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Újhartyán Város Önkormányzata és az 
Újhartyáni Polgármesteri Hivatal átköltözése 
megtörtént az új székhelyre (2367 Újhartyán, 
Hősök tere 5-7). A központi elérhetőség változat-
lanul 06-29/372-133 telefonszám. A járványhelyzet 
miatt az átadó ünnepség tolódik, de azt tervezzük, 
ha a vírus helyzet csillapodik az átadó ünnepség 
hetében nyílt napokat tartunk, amikor bárki szét-
nézhet az épületben. 

Az új Városháza/Polgármesteri Hivatal építésére 
a Belügyminisztériumtól összesen 352.000.000.-Ft 
támogatást kaptunk.

A kivitelezési költség bruttó: 316.872.688.-Ft 
Bútorzat és eszköz bruttó költsége: 40.000.000.-

Ft
Hősök tere térkialakítása (kandeláber, járda, tér-

bútorok, növénytelepítés): bruttó 26.800.000.-Ft
A fenti számokból látszik, hogy Önkormányza-

tunk 31.672.688.- Ft saját forrást biztosított a ka-
pott támogatás mellé, hogy a városközpontunk (a 
tér és a Hivatal) kialakuljon.

A régi hivatal épületében, Fő utca 21. szám 
alatt az alábbi szervezeti egységek kapnak helyt 
2020. október 1-től:

Egyesített Művelődés Intézményvezető irodája

Művelődési ház és Pinceklub

Város Könyvtár Tel.:06-29/372-382

Nyitva tartás
Hétfő: 13:00 -19:00
Kedd: 13:00 -19:00
Szerda: 8:00 -13:00
Csüt: 10:00 -16:00
Péntek: 8:00 -12:00

Járőrszolgálat Tel: 06-70/621-2367

Körzeti Megbízott Tel.: 06-20/489-67-27

Dabasi Család és Gyermekjóléti Szolgálat és 
Központ

Újhartyáni Családsegítő kirendeltsége
Hétfő:12:30 – 16:00

Csütörtök: 8:00 – 16:00
Tel.:06-70/437-25-04

Dabasi Járási Hivatal ügysegédje
Minden hónap első hétfői napja 10:30 és 12:00 

között

Falugazdász 
Szerdánként 8:00 – 16:00
Mobil: 06-20/804-7113         

Nyugdíjas klub

LEZÁRULT EGY BERUHÁZÁS
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,,Ősi és érett kultúrákban az öregeket nem azért tisztelték, 
mert fáradságos életükkel kiérdemelték, nem is abból a jó-
zan előrelátásból, hogy egyszer én is öreg leszek, s milyen jó 
lesz, ha nem hajítanak majd a szemétre, hanem azért, mert a 
lélek még érzékenyebb volt, a szellem nyitottabb, s az öreg-
ember, óriási élettapasztalatával, olyan értékeket jelenített 
meg, amely a fi ata-
labbak számára von-
zó és kívánatos volt! 
Az öregember akko-
riban nem teher volt, 
hanem felbecsülhe-
tetlen érték: nem azt 
nézték, milyen mu-
landó teste, hanem 
hogy ki lakik benne!” 
- írja Müller Péter.

Az én tisztem az, 
hogy az Önkormány-
zat nevében tisztelet-
tel köszöntsem Önö-
ket ezen szép ünnep 
alkalmából. Sajnos 
idén a járvány miatt 
ezt nem tehetem sze-
mélyesen, csak itt, 
írott formában. Önök 
már mind nyugdíjas éveiket töltik, nem azért kelnek fel ko-
rán reggel, hogy a munkahelyre igyekezzenek, nem nehezül 
a vállukra a munkahelyi felelősség terhe. Elvileg nyugodtan 
élhetnek kedvteléseiknek.

  Elvileg, mondom, mert én nem igen találok olyan nyug-
díjast, akinek nincs dolga vagy gondja. Van, aki a pénz, a 
nyugdíj beosztásával küszködik, van, aki a betegséggel, van, 
aki nem győz a gyerekein, unokáin segíteni, ennek ellenére 
úgy érzi, hogy a család terhére van, és van, akit az egyedül-
lét gyötör és sorolhatnám.

  Pedig az öregkornak számtalan erénye van. Riemann azt 
mondta: az érett kor egyik legfontosabb erénye a higgadtság, 
amely türelmesebbé tesz másokkal és önmagunkkal szem-
ben. Kevesebb indulattal viseltetünk a szokatlan jelenségek 
iránt és több tárgyilagossággal ítélünk.

Más megközelítésben hasonlíthatjuk az emberi életet a 
négy évszakhoz, de talán a legszebben egy fa szimbolizál-
ja sorsunkat. Először még kis magonc, cseperedve csemete, 
majd sudár lesz a termete, tele lesz zöld levelekkel, rügyek-
kel, virágba borul, termést hoz, aztán lehullajtja a sárguló 
leveleit, majd téli álmot alszik. Önök most hol is tartanak? A 
levélhullajtásnál, ami ősszel történik.

Ősz van a természetben és van az életutunkban is. Ilyen-
tájt még bőven simogat minket a napsugár, ebben az idő-
szakban van a betakarítás is. Az Önök élete is erről szólt. 
Nehézségek közepette felnevelték, majd útjára bocsájtották 
gyerekeiket. Most pedig unokáik életét egyengetik türelem-
mel és alázattal.

De ahogyan az ősz is lehet borús, bánatos, szomorú, la-
tyakos, az Önök életében is vannak nehézségek. Már nem 
tudnak olyan könnyedén és gyorsan mozogni, hol itt fáj, hol 
ott fáj, sokat kell költeni a gyógyszerekre is, de a szívük, az 
nem öregszik!

Megvívták már az élet nagy, merész csatáit. A lelkükben  
dúló viharok lassan 
lecsendesültek. Le-
het, hogy fi atalon az 
élet becsét nem érez-
vén sokszor pazarló-
an bántak lehetősé-
geikkel. De az élet 
adta tapasztalatok 
idővel bölcsességgé 
nemesedtek. Ma már 
tudják: „Mindennek 
rendelt ideje van, s 
helye van az ég alatt 
minden akaratnak.”

Kívánom az idős 
és szép-korúaknak, 
hogy bajaik, prob-
lémáik ellenére is 
élvezzék az életük 
minden egyes pilla-
natát, mert hatalmas 

ajándék az élet, és éppoly nagy kincs az, hogy embernek 
születtünk. Az év minden napján érezzék a család, a társa-
dalom megbecsülését. Érezzék, hogy szükség van Önökre, 
érezzék, hogy vannak dolgok, amit jobban tudnak, vannak 
dolgok, amit csak Önök tudnak..

Köszöntőm végén kívánok mindannyijuknak jó egészsé-
get, boldogságot családjuk körében, kérem, fogadják szere-
tettel Márai Sándor „Ajándék” című versét.          

Schulcz József   polgármester 

És mégis, ma is, így is,
örökké mennyit ad az élet!
Csendesen adja, két kézzel,
a reggelt és a délutánt,
az alkonyt és a csillagokat,
a fák fülledt illatát,
a folyó zöld hullámát,
egy emberi szempár visszfényét,
a magányt és a lármát!
Mennyit ad, milyen gazdag vagyok,
minden napszakban,
minden pillanatban!
Ajándék ez,
csodálatos ajándék.
A földig hajolok,
úgy köszönöm meg.”  

Kedves olvasók, kedves Időskorúak, Szép-korúak!

Závodszky Ferenc rajza
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BETEKINTÉS A KÉPVISELŐTESTÜLET MUNKÁJÁBA
Újhartyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete, 

az előző újság megjelenésétől az alábbi fontosabb dön-
téseket hozta: 

2020. június 25-én a Képviselő Testület ülésén:

– az Önkormányzat úgy döntött, hogy a Hősök tere 
térrendezése és elektromos hálózatok létesítésére vo-
natkozó kiépítési összeget elfogadja.

– az Önkormányzat úgy döntött, hogy indul a helyi 
önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartás 
felelős miniszterrel egyetértésben kiírt – a Magyaror-
szág 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. 
évi LXXI. törvény 3. melléklet II. 2. pont a), b) és c) 
pontok szerinti – Önkormányzati feladatellátást szolgá-
ló fejlesztések támogatása pályázaton. A benyújtandó 
támogatási cél, a c). pont: a belterületi utak, járdák, hi-
dak, felújítása témakörben a Gárdonyi utca felújítása. 
A pályázathoz szükséges bruttó 6.139.383 Ft önerőt a 
tervezett beruházás összegének terhére biztosítja.

– az Önkormányzat úgy döntött, hogy a képviselő-
testület korábbi határozatát fenntartja, és az Árpád utca 
folytatásában, a beruházó feladata a közművek kiépíté-
se mellett az út kialakítása is.

– az Önkormányzat úgy döntött, hogy Fabók Antal, 
az Újhartyán Beach Soccer Club elnökének kérelmét 
támogatja és az egyesület Újhartyán névhasználati ké-
relméhez hozzájárul. A képviselő-testület a vonatkozó 
okiratok aláírásával megbízza a Polgármestert.

– az Önkormányzat úgy döntött, hogy Újhartyán Vá-
ros Önkormányzata és Dr. Vágány Valéria gyermek-
orvos között a személyes közreműködésre vonatkozó 
szerződést jóváhagyja, és kinevezi Újhartyán gyermek-
orvosának.

2020. július 16-án a Képviselő Testület ülésén:

– az Önkormányzat úgy döntött, hogy Faluközpont 
Kft. és Újhartyán Egyesített Intézményei közötti bérleti 
szerződés megszüntetését jóváhagyja, és 2020. október 
1-től a könyvtár a régi Polgármesteri Hivatal épületé-
ben kap helyet.

 – az Önkormányzat úgy döntött, hogy az Újhartyáni 
Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratát a módosítá-
sokkal egységes szerkezetben jóváhagyja, melyben a 
Polgármesteri Hivatal új helye 2020. szeptember 1-től 
Hősök tere 5-7.

 -az Önkormányzat úgy döntött, hogy a 214/1, 214/2, 
214/3 hrsz-ú, Árpád utca folytatásában lévő, egyenként 
700 m2 önkormányzati telkeket 10 millió/db vételárét 
értékesíti.

– az Önkormányzat úgy  döntött, hogy a Újhartyán 
településen a fogorvosi alapellátás biztosítását dr. 
Krascsenits Rita helyettesítéssel látja el.

2020. augusztus 27-én a Képviselő Testület ülésén:

– az Önkormányzat úgy döntött, az az Eperke Böl-
csőde Újhartyán Alapító Okiratának módosítását az 
előterjesztés szerint elfogadja.

A módosítás:1. Eperke Bölcsőde Újhartyán szék-
helyének változása: 2367 Újhartyán, Béla gödör 3. 
sz. helyett 2367 Újhartyán, Epres u. 4/B. 2.Újhartyán 
Város Önkormányzat székhelyének változása: 2367 
Újhartyán, Fő u. 21. sz. helyett 2367 Újhartyán, Hősök 
tere 5-7.

– az Önkormányzat úgy döntött, hogy  az Óvoda 
épület lapostető felújítását és a tetőkibúvó ablakok ja-
vítását a beterjesztés szerint elfogadja.

– az Önkormányzat úgy döntött, hogy a települési ön-
kormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához 
kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló pályázati 
kiírás alapján a pályázatot benyújtja, és a pályázathoz 
szükséges 167 640.- Ft önerőt a költségvetéséből bizto-
sítja, a 106020 lakhatási, lakásfenntartással összefüggő 
ellátás K 312 rovat terhére.  Újhartyán Város Önkor-
mányzat vállalja, hogy a szociális tűzifában részesülő-
től ellenszolgáltatást nem kér.  

– az Önkormányzat úgy döntött, hogy az önkormány-
zat 50 %-os tulajdonában lévő Újhartyáni Városfejlesz-
tő Kft. ( 2367 Újhartyán, Fő u. 21.) tulajdonában lévő 
Presszó bérlésére, üzemeltetésére 2020. szeptember 
15-től a  Serfel és Serfel Korlátolt Felelősségű Társa-
ság (székhelye: 2367 Újhartyán, Szőlősor u. 6, ) által 
benyújtott pályázatot fogadja el, és Őket jelöli ki bér-
lőként. 

– az Önkormányzat úgy döntött, hogy a Hartyáni 
Kultúrstúdió részére a névhasználatot engedélyezi.

– az Önkormányzat úgy  döntött, hogy az Újhartyáni 
Német Nemzetiségi Általános Iskola Tornaterem hasz-
nálatát 2020. szeptember 1-től határozatlan időre a ví-
rusra való tekintettel a külsősöknek nem engedélyezi.  

– az Önkormányzat úgy döntött, hogy Surman-Lang 
Helga művelődésszervezőt kinevezi 2020. október 1-től 
a Bagolyfészek és Tájház vezetőjének.   

2020. szeptember 25-én 
a Képviselő Testület ülésén:

– az Önkormányzat úgy döntött, hogy csatlakoz-
ni kíván a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási 
hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő 
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fi atalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Fel-
sőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2021. évi 
pályázati fordulójához.

– az Önkormányzat helyi adórendeletét felülvizsgál-
ta, és úgy döntött, nem kíván sem építmény és telek-
adót, sem iparűzési adót, sem kommunális adót emelni 
2021-től.

– az Önkormányzat úgy döntött, hogy az előterjesz-
tés szerint elfogadja az Eperke Bölcsőde szakmai prog-
ramját.

– az Önkormányzat úgy döntött, hogy az Önkor-
mányzat közigazgatási területére szóló Pandémia tervét 
elfogadja.

– az Önkormányzat úgy  döntött, hogy 2020. évre 
szóló megyei kitüntető díjakra a javaslattételt, az alábbi 
kategóriákra tesz:

-Év sportolójára felterjeszti: Hölle Martin Jánost, aki 
többszörös fogathajtó világbajnok.

-Év vállalkozójára felterjeszti: Kulima Pétert, aki 
több mint 30 éve vállalkozó a településen.

– az Önkormányzat úgy döntött, hogy elfogadja a víz 
és szennyvíz hálózat és telepek 2021-2035. évre szóló 
gördülő fejlesztési tervét. 

– az Önkormányzat úgy döntött, a 2020. évi Búcsú 
megtartását nem engedélyezi a járványügyi helyzet mi-
att.

– az Önkormányzat úgy döntött, hogy a 2020. októ-
ber 23-i ünnepről szűk körben, koszorúzással emléke-
zik meg.

– az Önkormányzat úgy döntött, hogy a Miniszterel-
nökség által megküldött felhívás alapján rozsdaöveze-
teket hoz létre.

– az Önkormányzat úgy döntött, hogy az ipari park 
víz és szennyvíz hálózatfejlesztéséhez hitelt vesz fel.

– az Önkormányzat úgy  döntött, hogy 2020. októ-
ber 1-től az intézményben étkező gyermekek étkezé-
sének zökkenőmentes biztosítása érdekében a konyha 
személyzetét működését váltott műszakban rendeli el, 
a járványügyi helyzetre való tekintettel. Ami azt jelenti, 
hogy a dolgozók 2 hetes váltásban dolgoznak, hiszen 
az étel készítés okán bárki dolgozó karanténba kerül, 
úgy a teljes konyha személyzetére kiterjedhet. 

Schulcz József
polgármester

A népszámlálásról 
2021-ben 16. alkalommal kerül sor népszámlálásra Magyarországon. Az adatgyűjtés a modern 
kor igényeinek megfelelően interneten a kérdőívek önálló kitöltésével, valamint elektronikus 
eszközt használó számlálóbiztosok interjúival valósul meg, papír kérdőívek nélkül. A népszám-
lálás 2021. május 1. és június 28. között kerül végrehajtásra.

Az ÚJHARTYÁNI SZINHÁZI ESTÉK  

tervezett előadásai az ismert 
járványvédelmi okokból elmaradnak!
A márciusi előadás megváltott jegyei

Október 1-31 között a Szivárvány Boltban
/Újhartyán Hősök tere 15./

VISSZAVÁLTHATÓK  !
A jegyek későbbi előadásra 

már nem érvényesek!

EBOLTÁS!
Az ebek kötelező veszettség elleni védőoltásáról az eb gaz-

dája saját költségén felel. Újhartyánon nem szervezetten történik 
az ebek veszettség elleni védőoltása, az az ebtartó kötelezettsége.

A veszettség elleni védekezés részeletes szabályairól szóló 
164/2008. (XII.20.) FVM rendelet az állattartó köteles minden 
három hónaposnál idősebb ebet veszettség ellen saját költsé-
gén állatorvossal beoltatni az alábbiak szerint:

-  a három hónapos kort elérteket 30 napon belül,
-  az első oltást követően 6 hónapon belül,
-  ezt követően évenként.

A veszettség elleni védőoltást valamennyi szolgáltató állator-
vos elvégezheti, így az ebtartó saját elhatározásán alapul, melyik 
állatorvoshoz fordul az oltás elvégzésért. A lényeg, hogy az oltási 
kötelezettségnek tegyen eleget.

Felhívjuk lakosaink fi gyelmét, hogy veszettség ellen csak 
elektronikus transzponderrel (chippel) megjelölt eb oltható be! Az 
oltási könyvet meg kell őrizni!

