19:00 óra között. Az országgyűlési képviselők válasz-
tása során a választópolgárok 106 egyéni országgyűlési képvi-
selőt választhatnak, továbbá országos listán 93 országgyűlési 
mandátum sorsa dől el.

Egyéni választókerület: Magyarország 106 egyéni választó-
kerületre oszlik, minden választókerületből a legtöbb szavaza-
tot kapott jelölt kerül képviselőként az Országgyűlésbe.

Országos lista: listáról 93 mandátum kerül kiosztásra. Listát 
pártok, illetve országos nemzetiségi önkormányzatok állíthat-
nak. A mandátumok a listákra leadott szavazatok, valamint az 
egyéni választókerületből származó ún. töredékszavazatok ará-
nyában kerülnek kiosztásra.  A nemzetiségi listák kedvezmé-
nyes kvóta szerint szerezhetnek mandátumot. 

Az idei évben megtartásra kerülő országgyűlési képviselői 
választás azért mondható sajátos, mert ugyanezen a napon, 
2022. április 3. napján kerül lebonyolításra a Magyarország 
Kormánya által kezdeményezett országos népszavazás.

Országos népszavazás:

Magyarország Alaptörvénye kimondja, hogy mindenkinek 

VÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ
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joga van országos népszavazáson részt venni, aki az ország-
gyűlési képviselők választásán választó.

Az országos népszavazás az alábbi négy kérdésben kerül 
megtartásra:

1. „Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekeknek közne-
velési intézményben a szülő hozzájárulása nélkül szexuális 
irányultságokat bemutató foglalkozást tartsanak?”

2. „Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekek számára 
nemi átalakító kezeléseket népszerűsítsenek?”

3. „Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekeknek fejlő-
désüket befolyásoló szexuális médiatartalmakat korlátozás 
nélkül mutassanak be?”

4. „Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekeknek a nem 
megváltoztatását bemutató médiatartalmakat jelenítsenek 
meg?”

Az országos népszavazás akkor érvényes, ha az összes 
választópolgár több, mint fele érvényes szavazott és ered-
ményes, ha az érvényesen szavazó választópolgárok több 
mint fele a megfogalmazott kérdésre azonos választ adott.

Az országgyűlési képviselők választása és az országos 
népszavazás kitűzéséről és arról, hogy a választópolgár 
mely szavazókörben gyakorolhatja választójogát, a Nemzeti 
Választási Iroda értesítőben tájékoztatta a szavazóköri név-
jegyzékben szereplő választópolgárokat.

Újhartyán település (10. OEVK) 3 szavazókörre tagozó-
dik:

1. szavazókör: Zrínyi Miklós utca 1. (Iskola)
2. szavazókör: Béla gödör 3. (Új óvoda)
3. szavazókör: Cigleher út 1/a. (Városi Vízműtelep)
Az, hogy a választópolgár mely szavazókörben szavaz-

hat, az állandó lakóhelye alapján kerül meghatározásra, ez 
alól lehetséges kivétel:

ÁTJELENTKEZÉS

Mikor van rá lehetőség? Az átjelentkezésre irányuló ké-
relmet az a választópolgár nyújthatja be, aki a szavazás nap-
ján Magyarország területén, de a lakcíme szerinti szavazó-
körtől eltérő szavazókör területén tartózkodik, március 25. 
16:00 óráig kérheti az átjelentkezést. Minden településen 
csak egyetlen szavazókört jelölnek ki az átjelentkezéssel 
szavazók részére, Újhartyán esetében ez az 1. szavazókör 
(Iskola).

A benyújtás módja:
– elektronikusan, www.valasztas.hu (ügyfélkapus azono-

sítással vagy anélkül is)
– személyesen, levélben a lakóhely szerinti HVI-nél.
Az átjelentkezett választópolgár az állandó lakcíme sze-

rinti szavazólapon szavaz egyéni választókerületi jelöltre és 
az országos listára, valamint természetesen a népszavazás 
kérdéseire is.

Az átjelentkezési kérelmét:
– 2022. március 25-én 16.00 óráig levélben vagy elektro-

nikus azonosítás (ügyfélkapu) nélkül interneten módosíthat-
ja vagy visszavonhatja

– 2022. április 1-jén 16.00 óráig személyesen vagy elekt-

ronikus (ügyfélkapus) azonosítással interneten visszavon-
hatja, Visszavonás alapján a választópolgár visszavételét 
kérheti a lakcíme szerinti szavazókörbe.

MOZGÓURNA IRÁNTI IGÉNY BENYÚJTÁSA

Ha a választópolgár egészségi állapota vagy fogyatékos-
sága, illetve fogva tartása miatt a szavazóhelyiségben nem 
tud megjelenni, hogy ott adja le szavazatát, mozgóurna irán-
ti kérelmet terjeszthet elő. Ebbe a körbe tartozik az is, ha a 
választópolgár pl. koronavírus miatt házi karanténban van.

A benyújtás módja, határideje:
– levélben vagy elektronikus azonosítás (ügyfélkapu) nél-

kül interneten március 30-án 16.00 óráig
–  személyesen vagy elektronikus azonosítással (ügyfél-

kapuval) interneten április 1-jén 16.00 óráig
– ezt követően a szavazás napján 12.00 óráig elektronikus 

azonosítással (ügyfélkapuval) interneten a HVI-nél, vagy 
papír alapú kérelmet a szavazatszámláló bizottságnál lehet 
benyújtani.

A választópolgár április 1-jén 16:00 óráig kérheti, ha 
mégsem tart igényt a mozgóurnára és a szavazóhelyiségben 
szavazni vagy ha a korábban megjelölt cím helyett másik 
címre kéri a mozgóurnát.

3, KÜLKÉPVISELETEN TÖRTÉNŐ SZAVAZÁS 
IRÁNTI KÉRELEM

A magyarországi lakóhellyel rendelkező választópolgár-
oknak, amennyiben a szavazás napján külföldön tartózkod-
nak, ahhoz, hogy külföldön szavazhassanak, kérniük kell 
külképviseleti névjegyzékbe való felvételt március 25-én 
16:00 óráig. Ebben az esetben a választópolgár külföldön, 
az általa megjelölt nagykövetségen vagy főkonzulátuson ki-
zárólag személyesen szavazhat.

A külképviseletek listája a választás hivatalosoldalán el-
érhető, az alábbi linken: https://vtr.valasztas.hu/ogy2022/
valasztasi-informaciok/kulkepviseletek-listaja?tab=list

A benyújtás módja:
– elektronikusan, www.valasztas.hu (ügyfélkapus azono-

sítással vagy anélkül is)
– személyesen, levélben lakóhelye szerinti szerinti HVI-

nél,

A külképviseleti névjegyzékbe vett választópolgár a ké-
relemben megadott országban a nagykövetségen vagy fő-
konzulátuson szavazhat a lakcíme szerinti szavazólapon 
szereplő jelöltekre, illetve az országos listákra, illetve a nép-
szavazás kérdéseire.

A külképviseleti szavazás iránti kérelem visszavonható, 
annak március 30-án 16.00 óráig kell a HVI-hez megérkez-
nie. Visszavonás alapján a választópolgár a külképviseleti 
névjegyzékből törlésre kerül és visszakerül a lakcíme sze-
rinti szavazókör névjegyzékébe.
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Levélszavazás: 
Magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár 

levélben szavazhatnak, ha 2022. március 9-ig regisztráltak 
(Levélben szavazók névjegyzéke).  A kérelmet postai úton 
lehet leadni a Nemzeti Választási Iroda felé vagy a www.
valasztas.hu.

Nemzetiség névjegyékbe vétel:
Aki olyan nemzetiséghez tartozónak vallja magát, ame-

lyik nemzetiségi listát állított, lehetősége van arra, hogy az 
országgyűlési képviselők választásán az országos pártlista 
helyett nemzetiségi listára szavazzon.

A kérelemben nyilatkozni kell arról, hogy melyik nemze-
tiséghez tartozik. Ha korábban regisztrált a nemzetiségi név-
jegyzékbe és kérelmezte hatályának kiterjesztését az ország-
gyűlési választásra, akkor nem kell új kérelmet benyújtania. 
Ebben az esetben az országgyűlési választáson nemzetiségi 
választópolgárként fog részt venni, az egyéni jelölt mellett 
országos nemzetiségi listára fog tudni szavazni.

Ha korábban nem regisztrált a nemzetiségi névjegyzék-
be vagy regisztrált, de a nemzetiségi regisztráció hatályának 
kiterjesztését nem kérelmezte az országgyűlési választásra, 
ezt 2022. március 18-án 16:00 óráig megteheti. Ebben az 
esetben az országgyűlési választáson nemzetiségi választó-
polgárként szintén az egyéni jelölt mellett országos nemze-
tiségi listára fog tudni szavazni.

Ha pedig korábban regisztrált a nemzetiségi névjegyzék-
be és kérelmezte hatályának kiterjesztését az országgyűlési 
választásra, azonban pártlistára kíván szavazni, kérelmezhe-
ti, hogy a nemzetiségi névjegyékbe vétel hatálya nem ter-
jedjen ki az országgyűlési választásra, így az egyéni jelölt 
mellett pártlistára lehet szavazni (nemzetiségi lista helyett). 
Ezt levélben vagy elektronikus azonosítás nélkül interneten 
2022. március 30-án 16:00 óráig, személyesen vagy elekt-
ronikus azonosítást követően interneten 2022. április 1-jén 
16:00 óráig kérelmezheti.

Választási eredménytől függően a nemzetiségi listát állító 
országos nemzetiségi önkormányzatok kedvezményes man-
dátumot szerezhetnek vagy nemzetiségi szószólót küldhet-
nek az országgyűlésbe.

A névjegyzékkel kapcsolatos kérelmek benyújthatók  
elektronikusan, www.valasztas.hu honlapon keresztül 
(ügyfélkapus azonosítás nélkül, valamint ügyfélkapus azo-
nosítással) továbbá  levélben  vagy  személyesen a magyar-
országi lakóhely szerint illetékes HVI-nél.

A kérelem benyújtásának határidejére és módjára fi -
gyelemmel kell lenni!

A kérelem benyújtása esetén minden személyes adat 
pontosan, a személyi okmányon illetve a lakcímkártyán 
feltüntetettek szerint szerepeljen. 

Ha a kérelem formanyomtatványára van szüksége, azt le-
töltheti a  www.valasztas.hu  honlapon, ill. beszerezhető a 
Polgármesteri Hivataltól.

Lejárt okmányok érvényességi ideje a 38/2022. (II.11.) 
Kormányrendelet értelmében 2020. március 11. napján 
vagy azt követően 2022. május 31-ig lejárt vagy lejáró 
személyi igazolvány, jogosítvány, útlevél 2022. június 30-

ig érvényes!

Vírusvédelmi intézkedések:
A Nemzeti Választási Iroda elnöke ET/11/2022. számú 

2022. január 31-én kelt levelében a választás lebonyolításá-
val összefüggően vírusvédelmi intézkedési kötelezettsége-
ket állapított meg (pl.: maszkviselés, kézfertőtlenítő hasz-
nálat stb..). Miután a Kormány a járványügyi védekezési 
intézkedések enyhítéséről döntött, így a Nemzeti Választási 
Iroda elnöke ezzel összhangban hatályon kívül helyezte az 
elrendelt vírusvédelmi eljárásról szóló utasítást.