TM
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Ülésezett a helyi operatív törzs
Schulcz József polgármestere 2020. márciusában, az országos veszélyhelyzet elrendelését követően, megalakította 

az önkormányzat Helyi Operatív Törzsét, a járványügyi veszélyhelyzet kezelésére. A koronavírus-járvány városunkat 
érintő feladataival kapcsolatos helyi döntések meghozatalára,  szeptemberi hónapban is ülést tartottunk. A járványügyi 
helyzet felkészülése fontos feladat minden település számára. Az operatív törzs megállapította, hogy a települési in-
tézmények felkészültek a második hullámra, a szükséges védekezési eszközöket még nyár végén mindenki beszerezte. 
Azt is megállapította, hogy az intézményekben dolgozók megbetegedésére, azok helyettesítésére az intézménynek 
tervet dolgoztak ki. Természetesen arra nem lehet előre felkészülni ha  egyszerre több dolgozó kerül karanténba. A 
szeptemberi ülés fő feladata a konyha, a gyermek és felnőtt étkeztetés biztosítása. A Képviselő-testület elrendelte a 
váltott műszakot a konyhán, annak érdekében, hogy havi szinten 560 adag ételt mindenképpen elő tudják állítani. Arra 
készülünk, hogy 2020. október 1-től 2020. dec. 31-ig kéthetes váltásban dolgozó konyhai dolgozók mellé az intéz-
ményekből is csoportosítottunk át személyeket, illetve ideiglenes jelleggel vettünk fel személyzetet, el tudjuk látni az 
intézményi élelmezést.

Városunkban a jövőben is az eddigiekhez hasonló fegyelmezettséggel, elővigyázatossággal óvjuk meg egymást a 
még mindig jelenlévő fertőzésveszélytől.

jegyző

Az Operatív Törzs és a Kormány szabályozza köz-
pontilag a COVID-19 vírus elleni fellépés összehangolt 
védekezését, naponta fogalmaz meg új intézkedéseket. 
Újhartyán Város Önkormányzata is a hivatalos kormány-
zati portálokról, az Operatív Törzs sajtótájékoztatóiból, 
hírekből értesül a bevezetett, hatályos szabályokról. A 
járvánnyal szembeni intézkedések szigorítását a koro-
navírus terjedésének 2. hullámmal szembeni védekezése 
indokolja.

A COVID-19 vírus átadásának lehetőségét csökken-
tenünk kell, ebben mindenkinek szerepet kell vállal-
nia! Ennek érdekében ügyeljünk:

– az alapos kézfertőtlenítésre
– a helyes maszkhasználatra
– a szociális távolságtartásra

Az orvosok számára kötelező járványügyi eljárás-
rend szabályozza a járvány elleni védekezést. Koronaví-
rus-fertőzésre gyanúsnak kell tartani mindenkit – beleért-
ve a gyermekeket is -, akinél az alábbi tüneteknek akár 
csak egyike is fennáll: láz, köhögés, nehézlégzés, szaglás-
vesztés, ízérzés zavara vagy hiánya, torokfájás, hányás, 
hasmenés, fejfájás, izomfájdalom, fáradékonyság, hideg-
rázás, feltűnő gyengeség. Ha olyan tünetek jelentkeznek, 
amiket koronavírus is okozhat, telefonon vegyük fel a 
kapcsolatot az orvossal! A háziorvos jogosult intézkedni a 
térítésmentes COVID-19 teszt elvégzéséről, amennyiben 
azt szükségesnek tartja. A mintavétel a mentőszolgálat 
hatáskörébe tartozik, a háziorvosi rendelőben nincs le-
hetőség tesztelésre. Járványügyi szempontból jelenleg 

kizárólag az orr- és torokmintából végzett, a vírus 
örökítő anyagának kimutatására alkalmas PCR vizs-
gálat fogadható el, a vérmintából történő gyorsteszt nem. 
A mintavétel a beteg lakásán történik, a mentőszolgálat 
kapacitásától függően általában 48 órán belül. A jelenle-
gi szabályozás értelmében COVID-19 fertőzésre gyanús, 
de pozitív PCR teszttel nem igazolt beteg személy, illetve 
gyermek tünetmentes testvérei, szülei, családtagjai nem 
minősülnek kontakt személynek, így közösségbe, munká-
ba járhatnak, nem kötelező karanténban maradniuk.  

A Kormány bevezette a potenciális fertőzöttek elkülö-
nítését célzó hatósági házi karantént. Újhartyán telepü-
lésen lakcímmel rendelkező személy esetén a Dabasi Já-
rási Hivatal Népegészségügyi Osztálya, mint járványügyi 
hatóság jogosult:

COVID 19 + igazolt betegség esetén járványügyi zár-
lat/elkülönítés alá helyezésről dönteni

COVID 19 megbetegedés gyanúja esetén vagy COVID 
19 + igazolt beteggel kontakt kapcsolat esetén az érintett 
személy hatósági házi karanténba való elhelyezésről és 
járványügyi megfi gyelésről dönteni.

A Népegészségügyi Osztály feladata továbbá, hogy 
megkezdi a kontakt személyek felkutatását. Aki esetében 
a Népegészségügyi Osztály, mint járványügyi hatóság 
elrendeli a hatósági házi karantént, annak kötelessége 
otthon maradni!

A hatósági házi karanténba rendelt személyek esetében 
a karatén ellenőrzését a rendvédelmi szervek rendsze-
resen végzik. A karatén betartásának további eszköze a 
kifejlesztett Házi Karatén Rendszer (HKR), amelyről to-
vábbi információ a https://hazikaraten.hu/ honlapon talál-
ható.

COVID-19 protokoll
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Újhartyán település júniustól egy modern, biztonsági előírá-
soknak megfelelőek kialakított játszótérrel fogadja az odalátogató 
gyerekeket, családokat. A játszóteret a gyermekek biztonsága ér-
dekében kerítéssel vettük körül, a nyitvatartási időn kívül a kapu 
zárva lesz. A játszótéri eszközök, berendezési tárgyak a gyerme-
kek számára készültek. Bízunk benne, hogy a gyerekek örömmel, 
felelősen és a rendeltetésének megfelelően használják. A játszótér 
kiváló terep arra, hogy a gyerekek megtanuljanak együtt játszani, 
odafi gyelni egymásra. Örömünkre szolgál, hogy tapasztalataink 
szerint egyre több gyermek tartózkodik a játszótéren. A balese-
tek elkerülése érdekében gondoskodjanak arról a szülők, hogy a 
gyerekek a játszótér használatának megfelelő ruházatot, lábbelit 
viseljenek.

Megkérjük a Kedves Szülőket, Kísérőket, hogy az eszközök 
használatánál mindig vegyék fi gyelembe a gyermekek képes-
ségeit, életkorát és egészségi állapotát!

Szeretnék felhíni a lakosok fi gyelmét a játszótér használatának 
szabályaira:

Játszótér nyitvatartási ideje: 
Nyári időszámítás idején 7:00 és 21:00 között
Téli időszámítás idején 8:00 és 18:00 között

– A jásztótér kapuja a nyitvatartási időn kívül zárva tart!
– A játszóteret kizárólag 14 éven aluli gyermekek használhat-

ják!
– A játszóteret 10 éven aluli gyermekek csak felnőtt kíséretével 

és annak felelősségével vehetik igénybe!
– A játszótér használói és felnőtt kísérői felelősek a játszótéri 

eszközök rendeltetésszerű és balesetmentes használatáért, a ját-
szótér állapotának megőrzéséért!

– A drótkötélpálya maximális terhelhetősége 70 kg!
– Iskolai és óvodai csoportok esetében a kísérő pedagógus felel 

a használat rendjéért, a baleset megelőzéséért!
– A játszótéren alkohol, valamint étel és ital fogyasztása TI-

LOS!
– Kutyát és egyéb kisállatot a játszótér területére bevinni TI-

LOS!
– A játszótér területén szemetelni és dohányozni TILOS!
– A játszótér területére üvegtárgyakat bevinni TILOS!
– A játszótér területén TILOS az elhelyezett játékeszközöket, 

kültéri bútorokat, berendezési tárgyakat a helyükről elmozdítani, 
megrongálni!

– A játszótér területére járművel behajtani TILOS! 
– A játszótér területén tilos kerékpárral vagy más járművel át-

haladni vagy közlekedni!

Játszótér használatának rendje!
– A játszótér területére ne hozzanak be olyan tárgyat, amelyre 

nem tudnak fi gyelni, eltűnésük esetén az önkormányzat nem tud 
felelősséget vállalni!

– A játszóteret az időjárási viszonyokra tekintettel vegyék hasz-
nálatba a gyerekek! Eső, hó, vihar esetén a talaj, burkolat csúszós 
lehet!

Kellemes időtöltést, kikapcsolódást kívánunk a gyerekek, a 
családok és a kilátogatók számára!
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Felhívás!
Újhartyán Város Önkormányzata felhívja a település lakosságá-

nak fi gyelmét, hogy az általuk lakott ingatlan és az ingatlan előtti 
közterület folyamatos rendben-és tisztántartásáról, a zöldterületek 
kaszálásáról, fűnyírásáról, gyomtalanításáról-lehetőség-és igény 
szerinti virágosításáról - legyenek szívesek gondoskodni!

A rendezett településkép kialakítása és fenntartása 
valamennyiünk közös érdeke!

Az elmúlt időszakban számos bejelentés érkezett az Önkor-
mányzathoz:

– az in-
gatlanokról 
kinyúló nö-
vények ágai 
akadályoz-
zák a gépjár-
művek köz-
lekedését ,

– a par-
lagfű és az 
egyéb gyom-
n ö v é n y e k 

elterjedésével 
k a p c s o l a t -
ban, melyek 
n e m c s a k 
allergének, de 
a közlekedést 
is megnehezí-
tik a járdasza-
kaszokon,

– az egyes 
ingatlanok el-
hanyagoltsá-
gáról, a gaz nagyságáról.

Fontos tudni, hogy az ingatlantulajdonosok kötelesek gondos-
kodni az ingatlan előtti járdaszakasz és az úttestig terjedő teljes 
terület tisztántartásáról/rendszeres legalább kéthetente történő fű-
nyírásról, beleértve árkokat is,

– a járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek műtárgyai tisztán-
tartásáról, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anya-
gok és más hulladékok eltávolításáról,

– az ingatlanok előtti közterületen lévő növényzet ápolásáról, 
gallyazásáról,- az utcára kinyúló ágak levágásáról

Jegyző

Tisztelt Újhartyáni Lakosok!
Újhartyán Város Önkormányzatának 17/2013. (IX. 18.) számú 

önkormányzati rendelete tartalmazza a lakosság közösségi együtt-
élésének alapvető szabályait, különös tekintettel az avar, zöld és 
egyéb hulladék ártalmatlanításával kapcsolatos magatartásokra 
vonatkozó szabályokat. 

A hatályos helyi önkormányzati rendelet értelmében belterüle-
ten zöldhulladékot és egyéb anyagot az engedélyezett időszakban 
(ünnepnapok kivételével), pénteken és szombati napokon 7:00 és 
19:00 óra között lehet égetni. Nagyon fontos, hogy avart és kerti 
hulladékot csak jól kialakított tűzrakóhelyen szabad égetni, úgy, 
hogy az emberi egészséget és a környezetet ne károsítsa. Külterü-
leten az Országos Tűzvédelmi Szabályzatban foglaltak az irány-
adók. 

Az Európai Uniós előírásoknak megfelelően az Országgyűlés 
elfogadta a környezet védelmének általános szabályairól és a ter-
mészet védelméről szóló törvény módosítását. A törvénymódosítás 
értelmében 2021. január 1-től tilos lesz Magyarország egész te-
rületén az avarégetés és kerti zöldhulladék égetése, általánossá 
válik a tilalom az egész országra. A települési önkormányzatok 
hatásköre megszűnik arra vonatkozóan, hogy önkormányzati ren-
deletben szabályozzák az avar és kerti hulladék égetést.

Magyarországon jövő évtől hatályba lép a nyílt avarégetés eltü-
zelésének tilalma. Cél a levegő tisztaságának javítása, a lakosság 
védelme. Az 
avarégetés 
r e n d k í v ü l 
környezet-
szennyező 
hatással bír, 
a légkör-
be kerülő 
szennyező 
anyagok bi-
zonyítottan 
komoly ká-
rosító hatás-
sal bírnak 
az emberi 
egészégre. A 
levegő nem megfelelő minősége miatt ugyanis uniós kötelezettsé-
gi eljárás van folyamatban Magyarország ellen.

TM

Új ívókút épül
Nagy örömmel tapasztaljuk, hogy a település lakos-

ságának nagy része szabadidő sport tevékenységre (pl. 
futás), kutyasétáltatásra igénybe veszi a Monori út végén 
lévő autópálya híd és annak folytatásában kiépület ipari 
parki útszakaszt. Ezért Önkormányzatunk úgy döntött, 
hogy a József Attila útról leágazó vízvezetékhálózatra 
rácsatlakozva, a belterületi részen, a Monori út utolsó 
házánál az önkormányzat tulajdonát képező közterületen 
ivókutat létesít.

A kútról télen-nyáron tudnak vizet inni az arra járók, 
kirándulók.

GFG



2020. október 9

 
 

2020 | 10 | 02 

Záró sajtóközlemény 

Elkészült az Eperke bölcsőde Újhartyánon 

Újhartyánon befejeződött az beruházás, amelynek keretében elkészült a 24 férőhelyes Eperke névre 
keresztelt bölcsőde. A fejlesztés a Széchenyi 2020 program Versenyképes Közép -Magyarország 
Operatív Program pályázatán elnyert 237.889.846 forint vissza nem térítendő támogatás segítségével 
valósult meg. 

Újhartyán Város Önkormányzata a Széchenyi 2020 program keretében, a „VEKOP-6.1.1-15-PT1-2016-
00015 – Kisgyermeket, gyermeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának növelése” elnevezésű 
pályázaton sikeresen vett részt. A fejlesztéssel az önkormányzat célja az volt, hogy a településen 
megteremtse az egészséges környezet és a hatékony nevelés infrastrukturális feltételeit, ezzel is 
segítve a minőségi szolgáltatásokhoz való hozzáférést, mely a munkavállalói mobilitást, elsősorban a 
kisgyermekes szülők (főleg nők) munkaerőpiacra történő visszatérését támogatja azáltal, hogy 
biztosítja 0,5-3 éves gyerekek bölcsődei elhelyezését. 

Az önkormányzat a fejlesztéssel kapcsolatos terveket már 2015-ben elkészítette. 2016-ban indult a kiírt 
pályázaton. A támogatási szerződést a hatósággal 2018.02. 26-án írták alá.  

A fejlesztés összköltsége: 411.084.500 forint. 
A Támogatási szerződésben eredetileg elnyert összeg: 148.800.000 forint volt. Azonban az eltelt 
időszakban történt építőipari árak drasztikus emelkedése miatt két alkalommal is többlettámogatást 
kapott az önkormányzat.  
Először 22.320.000 forintot, majd 66.769.846 forint támogatást ítélt meg az irányítóhatóság. 
A beruházás során az Epres u. 4/b szám alatt felépült egy új, 24 gyermek elhelyezésére alkalmas 
bölcsőde. Az intézmény 24 gyermek elhelyezését biztosítja, 2 db 12 fős csoporttal. Az épületben 
kialakított két gyermekszoba mellett bejárati előtér és gyermekkocsi tároló, átadó, fürösztő, biliző 
(2db) és raktárak (2 db) létesültek. A gyerekek számára a bölcsődéhez tartozóan teraszt, játszókertet 
alakítottak ki. 

A fejlesztés során közel 37 millió forint összegben történt eszközbeszerzés. 

Az épületben dolgozók részére vezetői iroda, gyermeknevelői szoba, irattár, teakonyha, személyzeti 
öltöző, melegítőkonyha, raktárak és takarítószer- és eszközraktárak (5 db) és mosdók (3 db) kaptak 
helyet. A beruházás során felépült új bölcsőde bruttó alapterülete: 632,8m2. 

Projekthelyszín:     2367 Újhartyán, Epres u. 4/b 
A projekt megvalósításának kezdete:  2018.02.26. 
A projekt fizikai befejezésének határideje: 2020.12.30. 
Projekt címe: Az újhartyáni Gyermekvár Német Nemzetiségi Óvoda bölcsődei fejlesztése 
Projekt azonosítója: VEKOP-6.1.1-15-PT1-2016-00015  
Támogatás összege: 237.889.846 forint 
 
További információ: 
tel.: +36-29-372-133 
www.ujhartyan.hu 
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AZ ÚJ EPERKE BÖLCSŐDE

Luca rajzpályázati sikerei
Gattyán Luca az Újhartyáni Gyermekvár Német Nemzetiségi 

Óvoda nagycsoportos óvodása, 2019-ben kezdett el édesanyja kol-
léganőjének biztatására rajzpályázatokon indulni. 