Az Újhartyáni HVI a járványhelyzet alakulásával kapcso-
latos Nemzeti Választási Iroda által kiadott tájékoztatókat 
fi gyelemmel kíséri és amennyiben változás történik vagy új 
intézkedési kötelezettség bevezetésre kerül sor, tájékoztat-
juk a lakosságot! 

Az országgyűlési képviselők választást, illetve országos 
népszavazást érintő kérdésekben, illetve a választáshoz kap-
csolódó kérelmek benyújtásával kapcsolatban keressék a 
Helyi Választási Irodát.

Újhartyáni Helyi Választási Iroda címe:

Újhartyáni Polgármesteri Hivatal
2367 Újhartyán, Hősök tere 5-7. 

Telefon: 06-29-372-133 (120 mellék, 114 mellék)
jegyzo@ujhartyan.hu
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AZ ÉRVÉNYES SZAVAZAT
Mire figyeljen a szavazólap kitöltésekor?

1. Szavazata akkor érvényes,  
ha a szavazólapokat tollal tölti ki.

IGEN NEM

Szavazólaponként

Kérdésenként

3. Az országgyűlési választás szavazólapján 
szavazata akkor érvényes, ha minden 
szavazólapon csak egy szavazatot helyez el.

IGEN NEM

Szavazólaponként

Kérdésenként

4. A népszavazás szavazólapján kérdésenként 
egy szavazatot adhat le.

IGEN NEM

Szavazólaponként

Kérdésenként

2. Szavazata akkor érvényes,  
ha két egymást metsző vonallal,  
x vagy + jellel szavaz.

IGEN NEM

Szavazólaponként

Kérdésenként

5. Szavazata érvénytelen, ha nem két 
egymást metsző vonalat tesz a körbe.

IGE
N

NE
M

Sza
vaz

óla
pon

kén
t

Kér
dés

enk
ént

6. Szavazata érvénytelen, ha a 
megengedettnél több szavazatot ad le.

IGEN NEM

Szavazólaponként

Kérdésenként
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A SZAVAZÁS MENETE
Lépésről lépésre a szavazóhelyiségben

4. Írja alá a választói 
névjegyzéket.

1. A szavazás napján  
reggel 6 és este 7 óra között 
adhatja le voksát.

7. Töltse ki a szavazólapokat, 
majd helyezze bele a borítékba.

2. Igazolja személyazonosságát 
személyi igazolvánnyal, 
útlevéllel vagy jogosítvánnyal.

5. Vegye át az Ön előtt 
lepecsételt szavazólapokat  
és a borítékot.

8. A borítékot dobja a szavazatgyűjtő urnába.

3. Mutassa be 
lakcímkártyáját.

6. A szavazólapokkal  
és a borítékkal lépjen  
egy üres szavazófülkébe.

2022. április 3.

06h-19h

2022. április 3.

06h-19h

MINTA NÉV

MINTA PÉTER MINTA PÉTER

MINTA NÉV

MINTA PÉTER

MINTA PÉTER

MINTA PÉTER

MINTA PÉTER

MINTA NÉV

MINTA PÉTER
MINTA PÉTER

MINTA NÉV

MINTA NÉV

MINTA PÉTER MINTA PÉTER

MINTA PÉTER MINTA PÉTER

2022. április 3.

06h-19h
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mányzati tulajdonban lévő, kb.: 20 km hosszú úthálózat, va-
lamint a közel 15 hektárnyi zöldfelület tisztán tartása, ápolá-
sa folyamatos legyen.

FEJLESZTÉSEK

Újhartyán Város Önkormányzata sikeresen pályázott a 
Magyar Falu Programban a Kommunális eszköz beszerzése 
- 2021 című, MFP-KOEB/2021 kódszámú pályázati kiírás-
ra. Ennek keretében

14 627 860 Ft támogatásban részesült. Az összegből a kö-
zösségi zöldfelületek megmunkálására alkalmas eszközöket 
szereztek be.

A közösségi terek zöldfelületeit az önkormányzatunk ker-
tészmérnök, tájépítész bevonásával alakította és alakítja ki. 
A fenntarthatóság miatt ezeket a területeket automata öntö-
zőberendezéssel láttuk el. Mivel a településen igen kevés 
(2 fő) a közmunkások száma számos feladatot igyekszünk 
gépesíteni, illetve a lakossággal közösen rendben tartani. 
Cél, hogy a közterületek egész évben szépen gondozottak, 
rendezettek legyenek. Látszik, hogy az itt lakók igényesek 
környezetükre és ezért szorgalmasan tesznek is. Példa erre 
a Szép utca, ahol az önkormányzat a széles utcát elválasztó 
sávba növényeket ültetett, de azok ápolását már a lakosok 
végzik. Mindenki a háza előtti területet gondozza. Így lehet-
séges az, hogy ha valaki végigmegy az utcán elvétve talál 
csak gyomot. A város vezetése az eddigi tapasztalatokat fel-
használva folyamatosan bővíti az egységes utcakép kialakí-
tását célzó projektet. A projekt során

tervezett eszközvásárlással a cél az volt, hogy az eddigi 
fejlesztésekkel összhangban, a folyamatosan bővülő önkor-

Zöldfelületek gondozására alkalmas eszközöket 
nyert városunk a Magyar Falu pályázat keretében 
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Aki nyitott szemmel jár-kel a városban és nem csak a lába 
alá néz, bizony egyre többször találkozhat sisakot viselő, 
kötélben himbálódzó, majdnem oda nem illő emberekkel, 
és az őket segítő földi személyzettel. Ne ijedjenek meg, a 
kötélben dolgozó kolléga képzett, minősített faápoló, és ott 
van a legjobb helyen. Sőt, a fának is az a legjobb, ha Ő veszi 
kezelésbe. De mi is a faápolás, ki is a faápoló? 

A faápoló, minden esetben képzett személy, akinek a fa a 
mindene. De a faápoló nem fakitermelő. A szakember célja, 
hogy a fa életét meghosszabbítsa, egészségi állapotát javítsa, 
állékonyságát megőrizze, ha kell, stabilizálja, a fa közvetlen 
környezetére leselkedő veszélyeket elhárítsa. Gyógyítsa a 
fát, és megőrizze azt minél tovább az utókornak, és termé-
szetesen, ahogy az élet része az elmúlás is, a fát szaksze-
rűen, baleset és veszélyeztetés mentesen, mintegy megadva 
neki a végtisztességet, kivágja azt. A faápoló mindezekhez 
a megfelelő ismeretek birtokában van. Sokan mindennemű 
tudás és képzettség nélkül titulálják magukat faápolónak és 
sajnos nem megfelelő, indokolatlanul durva beavatkozások-
kal csökkentik a fa várható élettartamát, akár évekkel is elő-
re hozhatják a fa kivágását. Mi pontos, átgondolt szakmai 
munkánkkal szeretnénk elhatárolódni tőlük.

Újhartyán, ez a 22,5 négyzetkilométernyi homokos föld, 
az otthonunk. Ahogyan elképzelhetetlen a hartyáni élet a 
színvonalas oktatás, vagy a kulturális értékeink nélkül, úgy 
elképzelhetetlen zöld felület és fák nélkül is. Hiszen egyszer 
legalább életében mindenki átment már az utca túloldalára 
egy augusztusi napon, mert ott hűvösebb, árnyékosabb a jár-

da. A város fái között vannak sokat látott, sokat mesélő egye-
dek, például a templomkert juharjai még látták a régi iskolát, 
óvodát, a készítős- ház udvarán álló öreg eper alatt hány rúd 
rétes, bukta sült már ki lakodalmak előtt, a Béla gödör füzei 
és nyarai pedig láttak már búcsút, motoros találkozót, foci 
meccseket, Hartyán-fesztet. Sőt, még tavat is. Ezek a fák, 
hozzá tartoznak 
a város képé-
hez. Nem vesz-
szük észre őket, 
de ha eltűnné-
nek, hiányoz-
nának. „Ott volt 
egy fa!” Ha va-
laki hosszú idő 
után tér vissza 
egy helyre, biz-
tosan az elsők 
között az fog 
neki feltűnni, 
ha kivágtak egy 
nagyobb fát.

A fák egé-
szen más bioló-
giai ritmusban 
élik életüket, 
mint mi. Ezért 
minden munka 
megtervezésé-
nél hosszú távú döntéseket hozunk annak érdekében, hogy 
az adott faegyed minél hosszabb ideig élhessen, s ha ez már 
nem lehetséges, átadja helyét egy következő ültetésnek. Így 
valósul meg elsődleges célunk, a környezet biztonságának 
fenntartása. Mi, a TEOR kft. faápoló csapataként a szüksé-
ges kivágásokon kívül ápoló metszéseket, fasebészetet, sta-
tikai megerősítéseket, favédelmet és környezetbiztonsági fa-
vizsgálatot végzünk. Ahogyan a fa minden év tavaszán újra 
felépíti saját magát, úgy végezzük mi is egyre több tapasz-
talattal, folyamatos szakmai fejlődéssel munkánkat. Célja-
ink között szerepel részt venni az oktatásban is. A tantervet 
tiszteletben tartva további tudást és szemléletet szeretnénk 
átadni gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt. Ehhez már 
gyűlnek a szemléltető fotók és bemutató darabok, formáló-
dik az előadások anyaga.

Aktívan részt veszünk az utcafásítási programban a fa-
fajok kiválasztásánál és szakmai tanácsokkal, döntés-előké-
szítő munkával is segítjük az Önkormányzatot. Munkánkkal 
a településen élők életminősége is javul. Ezek a fák remél-
jük, bőven túl fognak élni bennünket, de hogy a legjobb esé-
lyekkel induljanak neki ennek az útnak, ehhez kellünk mi, a 
faápolók.

Üdvözlettel: 

Dormány Zoltán és Zsolnai Richárd, 
a TEOR Kft. minősített faápolói

Faápolás a faápoló szemével
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„Hurrá, bölcsődés leszek!”

Bölcsődei ellátás Újhartyánban
Közel másfél éve nyitotta meg kapuit az Eperke Bölcső-

de az Epres u. 4/b. szám alatt található szép, új, korszerű 
bölcsődei épületben. 2 csoportszobával - 24 férőhellyel és 
szakképzett pedagógusgárdával várjuk a jelentkező gyerme-
keket és szüleiket. 

A bölcsőde a gyermekjóléti alapellátás részeként a csa-
ládok életében az első intézményrendszer mellyel talál-
koznak. Hisszük és valljuk, hogy amit a gyerekek nálunk 
kapnak útravalóul meghatározza későbbi hozzáállásukat az 
intézményes neveléshez, igyekszünk olyan pozitív szokás és 
magatartásformákat megalapozni, melyek egy életre megha-
tározzák a gyermekek személyiségfejlődésének irányait.