Első sikerét a Balassagyarmati Szent Imre Katolikus Általá-
nos Iskola és Gimnázium által kiírt képzőművészeti pályázatán 
érte el, az óvodás korcsoportban az 1. helyezéssel díjazták rajzát. 
Ezt követően több országos pályázatra is festett, ahol munká-
it különdíjjal tüntették ki: 5. Czifra György Fesztivál Zenemanó 
rajzpályázat(2020.március); Egységes magyar Rendőrség létre-
hozásának és fennállásának 100. évfordulója alkalmából meghir-
detett Centenáriumi rajzpályázat(2020. szeptember); Szeretem az 
állatokat! – HomeCamp rajzpályázat(2020.szeptember). Rajzai 
színpompásak, a Muzsikál az Erdő Alapítvány gyermekrajz  pá-
lyázatán 2020. nyarán a „Színharmónia festmény” díjat nyerte el.                                                                

 -sz-
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,,Augusztus végén ballaghattunk…”
Minden jól működő szokásunkat, működési szabályunkat felül-

írta az a március 16-i járványügyi rendelkezés, mely alapján bezárt 
az újhartyáni Gyermekvár Német Nemzetiségi Óvoda is, ahogy 
hazánkban szinte minden köznevelési intézmény. A szülőknek 
meg kellett oldaniuk a gyermekfelügyeletet, ezzel többnyire kime-
rítették az éves szabadságkeretüket. Minden családot próbára tett 
ez a helyzet, de a nagycsoportos korú gyermekek szülei emellett - 
teljesen érthetően- sokat aggódtak a félbehagyott iskolaelőkészítés 
és a bizonytalanná vált ballagási ünnepség miatt. 

Kollégáimmal arra törekszünk, hogy az intézményünkbe járó 
gyermekek és szüleik a lehető legma-
gasabb szakmai színvonalat tapasz-
talhassák meg óvodánkban, ezért úgy 
döntöttünk, hogy az április-május 
hónapban elmaradt iskolaelkészítő 
foglalkozásokat, a logopédiai terápiát, 
fejlesztéseket június 1-július 31 között 
elvégezzük/befejezzük és emellett pár-
huzamosan felkészítjük a gyermekeket 
az óvodai élet lezárására, a búcsúzásra 
is. Az ünnepi keretek közötti lezárást 
rendkívül fontosnak tartjuk minden 
szereplő oldalán: A ballagási ünnepség 
alkalmával az óvodai években szerzett 

emlékeket, élményeket összegezhetjük, felkészülhetünk az elen-
gedésre. A lezárás után képes az ember teljes jelenléttel képviselni, 
befogadni az újat. Így van ez a kisgyermekekkel is. Az óvodai ün-
nepek, rituálék, szokások rendszeressége stabilitást, megnyugtató 
biztonságérzetet nyújtanak számukra. Ezért is tartottuk fontosnak, 
hogy a jelenlegi bizonytalan világban adhassunk a gyermekeink-
nek egy kis bizonyosat, megszokottat, így 2020. augusztus 28-án, 
- korlátozó szabályok felállításával-, de hagyományos ballagási 
ünnepséget tartottunk a Gyermekvár Óvodában. Meghitt ünnepi 
pillanatokat élhettünk át e napon a 45 ballagó gyermekkel és ven-
dégeikkel. 

         Rizmajer Ildikó intézményvezető

„SULIVÁRÓ” az Újhartyáni 
Német Nemzetiségi Általános 

Iskolában
Az iskolakezdés okozhat akadályt a kicsik számára, hiszen 

egy teljesen új világba csöppennek, amikor első osztályosokká 
válnak. Ez az időszak nem csupán fi zikailag és szellemileg, ha-
nem pszichésen is megterhelő lehet.

 Hogyan könnyíthető meg az átmenet? 
Az óvodakezdésnél a gyermeknek ahhoz kell alkalmazkodnia, 

hogy bizonyos időre el kell válnia a szüleitől és a megszokott kör-
nyezetétől, és új szabályrendszerhez, a közösségi együttéléshez is 
hozzá kell szokni, addig az iskolakezdés egy teljesen új közösség el-

fogadása mellett szá-
mos más elvárást is 
támaszt a gyermekek 
elé. 

Nem csak a család-
nak, de az általános 
iskola pedagógusa-
inak is nagy szerep 
jut a kisgyermekek 
tanulásra nevelésében 
és az iskola elfogad-

tatásában. Ez úgy sikerülhet jól, ha az iskolakezdés előtt a szülők 
és pedagógusok a megfelelő előkészületekkel megalapozzák ezt a 
folyamatot.

A beiratkozás után néhány héttel, június végén tartottuk meg a 
leendő elsősökkel kapcsolatban az első  szülői értekezletet, ahol az 
iskolakezdéssel kapcsolatos kérdéseikre bővebb tájékoztatást kaptak 
a szülők. 

Suliváró – „iskolakóstolgató” foglalkozásokat tartottunk lelkes 
pályakezdő kolléganőmmel július utolsó hetében. Ezekre a leendő 
kisiskolásokat játékos, fejlesztő programokkal vártuk, a szülők szá-
mára pedig pedagógiai információk továbbításával segítettünk. A 
foglalkozások igen elismertek voltak mind a gyermekek, mind pedig 
szüleik körében. A programsorozatunk akkor eredményes, ha a szü-
lők meg is fogadják a nevelői tanácsainkat (például: a napirend fon-
tossága,  életkornak megfelelő étkezés, reggeli felkelés, esti lefekvés 
időpontja, tévénézés, beszélgetés a családban, a családi együttlétek 
gyakorisága, közös játékok, rendszeres mesélés, a mozgás fontossá-
ga, a gyermek egyéniségének fi gyelembevétele, stb.).

A különböző iskolaelőkészítő, készségfejlesztő játékok rendkívül 
jó szolgálatot tesznek akár a kisebb gyermekeknél, akár a most szep-
temberben iskolába készülőknél. Nagyon fontos, hogy a gyermek já-
téknak, együtt töltött időnek, 
szórakozásnak élje meg az 
ezekkel való játékot.

Intézményünkben el-
sőként szerveztük meg a 
programot, beigazolódott a 
szülők részéréről az igény. 
A gyermekek felhőtlen bol-
dogságban érezték magukat 
tanítóikkal együtt. Kolléga-
nőmmel megerősödött kap-
csolatunk, barátságunk és 
bizakodva nézünk az új tan-
év elé, mely számunkra sok 
izgalmas kihívást rejt.

Fajth Erzsébet
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Kedves Olvasóink !
Fogadják szeretettel az Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola új pedagógusainak rövid bemutatko-
zását. Napjaink nehezebb körülményei között, különösen felelősségteljes, jövőt építő, oktató, nevelő munká-
jukhoz szerkesztőségünk is sok síkert és jó egészséget kíván!                                                   /-sz-/

Az Újhartyáni Német Nemzetiségi Iskola hírei

A 2019/2020-as tanév speciális feladata volt a koronavírus mi-
att kialakult veszélyhelyzetben március 16-án bevezetett TKDM 
(tantermen kívüli digitális munkarend) rendszer működtetése. 
Az Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola kiemelke-
dően magas színvonalon felszerelt a digitális eszközök terén, a 
TKDM rendszer kialakítása, bevezetése és működtetése azonban 
így is komoly feladat volt, amelyben az iskolánk példamutató-
an helytállt. A rendszer magját az iskola az órarendet 1,5 órás 
blokkokra bontva és folyamatos on-line tanulási környezetet biz-
tosítva valósította meg. A tanulók és a szülők tehermentesítése 
céljából, a készségtárgyakat az Google Classroom rendszerünk 
feladat funkciójával támogattuk. A kollégák, a tanulók valamint 
szüleik részére is nagy kihívást támasztott a TKDM eredményes 
megvalósítása, nagyon jó összefogás alakult ki, melynek követ-
kezményeként elmondható, hogy a TKDM-et is eredményesen 
valósítottuk meg.

A tanév végén a koronavírusos helyzet miatt semmilyen ren-
dezvényt nem tudtunk a megszokott módon megvalósítani, ezért 
például tanévzáró rendezvényünk nem is volt. A végzős tanuló-
ink ballagási ünnepségét rendhagyó módon, csak a tanulók rész-
vételével szerveztük meg. A szülőknek és a tanulóinknak on-line 
követési lehetőséget biztosítottunk, illetve a MagTv rögzítette az 
ünnepséget és műsorára is tűzte.

A tanév végén Surmanné Farkas Mária kollégánk nyugdíjba 
vonult, tőle sajnos csak a tanévnyitó értekezleten tudtunk elbú-
csúzni. Marika majd 50 évnyi, nap-nap utáni kihívások teljesí-
tése, a településünk és tágabb értelemben a nemzetünk jövőjét 
jelentő csemeték oktatása, nevelése után kezdi megérdemelt pi-
henő éveit. 

Pár szám erről a munkáról:
- 46 év a pályán
- közel 600 elballagott tanítvány
- minimum 4000 tankönyv, füzet, vagy munkafüzet átnézése
- minimum 36 ezer tanóra
- legalább 1 millió örömteli pillanat!

A 2020-21-es tanévet a járványügyi készültség jegyében kezd-
tük. Az iskolaépületet felkészítettük, fertőtlenítettük a járvány fer-
tőzési kockázati tényezőinek a minimalizálása céljából. Az fenn-
tartó és az Önkormányzat segítségével, eszköz és humánerőforrás 
támogatással, biztosítani tudjuk szeptember 1-től a testhőmérést 
valamint a szükséges fertőtlenítő eljárásokat. A minisztériumi 
intézkedési terv alapján elkészítettük az iskolára érvényes proto-
kollt és azt alkalmazzuk. Az iskolában minden megteszünk, hogy 
a gyermekek megfertőzésének veszélyét kiküszöböljük, továbbá 
a dolgozókat vitaminokkal támogatjuk, hogy immunrendszerük 
erősebb legyen és így őket is kisebb eséllyel érje fertőzés.

A 2020-21-es tanévben az iskolavezetés munkáját új igazga-
tóhelyettes segíti, Balázs-Jánosik Ágnes. Fajth Erzsébet koráb-
bi helyettes az 1. B osztályban lát el osztályfőnöki feladatokat. 
Kleineisel Erika továbbra is igazgatóhelyettes. A tanév során 4 
új pedagógus kollégával dolgozunk. Az 1.A. osztályban Valeanu 

Ágnes új kolléga lát el osztályfőnöki feladatokat. Dormány-
Buncsák Réka a 3.a osztály osztályfőnöke és osztálytanítói fel-
adatokat lát el. Rónai Viktorné angol szakos tanár a 4-8. évfo-
lyamokon angol nyelv tanórákat lát el. Az 5. évfolyamon Schenk 
Nikolett matematika tanári feladatot lát el óraadóként.

ÚNNAI –Bambuk László igazgató.

Dormány – Buncsák Réka vagyok 1984-ben szület-
tem, tradicionális pedagógus 
családban. Így nálam a pálya-
választás során nem az volt 
a kérdés, hogy melyik pályát 
válasszam hivatásomul, és 
hova is menjek továbbtanulni, 
hanem az, hogy mikor szer-
zem meg a tanítói, tanári dip-
lomát és kezdek tanítani. 

Az ócsai Bolyai János 
Gimnáziumban érettségiztem, 
utána a Kecskeméti Fősikola 
Tanítóképző Főiskolai Karára 
jelentkeztem. 2008-ban taní-
tói diplomát szereztem, német műveltségterülettel kiegészítve. 

Pályámat, ugyanebben az évben, a Gyóni Géza Általános Is-
kolában kezdtem, ahol az a megtiszteltetés ért, hogy volt német-
tanárom helyére mehettem. Ő nyugdíjba vonult, én pedig igye-
keztem a német nyelv szeretetét, ápolását továbbra is közvetíteni 
a tanulók felé, ahogyan ezt ő is tette hosszú éveken keresztül. 
Volt tanáraim kollégák lettek, köztük édesanyám is. Meghatározó 
10 évet töltöttem el ebben az intézményben. 

2018-ban megszülettek ikerfi aim Benedek és Kende. Szeret-
tem volna, ha már korán megismerkednek ők is a német nyelvvel, 
így esett a választás a Gyermekvár Német Nemzetiségi Óvodára. 
Szerencsés véletlenként derült ki, hogy az iskolában is tanítót ke-
resnek, megpályáztam az állást, így lettem szeptember 1-től a 3.a 
osztály tanító nénije.

Szeretek tanítani, gyerekek között lenni, új ismereteket átadni.  
Az első iskolai élmények meghatározóak lehetnek, ezért fontos-
nak tartom, hogy tanítványaim a kezdetektől fogva jól érezzék 
magukat az osztályközösségben.

Sok játékkal, olykor-olykor viccelődve igyekszem mindent 
megtenni, hogy zökkenőmentesek legyenek az együtt töltött na-
pok, hogy a rám bízott gyermekek derűs, nyugodt, szeretetteljes 
légkörben fejlődjenek.

Törekszem arra, hogy a szülők bizalommal forduljanak hoz-
zám, mert úgy hiszem, hogy a gyermek fejlődésének folyamatá-
ban csak kéz a kézben érhetünk el sikereket.

Izgatottan és reményteljesen tekintek a jövőbe, és remélem, 
hogy munkámmal hasznos tagja lehetek az újhartyáni közösség-
nek.

 „Legyél azzá, aki vagy! Ne azzá legyél, akivé én akarlak ten-
ni.”

Vekerdy Tamás/
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Rizmajerné Surányi 
Bernadett vagyok. 
Alsónémedin nevelkedtem, 
majd Ócsán a Bolyai János 
Gimnáziumban érettségiztem. 
Főiskolai tanulmányaimat az 
Eötvös Loránd Tudományegye-
tem Tanító- és Óvóképző Karán 
végeztem, nappali tagozaton, 
magyar nyelv és irodalom mű-
veltségi területen. Részt vettem 
a főiskola Az évfolyam kiváló 

tanítója- 2013 versenytanításán, ahol I. helyezést értem el, 4. év-
folyamon tartott óravezetéssel, olvasás tantárgyból. Bejutottam a 
Ki lesz az év legjobb tanítója? (Országos Apáczai Tanítási Ver-
seny) döntőjébe is, amelyre Kecskeméten került sor (a tételhúzást 
követően 4. évfolyamon olvasás tantárgyat tanítottam, amellyel 
III. helyezést értem el). Tanulmányaim befejezése után, 2013 jú-
niusában sikeres államvizsgát tettem. A diplomaátadó ünnepsé-
gen a kari tanulmányok során elért kimagasló teljesítményemért 
Dr. Padányi-Frank Antal- díjjal tüntettek ki. 

2013 szeptemberében férjhez mentem Rizmajer Róbert szob-
rászművészhez, és Újhartyánra költöztem. Mindeközben felvé-
telt nyertem- tanítóként- az Újhartyáni Német Nemzetiségi Ál-
talános Iskolába, ahol napközis nevelőként kezdtem el dolgozni; 
a következő tanévben szülési szabadságra mentem, ikerlányaim 
születtek. 

 A gyermekeim óvodakezdésével egyidejűleg felvételt nyertem 
a Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Ka-
rára, ahol idén januárban sikeres államvizsgát tettem, és középis-
kolai magyartanári végzettséget szereztem. Január végén- a gyes 
mellett- visszatértem az újhartyáni iskolába, és részmunkaidőben, 
napközis nevelőként folytattam a munkámat. Ebben a tanévben a 
4. évfolyamon tanítok: környezetismeretet, testnevelést, rajzot és 
technikát; valamint napközis nevelőként dolgozom.

A tanítási óráimon előszeretettel alkalmazom a legújabb tanítási 
módszereket és munkaformákat; pedagógiai hitvallásom: a gyer-
mekközpontúság, a játszva tanulás és az élményszerű tanítás.  

t

Rónai Viktorné

2005-ben végeztem angol nyelvtanárként a székesfehérvári 
főiskolán. Ezután külföldre költöztem és hat éven át az Egyesült 
Királyságban éltem. Mivel mindig is terveztem, hogy egy nap 
visszatérek a tanításhoz, így 2010-ben Londonban elvégeztem 
CELTA tanárképző kurzust. Ezért amikor 2011-ben haza köl-

töztem egy ideig különböző bu-
dapesti nyelviskolákban angolt 
tanítottam. 

2012-ben a budapesti IBM-nek 
angolul jól beszélő emberekre 
volt szüksége, így belecsöppen-
tem a multinacionális cégek vilá-
gába és a következő éveket kar-
rierépítéssel töltöttem. 2015-ben 
megszületett a lányom és 2017-
ben a fi am, majd ugyanebben az 
évben Újlengyelre költöztünk. A 
gyes utolsó éveiben, sokat gon-

dolkodtam azon, hogy hogyan fogok visszatérni a munkába és 
mivel a gyerekeim az újlengyeli óvodába járnak, ezért úgy dön-
töttem, hogy az lenne a legszerencsésebb, ha én is a környéken 
tudnék elhelyezkedni. 

Úgy érzem, hogy az újhartyáni iskolában jó helyre kerültem, 
szeretek itt tanítani. 

Schenk Nikolettnek hívnak, férjemmel és két kisgyer-
mekünkkel Hernádon élünk. Dabas-Sáriban nevelkedtem, így 
az újhartyáni iskola által 
képviselt nemzetiségi tudat, 
a hagyományok tisztele-
te, gondozása természetes 
számomra.  Diplomámat 
2011-ben az Eötvös Lóránd 
Tudományegyetemen sze-
reztem meg, tanító szakon, 
matematika műveltségterü-
leten. Az egyetemen, német 
műveltségterületen kezd-
tem meg tanulmányimat, de 
kis idő elteltével matema-
tika tantárgypedagógia oktatóm rávezetett, hogy a matematika 
tanítása lesz az a terület, amelyben ki tudok teljesedni. Pályámat 
a Szent János Katolikus Általános Iskolában kezdtem, alsó ta-
gozatos osztályfőnökként, később felső tagozaton tanítottam a 
matematikát. Gyermekeim születése után eltávolodtam a tanítói 
pályától, pénzügyi-számviteli végzettséget szereztem, melyet 
jelenleg családi vállalkozásunkban hasznosítok. Idén szeptem-
bertől az Újhartyáni Német Nemzetiségi Iskolában tanítok ma-
tematikát óraadóként.  Egy váratlan lehetőség volt ez a megbízás 
nekem, rá kellett jönnöm, hogy visszahúz a szívem a szakmába. 
A pedagógus pálya számomra hivatást jelent, elkötelezettséget, 
felelősséget azokért a gyermekekért, akiket nap, mint nap okta-
tok, nevelek. Hiszem, hogy a matematikával való foglalkozás, 
amellett hogy számos területen van fejlesztő hatása, sok örömöt 
is hozhat egy gyermek életébe. A matematika tanulása olyan, 
mint egy óriási várkastély építése. Az építkezést a teljes alap ki-
alakításával kell kezdeni, az ismereteket pedig együtt célszerű 
alapozni, s mint a falakat, minden szinten egymáshoz kell építe-
ni, hogy biztonságossá váljanak.

Valeanu Ágnes vagyok. 1979-ben végeztem a Comenius 
Tanítóképző Főiskola testnevelés – népművelés szakkollégiu-
mán, Sárospatakon. Tanítói pályafutásomat Miskolcon, szülő-
városomban kezdtem. Első 
osztályban voltam osztály-
főnök 6 évig. Első gyerme-
kem születése után népmű-
velőként dolgoztam a Városi 
Művelődési Központban Má-
sodik gyermekem születése 
után visszatértem az iskolába 
tanítani. 2000-ben az USA-
ba költöztem.  2015-ben 
hazatértem családommal és 
Újhartyánban vettünk házat. 
2020 szeptemberétől a nem-
zetiségi iskola 1.a osztályában tanítom a magyar, technika és rajz 
tantárgyakat.
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Befejeződött az iskola energetikai korszerűsítése
Környezetbarát és gazdaságosan üzemeltethető intézménnyel gazdagodott a város. 
2020. májusában elkészült Újhartyán Város általános iskolájának energetikai korsze-

rűsítése. A munkálatok során kicserélték az iskola épületénben, a tornateremben és az 
étkező eredeti részén található nyílászárókat. Szigetelték a betonburkolatos lábazatot, 
valamint korszerű hőszigetelő rendszerrel látták el az épületek homlokzatát és meny-
nyezetét is. 

Az iskola energetikai fejlesztése több szempontból is indokolt volt. Az épület 
hőtechnikai tulajdonságai a készítés időpontjában érvényes előírásoknak megfeleltek, 
azonban ma már erősen alulméretezetté váltak. A beruházás eredményeként az épület 
hőtechnikai adottságainak javultak, valamint csökkent a hővesztesége.

A beruházás összköltsége 123,888 millió forint volt. Ebből az Európai Unió és a Ma-
gyar Állam által nyújtott vissza nem térítendő támogatás összege: 116 456 000 forint.

A fejlesz-
tés eredménye-
ként a város az 
intézmány fenn-
tartását költség-
hatékonyabban 
tudja biztosítani. 
A megtakarítás 
mellett fontos 
szempont az is, 
hogy a csökkenő 
energiahordo-
zó felhasználás 
környezetvédel-
mi szempontból 
is előnyös.

T.A.

Mint, ahogy mindenki életét, az isko-
lai közösség mindennapjait is átrajzolta 
a vírushelyzett. A még csak tervezgetett 
digitális oktatás élesben vizsgázott. Gya-
korlati tapasztalatok nélkül szinte egyik 
napról a másikra kellett felállítani és 
működtetni egy rendszert, amelyet peda-
gógus, a gyerek és a szülő egyszerre ta-
nult. Komoly kihívás volt mindenki szá-
mára. A tanároknak nem kis munkájuk 
volt abban, hogy a képernyőn keresztül 
megnyerjék, együttműködővé tegyék a 
gyerekeket, akik tulajdonképpen már a 
digitális kor gyermekei, egy olyan vilá-
gé, ahol a digitalizáció teljesen a hétköz-
napok részévé vált. 

A szülőknek „kötelezően választható” 
feladat lett a technikai háttér biztosítása. 
Internetkapcsolat, számítógép, telefon, 
ipad, mikrofon, fejhallgató, ezekből 
akár több is, és persze egy csöndes sa-
rok kialakítása a gyerek számára. Emel-
te a munka nehézségét, ha ugyanezt nem 

egy, hanem több gyereknek kellett egy-
szerre egyidőben biztosítania. Fokozta 
a helyzetet ha még ő maga is otthonról 
kényszerült dolgozni.

És persze ott volt maga a gyerek, aki 
már a Z és alfa generáció tagja, a digi-
tális kor gyermeke. Már óvodás korától 
magabiztosan kezeli a távirányítókat, a 
telefont, a család számítógépét, az ipad-
et. Az érintőképernyőn biztosan mozgat-
ja az ujját, és megtalálja a kedvenc me-
séjét, zenéjét, játékprogramját, vagy ha 
már nagyobb a közösségi oldalát. 

Kihívás volt számukra is ez a helyzet. 
Nem akkor és addig kellett a gép előtt 
lenni, amíg akartak. Nem lehetett ját-
szani, nem lehetett beszélgetni közben a 
másikkal. Nem lehetett közben a macs-
kát simogatni, a hörcsögöt etetni, vagy 
az anyu ölébe bújni. Az iskolai környe-
zetben értik ezeket a szabályokat, de 
most már otthon is? 

A veszélyhelyzetben vizsgázott di-

gitális oktatásban mindenki igyekezett 
helyt állni. A főpróba elmaradt, helyette 
egyből a premier következett. Akadtak 
időnként mókás helyzetek, vagy „drá-
mai” fordulatok, de összességében az 
„előadás” sikeres volt, a rendszer jól 
vizsgázott. 

Nem feltétlen a tudásanyag maradék-
talan átadásáról és elsajátításáról szólt 
ez az időszak. Sokkal inkább arról, hogy 
nyitottak legyünk az újra, tudjunk vál-
sághelyzetben is döntéseket hozni, tud-
junk együttműködni. Ki-ki a maga ké-
pességeihez mérten tette a dolgát. 

Jó volt megtapasztalni az összefo-
gás erejét, izgalmas volt látni, hogy ki 
milyen tartalékokat tudott mozgósítani. 
Kreativitás, problémamegoldás, türelem 
és tolerancia mindenki részéről. Ezek 
tették lehetővé, hogy a 2019/2020-as 
tanévet be tudják fejezni a gyerekek. 

Tölli Andrea

Iskolai élet a Covid árnyékában



2020. október 15

Dr Vágány Valéria az új gyermekorvos Újhartyánon
Ez év közepétől változott a gyermekorvos személye a tele-

pülésünkön. Hosszú ideig Dr. Kovács Ákos látta el ezt a fel-
adatot, azonban a rendelési idő törvényi változása miatt jelezte 
az önkormányzat felé, hogy a házi gyermekorvosi praxisának 
rendelési idejét a törvény által előírt heti 15 
órára csökkenti, és a rendelést a jövőben 
kizárólag Hernádon fogja végezni. 

Dr. Kovács Ákos a város vezetéséhez írt 
levelében a következővel indokolta dönté-
sét: „Sajnálatos módon az egészségi álla-
potom a továbbiakban nem teszi lehetővé, 
hogy két rendelőben tartsak fenn párhuza-
mosan rendelést. Belátom, hogy ez hátrá-
nyosan érinti az újhartyáni lakosokat, és 
a döntés számomra sem volt egyszerű, de 
kénytelen voltam meghozni annak érdeké-
ben, hogy praxisomat még hosszabb ideig 
biztonságosan el tudjam látni.” A doktor úr 
elbúcsúzott a településtől és vele egyidőben 
nyugdíjba vonult Lauter Antalné Erzsike, 
az asszisztense is

Az önkormányzat fontosnak tartotta és 
tartja, hogy a családok az alapellátásban 
korlátozás nélkül, hozzájuthassanak a cse-
csemő- és gyermekgyógyász által nyújtott 
ellátáshoz. A város vezetése a kialakult 
helyzetben arra törekedett, hogy a lehető leghamarabb megta-
lálja a legjobb megoldást ebben a kérdésben. 

Dr. Vágány Valéria gyermekgyógyász személyében meg is 
találta a megfelelő embert erre a feladatra. 2020. július 2-ától 
gyermekorvosi feladatokkal Dr. Vágány Valériát bízta meg a 
Képviselő-testület, aki ebben az évben helyettesként 2021. ja-
nuár 1-től pedig végleges gyermekháziorvosként látja el fel-
adatát.

A doktornő 1990-ben végzett a Szent-Györgyi Albert Or-
vostudományi Egyetem általános orvostudományi karán. Ezt 
követően a gyerekgyógyász szakvizsgára készült. Szolnokon 
kezdett el dolgozni majd Budapestre került a Rókus kórházba. 
Közben két gyermeke született ezért a hivatásától nem elsza-
kadva, de mégis egy kicsivel családbarátabb megoldást kere-
sett.  Így került Ócsára, ahol 10 évig iskolaorvosként dolgozott. 
Majd újabb 10 év következett, de ekkor már Kakucson, gyer-
mek háziorvosként helyezkedett el. 

Újabb állomás az életében Újhartyán. Semmelweis napon 
már a város vezetői az egészségügyi központunkban köszöntöt-
ték. A Mag tv ekkor egy beszélgetést készített vele arról, hogy 
miért is ezt a hivatást választotta.

T.A. Nagyon komoly hivatás amit választott és annak is 
egy különleges szegmense a gyermekgyógyászat. Miért pont a 
gyermekorvosi hivatás mellett tette le a voksát?

V.V Talán azért mert nagyon szeretem a gyerekeket, ahogy 
visszaemlékszem általános iskolás korom óta gyermekorvos 
szerettem volna lenni. Nemcsak orvos, hanem gyermekorvos. 
Amikor az egyetemre kerültem azért voltak apró megingássok. 
Tetszettek a kis klinikumok például a szemészet, de aztán a 
gyermekgyógyászat mindent vitt. Nagyon szeretem a gyereke-
ket, szeretek gyógyítani, szeretek játszani velük.

T.A Hogyan tudja a gyerekek tartózkodását, félelmét ol-
dani?

V.V. Meg kell nyerni a gyerekek bizalmát. Szerintem, ha 
szeretjük őket, akkor már nyert ügyünk van. Engem megfi atalí-
tanak a gyerekek.  Belőlük merítem az erőmet, ahogy őket gyó-
gyíthatom. Persze nem mindenkivel tudom egyből megtalálni 

a kapcsolatot, de éppen ez benne a kihívás. 
A legfontosabb, hogy minden kisgyereknél 
meg tudjam találni a diagnózist meg tudjam 
állapítani, hogy mi lehet a betegség oka. 
Szeretem gyógyítani őket és ez egy akkora 
pluszt ad, hogy éppen ezért ezt nem élem 
meg nehézségként. 

T.A. Kisgyerekekről beszélünk, akik 
rendszerint a szüleikkel érkeznek. Őket is 
meg kell nyernie az eredményes gyógyítás 
érdekében. Mennyire tartja ezt nehéz-
nek?

V.V Az orvosi vizsgálatok során az orvo-
sok és a szülők meg kell, hogy értsék egy-
mást, Enélkül, nem alakul ki kölcsönös bi-
zalom. A szülők többsége ismeri a gyerekét 
és ez nekünk nagy segítség. A szülő egyrészt 
elmondja a tüneteket, elmondja, hogy ő mit 
tapasztalt. Azért gyerekgyógyász az ember, 
hogy meglássa nemcsak az objektív jeleket, 
hanem amit a szülő elmond azokból is ösz-
szerakja a kockát. Ezeknek az információk-

nak a segítségével áll össze a kép. De azért az egyik legfonto-
sabb, hogy fi gyelni kell a gyereket mert az nagyon sokat elárul. 
T.A. Az egyik legfontosabb dolog a szakmai tudásom kívül az 
empátia?

V.V. Empátia nélkül az ember nem választja ezt a hivatást. 
Bár fontos megtalálni a megfelelő középutat. Nem sajnálhatom 
annyira a síró kisbabát, hogy ne adjak be neki egy védőoltást.  
Azért hozam ezt fel példának, mert az elején azért nem akartam 
gyermekorvos lenni mert nem szerettem a kicsi babákat szúrni. 
De aztán rá kellett jönnöm, hogy ez az ő érdeküket szolgálja 
Az induláskor nekem ez nagyon nehéz volt. Tudatosan fi gyel-
nem kellett arra, hogy ennyire ne képzeljem bele magam az ő 
helyzetükbe.

T.A. Mennyire ismeri az újhartyáni gyerekeket?
V.V. Sajnos nem igazán. Pár évvel ezelőtt többször felkértek, 

hogy helyettesítsek és néhányan át is jártak hozzám. De bízom 
benne, hogy hamar meg fogom tanulni a neveket és meg fogjuk 
ismerni egymást .

Tölli Andrea

A gyermekorvosi rendelésre bejelentkezni Juhász-Hegyi Rita 
asszisztensnél a 06-20-380-0359 telefonszámon lehet 

8.00-16.00 közötti időben.
Helye: 2367 Újhartyán, Fő u. 26. Gyermekorvosi rendelő

Rendelési idő:
hétfő : 11:30-13:30
kedd:10:30-12:30

szerda: 12:30-14:30
csütörtök: 12:30-14:30

péntek: 11.30-13:30
Tanácsadás: Hétfő: 13:30-15:30

Iskola/bölcsőde rendelés: Szerda: 10:30-12:00
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A Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Keres-
kedelmi és Iparkamara  -- rövidített neve: PMKIK – 
(székhelye: 1056 Budapest, Váci 
utca 40. 4. em.) tanácsadó szol-
gáltatást nyújt a kkv-szektor tár-
sas vállalkozásainak és az egyéni 
vállalkozóknak is. A tanácsadás 
– fi gyelemmel a koronavírus-jár-
vány következményeinek keze-
lésére és a hatályos jogszabályok 
rendelkezéseire – telefonon és 
„e-mail”-ben történik a (+36-70) 
967-9669 telefonszámon és a 
tanacsadas@pmkik.hu e-mail 
címen. A személyes tanácskérés 
a járványhelyzet miatt a további 
intézkedésig szünetel.

A térítésmentes tanácsadási 
szolgáltatást a Kamara tagjai és 
a kamarai nyilvántartásban sze-
replő, Pest megyei székhelyű, re-
gisztrált gazdálkodó szervezetek 
és egyéni vállalkozók vehetik igénybe. 

A tanácsadásnak nem része az ügyintézés és az okirat-
szerkesztés. A cégeljárásban a jogi képviselet kötelező. A 
megbízó jogi képviselőt szabadon választhat, de érdemes 
a cég alapításában vagy működtetésében közreműködő 
ügyvédet megbízni.

A kamarai tanácsadás jogi-gazdasági-pénzügyi, munka-
jogi, hitelhez jutási valamint tagdíj és hozzájárulás megfi -
zetésére, továbbá a tanulószerződésekre és a tanulók fog-
lalkoztatására vonatkozó kérdésekre terjed ki. 

Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. 
évi CXV. törvény alapján a Kamara tájékoztatást nyújt az 
egyéni vállalkozói tevékenység folytatásához szükséges 
információkról, az egyéni vállalkozói tevékenység foly-
tatásáról, a képesítéshez, valamint a hatósági engedélyhez 
vagy bejelentéshez kötött gazdasági tevékenységekről is. 
A megkereséseket az egyenivallalkozo@pmkik.hu e-ma-
il címre kérjük megküldeni a kérdező nevének és telefon-
számának megadásával. 

A tanácsadás fogalma, értelmezése; Konzultációnak, 
megbeszélésnek is nevezhető tanácsadás során a kérdező 
vállalkozó röviden, célirányosan ismerteti a tanácsadóval 
a cége helyzetét és előadja, hogy mely kérdésre, probléma 
kezelésére, megoldására keresi a választ.

A tanácsadó nem előre kidolgozott javaslatot szolgáltat, 
hanem a felek megbeszélik, kitárgyalják, hogy az érintett 
vállalkozásnak milyen törvényes lehetőségek állnak ren-
delkezésére, melyek az előnyök és hátrányok a vállalko-
zás számára, valamint ezekhez miként igazodnak a tények 

és a vállalkozó elképzelése. A tanácsadás folyamatában a 
tanácskérő és a tanácsadó közösen keresik a megoldást a 

tanácskérő által előadott problé-
mára, de a lehetőségek közül a 
probléma kezelési módjának ki-
választásában a vállalkozó hozza 
meg a számára legjobbnak látszó 
döntést.

A tanácskérések során felme-
rült kérdések, problémák hason-
líthatnak egymáshoz, de nem 
ugyanolyanok, a megoldás mód-
ja vállalkozásonként eltérő lehet. 
Más cég által választott módszert 
a sajátosságok és részletkérdések 
elemzése nélkül nem érdemes 
átvenni. A vállalkozó ne vegyen 
fel hitelt, ha annak visszafi zeté-
se elegendő bevétel hiányában 
nem látszik teljesíthetőnek. Ne 
halmozzon fel a köztartozásokat 
sem, ha a vállalkozás rendelkezik 

pénzügyi fedezettel, ne vegye igénybe a halasztás lehető-
ségét, eladósodáshoz vezethet!