Munkatársaink: Tóthné Jeszenszki Ildikó és Kleineisel 
Maja kisgyermeknevelők már a Gyermekvár Óvodából is-
merősek lehetnek a szülőknek, melléjük csatlakozott az új 
épületben Kőrösiné Sarlós Linda és Nádasné Kaldenecker 
Katalin, rajtuk kívül időközönként velem is lehet találkozni 
a csoportokban is helyettesítések alkalmával. A kisgyermek-
nevelők közül Ildikó, Maja és Linda néni középfokú okj-s 
kisgyermeknevelői végzettséggel, Kati néni és én felsőfokú 
kisgyermeknevelői végzettséggel rendelkezünk. Munkánkat 
2 fő szakképzett bölcsődei dajka segíti: Surman Szilvia és 
Kálmán Mónika személyében. Karbantartónk Kleineisel Jó-
zsef, aki a bölcsőde körüli munkákon kívül a főzőkonyhai 
ételkiszállítást végzi a településen. Szakmai munkánkban 
közreműködik a bölcsődeorvos, dr. Vágány Valéria, aki a 
gyermekek folyamatos és egyenletes fejlődését fi gyelemmel 
kíséri, számtalan tanáccsal, preventív intézkedéssel segíti a 
szülőket és intézményünket.

Élet a bölcsődében

Örömünkre szolgál, hogy nagy az érdeklődés bölcsődénk 
iránt, megnyitásunk óta közel teltházzal működünk folya-
matosan. A bölcsődei épületbe már berendezkedtünk, ottho-
nosan érezzük magunkat, minden feltétel adott a színvonalas 
ellátás nyújtásához. A vírushelyzet sajnos a bölcsődei életet 
is érintette, azonban a szabályok következetes betartásával 
sikerült egy viszonylag állandó helyzetet kialakítani, melyet 
csak ritkán értek járványügyi bezárások. Huzamosabb ideig 
tartó bezárásra a 2021-es évben szerencsére nem került sor, 
így segítve a dolgozó szülőket gyermekeik elhelyezésében. 
A kisgyermeknevelők igyekeztek az internetes platformon 
minél több bölcsődei pillanatot megosztani a szülőkkel, il-
letve online fogadó órák tartásával a személyes találkozók 
hiányát ellensúlyozták. Zártkörűen megünnepeltük bölcső-
dénkben a 2021/2022-es gondozási-nevelési év őszi félév-

ében a Márton-napot, az adventi idősza-
kot, ellátogatott hozzánk is a Mikulás 
fi nomságokkal teli puttonyával.

A bölcsődei életben az a legnagysze-
rűbb, hogy sokat lehet játszani. A játékot 
a gyermek elsődleges tevékenységének 
tekintjük. Az egészséges csecsemő és kis-
gyermek számára a szabad levegőn való 
tartózkodás éppen olyan fontos, mint a 
megfelelő táplálék, ezért, amikor csak 
tehetjük, az udvari játékot helyezzük elő-
térbe, amit lehetővé tesz a nagy méretű, 
fi x és mobil játékeszközökkel ellátott ját-
szóudvarunk. A folyamatos játékot az ét-
kezések ideje, a pihenőidő és a gondozási 
tevékenységek szakítják meg. A megfele-
lő táplálék beviteléről a főzőkonyha gon-
doskodik, napi négyszeri étkezést bizto-
sítva külön menüvel a 12-18 hónapos és a 
18-36 hónapos gyermekek részére. 

Maczák-Varga Emese
bölcsődevezető
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TÁJÉKOZTATÓ 
BÖLCSŐDEI BEÍRATÁSRÓL

A 2022/2023-as nevelési-gondozási évre a 
BÖLCSŐDEI beíratás időpontja

2022. május 2-6.-ig 8.00-16.00 óráig
Helyszín: Eperke Bölcsőde Újhartyán, 

2367 Újhartyán Epres u. 4/B.
Időpontfoglalás szükséges a 

0620/2640017-es telefonszámon! 

A bölcsőde olyan szolgáltató intézmény, amely az 
alapellátás keretében alaptevékenységként napközbeni 
ellátást nyújt a gyermekek számára. 

Bölcsődei ellátás a gyermek 1 éves korától 3 • 
éves koráig vehető igénybe Újhartyánban

A bölcsődei felvétel során előnyben kell része-• 
síteni azt a gyermeket:

aki állandó vagy ideiglenes újhartyáni lakcím-o 
mel rendelkezik

akinek szülője, vagy más törvényes képviselője o 
igazolja, hogy munkaviszonyban vagy munkavég-
zésre irányuló egyéb jogviszonyban áll.

rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jo-o 
gosult gyermeket

3 vagy több gyermeket nevelő családban élő o 
gyermeket

az egyedülálló szülő által nevelt gyermeketo 
védelembe vett gyermeket.o 

Kérem Önöket, hogy a beiratkozáshoz hozzák 
magukkal:

a beíratással érintett gyermeket• 
szülők és a gyermek lakcímkártyáját• 
gyermek TAJ kártyáját• 
a szülők munkavállalási igazolását • (ha édes-

anya még nem dolgozik, akkor a munkáltató szán-
déknyilatkozatát arról, mikortól szándékozik alkal-
mazni őt)
A felvételi döntéssel kapcsolatos határozatokat a szü-

lők által megadott elérhetőségek egyikén (email, posta) 
küldjük ki

További tájékoztatás, időpont foglalás a 
0620/2640017 telefonszámon lehetséges.

Maczák-Varga Emese
bölcsődevezető

SAKKPALOTA: 
ÓVODAPEDAGÓGIAI INNOVÁCIÓ 

A ,,GYERMEKVÁRBAN”

,,A HOLNAP GYŐZTESEI AZOK LESZNEK, AKIK 
KÉPESEK AZ ELAVULT GONDOLATOK ELVETÉSÉRE 
ÉS MÁS ISMERETEKKEL VALÓ BEHELYETTESÍTÉ-
SÉRE” (Polgár Judit nemzetközi sakkmester, nyolcszoros 
sakkolimpikon)

Az elmúlt 
évek járványügyi 
korlátozásai nem 
akadályozták a 
pedagógusaink 
szakmai fejlődé-
sét, így többek 
között Polgár 
Judit képesség-
fejlesztő oktatási 
programját sa-
játította el egy 
óvodapedagó-
gusoknak szóló 
továbbképzésen 
egyik kolléga-
nőnk, majd be is vezettük az óvodánk egyik nagycsoport-
jában kísérleti- tapasztalatszerző jelleggel ezt a kreatív gon-
dolkodásfejlesztő programot. 

Sakkozás közben a gyerekek sok tárolt információt kap-
csolnak össze, miközben idegrendszerük a sejtek közötti 
kapcsolatok száma sokszorozódik. Nemcsak a matematiká-
ban, a logokában és problémamegoldásban, hanem az olva-
sás és szóbeli kifejezés terén is erősödnek, vagyis a készsé-
ges egész füzérének kedvező változását hozza magával.

Sikeres bemutatót foglalkozást is tartottunk februárban 
szülőknek, a jövendőbeli elsős tanítóknak és a Német Nem-
zetiségi Önkormányzat képviselőinek, akik Fenntartói jog-
körben voltak jelen.
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HIRDETMÉNY
Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy a 2022-23. óvodai nevelési évre a

,,Gyermekvár” Német Nemzetiségi Óvodában a gyermekek előjegyzése
BEÍRATÁS: 2022. április 26-27. 8.00- 16.00 óráig

HELYSZÍN: Gyermekvár Német Nemzetiségi Óvoda 2367 Újhartyán Béla gödör 3.

KÉRJÜK A SZÜLŐKET A BEÍRATÁSON SZEMÉLYESEN JELENLENEK MEG A GYERMEKÜKKEL

Jogszabály alapján kötelező beíratni1.  azokat a gyermekeket, akik 2022. augusztus 31. napjáig 
betöltik a 3. életévüket, és óvodai jogviszonnyal még nem rendelkeznek, felvételi határozatuk a 
2022-23. nevelési évre még nincs!

Jelentkezhetnek azok is,2.  akiknek gyermeke 2022. szeptember1-december 31. között töltik be a 3. 
életévüket és ,,MINI CSOPORTBA” jönnének.

Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló óvodai nevelésben való részvételre 

kötelezett gyermekét kellő időben az óvodába nem íratja be, a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a 

szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § (1) bekezdés a) pontja alapján szabálysértést 

követ el. 

Kérjük az alábbi dokumentumokat:

Jelentkezési lap kitöltve. (• www.gyermekvarovoda.hu)

Nyilatkozat étkezési kedvezmény igénybevételéről (• www.gyermekvarovoda.hu)

A gyermek TAJ kártyájának másolatát.• 

A gyermek • tartós betegsége esetén az ezt igazoló dokumentum másolatát.

Sajátos nevelési igényű gyermek•  esetén az erről szóló szakértői vélemény másolatát

Amennyiben a gyermeke speciális étkezést igénylő, az alátámasztó szakorvosi dokumentum • 

másolatát.

nem magyar állampolgárságú gyermek esetében a szülő Magyarország területén tartózkodásra • 

jogosító engedélyének másolatát.

 
                                                                                                          Rizmajer Ildikó

Újhartyán, 2022. március 1.      intézményvezető
                                                                                                         06-20-934-66-65
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Iskolai hírek
Fejlesztések

Az idei évben élvezhetjük a felújított tornaterem haszná-
latát. A tornaterem felújítására fenntartó nemzetiségi önkor-
mányzat még tavaly pályázott és nyert mintegy 32 millió fo-
rintot, a fejlesztés célja a tető fedésének cseréje és az öltözők 
felújítása volt. A felújítás során végül sikerült a tornaterem 
világítását is teljesen új, energiatakarékos led-es rendszerre 
cserélni. A fenntartó tavaly még tovább pályázott az isko-
laépület egyéb felújítási munkálataira és a fűtési rendszer 
korszerűsítésére beadott pályázatát az EMMI elfogadta és 
35 millió forinttal támogatja a felújítást. A fűtéskorszerűsí-
tési feladat aktuálisan a tervezés szakaszában áll, várhatóan 
április elejére készül el a terv. A korszerűsítés megvalósítása 
a nyári szünetben fog megtörténni.

Továbbtanulás
A 8. évfolyamos tanulóink tavaly év végén írták meg 

a felvételi dolgozatokat, mely alapján eldől majd, hogy 
melyik középiskolába tudnak bekerülni. A felvételik ed-
digi történetéhez illeszkedően most is kicsit nehezebb 
volt a felvételi matematikai része, mint a magyar rész. 

Tanulóink teljesítménye összességében a várakozása-
inknak megfelelő volt, mint mindig most is az országos 
átlagnál jobbak lettek a tanulóink által elért eredmé-
nyek. 

A tanév közepén februárban a 8. évfolyamos tanu-
lóinknak jelentkezniük kellett a középfokú oktatási in-
tézményekbe. Az idei évben 30 végzős tanulónk 102 
középiskola jelentkezést adott le. A legtöbben a közeli 
intézményeket preferálták a dabasi gimnáziumba 17, az 
ócsai gimnáziumba 16 és a kzs-ba 10 jelentkezést rög-
zítettünk. Örömteli hír, hogy nyelvi középiskolákba az 
idén 16 jelentkezést rögzítettünk. A pontszámok isme-
retében nagy az esélye annak, hogy tanulóinkat az első 
helyen megjelölt intézményekbe fogják felvenni.

Hagyományőrző programok 
az iskolában

Sántacsütörtök
Az idei évben is korlátozta sajnos az iskolánk lehetőségeit 

a vírus miatt érvényben álló veszélyhelyzet. A pedagógusok 
és a tanulók ilyen keretek között is megvalósították a hagyo-
mányőrzéshez kapcsolódó ünneppeinkre való emlékezést. A 
sántacsütörtökön az osztályok a hagyományos népviseleti 
öltözetbe jöttek az iskolába és szokás szerint a lányok po-
gácsával készültek a fi úk pedig naranccsal. Nagyobb táncos 
mulatságot most az osztályok osztálykeretben tudtak meg-
valósítani az aulában.

Farsang
A farsangi bál az idén sajnos szintén a vírus miatt elma-

radt. Az iskolában a farsang ünneplése most az osztályok 
beöltözésével valósult meg, Minden osztály választott egy 
témát és farsang péntekén, a sánta csütörtököt követő napon 
egész nap beöltözve voltunk az iskolában.

Blochziehen
A tuskóhúzás ezúttal is iskolánk aulájából indult, ahol 

egyrészt az első pár táncolt, másrészt Surman-Majeczki ta-
nár úr bemutatta a felső tagozatosoknak a népszokás eredetét 
és menetét, valamint kitért a hartyáni farsangi időszak egyéb 
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állomásaira is, például „umaszundógra” (párválasztás) és 
sántacsütörtökre, amelyek kizárólag a mi közösségünkben 
vannak jelen.

Ezt követően Lauter Antal harmonikakíséretében meg-
indult a 
t u skóhú-
zó menet 
a lányos 
házakhoz, 
ahol min-
den fi ú a 
saját párjá-
nak lábára 
kötötte a 
tuskót, ez 
természe-
tesen meg-
nehezítet-
te a lányok 
d o l g á t 
a közös 
„ v a l c e r ” 
(keringő) 
során. A 
fi úk a látogatásért cserébe a gazdag vendéglátás mellett to-
jást és kolbászt kaptak útravalóul, ezekből pedig az utolsó 
lányos háznál, amely jelen esetben a tájház volt, rántotta ké-
szült a Bagolyfészek Kézművesház dolgozóinak jóvoltából. 

A hagyományőrző esemény a tájház ünnepi díszítéssel ellá-
tott szobáiban közös tánccal zárult.

Bízunk benne, hogy ez a különleges, ebben a formában 
csak településünkre jellemző népszokás iskolánk állandó 
programjává válik és ezzel a Hartyáni Sváb Fiatalok Baráti 
Köre mellett mi is hozzá tudunk járulni ahhoz, hogy a vi-
lágjárvány okozta nehézségek után ismét élő hagyománnyá, 
a farsangi időszak elengedhetetlen részévé váljon települé-
sünkön.

Köszönjük a szervezőtanárok Surman-Majeczki Martin 
és Kerekes Katalin munkáját, Lauter Antalnak a sváb dalla-
mokat, valamint a diákoknak és családjaiknak az aktív köz-
reműködést! Nagyon büszkék vagyunk a nyolcadikosainkra, 
hogy a szívükön viselték ennek a hagyománynak az ápolását 
és továbbadását az alsóbb évfolyamok számára!

Bambuk László

Újszülöttek köszöntése
Még 2021-ben, de lapzárta után érkezett még két 
baba a családok nagy örömére. Fontos, hogy ne 

maradjanak le ők sem. Jó egészséget és sok 
boldogságot kívánunk nekik és szüleiknek.

Hrabovszki Lilla Szofi a

Serfel Mirabella
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Német Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi költségvetése
BEVÉTELEK  

Az önkormányzat 2022. évi bevétele 625  039 765 Ft-
ban számszerűsíthető. A 2021. évről áthozott pénzeszköz 
68  531 898 Ft. (Iskola: 32.298.673.-, Óvoda: 31.688.770.-, 
Nemzetiség ÖNK: 4.544.455.-) 2022. évi költségvetésünk-
ben 98.705.183.-Ft.-Ft a költségvetési maradvány.

Összes bevételünk 2022 évben: 625.039.765.-Ft
Bevételi oldal az alábbi részletezést tartalmazza:

I/1.  Nemzetiségi önkormányzatot megillető köznevelési 
támogatások: 

– pedagógusok bértámogatása: 317  346  905.-
– Pedagógia munkát segítők bértámogatása: 47  643 

750.-
– működtetés támogatása: 103  320 000.-
– Nemzetiségi pótlék: 13  059 600.-
Összesen: 481  370 000.-Ft
Iskola államtól kapott támogatása: 340.145.247.-
Óvoda államtól kapott támogatása: 163.014.370.-
Nemzetiség államtól kapott támogatása: 2.736.940.-

I/2. Gyermekétkeztetési feladatok: 21.789.362.-Ft

I/3. Az intézményi működési bevételeknél: 24.025.352.- 
Ft-os összeget számszerűsítettünk. Ez tartalmazza az étke-
zési bevételeket.

I/4. Az Átvett pénzeszközöknél 24  000 000.-Ft összeget 
számszerűsítettünk. 

I/5. Általános és feladatalapú támogatás: 2.736.940.-Ft

I/6. Előző évi maradvány: 98.705.183.-Ft
ebből:
Iskola: 36.061.670.-

Óvoda: 42.225.657.-
Nemzetiség: 20.417.856.-

KIADÁSOK

A kiadások nagyságrendjének meghatározásánál – fi gye-
lembe véve természetesen az előzőekben felvázolt forrás-
lehetőségeket – elsődlegesnek tekintettük a település, az 
intézményhálózat működtetésének biztosítását, jogszabály-
ban előírt kötelezettségeink teljesítését, a Képviselő Testület 
2022. évet érintő döntéseit.  

Mindezek eredményeként a jelenleg reálisan számba 
vehető kiadási szint 625  039 765.-Ft-ban került megha-
tározásra az alábbiak szerint:

Iskola: 352.436.958.-
óvoda: 178.841.000.-
Nemzetiségi ÖNK: 79.333.057.-

II/1.  Működési kiadások

A működési kiadás összességében 559.911.000.-Ft, 
A számok kialakításánál a 2022. évi központi szabályozás 

önkormányzatokat érintő hatását, valamint a korábbi dönté-
sek 2022-re gyakorolt hatásait, valamint az új Áht. előírásait 
vettük fi gyelembe.

Iskola Működési kiadása:           347.436.000.-Ft
Óvoda Működési kiadása:  178.341.000.-Ft
Nemzetiségi Önkormányzat Működési kiadása: 

28.633.000.-Ft

II/2. Felhalmozási kiadások

Felhalmozási kiadásként az intézmények által tervezett 
felújítási munkálatok szerepelnek 56.200.000.- Ft összeg-
ben. Az alábbi bontásban:

Iskola: 5.000.000.-Ft        
Óvoda  500.000.-Ft
Nemzetiségi ÖNK:  50.700.000.-Ft

Régen a karácsonyi időszak elmúltával, a mezőgazdasági 
munkák megkezdése előtt, a telet záró időszakban sokfelé 
rendeztek bálokat, táncmulatságokat a falvakban. Vidéken 
általában a kocsma vagy a fonó volt a színtere ezeknek az 
eseményeknek. Népszerűek voltak a batyus bálok, ezekre 
a résztvevők vitték az ételeket, jellemzően kalácsot, süte-
ményt és általában baromfi húsból készült fogásokat. A far-
sangi időszak, a bálok, táncmulatságok alkalmat adtak a fi a-
talságnak a párválasztásra. A legtöbb lakodalmat is ebben az 
időszakban tartották faluhelyen.

Az Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskolában 
Népismeret órán tanítják a régi hartyáni hagyományokat is. 
Így esett lehetőség idén a „Tuskóhúzás” felelevenítésére. 

Bálok, táncmulatságok Farsang idején
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Visszaemlékezem Streiferné Rozi néni szavaira, ő mesélte 
nekem gyerekkorának élményeit a tuskóhúzásról.

„Farsang keddjén már reggel gyülekeztek a kocsmánál, 
készülődtek a tuskóhúzásra, a vezérbanda legényei igényt 
tartottak a kocsma zenészeire és indultak vidám, zenés me-

nettel. A lányos házaknál megkínálták a legényeket borral, 
pálinkával, adtak a kosarukba kolbászt, szalonnát, tojást. 
Táncoltak, mulattak, a lány lábára kötötték a tuskót, neki 
pedig a táncos párjával úgy kellett táncolni. A fi úk pedig, 
amit a nap folyamán összegyűjtöttek konyhára valót, elvit-
ték a kocsmához és estére a kocsmárosnéval abból vacsorát 
készíttettek. Farsang kedd estjén is folyt a mulatozás tovább, 
de már csak éjfélig, mert másnap hamvazószerda, a húsvéti 
böjt kezdetének napja volt.” 

Nyolcadik osztályosaink Surman-Majeczki Martin népis-
meret tanár és Kerekes Kati tanár néni-osztályfőnök segít-
ségével bemutatták a hartyáni tuskóhúzás iskolás változatát. 
Húshagyó kedden az általános iskola aulájából Lauter Antal 
harmonikással indulva felkerestek néhány lányos házat. Fel-
kötötték a tuskót a lányok lábára, keringőt táncoltak. Délután 
a tájházban fordultak még néhányat közösen, majd Margó, 
Márti és Rózsi néni kolbászos tojásrántottájával fejezték be 
a napot. 

A régi szokásból ismét hagyomány lett, izgulnak már a 
hetedikes fi úk, lányok, jövőre rajtuk a sor.

LA

Az „Öreg Banda” sikerei
„Kollár-Klemencz László egységes történetet szőtt a falu köré, amelyből olvasóként kép-

telenség szétszálazni, mi a valós és mi a fi kció, de alapvetően nem is számít, mert a kettő 
végeredményben egységes szövetet ad ki. Újhartyánnak így lett végül saját regénye, Kollár-
Klemencz László pedig ezzel a könyvvel végleg feltette Újhartyánt a magyar irodalmi tér-
képre” – olvashatjuk a Magyarországi Németek Háza zenés irodalom est ajánlóját.

Az elmúlt év októberében a Margó Fesztivál keretében mutatták be a könyvet. Kollár-
Klemencz László – Laci – gondolt egy merészet, és meghívta a bemutatóra az újhartyáni 
Sváb Partit. Nagy sikere lett, kilenc dalt, köztük polkát, keringőt, marsot, szenténeket játszott 
a zenekar. Úgy gondoltuk, hogy ezt Újhartyánon is be kell mutatni, december 7-én meg is 
történt.

A könyvbemutatók, zenés irodalmi estek sorozata idén is folytatódik. Beszélgetés a 
könyvről, a svábságról, Újhartyánról zenével kiegészítve. Hol csak harmonikával, de leg-

több helyen a Sváb Parti zene-
kar közreműködésével. 