További információs lehetőségek;

Jogszabályok és tájékoztatások a Pest Megyei 
Iparkamara honlapján az „Aktuális” menüpontban 

megtekinthetők. ( www.pmkik.hu )

A https://vali.ifka.hu VALI Vállalkozói Információs 
portálon a vállalkozók is kérdezhetnek és olvashatják a 

gyakran ismétlődő kérdésekre adott válaszokat.          
Ajánlott: „Gyakori kérdések és válaszok” 

– Adózás, Munkajog

Munkahelyteremtő bértámogatás
https://nfsz.munka.hu

A Munkahelyvédelmi bértámogatás megszűnt, 2020. 
augusztus 31-ig volt igényelhető! 

Hitelek;
https://mfb.hu Magyar Fejlesztési Bank

https://mkb.hu MKB Bank Nyrt.

A gazdaságélénkítési programok kerültek előtérbe.
Médiatámogatás a kkv-szektorba sorolt Pest megyei 

vállalkozásoknak; 

Iparkamarai tanácsadás a kkv-szektor vállalkozásainak  
Pest megyében a koronavírus-járvány időszakában
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A FIX Televízió „Fogyasztói Jogviták” • című, 
fogyasztóknak és vállalkozóknak szóló tájékoztató, infor-
matív műsorai megtekinthetők és visszanézhetők www.
fi xhd.tv hivatalos honlapon és a YouTube oldalon a műsor 
címének beírásával, országos elérhetőséggel; 

Aktuális ajánlott témák: 
Jövőtervezés a FIX Televízióban;
2019.06.27. Kkv szektor jelenlegi pénzügyi helyzete
2019.07.11. Pénzügyi stratégia
2019.09.29. Jövőtervezés vállalkozásoknak
2019.10.03. Családi jövőtervezés
2020.06.25. Jövőtervezés a járvány után
2020.07.09. A társadalombiztosítás jogszabályváltozá-

sai a kkv-szektorban
A „Fogyasztói Jogviták” vendége volt dr. Kis J. Er-

vin pénzügyi tanácsadó, igazságügyi szakértő, pénzügyi 
tanácsadó cég ügyvezető igazgatója.

A műsor e-mail címe: jogvitak@fi xhd.tv 
Helyi nyomtatott sajtó;• 

ÚJHARTYÁNI ÚJHÍR

Települési nyomtatott és elektronikus sajtó • 
Pest megyében országos elérhetőséggel;

Gödöllői Hírek magazin és a
Gödöllői Hírek Online kiadása dr. Csanádi Károly 

kamarai jogtanácsos cikkeivel
http://godolloihirek.hu 

Kettős szerepben az egyéni és a társas vállal-• 
kozó;

A vállalkozóból fogyasztó lesz, ha más vállalkozástól 
terméket vásárol vagy szolgáltatást vesz igénybe; 

A fogyasztó panaszával békéltető testülethez vagy bíró-
sághoz fordulhat.

Információ:
www.civilhirugynokseg.hu portálon a Rádióműsorok 

menüpontban a SOROZATOK között található fogyasz-
tóvédelmi tárgyú, szakértőkkel folytatott beszélgetéseket 
hallgathatnak meg a t. Olvasók jelenleg cipővásárlás 
hibás teljesítése, gázkészülékek karbantartása és au-
tós panaszkezelés témákban. Az évszaknak megfelelő, 
jelenleg is aktuális műsorok 2019-ben a Civil Rádióban 
készültek Nyári Juli és dr. Csanádi Károly műsorkészítők 

közreműködésével.
A műsorok meghívott vendégei 

voltak: Hoff er Ferenc igazságügyi 
szakértő, Horváth Zoltán gázkészü-
lék szervizvezető és Wendler And-
rás üzemmérnök, gépjárműjavító 
szervizvezető.

Dr. Csanádi Károly

Állami kitüntetést kapott 
Hölle Martin

2020. március 15-én rangos 
elismerést kapott Hölle Martin. 
A Magyar Köztársaság elnöke 
Áder János a Magyar Arany Ér-
demkereszt polgári tagozata elis-
merést adományozta a fogathajtás 
területén egyéniben és csapatban 
elért kimagasló eredményei elis-
meréseként az ötszörös világbaj-
nok fogathajtónak. A kitüntetés 
a Magyar Érdemkereszt legfelső 
fokozata. Ez az elismerés azok-
nak adományozható, akik a nem-
zet szolgálatában, az ország fej-
lődésének elősegítésében, a haza 
érdekeinek előmozdításában és az 
egyetemes emberi értékek gyarapításában végeznek kimagasló, 
példamutató tevékenységet.

A fi atal versenyző a rangos állami elismerés mellett számos 
címet tudhat magáénak. 

Eredményei, elismerései:
Ötszörös fogathajtó világbajnok – egyéniben 2013., egyéni-

ben és csapatban 2017, egyéniben és csapatban 2019.
2019-ben az év lovas sportolója 
A 2019-ben a FEI világranglista élén végzett a 

kettesfogathajtók mezőnyében.
Az Év Egyetemi Sportolója 2018-ban és 2019-ben.
A Magyar Lovassportért Emlékérmet 2018 februárjában vet-

te át. 
Magyar derby győztes 2018-ban és 2019-ben. 
Pónifogathajtó Világbajnokság egyéni ezüstérmes póni 

egyesfogat kategóriában 2015-ben
Pónifogathajtó egyéni világbajnok és csapat világbajnoki 

bronzérmes 2013-ban 
Korosztályos Európa-bajnok 2010-ben
Magyar bajnok 2009-ben és 2010-ben
23 évesen a győzelem súlyával hajt minden alkalommal a 

pályára. Ha ott van az indulók között mindenki őt akarja le-
győzni. Hamar megtanulta azt, hogy mit is jelent valójában az 
a mondat, amit a fogathajtás legendája Bárdos György mondott 
egyszer neki: nem megnyerni nehéz, hanem megtartani. 

A magánéletben sem tétlenkedik. A Corvinus Egyetemen 
már csak a diplomamunkája hiányzik, a Testnevelési Egyete-
men pedig a lovas szakképzést kezdte el.

T.A
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Trianoni megemlékezések
A nemzeti összetartozás napja – a 2010. évi XLV. törvény-

be foglalt hivatalos nevén: Nemzeti Összetartozás Napja – 
az 1920-as trianoni békeszerződés aláírásának évfordulójára 
emlékező, június 4-ére eső nemzeti emléknap Magyarorszá-
gon.

„Nemzeti összetartozás éve 1920-2020” néven hirdetett 
megemlékezést Újhartyánban az Újhartyáni Nótakör és a 
Hartyáni Sváb Fiatalok Baráti Köre. A megemlékezést, mint 
a korábbi években, a Lövölde téren álló Fajt Benő által ké-
szített trianoni emlékműnél tartották, ahol Schulcz József, 
Újhartyán város polgármestere mondott beszédet. Beszé-

dében értékes párhuzamot vont a trianoni Magyarország és 
Újhartyán lakosságának a II. világháború utáni sorsa között. 
A megemlékezésre május 31-én vasárnap délután került sor 
számos érdeklődő mellett.

2020. június 4. – a trianoni diktátum aláírásának 100. év-
fordulója.

„Trianoni csodabogár falu” - így ír Kübekházáról egy 
francia újságíró, aki regényben mutatja be a falu életét 
és mindazt, ami Kübekházával Trianon kapcsán történt.
A település egyik nevezetessége sajnos a magyar sorstra-
gédiához köthető. A falutól mindössze négyszáz méterre 
található a romániai Óbéba (Beba Veche) és ezer méterre a 
szerbiai Majdán-Rábé település, mivel a település határa az 
1920. június 4-én Trianonban meghúzott határvonal, ame-
lyek találkozási pontjánál egy hármashatár-kő található. A 
határkőnek három oldala van, s mindegyik oldalán az adott 
ország címere látható.

Nos, ezen a hármas határponton emlékeztünk a száz éves 
tragédiára, és itt döbbentem rá, hogy a határ mentieknek 
még inkább tragédia. 

Ez év Június 4-én, csütörtökön 16 óra 32 perckor volt 

100 éve annak, hogy a I. Világháborút 
lezáró békediktátumot a franciaorszá-
gi Versailles-ben lévő Nagy Trianon 
Kastélyban a háborút vesztett Ma-
gyarország és a háborúban győztes 
antant-szövetség hatalmai aláírták.
Kübekháza is a kézzel fogható veszte-
sek közé került. 1918 novemberében a 
faluba bevonuló szerbek Kübekházát 
Jugoszláviához csatolták, amelyet csak 
1921. augusztus 19-én adott vissza 
Magyarországnak a szerb impérium. 
Innentől kezdve húzódik itt a trianoni 
határ. 

Dr. Molnár Róbert, Kübekháza pol-
gármestere és a lakosság is szívesen 
fogad vendégeket, büszkén mutatja 
rendezett települését, az önkormány-
zat és a lakosság összefogását tükröző 
szép településképet. 

Nekünk, az ország közepén lakóknak 
egészen fura volt a hármas határkőnél 
történő megemlékezés, koszorúzás. Ha 

balra léptem, Románia területén voltam, ha jobbra, Szerbiá-
ban, ha visszaléptem, ismét Magyarországon. Polgármester 
úr meséli: a szomszédos romániai Óbéba polgármesterével 
jó kapcsolatot ápol, a két település látszik egymástól pár 
száz méterre, mégis, ha személyesen szeretnének találkozni, 
70 km-t kel megtenni autóval. Ott is magyarok laknak. 

Amiért még érdemes volt Kübekházára látogatni: a te-
lepülésen viszonylag nagy számban fellelhető eklektikus 
svábházak és a falusi magyar építészet remekei közé tarto-
zó napsugaras motívummal díszített tűzfalak, a falu mértani 
központjában lévő Petőfi  téren (főtér) található a német és 
magyar összefogás eredményeként 1853-ban épült katoli-
kus templom, sakktábla szerű utcaszerkezet, és Kübekháza 
egyik sokakat meglepő érdekessége, hogy az ingatlanok 
számozása – Magyarországon talán egyedüli településként 
– folytatólagos, tehát nem utcánként kezdődik újra. A házak 
számozása az 1-essel kezdődik és az 586-ossal ér véget. 

Nem régen nyílt meg a kishatár átkelő Kübekházáról 
Szerbia irányába, ha ez Románia felé is megtörténik, újra 
közel kerülnek egymáshoz szerbek, románok és magyarok. 

LA
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Különleges helyszínen tartották VIII. 
Sváb Sütőtáborukat a hartyáni sváb fi a-
talok és barátaik

2013 óta már hagyománnyá vált, 
hogy a hartyáni sváb fi atalok egy hetet 
a magyarországi német gasztronómiá-
nak szentelnek. A tábor helyszínéül ez-
úttal az újlengyeli Vatya tanya szolgált, 
a sütés-főzés mellett az egykori hartyáni 
tanyasi szokások megismerése is kiemelt 
szerepet kapott.

A tanyasi tematika a heti menü össze-
állításban is szempont volt, igyekeztünk 
olyan ételeket és süteményeket készíteni, 
amelyek a hétköznapi tanyasi élet elen-
gedhetetlen részét képezték. Ennek meg-
felelően fi atal szakácsnőink többek között 
fl ekelt, tacskelt és hercelt sütöttek, illetve 
természetesen „sváb nemzeti ételünk” a 

bableves, babostészta sem maradhatott ki 
a fi nomságok közül. Emellett idén először 
szilvalekvár- és pálinkafőzésre is sikeres 
kísérletet tettünk, persze ebben tapasztalt 
segítőink is voltak, akik maguk is tanyán 
nevelkedtek. A tábor programját képezte 
mindemellett egy csapatépítő tréning Vig 
Tünde vezetésével, egy lovaskocsis túra 
Újhartyán egykori tanyavilágában, egy 
ceglédberceli kirándulás, tábortüz melletti 
német nyelvű éneklés, valamint egy sváb 
vetélkedő is.

A tábor utolsó napján Hanusch Róbert 
élő koncertjével ünnepeltük egyesületünk 
hétéves fennállását. Ekkor került sor új tag-
jaink beavatására is egy-egy sváb kihívás 
teljesítését követően.

Sütőtáborunk az utóbbi években már-
már országos programmá fejlődött. Az idei 

évben is számos fi atalt fogadhattunk más 
sváb településekről, mint például Sorok-
sárról, Taksonyból, Szigetszentmártonból, 
Vecsésről, Zsámbékról, Pusztavámról, 
Nemesnádudvarról és Bajáról. Köszönjük 
ezúton is érdeklődésüket!

Köszönetet szeretnénk továbbá mon-
dani minden résztvevőnek és segítőnek! 
Jövőre is várunk Titeket szeretettel! Kö-
szönjük a Soós család kiváló vendéglá-
tását, köszönjük, hogy ilyen csodálatos 
környezetben táborozhattunk. Hálásan 
köszönjük a Miniszterelnökség, Egyházi 
és Nemzetiségi Kapcsolatokért Felelős 
Államtitkárságának és a Bethlen Gábor 
Alapkezelőnek az anyagi támogatását, 
amely nélkül  ez a nagyszerű rendezvény 
nem jöhetett volna létre!

Surman-Majeczki Martin

Szeptember 26-án került átadásra az Országos Magyarországi 
Német Tanösvény Baján. Nagy örömünkre Újhartyán is felkerült 
rá, összesen négyszer bukkanhatnak településünkre az érdeklő-
dők. 

Különösen büszkék vagyunk arra, hogy egyesületünk egyik 
kedvenc hagyományunkon, a tuskóhúzáson keresztül jelenik meg 
a falusi közösségeket bemutató, „Együtt” névre keresztelt állo-

máson. Emellett még 
a sváb családokról 
szóló „Otthon, édes 
otthon” táblán egy 
hartyáni többgene-
rációs család fotója 
található 1914-ből, a 
„Magyarországi né-
met vagy. Vállald!” 
állomáson fúvószené-
szeiket ábrázoló kép 
szerepel, valamint a 
tanösvény kísérőfü-

zetének „Svábul és németül” oldalán kukoricás pogácsánk képe 
látható a Hartyáni Szakácskönyvből.

Köszönjük szépen a tanösvény készítőinek, hogy gondoltak 
ránk! Megtisztelő számunkra, hogy településünk több ízben is 
megjelenik a tematikus útvonalon! Ezúton is gratulálunk színvo-
nalas megvalósításhoz!

Az országos német tanösvény egyébként a bajai Magyarországi 
Németek Általános Művelődési Központja udvarán található, ahol 
a tavalyi évben egy eredeti méretű Ulmer Schachtel is átadásra 
került, amely a magyarországi németek betelepítésének országos 
emlékhelye is egyben. Érdekesség, hogy ezt követően nálunk, 
Újhartyánon található a legnagyobb Schachtel az országban.

Mindenkinek ajánljuk az új látványosságokat, érdemes el-
látogatni értük Bajára!

Surman-Majeczki Martin

„Az élet egy tanyán” 

Elkészült az Országos Magyarországi Német Tanösvény Baján, 
Újhartyánt több helyen is megtalálhatjuk rajta!
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A rajztanítás művészete
Valójában erre a témára kaptam felkérést, amit címként 

választottam, kétség kívül eligazító a címzés, de talán kicsit 
felvetésként meg talán öniróniából is adtam e címet, mert 
igazából nem abban a felállásban hiszek, hogy van tanár és 
van diák a művészet területén így - ahogy ezt Nádor Tibor, 
a Magyar Iparművészeti Egyetem tanára is mondja - hogy 
igazából nem ebben a felállásban hisz, hanem az egymásra 
fi gyelésben. Bálványos Huba Munkácsy Mihály-díjas gra-
fi kusművész, egyetemi tanár (1938- 2011) szerint a „művé-
szeti oktatás” fogalma sem szakszerű, hanem inkább „mű-
vészeti nevelés” az, ami valójában működik e területen. 
A művészet - többek között - életforma, sőt olyan, mint egy 
kikerülhetetlen magatartás, érzékeljük a világot és reagálunk, 
valószínű egy ilyen természetes reakcióként indult ez az em-
beriség történelmében. Érzékszerveink közül a szemünk az 
első, a látásunk szerepe a legmeghatározóbb a világ megis-

merésében, a benne való tájékozódásban. A rajz a művészet 
talán első természetes formája, már a kiskorú gyerek is raj-
zol. Darwin - 19. században élt angol természettudós - az 
evolúcióelmélet egyik kidolgozója, „A fajok eredete” című 
fő munkája alapja lett a materializmusnak és így közvetet-
ten a marxizmusnak, mégis ezt írja: „Nyíltan bevallom, az a 
feltevés valóban a legnagyobb képtelenségnek látszik, hogy 
a szemet, a maga utánozhatatlan berendezéseivel, amelyek 
a különböző távolságokra való fókuszálást, az eltérő fény-
mennyiségek bebocsátását, vagy a szférikus és kromatikus 
aberrációk kiigazítását szolgálják, a természetes kiválasztás 
alakította ki”. Nem hiszem, hogy csak én olvasom Darwin  
megjegyzésében a teremtő jelenlétének szükségességét. 
Nem csak az aktualitása, de e témához tartozóan is említem 
meg, hogy közeleg október 18-a, a Magyar Festészet Napja, 
ez a nap ugyanis Szent Lukács napja, a festő evangélistáé, 
a festők szentje (és egyben az orvosoké is). Lukács leghíre-
sebb festői munkáját, Szűz Mária portréját - a Fekete Ma-
donnát - a Jasna Góra-i (Fényes Hegy) pálos kolostorban 
őrzik Lengyelországban, Częstochowában. 