Így jutottunk el februárban 
a Magyarországi Németek 
Házába, márciusban Buda-
kalászra, áprilisban a MOM 
Kulturális Központba. Má-
jusban Budatétény, júliusban 
Zsámbék a célpont.

Szóval, csak ismételni tu-
dom: ez a regény végleg fel-
tette Újhartyánt a magyar iro-
dalmi térképre.

Lauter Antal
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Püspöklátogatással egybekötött házszentelésnek 
örvendhettünk Újhartyánon

Egyházközségünk és egyesület különleges megtisztel-
tetésben részesült vízkereszt alkalmából. Ugyanis negye-
dik éve töretlen sikernek örvendő német-magyar nyelvű 
házszentelésünkre (németül Sternsingeraktion) ezúttal Dr. 
Varga Lajos váci segédpüspök úr is felfi gyelt és nagy örö-
münkre elfogadta a meghívásunkat a hagyományőrző ese-
ményre. Püspök atya ráadásul egészen déltől este hat órá-
ig kísérte plébánosunkat, Hefl er Gábor atyát, illetve lelkes 
háromkirályainkat, név szerint Éger Álmos Regőt, Kántor 
Gézát és Tunner Bence Andrást.

A családok kivétel nélkül nagy szeretettel és odaadással 
készültek a házszentelésre, amelyért ezúton is hálás köszö-
nettel tartozunk. A háromkirályjárás keretében egy rendkívül 
szép német nyelvű szentmisére is sor került templomunkban, 
amelynek a lebonyolításában az Újhartyáni Német Nemzeti-
ségi Általános Iskola német szakos pedagógusai is tevékeny 
szerepet vállaltak, szintén nagy köszönet érte!

 A házszentelések során, német nyelvterületen szokás 
adományok gyűjtése is egy nemes cél érdekében. Mi az ed-
digi években a templom főbejárata feletti ablak cseréjére 
gyűjtöttünk össze több mint fél millió forintot, amely nagy 
segítséget jelentett Gábor atyának a felújítás során. Mostan-
tól pedig a főoltár díszét képező Szent Borbála-oltárkép res-
taurálása vezérel minket a régi hagyomány megőrzése mel-
lett. Ebben az évben 160 ezer forint gyűlt össze, köszönjük 
szépen mindenkinek a felajánlást!

Büszkék vagyunk arra, hogy az országban egyedülálló 
módon nálunk ismét német nyelven él ez a már-már teljesen 
eltűnt népszokás. Köszönöm püspök atyának a megtisztelő 
látogatást, Gábor atyának és Bambuk László igazgató úrnak, 
hogy évek óta mellettünk áll és végül, de nem utolsó sorban 
hetedikes diákjaimnak, hogy a népismeretórákon kívül is 
szívükön viselik a hagyományőrzés fontosságát! 

Surman-Majeczki Martin
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Egyre inkább úgy érzem, hogy az embereknek nagyon 
felszínes ismereteik vannak a vallásos ünnepek tartalmáról. 
Húsvét egyenlő feltámadással, de, mikor, hogyan, miért, 
honnan vettük ezt, stb.? Csupa olyan kérdések, amelyekre 
sokan nem tudnak határozott, mai embernek is elfogadható 
választ adni.

Honnan vettük ezt!? A Szentírásból, Jézus feltámadásá-
nak történetéből tudunk arról, hogy van feltámadás! Jézus 
feltámadott!   

Elsősorban biztosra vehető, hogy meghalt. A római kato-
nák képzett halálos ítéletvégrehajtók 
voltak. A kereszthalál náluk is ritkán 
alkalmazott, elrettentésre szánt halál-
nem volt. Ezt úgy kellet végrehajtani, 
hogy nehogy szégyenbe maradjanak. 
Fel lehetne sorolni az egész elitélési, 
végrehajtási procedúrát, de most nem 
ez a célunk. Csak egyetlen mozzana-
tot említek, a katona lándzsadöfését. 
Teszem azt azért is, mert ezzel rámu-
tathatok az ismeretek felszínességére. 
Ki gondolkodott már el azon, hogy 
miért nem a szív oldalán, bal olda-
lon ábrázolják a lándzsadöfés helyét? 
Azért, mert az elítélt lába emberfej 
magasságban lehetett, hogy minél 
messzebbre látszon. A katona alulról 
szúrhatott, és biztosabban a szívhez 
talált, ha ezt a bordák alatt szemből 
tette. A sebből víz és vér folyt ki, 
tehát már megindult a bomlás. Szó-
val Jézust megölték, meghalt. Követ 
hengerítettek sír bejáratához, le is pe-
csételték, és így is katonák őrizték.

Húsvét hajnalán mégsem volt a 
sírban, meg is lehetett nézi, mert a kő el volt hengerítve. 
Tudunk a hazugság történetről is. Maga a Biblia írja le! 
Katonák: Míg mi aludtunk, a tanítványok ellopták... Hogy 
lehet alvó emberek tanúságát elfogadni? Hagyjuk… A fel-
támadást senki sem látta, nem is láthatta, mert ez olyan 
esemény, ami kívül esik a mostani világunk rendjén. A per-
döntő bizonyíték, hogy Jézus negyven napnyi időn keresztül 
meg-meg jelent tanítványainak, fontos intézkedéseket tett. 
A kereszten haldokolva is tevékeny volt.  Rá jellemző volt 
ez a tevékenység. Bűnbocsátó hatalmat adott, a kereszten 
ő is megbocsátott.  Biztosította a tanítványokat, hogy nem 
valami nem kívánt tragédia történt: Hát nem ezt kellett el-
szenvednie a Messiásnak…? Az önfeláldozás, az önkéntes, 
végsőkig való Isten és emberszeretet nehéz feladatát most, 
a saját példaadása után tudja igazán ajánlani.    Megerősí-
tette a vezető tanítvány, Péter apostol szerepét…Nem ígért 
a földön dicsőséges életutat egy tanítványának sem. A sok-
szor nehézkes gondolkodású tanítványok végül mindegyike 
megértette ezt, és ők is gyakorolták, megvalósították a teljes 
önfeláldozást.

Miért olyan fontos ez a feltámadás, hogy azt mondják a 
keresztények: a húsvét a legnagyobb ünnepünk, innen ered 
minden! Miért akar az ember a halál után is élni?  Nem elég 
ez az élet?

Van egy kivételes adottsága az embernek: Ez az öntudat, 
az ember tud magáról. Ezt egyetlen más élőlényről sem té-
telezhetjük fel. Ezért semmi más élőlény nem vágyik a halál 
utáni életre. Semmi nyoma nincs ilyen vágynak. Az emberi 
túlélés vágyának jelentősége van az életben. Növeli a fele-
lőséget, növeli az élet értékét is. Nagy kiszúrás lenne az em-

berrel, ha ez az általános  vágy hiába 
való lenne.

 Miért nem fogadjuk el más világ-
vallások hitét a reinkarnációban?  Az 
egészen más tartalmú túlélés, mint a 
feltámadás. A feltámadás nem a végső 
megsemmisülés felé tör, nem a nirvá-
na a legvégső cél. Mi az egyszeri élet 
felőségében hiszünk, a túlélés nem a 
földi tereken folytatódik, hanem egy 
más világban, Isten Országában. Így 
tanította Jézus minden mondatában. 
Ezt megértették a tanítványok is és 
ők is így tanították. Nézzük tehát kö-
zelebbről a keresztények feltámadás 
hitét.

Hogyan gondolkodjuk a feltáma-
dásról, ha ez nem is evilági esemény? 
Mégis mit tudhatunk róla, hogyan 
közelíthetjük meg? Pál apostol: Ha 
nincs feltámadás, akkor Krisztus sem 
támadt fel…1Kor.15,13 E sor szerint 
van valami képesség bennünk a feltá-
madásra, a dolog nem annyira idegen 
tőlünk, hogy semmit sem tudhatunk 

róla. Szeretném Papp Lajos professzor egy történetét idézni 
a halál körüli dolgok magyarázatához:” Egy műtét után 6 
napi kóma követketett. Ezalatt többször odamentem a be-
teghez, és a fülébe súgtam: Önnek élnie kell. Van esélye. 
Nem szabad föladnia. A Beteg később megköszönte a mon-
dataimat… Számos más esetekben is beszámoltak a betegek 
a műtét alatti élményeikről, pedig elvileg nekik semmilyen 
élményük nem lehetne…Abban az állapotban a tudomány 
mai állása szerint nem, hogy nem érezhet semmit, nem is él-
het…” Én ezt az orvosi leírást annak realizálásának tartom, 
amit a Biblia ismét Szt.Pálnál így ír le: „Elvettetik az érzéki 
test, feltámasztatik a lelki test. Van érzéki test és van lelki 
test is.”1 Kor. 15, 44-45 

Mikor lesz mindez? A Bibliában néhányszor olvasunk 
olyat, hogy halottak előjöttek a sírjukból: Az is igaz, hogy 
sosem folytatódik a történetük. Így arra lehet gondolni, hogy 
csak rendkívüli lehetett az ilyen esemény, Jézus erejének bi-
zonyítására. Az nehezíti ezt a kérdést, hogy Jézus tanítása 
szerint a másvilágon nincs idő, nincs pl. házasság, stb., mert 
az a létezés más természetű. Erről nem illik nekünk túl sokat 

A húsvét ünnepének, a húsvéti hitnek a tartalma
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érdeklődni, mert úgysem tudjuk megérteni. Olyan ez, mint 
amikor a kisgyermek érdeklődik felnőtt dolgok iránt. Hiába 
magyaráznánk el neki, nem értené, mert még nem lehet ta-
pasztalata, nincs képessége a megértéshez.

A cikknek mintegy egymást magyarázva azt a kettős 
címet adtam, hogy a húsvét ünnepének, a húsvéti hitnek a 
tartalma. Az ünnep fontosságát a hit magyarázza! Ez azon-
ban tényleg hit. Nem azt mondom, hogy csak hit…Kicsit le 
van járatva manapság a köznapokban a hit szó. Pedig a hit 
mindenben ott van. A tudós azért tud felfedezést tenni, mert 
ő hisz a gondolatában, akkor is, ha ezt mások nem erősítik 
meg neki. A keresztény, Krisztus követő ember kapott annyi 
támpontot a hitéhez, hogy értelmesen hihet, mert tudhatja, 
hogy kinek hisz, a feltámadt Krisztusnak. Ez a húsvéti hit, a 
húsvéti ünnep tartalma. 

A húsvétot jelentőségének megfelelően 4 napon át 
munkaszünettel ünnepeljük, nagypénteken kezdjük és 
húsvét hétfőig tart. Semmilyen más ünnepünk nincs ilyen. 
Nagypénteken, sőt már előtte való vasárnap, virágvasárnap 
is énekeljük a passiót. A passió Jézus szenvedés történetének 
eléneklése egy sajátos éneklési stílusban, recitáló hangon és 
dallamosan egyaránt. A Passió c.  fi lm óta senkinek sem le-
het rejtély, hogy mit jelent a nagypéntek, hogy milyen rend-
kívüli szenvedést élt át Jézus, és mi is együttérzéssel.

Nagyszombat eseménytelen nap, a sírban nyugvás esemé-
nye, de mi ezen az estén már elővételezzük a húsvétiörömöt, 
és feltámadási ünnepet tartunk. Zsidó szokás egy ünnepet 
előeste kezdeni.

Az igazi ünnep a húsvét vasárnap, ekkor van az ünnepi 

Egyházi és egyéb 
programok

Március 11. 
Budakalász Öreg Banda könyvbemutató 
– játszik a Sváb Par� 
Április 4.
MOM Kultúrközpont Öreg Banda 
könyvbamutató – játszik a Sváb Par� 
Április 10.
Virágvasárnapi PASSIÓ bemutatása 
az újhartyáni templomban
Április 15.
Nagypénteki PASSIÓ bemutatása 
a templomban
Április 16.
Feltámadási körmenet fúvószenekarral
Május 8.
Budatétényi Fesz� vál – Öreg Banda 
könyvbemutató a Sváb Par� val
Június 18.
Úrnapi körmenet virágszőnyeggel, 
fúvószenekarral
Július 8.
Öreg Banda könyvbemutató Zsámbékon

allelujás nagymise. Ekkor a keleti keresztények így köszön-
nek: Valóban feltámadott az Úr! A húsvétot segíti ünnepelni 
a tavaszi növényvilág újjáéledése. Se szeri se száma a hús-
véti és természeti népszokásoknak. Itt-ott össze is folyik a 
kettő, de a Krisztus követőknek éppen azért mindig tudato-
sítani kell, hogy a húsvét több, mint tavaszi ünnep.

 Húsvét hétfői locsolkodás az egyház húsvéti kereszte-
lőinek szokását teszi át népies formába papokat utánozva, 
megjátszva a víz locsolásakor.

Tisztelettel Hefl er Gábor plébános
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Az újévben is folytatódtak a programok a Jég Szín Téren. 
Január 15-én szombaton, Újévköszöntő kézműves foglalko-
zást tartottunk, az estét pedig a DW Beats DJ párosa színesí-
tette, változatos zenei kínálattal.

 A Magyar Kultúra napja alkalmából idén több különböző 
programot szerveztünk. Január 16-án vasárnap a Faluköz-
pontban került sor a hagyományos Újévi koncertre, ahol 
polkák, valcerek és indulók hangzottak el, felidézve a régi 
idők fúvószenéit

Újhartyán Közművelődése

Január 20-án este helyi ügyes kezű műkedvelő alkotók 
munkáiból nyílt kiállítás a régi Hivatal nagytermében. Külön-
böző technikával készült kézműves ékszereket mutattak be. 

Január 27-én folytatódott az Újharytáni Színházi Esték 
elnevezésű programsorozat, a Faluközpont dísztermében, 
ahol a Leszek az özvegyed c. előadás volt látható. 

Február 5-én, szombaton a Jég Szín Tér záró programja 
élőzenével és kézműves foglalkozással került megrendezés-
re. Farsangi álarcokat készítettünk, miközben a Presso Band 
élőzenével színesítette a programot.

A Farsangi időszakban óvodás és iskolás csoportok is ér-
keztek hozzánk, nemzetiségi programokra. Február 15-én a 
Gyermekvár Óvoda Csibe csoportjával Hercelt sütöttünk, 

megtekintették a tájházat, és Lauter Antal közreműködésé-
vel farsangi táncokat idéztünk fel, harmonika kísérettel. Ké-
sőbb a Gyöngyvirág csoportot is vendégül láttuk ugyanezen 
a programon. A gyerekek és felnőttek egyaránt sok élmény-
nyel gazdagodhattak.
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 Február 19-én, szombaton a sváb főzőiskola keretein be-
lül a hagyományos hartyáni farsangi fánk elkészítését, mu-
tattuk be felnőtt érdeklődők részvételével.

A farsangi időszak végén az Újhartyáni Német Nemzeti-
ségi Általános Iskola 8. évfolyama a Tuskóhúzás hagyomá-
nyát elevenítette fel, a tájházban táncoltak, majd vendégül 
láttuk őket egy fi nom ebédre a hagyománynak megfelelően, 
rántotta készült két változatban.

Folytatódott a Baba-Mama klubbunk is, amit ezentúl két-
hetente szeretnénk megtartani, aktuális témákkal, meghívott 
vendégekkel színesítve. Szeretettel várjuk a település kis-
mamáit, anyukáit ezen alkalmakra.

Az Újhartyáni Irodalmi és Helytörténeti Társaskör szer-
vezésében, Dr. Török György zenés irodalom c irodalmi est-
je volt látható az Újhartyáni Könyvárban.

A Bagolyfészek adott helyet egy bemutatkozó aromazsúr-
nak is, majd nőnap alkalmából ,,A benned élő Nő-(i)-s Ég 

címmel az aromazsúr keretein belül előadást tartott Matazsdi 
Rita és Rupáné Zecher Nikolett. 

A nagy sikerre való tekintettel a januárban megtartott ék-
szerkiállításból kézműves ékszervásár lett, ahol megvásárol-
hatóak voltak a kiállított kézműves termékek.

Nőnap alkalmából a Gyermekvár Óvoda Bodza csoportja 
látogatott el Intézményükbe, ahol a fi úk fi lc virágokat ké-
szítettek a lányoknak, ezalatt, a lányok a konyhájában süte-
ményt készítettek a fi úknak, azzal vendégelték meg őket.

Március 11-én az Újhartyáni Német Nemzetiségi Általá-
nos Iskola közreműködésével, az 1848/49-es forradalom és 
szabadságharcról koszorúzással emlékeztünk meg. Este a 
nőnap alkalmából rendezett színházi előadás előtt, Schulcz 
József Polgármester Úr köszöntette a nézőket.

Továbbra is várunk minden érdeklődőt programjainkra, 
melyekről folyamatosan tájékoztatást nyújtunk Újhartyán 
Város és Újhartyán Közművelődése facebook oldalain, hon-
lapján valamint a Mag Tv adásaiban.

Surman-Lang Helga

Programok 2022-re II. negyedév
Március 19. szombat  Sváb főzőiskola (Cimetkrofni), Bagolyfészek
Március 21. hétfő   Baba-Mama klub, Bagolyfészek
Március 24. csütörtök  Színházi világnap-előadás gyerekeknek ( Faluközpont)  
Április 7-10.    Egészségnapok, Bagolyfészek
Április 14. csütörtök   Kézműves foglalkozás – Húsvét, Bagolyfészek
Április 19 – 24-ig   Szenzoros Játszó Tér (Tájház Pince)
Április 23. szombat  Tájházak Napja – Sváb Helytörténeti Gyűjtemény ( Tájház)
Április 29. péntek  Tracht Tag, Sváb főzőiskola (Labdarózsa), Bagolyfészek
Május 6. péntek  Színházi est, Faluközpont
Május 27. péntek  Gyermeknap, Bagolyfészek
Június 11. szombat  VÁROSNAP 
Június-Július    Táborok  

További tervek, állandó programok:
Baba-Mama Klub kéthetente, meghívott vendégekkel, fontos témákkal.

Felnőtt kézműves Kör – varró tanfolyam – Egészségmegőrző programok – Sváb Főzőiskola 
Légzőjóga, szerdánként 18 órától – Gyerektorna, csütörtökönként 17 órától – Amatőr alkotói kiállítások

Ringató Farkas –Barabás Rékával – Filmvetítés
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Újhartyán közművelődése egyik kiemelt feladatának te-
kinti, hogy lehetőséget adjon a településen élő amatőr alko-
tók bemutatkozásának. Kézműveseknek, íróknak, festőknek, 
mindenkinek, aki valami maradandót alkot.

Ennek jegyében indítottunk el 2021-ben egy sorozatot, 
„Hartyáni Amatőr Alkotók bemutatkozása” címmel.

Első alkalommal a gobelint készítőknek adtunk lehe-
tőséget a bemutatkozásra, Fajt Istvánné Annamária, Soós 
Józsefné, Zsolnai Szilvia és Zsolnai Antalné csodálatos al-
kotásait láthatták az érdeklődők.

A sorozat második estjén Márton Antalné írásaiból hall-
hattak néhányat, 
nagy sikerrel, 
jó hangulatban 
telt az est. Sok 
baráttal, érdek-
lődővel, telt 
házzal.

Sajnos a 
pandémia mi-
att nem mindig 
azzal az inten-
zitással tudtuk 
végezni a mun-
kánkat, ahogyan 
terveztük, így a következő alkalomra januárig várni kellett.

Harmadik alkalommal az ékszerkészítőké volt a bemu-

tatkozás lehetősége. Különféle technikával készült csodákat 
láthattak a nagy számban érkezett látogatók.

Fogasné Fajt Nikoletta sujtás és makramé ékszereit mu-
tatta be. Hornyák Ágnes fusing, kumihimó és gyöngy tech-
nikával készült alkotásait, Kaldeneckerné Jeszenszki Márta 
és Rutterschmidt Zoltánné frivolitás, Somogyváriné Kere-
kes Erzsébet makramé és Szalai Csenge kerámia ékszereit 
láthatták.

Ebben az évben folytatjuk a sorozatot, a tervek szerint 
festményeket szeretnénk bemutatni.

Itt ragadom meg az alkalmat, kérem, hogy keressenek 
azok az amatőr alkotók, akik szeretnének bemutatkozni, 
lehetőséget biztosítunk számukra, terveink szerint legköze-
lebb április második felében.

Természetesen minden amatőr alkotó jelentkezését szíve-
sen fogadjuk, bármilyen technikát szeretne bemutatni.

Elérhetőségünk: muvelodes@ujhartyan.hu , a Bagoly-
fészekben személyesen, vagy telefonon a 29/373 373 szá-
mon.

Köszönjük minden alkotónak, hogy láthattuk csodás al-
kotásaikat, hallhattunk leírt gondolataikat!

Köszönjük a műsorban résztvevők munkáját: Majer 
Györgynek, Lauter Antalnak a zenei műsort,  Tölli Andreá-
nak a műsorvezetést.

A kiállítások, irodalmi estek megtekinthetők a MAG tele-
vízió adásaiban is, akik nem tudnak személyesen részt ven-
ni.

Hartyáni Amatőr alkotók bemutatkozása

Könyvtárunk a KSZR (Könyvtárellátási Szolgáltató Rend-
szer) keretein belül működik. Anyakönyvtárunk a Hamvas 
Béla Pest Megyei Könyvtár Szentendrén. A Könyvtárellátá-
si Szolgáltató Rendszer 2014-ben indult, feladata a kistele-
pülések (5000 fő alatt) könyvtárainak ellátása, szakmai se-
gítése. Ezen a rendszeren keresztül van lehetőségünk évente 
gyarapítani könyvtárunk könyv- és folyóirat állományát. 
Ennek ellenében könyvtárunknak 
az anyakönyvtár szabályai szerint 
kell működnie valamint beszámo-
lási kötelezettségeknek kell eleget 
tennie. 