Egy kicsit annak a művészetfi lozófi ai nézetnek is a 
Weyden kép lehet a példája, hogy a művészet egy, hogy 
egy egység, hogy természetesen szakmailag külön tanítha-
tó a rajz és a festészet, de ugyanaz az alkotói indulat, akik 
ennek a szakmáját, szakmának irányelveit a reneszánsz-
ban máig mindenféleképp érvényesen megalkották, ők egy 
személyben mindegyikük rajzolt is és festett is, legtöbbjük 
szobrászatban is kitűnt. Leonardo da Vinci lovas szobra Bu-
dapesten látható, ő festményeiről, rajzairól ismertebb. Mi-
chelangelo pl. szobrásznak titulálta magát, a Sixtusi freskója 
pedig biztos, hogy a világ egyik legismertebb festménye ill. 
festmények sora. Nem a kéz, hanem az agy alkot. Nem a ke-
zünk ügyes, hanem így látunk és gondolkodunk. A hit és az 
igazság kérdésében is a művészet olyan szerepet tölt be, ami 
nélkül nem lenne ilyen az emberi kultúránk. Talán igaza van 
Wittgensteinnek, hogy amiről nem lehet beszélni, arról ne 

beszéljünk. Én szerepemnél fogva mégis vi-
tatkozom Wittgensteinnel, szerintem a művé-
szet beszél arról, amiről beszélni nem lehet és 
művésztanárként beszélek is, hisz művészként 
is dolgozom és tanárként is, ez a kettősség fá-
rasztóan beszédessé tesz, de amit művészként 
megértek, azt tanárként el kell mondanom. 
Az adottság létezik, de az a szakmai oldala 
az alkotásnak és a művészet, az a másik ol-
dala az alkotói folyamatnak. Ezt tanárként 
fontos megjegyezni, a szakmát lehet és kell 
pontosan tanítani, de folyamatosan a művé-
szetről is kell beszélni, legalábbis a témá-
ban mindig benne lenni. A világ dolgainak 
esztétikai megélése magával az alkotással a 
művel való azonosulás, ez maga a katarzis.
A világ felépítésében olyan gyönyörű szerke-
zetekre mutat rá a művészet, amit nélküle nem 
ismernénk fel, nélküle nem jutnánk a megér-

téséhez, ezért a művészet mindig releváns, meghatározóan 
fontos marad.    

Závodszky Ferenc

Rajzaim a Grassalkovich téren)

Rogier van der Weyden: Szent Lukács a Madonna portréját rajzolja 
(1440 körül)
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Az élmények rabja – Fajt Benő
Mint tizenöt éve minden nyáron, Fajt Benő idén is elindult, 

hogy maga mögött hagyja a szürke hétköznapokat, és kerék-
páron felfedezze Európát.  

– Valóban tizenöt éve indultam először kerékpárútra, de csak 
tizennégy túra volt. Tavaly sajnos nem sikerült elindulnom.  

– Idén merre vezetett az út? Sikerült megint sok ezer 
kilómétert beletekerni a bringába?

– Ez az idei nem volt igazán hosszú, öt nap alatt teljesítettem is. 
Az eddigi útjaimhoz képest, mondhatni ez egy vasárnap délutáni 
biciklizés volt. A Felvidéket barangoltam be, meg Lengyelország 
déli részét.  

– Miért pont oda?
– A régi magyar városokba akartam eljutni. hogy nyakon csíp-

jem a régi Magyarország hangulatát. Azt a hangulatot kerestem, 
amit az anyaországban már nem találok meg.   Mondták már sokan 
nekem, hogy olyan sok szép hely van Magyarországon, miért nem 
ide megyek. Hát nekem Felvidék Magyarország része, hiába csa-

tolták el. Ugyanígy 
Erdély, Délvidék, 
vagy Kárpátalja is. 
Még magyar zász-
lót sem tettem ki a 
biciklimre, ahogyan 
eddig minden uta-
mon, hisz most ma-
gyar földön voltam. 
Mondjuk nem is volt 
olyan élményem, 
mint akkor, amikor 

látják az idegenek a lobogómat; nem jött oda messzire szakadt 
honfi társ megcsókolni a zászlót, vagy katonásan tisztelegni, amint 
elhaladok előtte, mint a korábbi útjaimon. Micsoda érzéseket   
vonz az a   magyar zászló idegen országban élő magyaroknak.  

– Gondolom, ezúttal könnyebb is volt szállást, pihenőt ta-
lálni.

– Nem egészen, ugyanis, mint mindig most is vadkempingez-
tem. Egyébként meg sajnos magyar szót is csak Kassán hallottam, 
sehol máshol az út során.  

– Akkor beszélgessünk talán arról, hogy milyen helyeken 
fordult meg az a bringa!

– A Pozsony, Trencsén, Zsolna, Krakkó, Kassa, vonalat jártam 
be. Közben eljutottam számos olyan helyre, ami nagy vágyam 
volt. Lengyelországban, Krakkó alatt meglátogattam a Wieliczkai 
sóbányákat. Gyönyörű volt. Aztán a limanovai csata helyszínét, 
ami igazán megindító volt számomra, hisz régi álmom, hogy eljus-
sak a magyar huszárok és honvédek legendás csatájának helyszí-
nére. Ugye az első világháború idején az osztrák-magyar csapatok 
itt állították meg a benyomuló orosz csapatokat. A huszárok és 
a honvédek olyan hősiességgel küzdöttek, ami kivívta a harcoló 
felek elismerését.   A limanovai csata dombja a lengyel-magyar 
barátság egyik ikonikus színhelye, ugyanis lengyelek úgy tartják, 
hogy ott és akkor a magyar huszárok mentették meg őket az orosz 
uralomtól. Ide 5 nemzeti színű gyertyát hoztam Újhartyánról, és 
gyújtottam meg a hősök emlékére, aztán ott szedett vadvirágból 
csokrot készítettem, amit aztán nemzeti színű szalaggal egy fa-
törzshöz kötöttem. 

Aztán Kassán a dóm altemplomában tisztelegtem   II. Rákóczi 
Ferenc és bujdosótársai sírja előtt.  

– Micsoda helyek! Az ember talán kocsival sem indulna el 
ekkora távolságra, hogy ennyi nevezetességet felkeressen. Nem 

is beszélve a kerékpározás 
idézte megpróbáltatásokról.

– Hát igen, Szlovákiában a 
Vág völgyében még viszony-
lag könnyű volt haladni, de 
Lengyelországba érve mit ad 
isten, mintha minden hegy ke-
resztbe állt volna előttem. Lehe-
tett   hegyre föl tolni, hegyről le 
ereszkedni. Az fárasztó volt. És 
visszatérve, kerékpáron mintha 
több ideje lenne az embernek.  

– Igen ez valahogy így le-
het. Az embereknek manap-
ság nincsen idejük kikapcsolódni, úgy igazán!

– Pontosan! Én úgy vélem, azt tapasztaltam meg, hogy valójá-
ban ez az igazi kikapcsolódás. Ha elmész a családdal egy hónapra 
nyaralni, az sem kapcsol ki igazán. Ha valami egzotikus helyre 
utazol, és élvezed a luxust, akkor sem. Pénz nélkül a világ túlsó 
végén egyedül, na ott kapcsol ki igazán az ember agya!

– Olyan, mint kivonulni a társadalomból egy időre.
– Azt hiszem igen. Amikor elindulsz tele van a fejed sok min-

dennel, a szürke hétköznapok gondjaival, problémáival. Szemét-
tel. Le vagy szívva energiával. Az útról vissza, pedig tiszta vagy, 
már nem azok a fontos dolgok, amikkel elindultál.  

– Vannak valamiféle spirituális vonzatai is ezeknek az utak-
nak?

– Abszolút. Mint amikor az ember zarándoklatra megy. Egye-
dül   2-3 napig, éjszakánként erdőben, mezőn vadkempingben. 
Olyan tulajdonságok bukkantak felszínre, amiről nem is tudtam, 
hogy bennem van. Esik az eső? Akkor esik. Süt a nap? Akkor süt. 
Ott kell megoldani a problémát. Egyedül vagy. Az egyedüllétben 
más dolgokra is fi gyelsz. Valami ilyenkor közel van az emberhez. 
No meg az utazás maga; először fi zikailag fáraszt el, aztán jönnek 
a kétségek, csináljam, ne csináljam, aztán a végén minden úgy a 
helyére kerül. Az igazi zarándok úton is egyedül kell lenned saját 
magaddal, hogy legyen időd az addigi életedről elgondolkodni, a 
múltról, a jövőről. Ilyenkor megváltozik az ember. Egy idő után 
úgy véltem, hogy nincs több akadály. Sem az életemben, sem az 
utamon. Lassan megismertem saját adottságimat. Magát a vele-
született   őstehetséget. Nem ugyanaz az ember jön vissza, aki 
elmegy. Egyszerűen máshogy látom ezután a világot. Ami prob-
léma, az egyre inkább nem probléma. Aztán ott vannak a napi pici 
csodák; amikor napok óta nem fürödtem, és egyre csak az töltötte 
be a gondolataimat, hogy nagyon jó lenne egy kemping, ahol meg-
fürödhetek, mintha meghallgatták volna a kérésemet; a semmiből 
termett elő egy kemping. Talán az ilyenek miatt mondok el mindig 
egy imát, ha az út során egy templomba tévedek.

– Vajon hány hasonló út lesz még a jövőben?
– Ezt nem lehet abbahagyni! Amíg egészségügyileg bírom, ad-

dig megyek. Negyvennyolc évesen indultam az első kerékpáros 
útra. Egyszerűen azért, mert bosszantott, hogy ennyi idősen még 
nem láttam Párizst. Abban az időben anyagilag lefelé ívelő volt 
a helyzetem; dolgoztam sokat, küzdöttem, erőlködtem, de nem 
jutottam egyről a kettőre. Rájöttem, hogy sohasem lesz belőlem 
milliomos, és ezáltal nem juthatok el a vágyott helyeimre, nem lát-
hatok világot. Mondhatni szembenéztem a sorssal, és eldöntöttem, 
hogy akkor is világot látok, ha kell egy fi llér nélkül is. Azóta pedig 
az élmények rabjává váltam. Menthetetlenül.  

Surman Viktor
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Kulturális élet, programok 
Az elmúlt hónapokban számos rendezvényt és programot kellett 

elhalasztanunk a jelenlegi járványügyi helyzet miatt. Ez idő alatt 
folyamatosan szépítettük a Bagolyfészek és a Tájház környezetét. 
Festettünk, virágokat ültettünk, díszítettünk, hogy még szebb le-
gyen, mire újra fogadjuk a művelődni vágyó közösségeket.

A 2020. évi őszi és téli programokat a járványügyi protokoll 
betartásával, csak kis létszámban tervezzük az alábbiak szerint: 

- Folytatjuk a ,,Sváb Sütőiskola” sorozatot, és az Egészségna-
pot.

- Őszi szünetben kézműves napokat tartunk a gyerekeknek.
- Gasztronómiai napok keretében sütőtökből készült ételek ké-

szítésével foglalkozunk majd.
- Folytatjuk a kézműves délutánokat. Frivolitást, varró tanfo-

lyamot és pólófonál horgolást szervezünk.
- Lehetőséget adunk  Baba Mama Klub és a Ringató foglalko-

zás megtartására.
- Márton napi programokkal  készülünk: tökfaragást, liba for-

mából készült sütemény készítését tervezzük.
- Folytatódnak az irodalmi estek is.
-A szokásos adventi készülődés sem maradhat el. Mézeskalács-

sütés, karácsonyi dekoráció- és adventi koszorú készítésével vár-
juk majd az érdeklődőket.

- Az idei esztendőt is az Adventi vásárral zárjuk, melyre decem-
ber 12-én kerül sor.

Szeptember hónaptól a Bagolyfészek ad helyet az alábbi 
foglalkozásoknak:

Szeretettel várjuk az érdeklődőket.

Asztrológia a Bagolyfészekeben:
Előzetes egyeztetés, tájékoztatás alapján Fekete Erika - végzett 

kínai asztrológus várja az érdeklődőket. Jellemzően tanácsadással 
,beszélgetéssel , segítői hivatással foglalkozik , melyek a követke-
zők lehetnek:

Szeretné, hogy a horoszkópja alapján átbeszéljenek egy fontos 
élethelyzetet?

Tudni szeretné mikre kell jobban odafi gyelnie ill. mit célsze-
rű kerülnie egy adott élethelyzetben? Kíváncsi  hogy a személyes 
képlete mit mutat mielőtt meghoz egy fontos döntést?(pl. párkap-
csolat, karrier, vagy egyéb kérdésekben)

Asztrológiailag szeretné átbeszélni, hogy tervei és ötletei meny-
nyire támogatottak?

Érdeklődni, jelentkezni az alábbi  email címen lehet: zeke.eri-
ka66@gmail.com

Továbbra is helyet adunk családi – és  céges rendezvények 
megtartására a Tájház pincében és a Bagolyfészekben. Érdeklőd-
ni a 29-373-373 telefonszámon vagy a muvelodes@ujhartyan.hu 
email címen lehetséges.

Minden programról időben tájékoztatást nyújtunk. Sajnos a 
vírushelyzet miatt nem tudunk hosszú távon tervezni, mindig az 
adott előírások, feltételek alapján döntünk a programok megtar-
tásáról. Ezért kérjük, kísérjék fi gyelemmel az Újhartyán Közmű-
velődése Facebook oldalt, Újhartyán Város Facebook oldalát és a 
www.ujhartyan.hu weboldalunkat vagy érdeklődjenek az 06-29-
373-373-as telefonszámon.

Folyamatosan fi gyelemmel kísérjük a járványügyi helyzet ala-
kulását, intézkedésit ezért a programok változásának jogát fenn-
tartjuk.

A progarmokon való részvétel feltételei:

- Kérjük, csak egészségesen jöjjenek közösségbe
- Kötelező a maszk viselése
- Belépéskor kötelező a kézfertőtlenítés
- Tartsuk be a másfél méter távolságot

Újhartyáni Színházi Esték
Sajnos a Mozi és a Színházi előadások is elmaradnak ősz-

szel.
A 2020 márciusi előadásra vásárolt jegyeket nyitvatartási idő-

ben a Szivárvány Ajándékboltban tudják leadni, és az árát vissza-
térítjük. A következő színházi előadás decemberben várható.

Tájékoztatjuk a település lakosságát, hogy az októberre ter-
vezett Búcsú is elmarad a jelenlegi vírushelyzetre való tekintet-
tel! 

Az ünnepi szentmise a járványügyi protokollnak megfelelően 
látogatható lesz.

   Surman-Lang Helga
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A Presszó régi hangulatát szeretnénk felidézni, egy rendkívül 
vonzó külsővel rendelkező új épületben.

A vendégeink prémium minőségű kávék, teák , forró italok 
mellett kézműves fagylalt , sütemények, rétesek, üdítők ,több 
fajta sör és rövid ital kínálatunkból választhatnak.

Hétvégenként zenés programokkal várjuk Önöket , amit 
megtalálnak folyamatosan frissülő honlapunkon (www.
ujhartyanpresszo.hu), vagy facebook oldalunkon is.

A presszó baráti rendezvényeknek, születésnapoknak, osztály-
találkozóknak is kiváló helyszín.

Szeretnénk a kisgyermekes családokat is megszólítani tema-
tikus gyerek programokkal: Ringató, Vetítés,  interaktív gyerek 

koncertek.
Várunk mindenkit a hétköz-

napokon is családias hangulatú kávézónkban  egy meleg kávéra 
vagy egy hideg sörre is. 

Mind az épület és az előtte lévő tér nagy lehetőségeket kínál.
Elképzeléseink szerint a Presszó nem a nagyszabású rendez-

vények helyszíne, hanem a kisebb létszámú, családias légkörű 
események remek színtere lehetne. Délutáni, kora esti koncer-
tekkel, zenés táncos jellegű eseményekkel szólítanánk meg el-
sősorban a városunk lakóit. Ahogyan a tervezett programokban 
is írtuk szeretnénk a fi atalokat, a családokat és az idősebbeket is 
elérni a programjainkkal.

Szórakoztató gépek (csocsó, darts) beszerzését, üzemeltetését 
is tervezzük.

Mindamellett továbbra is 
a baráti rendezvényeknek, 
születésnapoknak, osztály-

találkozóknak is biztosítanánk a lehetőséget.
Folyamatosan frissülő weboldalunkon tájékozódhatná-

nak az érdeklődők az aktuális és a későbbi programjaink-
ról.

Az Újhartyáni Sport Egyesülettel közös munkát alakít-
hatnánk ki-( edzések és mérkőzések után a sportolóknak 
teret adnánk közösségük erősítésére, a mérkőzések esemé-
nyeinek kibeszélésére)

                             

 Serfel & Serfel. Kft.