  Önkormányzatunk teljeskörű 
támogatásának köszönhetően a 
könyvtári szolgáltatások a beirat-
kozott felhasználók számára ingye-
nesek. Maga a beiratkozás gyors 
és felhasználóbarát, csupán nevet, 
születési dátumot,  lakcímet és el-
érhetőséget kérek. Szolgáltatásaink 
folyamatosan bővülnek, a könyvek, folyóiratok kölcsönzé-
sén kívül lehetőség van nyomtatásra, szkennelésre, fénymá-
solásra, informatikai (felhasználói szintű) segítségkérésre, 
házhozszállítás igénylésére, valamint könyvtárunk állomá-
nyában nem szereplő szakirodalmak beszerzésére az Or-
szágos Dokumentum-ellátási Rendszeren (ODR) keresztül 
könyvtáriközi kölcsönzéssel.

A könyvtár programok tekintetében az olvasóvá nevelés 
jegyében működik, szeretettel fogadok minden a könyvtár-
ral megismerkedni vágyó óvodai csoportot, iskolai osztályt. 
Minden tanév végén az elsősök számára könyvtárhaszná-
lati előadást tartok, ahol megismerkedhetnek a könyvtár-
ral, annak működésével, a könyvekkel, a könyvtárossal. 
Tapasztalatom szerint a gyerekek szívesen jönnek vissza a 

könyvtárba a későbbiekben - akár 
családjukkal is – az újabb és újabb 
olvasnivalóért. 

A hagyományos, napjainkban 
már elavultnak számító könyvtári 
működésnél sokkal inkább a mo-
dern, közösségi helyként való funk-
cionálást tartom fontosnak, ezért az 
osztályok számára a tanév folyamán 
rendszeresen tartok előadásokat a 
pedagógusok által megjelölt témá-
ban játékkal, mozival, kreatív tevé-
kenységekkel. A könyvtári progra-

mokat minden évben író-olvasó találkozóval is színesítem. 
Idén gyermeknap környékén Holden Rose (alias Kovács 
Attila) tart előadásokat három évfolyamnak, a felsősöknek 
pedig 3D-s mozibuszos előadást szervezek magyar történe-
lem témában. 

A Kérdezd a könyvtárost! szakmai kezdeményezést támo-
gatva – a helyi lehetőségeknek megfelelően – szívesen segítek 

Újhartyáni Könyvtár
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Mesesarok
„Surman Viktor vagyok, 

Újhartyánban élek felesé-
gemmel és két kisfi ammal. 
„Civil” hivatásomra néz-
ve rendőr vagyok. Az írói 
ambícióim többé-kevésbé 
végig kísértek eddigi éle-
temben, és időről időre kí-
sérletet is tettem egy-egy 
történet megalkotására, de 
valahogy csak akkor szök-
kent szárba, amikor a gyer-
mekeim megszülettek. 

Az első írásokat is nekik szántam, az ő életükben 
megjelenő élményeket dolgoztam fel a történetekben.
A mesék mellett az idősebb korosztály számára is alkotok 
történeteket novella műfajban, melyek nagy részét sikerült 
is megjelentetnem akár egy antológia részeként, akár önálló 
formában is újságban, irodalmi folyóiratban. Amikor csak ki 
tudok lépni a hétköznapok szorításából az íráshoz fordulok, 
képzem magam, és folyamatosan dolgozom új ötleteken.”

Egérúrfi 
Egy szép tavaszi délután éktelen sikoltozásra riadt Pocak, 

Babu, és Lotti, akik éppen egy kis délutáni homokozásba 
kezdtek a nádtető alatt. Illetve Babu nem is homokozott, ha-
nem Foxikutyát próbált a füleinél fogva átcibálni a kertkapu 
apácarácsain.

– Babu, kérlek engedd el szépen a füleimet, úgy sem férek 
át ezen a kis résen – kérlelte szelíden a kutya.

A sikoltásra azonban Babu is felkapta a fejét, és végre 
valahára elengedte Foxikutya füleit. A sikoltás forrása Anya 
volt, aki az ebédlő székére menekült a fenevad elől. Hát, de 
micsoda fenevad volt az! Egy apró, szürke, kisegér, kergette 
fel Anyát a székre, aki nagy lendülettel be is csapta az ajtót, 
amikor az egérke kisurrant a szék lábai között a teraszra. Po-
cak még látta, amint az egérke elrugaszkodik és egy ugrással 
a teraszról a fűbe veti magát.

Ha már Anya is fél tőle, biztosan veszélyes fenevad le-
het gondolta Pocak és pánikszerűen menekülni kezdett, 
fel egyenesen a mászóka legmagasabb fokára. Akkor vette 
észre, hogy Lotti követi őt, amikor a kislány megpróbálta 

átküzdeni magát rajta, azért, hogy a legbiztonságosabban 
helyet tudja elfoglalni a mászókán.

– Pocak, most miért jöttünk fel ide? – kérdezte zaklatottan 
Lotti.  

– Egy egér ugrott a fűbe – válaszolta a kisfi ú.
– És az bánt?
– Nem tudom – vonta meg a vállát a fi ú. 
– Én még sohasem láttam egeret igaziból – kezdett tré-

cselni Lotti
– Én sem - válaszolt Pocak.
Babut azonban furdalta a kíváncsiság; kiköpte a kék szí-

nű delfi nmintás cumiját, megizgatta pelenkáját és elindult, 
hogy felkutassa azt a valamit, amitől úgy megijedtek a töb-
biek. Hamarosan meg is találta; a ház és a kőkerítés sarká-
ban próbált kiutat találni a kertből az a kis valami. Amikor 
Babu fölé magasodott az egérke úgy gondolta, hogy bizo-
nyára itt a vég, szőröstül-bőröstül lenyeli ez a félelmetes 
szörnyeteg, ezért orral sarokba fordult, megpróbálta minél 
inkább összehúzni magát, és mozdulatlanná válni. De nem 
tudta Babut becsapni. A kisfi ú megfogta az egér farkát és 
felemelte a levegőbe. Ettől szegényke még nagyobb pánikba 
esett, mivelhogy még életében nem volt ilyen magasan, és 
rettentő tériszonya támadt. Babu minden oldalról alaposan 
megvizsgálta zsákmányát, majd hangos kacagással tudatta, 
hogy barátságot fogad vele. Úgy gondolta, hogy Pocaknak 
és Szonjának is bemutatja újdonsült barátját, ezért elindult 
vele a mászókához.   

– Babu ide ne hozd! – kiáltott rá Pocak.
– Tedd le! Vagy inkább ne tedd le! – sikítozta Lotti.
– Add csak ide nekem, emberfi óka, majd én vigyázok rá! 

– szólalt meg fentről, a magasban kőröző egerészölyv. – Jó 
sora lesz nálam, szeretni fogom – vigyorgott. 

– Ne neki add kölyök, hanem nekem – nyávogta Pindi a 
macska, aki szokása szerint  galambtetőn süttette a hasát – jó 
lesz nekem játszópajtásnak! 

– Nnnem! – közölte Babu, majd bevitte a nádtető alá, 
óvatosan a homokozóba tette és mellételepedett. A szegény 
kis egér szemét eltakarva, reszketve várta a végzetét. Azon-
ban az csak nem akart bekövetkezni, így egy kis idő eltel-
tével bátortalanul elemelte a mancsocskáját a szeme elől. 
De, csak az egyikről, és onnan kukucskált kifelé, arra nagy 
bociszemre, ami éppen az orra előtt hatalmasodott. Egy da-
rabig nézték egymást, majd miután az egérke meggyőződött 
arról, hogy ez sem nem az ölyv, sem nem a macska, és ő 
éppen nem a vacsora fő fogása, lassan felegyenesedett és 
körbenézett. Úgy találta, hogy egyelőre biztonságban van, 

akár egy házi feladatként kapott kiselőadáshoz az anyaggyűj-
tésben, a kisebbeknél prezentációkészítésben is. A könyvtárba 
betérő gyerekeknek mindig van lehetőségük a könyvváloga-
táson kívül egyet társasozni, játszani, színezni, beszélgetni, 
zenét hallgatni is – akár egyedül, akár barátokkal.  

Emellett a könyvtár a lakosság kulturális életét is igyek-
szik támogatni. Helyet adunk nyugdíjas kártya-klubnak, ci-
vil szervezeti üléseknek, kiállításoknak, előadásoknak, iro-
dalmi esteknek. 

A lelkes olvasni vágyóknak köszönhetően mind a könyv-

tári felhasználók, mind a kölcsönzések száma folyamatosan 
nő, amelyet ezúton is köszönök minden kedves olvasómnak. 
Továbbra is sok szeretettel várok minden kedves érdeklődőt 
Újhartyán Város Könyvtárában. 

Elérhetőségeim: vezetékes telefon: (29) 372-382 mobil: 
20/284-4743,  email: horvath.anita@windowslive.com és 
természetesen a facebookon keresztül is

Nyitva tartás: h-cs 8-16, p 8-12
Horváth Anita

Informatikus könyvtáros
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és ez bociszemű behemót sem igen akarja bántani, mert az 
ujjával többször is végigsimította a hátát és eközben hango-
san kacagott. 

Pocak és Lotti látva, hogy nem esett Babunek bántódása 
lassan lemerészkedtek a mászókáról, és óvatosan, ugyan, de 
megközelítették az egérkét. 

– Most meg fogtok enni? – kérdezte riadtan az egér.  
– Nem, én nem szeretem az egeret – válaszolt Lotti.
– Az emberek nem esznek egeret! – húzta ki magát Pocak. 
– Az jó – könnyebbült meg az egér, majd megigazgatta 

csokornyakkendőjét és leporolta magát.
– Te sem bántasz minket? – kérdezte tétován a kislány.
– Ééén? – csodálkozott az egérke. – Hogyan tudnék én 

bántani bárkit is, inkább engem akar bántani mindenki más? 
Nézzétek, milyen pici vagyok, nincs karmom, meg éles fo-
gam, tőlem egyetlen állat sem fél, nagyrészük el akar kap-
ni, hogy felfaljon, ezért folyvást menekülnöm kell. Éjszaka 
baglyok, meg menyétek, nappal ölyvek, meg vércsék va-
dásznak rám. No meg az a randa macska – mutatott Pindire. 
Az az egyetlen lehetőségem, hogy gyors vagyok, és köny-
nyen el tudok bújni. 

– És hogyan kerültél ide? – érdeklődött Lotti.
– Hát, ez egy hosszú történet – sóhajtott az egéreke – 

akarjátok, hogy elmeséljem?
– Igen, meséld, meséld – ujjongtak a gyerekek. 
A gyerekek az egérke köré ültek a homokozó szélére, az 

meg felmászott egy lefordított szitára, és mintha csak egy 
pódiumon állna belekezdett az előadásba. Elmesélte, hogy 
a családjával a kerten túl a diófa gyökerei között laknak a 
kukoricaföld szélén. Pár nappal ezelőtt apja csokornyakken-
dőt kötött a nyakába, anyja egy csudaszép harangvirágcsok-
rot nyomott a kezébe, és ő elindult a kukoricaföldön túlra, 
azért hogy megkérje a szépséges, kis egérlány kezét, akivel 
a Szent Iván éji egérbálon találkozott a bodzafák alatt. Az 
egérlány a bál végén elárulta neki, hogy a szalmabálák alatt 
lakik, és szeretné, ha mihamarabb felkeresné őt. 

Az egérke, a jó meleg reggeli napsütésben boldogan, fü-
työrészve indult el a biztonságot nyújtó kukoricaszárak alatt. 
Hamar átkelt a kukoricatáblán és elérte a legközelebbi szal-
mabálát, ott útbaigazítást kért egy egércsaládtól, akik éppen 
a csiga-húzta szekéren búzát szállítottak a vásárra. Már nem 
volt messze az egérlány otthonától, amikor egy lovas kocsi 
állt meg, aztán egy ember néhány szalmabálát megragadott 
és a kocsira dobálta, köztük azt is, amin éppen ő tartózko-
dott. A lovas kocsi beszállította a rakományát az udvarba ott 
pedig az ember egy csapat malac közé dobta aljadzó gya-
nánt. A malacok megörülve a száraz szalmának rárontottak, 
és röfögve-töfögve szórták, dobálták egymásra. Az egérke 
még most sem érti, hogyan úszta meg ezt épp bundával. 
Emlékezete szerint ott szórhatta el a virágcsokrot is. Alig-
hogy kijutott a malacok óljából egy portyázó kóbormacska 
– bandát látott közeledni az éléskamra felől. Még hallotta, 
hogy az egyikük azt mondja, hogy olyan éhes, hogy egy 
disznót is meg tudna enni szőröstül-bőröstül, jaj annak az 
állatnak, ami először az útjába kerül. Egerünknek nem volt 
más választása, úgy döntött, hogy egy élete egy halála, ő 
átvág az udvaron, és a drótkerítés alatt átszökik a szomszéd 

zöldségeskertbe. Nekilódult hát, behúzta fülét, és uzsgyi át 
az udvaron. Elszaladt egy vödör és egy fándli mellett, aztán 
egy talicska alatt, végig egy eldőlt gereblye nyelén, de most 
következett a neheze: az udvar közepén járhatott, és a drót-
kerítésig már nem volt semmi, ami fedezéket jelenhetne. Ek-
kor vette észre őt a vörös csonkafarkú macska. Füttyentett a 
társainak és azon nyomban az egér után iramodtak. Szegény 
egér szedte a lábát, ahogy bírta, ám egyre közelebb kerültek 
hozzá a macskák, annyira, hogy az elöl futó már tátotta is 
a száját, hogy bekapja, de szerencsére elérte a drótkerítést 
és át tudott suhanni az apró lyukon. A macskák már nem 
tudtak megállni, mind fejjel nekiszaladtak a kerítésnek, és 
úgy megütötték magukat, hogy azután két napig csak egy 
irányba tudtak közlekedni. 

Egérkénk a sötét kamrában egy kosár krumpli között 
talált búvóhelyet. Ott sem pihenhetett sokáig; egy ember 
csoszogott be a rozoga építménybe, megmarkolta a kosarat 
krumplistul, egerestül és magával vitte. Csak vitte, vitte át az 
udvaron, ki az utcára, be egy házba, a kisegér, meg ott him-
bálózott a krumplikupac tetején, amitől még tengeribeteg is 
lett. Aztán az ember a kosarat odaadta Anyának, aki bevitte a 
konyhába, ott letette egy köteg sárgarépa mellé. Egerünknek 
sem kellett több, kiugrott a kosárból, de szerencsétlenségére 
egyenesen Anya lábára esett, aki ettől éktelen sikoltozásba 
kezdett, ami úgy megijesztette szegény ki rágcsálót, hogy 
pánikszerű menekülésbe fogott. Elől szaladt Anya, utána 
szaladt az egér, végig a lakáson. Az egérke, már nem is tud-
ja, hogy hogyan, de a zöld fűben találta magát. Ott aztán 
valaki megragadta a farkánál fogva és a magasba emelve 
körbekacagta. 

– Hát ennyi, és most itt vagyok – fejezte be a történetét 
az egér. 

A gyerekek tátott szájjal hallgatták, Lotti szemébe még 
könnycseppek is szöktek.  

– Valahogy haza kell jutnod – törte meg a csendet a kis-
lány. 

– Nagyon messze van az otthonod, és itt van ez a fránya 
macska, meg az ölyv is, a lakásban bent nem lakhatsz, mert 
Anya fél tőled – morfondírozott Pocak.

– Nehéz lesz – sóhajtott Lotti. Törjük a fejünket!
Erre mind a négyen törni kezdték a fejüket, és csakhamar 

meg is lett a megoldás. 
– Tudom már! – kiáltott fel Pocak. Foxikutya hazaszállít. 

Ha vele vagy senki sem mer a közeledbe menni, úgy bizton-
ságban hazajuthatsz. Te csak ülj bele a szitába, azon fogsz 
utazni!

Ennek aztán az egér nagyon megörült, búcsúzásul meg-
ölelte a gyerekeket, Lotti fehér és kék ibolyákból csodaszép 
csokrot kötött, és a lelkére kötötte, hogy el ne hagyja, és 
okvetlenül adja át az egérlánynak.  Pocak átemelte a hátsó 
kertbe, odaadta Foxinak, aki óvatosan a szájába vette a szitát 
és elrohant vele egyenesen szalmabálákig. 

Nem is sokára a verebek csiripelték, hogy nagyon fényes 
esküvőt tartottak a diófa alatti egérfaluban. Az egérúrfi  fele-
ségül vette a szalmabálák közti egérfalu legszebb egérlányát, 
sok-sok egércsemetéjük született és boldogan élnek ma is. 

    Surman Viktor
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Tündérhegyen túl
A Tündérhegyen túl egy amatőr hangoskönyv sorozat, 

melynek célja, hogy az olvasott mese jótékony hatásai minél 
több családhoz és gyermekhez eljussanak.

A Tündérhegyen túl oldal megálmodói, Laura és Tünde, 
2-2 gyermek boldog édesanyjai vagyunk. Az oldalunkkal se-
gítséget, támogatást szeretnénk nyújtani, hogy a mesekedve-
lő családokhoz a rohanó napirend mellett még több olvasott 
mese eljuthasson, megtöltve ezzel a gyerekek lelkét, szívét. 

Facebook oldalunkon egy hanganyagban mesélünk bő-
vebben a mese fejlesztő hatásairól (2021. november 20. be-
jegyzés).

Tünde gondoskodik a mesék világáról és a hanganyag-
okról. Gyógypedagógusként fontosnak tartja a nyelvi fel-
dolgozás elősegítését és az írni,olvasni könnyen megtanuló, 
könnyedén gondolkodó, gazdagon érző gyerekek nevelését.

Laura gondozza az oldalt és az egész projektet, kreatívan 
szerkeszti a videókat, posztokat.

Új meséink minden kedden és pénteken 14.00-kor kerül-
nek fel az oldalunkra, YouTube csatornán hallgathatók meg, 
visszamenőleg is. 

Az oldal első közösségi összefogása a mesélő advent volt, 
ahol minden nap egy önként jelentkező hallgatónk mesélt, 
így tettük meghitté a közös ünnepi készülődést. 

Ezután megmaradt a vendégolvasó péntek, mely minden 
hónap utolsó pénteki napja. Így szeretettel biztatunk min-
denkit, hogy küldjön szívének kedves mesét felolvasva a 
tundrehegyentul@gmail.com címre. Minden technikai se-
gítséget biztosítunk.

Nagy örömünkre szolgál, hogy már két meseíróval is 

kapcsolatban vagyunk, akiknek műveit felolvashattuk, el-
juttathattuk hozzátok. Ha lapul a fi ókotokban saját mese, és 
szívesen hallanátok őket a felületünkön, a fenti e-mail címen 
ezeket is várjuk.

Tele vagyunk további ötletekkel és tervekkel, már elindí-
tott kezdeményezésekkel, melyekről Facebook oldalunkon 
mindig aktuálisan értesülhettek. 

Csatlakozzatok hozzánk, hogy együtt tölthessük meg 
gyermekeink szívét a mese által hordozott értékekkel.

Stégner Laura, Novák-Vagyon Tünde

Receptgyűjtemény
Kedves Olvasóink!
A farsang elmaradhatatlan és legnépszerűbb étele vitat-

hatatlanul a farsangi fánk. A hagyomány szerint a farsangi 
fánk fogyasztása, az újévi lencséhez hasonlóan, szeren-
csét, gazdag termést és bőséget jelent.  A népi megfi gyelés 
szerint a párválasztásban is segíthet: ugyanis a lányok ha 
ismerkedni akartak, fánkot adtak a fi úknak, a párok pedig 
egy fánkon osztozva elmélyíthették kapcsolatukat, hiszen 
a fánk szélén körbefutó szalag a karikagyűrűt jelképezte.

Azt, hogy ki miért fogyassza, mindenki döntse el magá-
nak. Egy biztos: a farsangi fánk kihagyhatatlan ebben az 
időszakban, az ehhez szükséges tökéletes receptet pedig 
rögtön mutatjuk is!

Farsangi fánk
70 dkg liszt, fél liter langyos tej, 5 dkg élesztő, 3-4 kis-

kanál cukor, 10 dkg Rama olvasztva,
4 tojássárgája, 1 egész tojás, olaj, porcukor, lekvár

Az élesztőt langyos tejben a cukorral felfuttatjuk, majd 
a többi összetevővel alaposan kidolgozzuk, olyan rétes-
tészta jellegű lesz.

10-15 percet pihentetjük, majd nyújtjuk és kiszaggat-
juk. 10-15 percet újra pihentetjük, kisütjük.

Először a színével lefelé, lefedve sütjük pár percig, majd 
megfordítjuk és még 2-3 percet sütjük a másik oldalát is.

Osszák meg velünk kedvenc ételeik receptjét és fotóját. 
Küldjék el szerkesztőségünkbe az andrea.magtv@gmail.
com címre. Legyen az ön receptje a következő számban!
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munkatársaink szakismerete, képzettségi 
szintje és hozzáértése garantálja.

szerelési anyagok gyártása és forgal-

Pillants bele az OBO Bettermann Magyarország 

Baba-Mama Klub

Kéthetente hétfőnként
10 órától

 
Helyszín: 

Bagolyfészek Kézművesház
(2367 Újhartyán, Újsor u. 3.)

 
Szeretettel várunk benneteket egy  

beszélgetésre, játékra, aktuális témákkal,
meghívott vendégekkel.

 
 
 
 

Az aktuális időpontokról érdeklődjetek a Közművelődés
és a Védőnői körzet Facebook oldalán.

 

ÚJHARTYÁNI SZÍNHÁZI ESTÉK 

2022. MÁJUS 6. PÉNTEK 19:00 
FALUKÖZPONT DÍSZTEREM 

JEGYEK KAPHATÓK A SZIVÁRVÁNY AJÁNDÉKBOLTBAN  

(2.000, 2.500 FT) 
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Pillants bele az OBO Bettermann Magyarország 
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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.