Kedves régi és új vendégeink!
2020. 10. 09-én pénteken 09.00 órakkor újra megnyitjuk az 

újhartyáni Presszót
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2020. 09.25-én a régi Városháza épületében nyílt meg a 
Települési és Pest Megyei Értéktár kiállítás. A megnyitón 
először ünnepi beszédet mondott Szabó István, Pest Megye 
Közgyűlésének elnöke. Beszédében rámutatott, hogy az el-
múlt évek tapasztalati azt mutatják, hogy az értékgyűjtés és 
az értéktár beindítása sikertörténet a megyében. „Sikertörté-
net, mert a települések újra felfedezik önmagukat és olyan 
értékek kerülnek felszínre, amik nem mindenki előtt ismer-
tek.” Lauter Antal a helyi értéktárbizottság tagja beszédé-
ben a bizottság elmúlt ötéves munkájának az eredményeit 
foglalta össze. 

A szervezők egy kis műsorral is kedveskedtek a vendé-
geknek. Majer György vezetésével a német nemzetiségi álta-
lános iskola 3.a osztályos diákjai a „Gólya-egyveleg” néven 
ismert tánccsokrot adták elő. Nem volt véletlen a választás, 
hiszen alig van ma a településen olyan ember, aki már ne 

járta volna ezeket 
a táncokat egy-egy 
bál, lakodalom, 
vagy iskolai ren-
dezvény alkalmá-
val.

A műsort köve-
tően az érdeklő-

dők a nagyteremben 
megtekinthették a 
települési és megyei 
értéktár kiállított 
darabjait, valamint 
megkóstolhatták a te-
lepülés gasztronómiai 
értékei között számon 
tartott labdarózsát és 
cimetkrofnit. A süteményeket, Hornyák Gyuláné vezetésével 
a Bagolyfészek munkatársai készítették erre az alkalomra.

A kiállítás Pest megyei támogatással valósult meg. Köszö-
net a művelődésben dolgozóknak, a helyi értéktárbizottság 
tagjainak azért, hogy méltó környezet teremtettek a kiállított 
értékeknek. 

Tölli Andrea

Települési és Pest Megyei Értéktár kiállítás megnyitó Újhartyánban
A helyi értéktárbizottság 5 éves munkájáról
2012. év áprilisában fogadta el az Országgyűlés a magyar nemzeti 

értékekről és hungarikumokról szóló törvényt. Ebben ajánlások készül-
tek szakterületenként, kategóriánként. Így agrár és élelmiszergazdaság, 
egészség és életmód, épített környezet, ipari és műszaki megoldások, 
kulturális örökség, sport, természeti környezet és turizmus, vendéglá-
tás – összesen nyolc témakörben fogalmaztak meg javaslatokat. 

Egy kis ráhangolódás és felkészülés után 2015. évben Újhartyánban 
is megalakult a Helyi Értéktár Bizottság -  Surman Edit, Szaller 
Andrásné, Tölli Andrea, Lauter Antal tagokkal, Hornyák Gyuláné el-
nökletével.

Az első időszak viszonylag csendben, szorgos gyűjtő munkával 
telt. Ízlelgettük a fogalmakat, mit jelet az hogy érték, helyi érték, ér-
téktár, megyei értéktár, hungarikum.

Hamarosan megjelöltük azokat a helyi értéknek gondolt témákat, 
amiket elsőként szerettünk volna látni a települési értéktárunkban. 
Mint pl. a műemlék Szent Borbála római katolikus templomunk, a 
templomunkhoz kötődő értékeink, az ólomüveg ablakok, a harangok, 
az altemplom, vagy a vallási ünnepeink, Úrnapi körmenet virágsző-
nyeggel, kistemplomokkal, fúvószenekarral, a Mária kápolna, a Szent 
Orbán kápolna.

A következő témakörnek a köztéri emlékhelyeket jelöltük meg, csak 
hogy néhány példát említsek: a betelepítési emlékmű, hősök szobra, 
millenniumi jelkereszt, ukrajnások emlékműve, Ulmer Schachtel.

Azóta folyamatosan bővítjük a helyi értékeink választékát: épí-
tett környezetben a 107 éves „volt” községházánkat, a tájházunkat, 
helytörténeti gyűjteményünket, gasztronómiában a Hartyánfesztet, 
a szakácskönyvünket, sváb hagyományainkra jellemző ételeinket, a 
babostésztát, cimetkrofnit, labdarózsát.

De értéknek fogalmaztuk meg a hartyáni sváb nyelvjárást feldol-
gozó munkát, a családfakutatási eredményeket, vagy Majer Erzsi néni 
több mint 300 szavas sváb szógyűjteményét. 

Évtizedek óta egyik legnagyobb értéknek számít Újhartyánban a 
sváb fúvószenei hagyományok ápolása. Ebben a témakörben dolgoz-
tuk fel a régi zenekarok történetét, a zenészdinasztiák kialakulását, de 
ide soroltuk a Hartyáni táncok – Gólyaegyveleg gyűjtését és bemuta-
tását is. További ötleteink vannak a zenei kincseink rögzítésére, nem 
véletlenül kerestük a kapcsolatot a megyei értéktár megfelelő szemé-
lyével, Terék Józseff el.

Feldolgozás előtt áll „turisztikai látványosságok, kirándulóhelyek” 
témakörben a minden hartyáni lakos számára közismert Vajkó, a Pusz-
tatemplom és a körülötte lévő ősborókás.

Helyi értéktárunkba ötletként merültek fel további leendő értékek: 
ilyenek, mint a hartyáni szőlő és borkultúra, a népi kézművesség: 
sústya szatyor és söprűkészítés, kosárfonás, azután a németországi 
testvérkapcsolatok Freiberg, Tapfheim, a hartyáni foci története, a 
Béla gödör, Cígleher, Lámlok kialakulása, története vagy a népi szín-
játszás Újhartyánban.

Bíztatni szeretnénk a helyi lakosságot további helyi értékekre való 
rámutatásra, azok feldolgozására, hiszen ennek a munkának sosem 
lesz vége, értékek mindig teremtődnek. 

Lauter Antal
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Mátyást. Imre bácsi el-
mondta, hogy egészség-
ügyi problémái miatt nem 
tud már maximálisan 
foglalkozni a lóval, Jó-
zsinak pedig nem lenne 
ismeretlen, hisz hajtotta 
már Mátyást. A jó híre-
ken felbuzdulva gyűjtést 
szerveztem. Jó érzéssel 
mondhatom el, hogy a 
hartyáni összefogásnak 

köszönhetően az összeg jóval a kitűzött időpont előtt ösz-
szejött. Kifi zetésre került Imre bácsinak a ló, ami másnap 
délelőtt már Durecz Józsi istállójában terepszemlézett. A 
fennmaradt összegből szemes és darált takarmányt vettünk 
mindkét lónak. Felelősek vagyunk értük, mert értünk van-
nak. 

Szeretnék itt is köszönetet mondani Németh Aliznak és 
Pintér Zsoltnak a közbenjárásért,  Kocsis Ritának, Pálinkás 
Krisztinának, Tóthné Hefl er Katalinnak a takarmányért és 
zöldségekért, Kálmán Zsoltnak és Papp Istvánnak a kétkezi 
munkáért, valamint minden önkéntes segítőnek az anyagi 
támogatásért: Andor Ildikó és Fehérvári János, Arlát Mária, 
Beke Istvánné, Fajt András (Futura), Fajt János (Zami), Gál 
Gyula, Hornyákné Németh Ibolya és családja, Kaldenecker 
János, Kaldenecker Katalin, Kaldenecker Attila (kis Doshel) 
és Szamosi Valéria, Kiss Nóra, Kiss Zoltán (öreg Kiss), 
ifj. Kiss Zol-
tán, Kollár 
István, Kom-
játhy Mihály, 
Dr. Kökényesi 
Imre, Kun Lin-
da, Lang And-
rás (kis Cseles), 
Lang Erzsébet, 
Lauter István, 
Majer György, 
Nádas Barba-
ra, Rajszki-
Lauter Orsolya, 
Rajszki Roland, 
R o z m a r i n g 
Idősek Ottho-
na és dolgozói, 
S c h m u k k e r 
M i h á l y , 
Surman And-
rás (Torgyán), 
Surman Györgyné, Surman-Majeczki Martin, Svébis 
Józsefné Jutka, dr. Szikszay Péter és Szikszay Mária, Tunner 
Pál, Turcsányi Józsefné, Újhartyáni Nótakör.

Végül egy idézettel zárnám a beszámolómat: “Egy nem-
zet nagysága és erkölcsi fejlettsége híven tükrőzödik abban, 
ahogyan az állatokkal bánik.” 

Turcsányi Brigitta.

Szellő és Mátyás
 Július utolsó napját írtuk, mikor az őrbottyáni lómenhely 

közösségi oldalán napvilágot látott a „csontsovány ló fek-
szik egy udvaron Újhartyánban” poszt. A csatolt képek 
alátámasztották a leírtakat, ami néhány óra alatt elég heves 
indulatokat váltott ki a közösségi portálon. Több állatvédő 
együtt ötletelt, telefonált, intézkedett. Majd fél nap alatt 
döntést hoztak, miszerint a következő munkanapon hiva-
talos papírokkal elkobozzák a lovat. Na, azt nem! Köteles-
ségemnek éreztem, hogy esélyt adjak méltó öregkorához a 
lónak, amit közben már trágyadombi pusztulása ítéltek; s a 
gazdájának is elkél a segítség, hiszen szegényes nyugdíja 
mellett kenyérkeresete függött a lovaktól. 

Egy órás telefonálgatás, üzenetváltások után az újhartyáni 
ló, Durecz Józsi 27 éves kancája már új helyen, ideiglenes 
otthonában legelte a füvet. A végleges elhelyezése jelenleg 
folyamatban van, hiszen a lónak egy udvar és kert csak egy 
tenyérnyi szabadság. Vallom, hogy a lovat, ami egész életé-
ben az embert szolgálta, nem szabadna vágóhídra küldeni. 

A hivatalos terepszemlén Dr. Kiss Miklós fő állatorvos 
megállapította, hogy Szellő kondíciója ugyan gyenge, de 
nem senyves, bántalmazva nem volt. Dr. Sánta Attila Csaba 
állatorvos által pedig Szellő átesett a szokásos protokollon. 
Vért vett tőle (kevésvérűség és takonykór), chipet és oltást 
kapott, féreghajtáson esett át. A vérvizsgálati közlést néhány 
nap múlva kaptuk meg, negatív eredménnyel. 

Igen ám, de mi lesz Józsival? A hírek szárnyra keltek, el-
jutottak Kucsera Imre bácsihoz. Aki felajánlotta megvételre 
14 éves lovát, egy nagyon jól karbantartott és ápolt csődört, 



26 2020. október

Valaki megkérdezte tőlem, hogy „hogy vagy”?  Jó kérdés, 
éppen lendületben. Már azt hittem elül minden ambícióm, de 
láss csodát, a  dolgok történnek…

Most kezdtük éppen hozzá a templom lábazatának felújításá-
hoz. Jó nagy munka, legalább két hónapig fog tartani. Ennél is 
izgalmasabb az, hogy hogyan tudjuk előteremteni a felújításhoz 
szükséges összeget.  Nagyon számítok az őszi egyházi hozzá-
járulás során a nagylelkűségükre. Tudom, hogy itt is lehetnek 
munka nélkül maradottak, de a többségnek szerencsére van 
munkája. Már voltak szép felajánlások. Voltak, akik egymaguk-
ban támogatták az orgona javítását és a hangszórószerelés költ-
ségét. Most is jó lenne, ha felbukkanna egy vagy több komoly 
jótevő.

Igaz lehetett volna spórolni is! Spórolni azonban a semmiből 
nem lehet. A járvány  első felvonásakor  több, mint két hónapig 
nem voltak szentmisék, így nem volt persely bevétel sem. Nem 
volt népes „közönség” húsvétkor a templomban, pedig a nagy 
ünnepek a támogatás mértékében is sokat szoktak jelenteni. 
Nem siránkozom többet, mert azért történtek jó dolgok is. Elké-
szült a Mária kápolnánál, a tó körül, a balesetmentesítés. Ügye-
sen körülkerítettük úgy, hogy sem a horgászok, sem az állatok 
nincsenek kizárva. Így most már nyugodtabban alszom. Hiszen 
az enyém a felelősség. A kápolnánál kitermelt fát behoztuk, tü-
zelésre kész állapotban felhasogatva, szépen beraktározva áll 
egy jókora fatározóban.  Lelkes segítőimmel, „saját közmunkás 
erőből” épült a fatározó. A szomszédom szerint olyan míves lett, 
hogy itt nem fát kellene  raktározni, hanem inkább nótázni.

Nohát, a nóta est sem maradt el. Hornyák Zoltán testvérünk 
olyan csülkös vacsorát készített mindenféle köretekkel, hogy 
ihaj,.. Volt is csuhaj. A memóriám hiányossága miatt meg nem 

hívott szomszéd otthonról is élvezte a diófák alatti nótázásunkat.  
Hála Istennek jó volt az idő. Én magam is készültem. A veszély-
helyzetben, amikor a templom padjai üresen álltak, igyekeztem 
megtalálni az értelmét annak, ami körülöttünk történt. Az értet-
lenséget hamar felváltotta annak a felismerése, hogy időt kap-
tunk, kaptam arra, hogy elcsendesedjünk, fi gyeljünk magunkra. 
Sok mindenbe belefogtam. Rendeztem a plébánia környékét és 
most egy mestert keresek, aki segítségemre lehet a régi bútorok 
restaurálásában. Elhatároztam, hogy képzem magam. Zenél-
tem, rajzoltam.  Hálás vagyok ezért a  nótás délutánért, amit egy 
kicsit a zenei fejlődésem főpróbájának is tekintettem.  Én úgy 
ítélem meg, hogy sikerült.

Egész eddigi papi életem minden építkezését apródonként, 
lépésenként valósítottunk meg. Pl. húsz évvel a templomszen-
telés után még mindig volt érintetlen terület a felsőpakonyi 
templomban. Azóta sok idő telt el. Mostanában lehet pályázni. 
Hihetetlen jó dolog. Az eddigi fejlesztésekhez is kaptunk támo-
gatást és szerencsére már megnyertük a következő pályázatot 
is. A pályázat keretében tavaszra felújítjuk az egész plébániát, 
a tetőt, a nyílászárókat, a külső vakolást. Öröm és felelősség is 
egyben, hiszen meg kell találnunk ebben az esetben az önrész 
forrását is.

A vírus első szakasza pozitívumot is hozott. Mi is megtapasz-
taltuk a FACEBOOK-os és a televíziós misék közvetítését. Erre 
is igaz, hogy minden rosszban van egy jó. De az is igaz, hogy 
ezt már megtanultuk, nem kellene, hogy a jó Isten még egyszer 
feladja nekünk ezt a leckét. Hát elvégre nem buktunk meg... 

Ebben reménykedve köszönök mindent a kedves Híveknek, 
és  magának a jó Istennek.

Tisztelettel Hefl er Gábor plébános

Egyházi hírek 2020 nyár végén
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Sikeresen pályázott a Hercel Sváb 
Hagyományőrző Egyesület a LEADER kiíráson

Tűzőgéppel gazdagodott a Hercel Sváb Hagyományőrző Egyesület. 
Az eszközbeszerzés a VP6-19.2.1.-33-5-17 kódszámú pályázati felhívás 
keretében elnyert 3 999  899 forint vissza nem térítendő európai uniós 

támogatás segítségével valósult meg.
2018.04.27-én a Vidékfejlesztési Program keretén belül 
a Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület műkö-
dési területére meghirdetett, VP6-19.2.1.-33-5-17 kód-
számú, Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület 
- Élhető terek és innovatív kezdeményezések a helyi 
közösségek számára című felhívásra adott be pályázatot 
az egyesület. 

A Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága, mint Tá-
mogató 2020. május 14-ei keltezéssel adta ki az egyesületünk részére a Támogató okiratot.  Pályázatunkat 
pozitívan bíráltak el és 100%-os támogatás mellett 3 999 899 forint vissza nem térítendő támogatásban ré-
szesültünk.

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg a Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület 
területén.

A fejlesztés segítségével megteremtődött az egyesület számára az az alapvető infrastrukturális háttér, amely 
lehetővé teszi a hatékony és tartós, önálló tevékenykedését. A Hercel Sváb Hagyományőrző Egyesület felku-
tatja Újhartyán kulturális és tárgyi emlékeit, dokumentálja azokat és olyan formában adja tovább, amelyek 
magukon hordozzák a múlt jegyeit, de „eladhatóvá” teszik a ma fi atajai számára is. Az egyesület ebben a 
kiírásban olyan eszközre pályázott, amely segítségével támogathatja a népi kézműves hagyományok tovább-
adását.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból és hazai köz-
ponti költségvetési előirányzatából valósult meg.

KÖSZÖNJÜK A MAGYAR ÁLLAM
ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TÁMOGATÁSÁT.

HERCEL SVÁB HAGYOMÁNYŐRZŐ EGYESÜLET

RÉGI TECHNIKÁK
ÚJRAGONDOLVA
A HERCEL
SZEREPVÁLLALÁSÁNAK
ERŐSÍTÉSE 
A TÁMOGATÁS ÖSSZEGE:

4 MILLIÓ FORINT

A PROJEKT AZONOSÍTÓ SZÁMA: 1927955437

Európai Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési Alap

A VIDÉKI TÉRSÉGEKBE BERUHÁZÓ EURÓPA
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Sikeresen pályázott a Kulturális Hagyományőrző 
Egyesület a LEADER kiíráson

Varró – és hímzőgépekkel, sátorokkal gazdagodott a 
Kulturális Hagyományőrző Egyesület. 

Az eszközbeszerzés a VP6-19.2.1.-33-5-17 kódszámú pályázati 
felhívás keretében elnyert 1 648  658 forint vissza nem térítendő 

európai uniós támogatás segítségével valósult meg.
2018.04.27-én a Vidékfejlesztési Program kere-
tén belül a Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési 
Egyesület működési területére meghirdetett, VP6-
19.2.1.-33-5-17 kódszámú, Felső-Homokhátság 
Vidékfejlesztési Egyesület - Élhető terek és innova-
tív kezdeményezések a helyi közösségek számára 
című felhívásra adott be pályázatot az egyesület. 
A Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága, 
mint Támogató 2020. május 14-ei keltezéssel adta 
ki az egyesületünk részére a Támogató okiratot.  
Pályázatunkat pozitívan bíráltak el és 100%-os tá-
mogatás mellett 1 648  658 forint vissza nem térí-
tendő támogatásban részesültünk.

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg a Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület 
területén.

A fejlesztés segítségével megteremtődött az egyesület számára az az alapvető infrastrukturális háttér, amely 
lehetővé teszi a hatékony és tartós, 
önálló tevékenykedését. A Kultu-
rális Hagyományőrző Egyesület 
felkutatja Újhartyán kulturális 
és tárgyi emlékeit, dokumentálja 
azokat és olyan formában adja to-
vább, amelyek magukon hordoz-
zák a múlt jegyeit, de „eladható-
vá” teszik a ma fi atajai számára 
is. Az egyesület ebben a kiírásban 
olyan eszközre pályázott, amely 
segítségével támogathatja a népi 
kézműves hagyományok tovább-
adását.

A projekt az Európai Unió támo-
gatásával, az Európai Mezőgaz-
dasági Vidékfejlesztési Alapból 
és hazai központi költségvetési 
előirányzatából valósult meg.
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Sikeresen pályázott a „HÁZIORVOSI ÜGYELET” IN-
TÉZMÉNYFENNTARTÓI TÁRSULÁS a Magyar Falu 
Program keretében meghirdetett, Orvosi eszköz - 2020 
című, MFP-AEE/2020 kódszámú pályázati kiírásra. Az el-
nyert 2 717  351 Ft., vissza nem terítendő támogatási ösz-
szegből megtörtént a kizárólag egészségügyi alapellátáshoz 
kötődő eszközök beszerzése. Az ügyeleti rendszer a napi 
munkarenden kívül bekövetkező sürgősségi esetekben az 
egészségügyi ellátás folyamatos igénybevételének lehetősé-
gét biztosítja a környező településeken élő több mint 12 000 
lakos számára. 2018 óta új, az egészségügyi előírásoknak 
megfelelő környezet biztosított.  A mostani fejlesztés célja 

az volt, hogy a lakosság számára az adott körülmények kö-
zött elérhető legmagasabb színvonalú alapellátási ügyeleti 
és sürgősségi ellátást tudjuk biztosítani. Az eszközök között 
vércukor – és vérnyomásmérők, defi brillátor és laborkészü-
lék is szerepel.

Elkészült a Pilisi utca 
gyalogjárdájának felújítása

Újhartyán Város Ön-
kormányzata még a ta-
valyi esztendőben, sike-
resen pályázott a Magyar 
Falu Program keretében 
meghirdetett, Kistelepü-
lések járda építésének, 
felújításának anyagtá-
mogatása című, MFP-
BJA/2019 kódszámú pá-
lyázati kiírásra. A vissza 
nem terítendő támogatás 
összege 4 602 632 Ft, 
volt. A támogatás össze-
ge 100%-os intenzitású 
volt, azonban ebből csak 
az anyagot lehetett meg-

vásárolni. A járda felújításá-
hoz szükséges munkadíjat az 
önkormányzat biztosította.

Kiemelt fontosságú kér-
dés volt az, hogy az új 
Városháza elkészültével 
párhuzamosan biztosíta-
ni tudják azoknak a járda-
szakaszoknak a felújítását, 
amelyeken keresztül a gya-
logosforgalom az adott lehe-
tőségek közül a legrövidebb 
nyomvonalon tudja meg-
közelíteni a Polgármesteri 
Hivatalt. Ezen szakaszok 
legfontosabb eleme a Pilisi 
utca gyalogjárdája, amely közvetlenül a hivatal előtt halad 
el. Az új Városháza átadásával megváltozott a tér szerepe, 
kihasználtsága, terhelése. Településközponti funkciót kapott 
az elérhető szolgáltatások tekintetében.  A Városháza meg-
közelítése több irányból történhet. A meglevő gyalogjárdák 
elhelyezkedésükkel ugyan biztosították a megközelítés le-
hetőséget, de állapotuk közlekedésbiztonsági szempontból 
már nem volt megfelelő. A repedezett, széttört, helyenként 
ideiglenesen kijavított felületen igen nehéz volt a járás. Akár 
egy babakocsival közlekedő kismamának, vagy egy mozgá-
sában korlátozott embernek komoly kihívást jelentett a biz-
tonságos közlekedés.

Az új járdaszakasz elkészültével biztonságosabbá vált a Hi-
vatal megközelítése.  A közlekedési infrastruktúra fejlesztése 
hozzájárul az alapvető szolgáltatások hozzáférhetőségéének 
javításához, a településkép szépüléséhez. Ezek a fejleszté-
sek elősegítik a lakosság életminőségének javulását, hoz-
zájárulnak népességmegtartó és népességnövelő erejének 
fokozásához.

Megvalósult fejlesztések a Magyar Falu Program keretében
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Újabb rendezvény valósult meg 
LEADER pályázati forrásból

Még 2018-ban jelent meg az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból társfi nanszíro-
zott Széchenyi 2020 keretében, a Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület fejlesztési 
forrásaira benyújtható „Élhető terek és innovatív kezdeményezések a helyi közösségek számá-
ra - VP6-19.2.1-33-5-17” felhívás. A pályázat kiírásának célja az volt, hogy olyan fejlesztések 
valósuljanak meg, amelyek a térség helyi civil közösségeinek megerősödését szolgálják. Erre 
a felhívásra Újhartyán Város Önkormányzata, 2018.04.27-én nyújtotta be a támogatási ké-
relmét, amelyben a 2019-ben a Hartyánfeszt Kulturális és Gasztronómiai Fesztiválon fellépő 
Rúzsa Magdi koncertjének támogatására pályázott. A sikeres pályázat támogatási szerződését 
2020. május 14-én írták alá.

A VP6-19.2.1-33-5-17 azonosító számú pályázati felhívás alapján 4 914  900 forint vissza 
nem térítendő támogatást nyert el Újhartyán Város Önkormányzata. 

Szerencsére a 2008-ban alapított fesztivál megtartása 2019-ben még nem okozott gondot. A cél 
mint minden esztendőben most is az volt, hogy közösségben élő hagyományok továbbadásán 
túl bemutassuk szűkebb és tágabb környezetüknek, a Magyarországon élő német nemzetiség 
konyhaművészetének, zenei és néptáncos hagyományainak értékeit. A helyi civil szervezetek 
sátraiban zajlott a tradicionális ételek kóstolása.  A látogató, miközben élvezte a színpadi fel-
lépők műsorát, kedvére válo-
gathatott a hagyományos sváb 
konyha remekeiből. Kísérő-
programként a Hartyánfeszten 
kézműves foglalkozások, 
művészeti és népművészeti 
kiállítások biztosítottak szó-
rakozási és kikapcsolódási 
lehetőséget minden generáció 
számára. 
A megvalósult rendezvény 
eredményeként erősödött az 
itt élők identitástudata, is-
mertté tudtuk tenni a helyi 
kulturális örökség értékeit. A 
projekt az Európai Unió tá-
mogatásával, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból és hazai központi költség-
vetési előirányzatából valósult meg.

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósult meg a Felső-Homokhátság Vidékfej-
lesztési Egyesület területén.
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Bronzérmes az Újhartyán a 
strandfoci NB1-ben!

Az idei strandfoci idényben már Újhartyán Beach Soccer 
néven szerepeltünk!

Az első ízben kiírt Magyar Kupát kísérletezésre használ-
tuk fel, több fi atal és próbajátékos is megmutathatta magát! 
Mivel a legtöbb csapat szinte teljes kerettel érkezett, így a 4. 
helyezésünkkel elégedettek lehetünk! Válogatott kapusunk 
Lipők Benjamin lett a sorozat legjobb kapusa!

A bajnokságban már nem tartalékoltunk mi sem és a ma-
ximálisan szerepeltethető 3 idegenlégióst mi is próbáltuk ki-
használni, hiszen idén júliusban sehol nem rendeztek olyan 
Nemzeti bajnokságot ahol légiósok is játszhattak!  A miénk 
volt a legerősebb viadal a nyáron! Rengeteg világsztár érke-
zett a különböző csapatokba! 

Aramis: 3 spanyol válogatott (köztük a 2018-as világ leg-
jobbja)

Goldwin: 3 világbajnok portugál válogatott
Bodon: 3 VB ezüstérmes olasz válogatott (köztük a VB 

aranycipőse)
Garwitax: 3 francia válogatott
Előbbi kettő játszotta végül a döntőt, utóbbi kettő a leg-

jobb 4-be sem jutott be!
A szezon előtt leadott keretünkben nálunk is több külföldi 

játékos szerepelt, felkészülve arra, hogy esetleg a bajnokság 
alatt bármi történhet! Viszont ami az első mérkőzés 5. percé-
ben történt, arra nem lehet felkészülni! Olasz válogatott cen-
terünk Emmanuele Zurlo (a tavalyi VB ezüstérmese illetve 
ezüstcipőse) súlyos kéz sérülést szenvedett!

Ezek után a bajnokság első felére két légiósunk maradt! A 
német válogatott villámléptű szélsője David Hoelever illetve 
a  tavalyi bajnokság gólkirálya Oliver Romrig, aki a stand-
focisták közül legtöbbször húzhatta magára a „Nationalelf” 
(strandfociban „Nationalfünf”) mezét illetve csapatkapitá-
nyi karszalagját! Ráadásul a válogatott Turós Viktort is nél-
külöznünk kellett egy tavalyról hozott eltiltás miatt!

5 meccsből 4-et nyertünk így is!
A bajnokság második szakaszára visszatért Turós,  Zurlo 

üresen maradt légiós helyére pedig a svájci válogatott mo-
torja Philipp Borer érkezett! Ilyen felállásban 3 meccs/3 
győzelem volt a mérleg, így 1 vereséggel kerültünk a 4-es 
döntőbe!

Végül egy elbukott elődöntő után a harmadik helyért 
játszhattunk, amit sikerült is megnyernünk!

A bajnokság legszebb gólját a szakemberek szavazatai 
alapján az újhartyáni Borer lőtte!

Ez eddigi legnagyobb sikerünk, a leírtak tükrében erre 
büszkék lehetünk! Mégsem vagyunk maradéktalanul elé-
gedettek! Ezért jövőre további 4 fi atal magyar válogatott 
játékos csatlakozik hozzánk a még fényesebb érem remé-
nyében!

Országos Bajnok az Újhartyáni 
U13-as strandfoci csapat!

U13-as csapatunk hibátlan teljesítménnyel nyerte meg a 
2020-as magyar strandlabdarúgó bajnokságot! 

A 4-es döntőben kétszer 9-0-ás és egyszer 4-2-es győzel-
met aratva!

A főszereplők szemével:

Rizmajer Emil: A strandfocin az egyik kedvenc posz-
tomon játszhatok, mint kapus, ezzel segítve a csapatot. Na-
gyon jó volt, hogy mi nyertük a bajnokságot egy élmény volt 
részemről a kapuból.

Kántor Géza: A tavalyi 2. helyezés után vártam az idényt. 
Jó volt újra kapusnak lenni a homokon. Nagyon örölök, hogy 
egyetlen gólt sem kaptam.

Horváth Ferenc: Reménykedtem, hogy meg tudjuk nyer-
ni a döntőt, mert nagyon jó csapatunk van. Személy szerint 
jó formában voltam úgy gondolom. Szerintem mindenki 
mindent beletett és nem bíztuk el magunkat. Nagyon boldog 

vagyok, hogy 1 x magyar 
bajnoknak mondhatom ma-
gam.

Keindl Kristóf: Közö-
sen csapatként játszottunk.  
Amit edzéseken begyako-
roltunk az most összejött.  
Sok munka van ebben a si-
kerben.

Nagy Imre: Azèrt kezd-
tem el strandfocizni, mert 
nagyon megtetszett ès ki-
próbáltam. Nem hittem 
volna, hogy idáig eljutunk. 
Nagyon örülök, hogy végül 
sikerült elérnünk az első he-
lyezést!

Szlovák Áron: A csapat 
jó teljesítményére és a torna 
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megnyerésére fókuszáltam.  Az egy bónusz részemre, hogy a 
legjobb játékosként lettem elismerve a szakmai team által. 

Lauter Balázs: Szeretek strandfocizni, mert együtt lehe-
tek a régi csapattársaimmal. Szeretek nagy gólokat lőni és 
izgalmas mérkőzéseket játszani. Nagyon nagy megtiszteltés 
volt megnyerni ezt a díjat. Köszönöm szépen csapattársaim-
nak és edzőimnek hogy én is részesülhettem benne.

Kovács Martin: Országos bajnokságot nyerni egy óriási 
nagy dolog! Strandfocizni pedig azért szeretek, mert egy na-
gyon szép sport és egy jó klubban játszhatok!

Iványi Zente: Egyszerűen imádok homokon focizni. Na-
gyon szeretek ebben csapatban játszani, mert a csapattársa-
immal nagyon megértjük egymást!

Egyed Márton: Azért is szeretem nyaranként a strand-
foci bajnokságot, mert a szezon végén itt nagyobb szabad-
sággal lehet játszani, technikásan és kreatívan focizni. Idén 
annak is nagyon örültem, hogy a bajnoki cím mellett sikerült 
visszavágni a tavalyi egyetlen vereségért!

Csaba Dániel: Nagyon jól èreztem magam a strandfoci 
idèny alatt. Főleg azèrt, mert megnyertük az országos baj-
nokságot ès mert èn lettem a gólkirály. Találkozhattam a ba-
rátaimmal ès jól èrezhettük magunkat.

Az edző szemével:

Fabók Máté: Nagyon büszke vagyok a csapatra! Egy 
országos döntőt hibátlan teljestménnyel megnyerni óriási 
teljestmény! Évek óta azért dolgozunk, hogy országos baj-
noki címet hozzunk Újhartyánra! Tudtuk a 2007-2008-as 
születésű korosztályunk kimagaslik tudásban a mezőnyből! 
Az egyik leghálásabb dolog egy edzőnek, amikor olyan erős 
kerete van, hogy teljesen mindegy melyik 5 játékos (1 kapus 
és 4 mezőny) van egyszerre a pályán! Főleg ha ez egy dön-
tőben történik és  teljestmény ugyanaz a motiváltság, fegyel-
mezettség  és magabiztosság, ezzel  bizonyítva a szakmá-
nak, az ellenfeleknek illetve a Lupára kilátogató szépszámú 
közönségnek, hogy csak ők lehetnek az ország legjobbjai!

A csapatmenedzser szemével: 

Fabók Dávid: 2800 fős város… 11 játékos akik közül 8 
hartyáni… köztük a gólkirály és a legjobb játékos… magyar 
bajnoki cím…

Az ellenfél szemével:

Szabó László (többszörös magyar bajnok edző): Nem 
szakmai az értékelésem. Kívánom, hogy a strandlabdarúgás 
még sok ilyen klubbot találjon magának itthon, ahol ennyire 
elhivatott vezetők dolgoznak. Ez nagyban hozzájarulna sze-
retett sportágam népszerűsödéséhez. Az U13-as újhartyáni 
csapat szereplése nem lepett meg, hiszen évek óta az él-
mezőnyben vannak. A csapataimnak mindíg nagy fejtörést 
okoznak. Gratulálok a bajnoki címhez!

A szövetségi kapitány szemével:

Berkes László (A magyar U21-es válogatott szövetsé-
gi edzője, a bajnokság utánpótlás referense): Az újhartyáni 
egyesület ékes példája annak, hogy egészen fi atal kortól fel 
lehet épiteni a strandlabdarúgást Magyarorszagon is és ko-
moly szakmai beavatkozással ilyen kimagasló eredményeket 
lehet elérni. Az Újhartyán BSC komoly jövő előtt áll, mert a 
kiemelkedő utánpótlás képzéssel párhuzamosan, ügyel a fel-
nőtt csapat szinvonalára is. A külföldi sztárjatekosok mellett, 
magyar válogatott- és utánpótlás válogatott fi atalok alkotják 
a csapatot es válhatnak példaképpé a kis focistáik számára.
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A ŠKODA KAMIQ modellek WLTP szerint mért fogyasztása: 5,7-6,3 l/100 km, CO2-kibocsátása: 129-144 g/km.A ŠKODA KAMIQ modellek WLTP szerint mért fogyasztása: 5,7-6,3 l/100 km, CO2-kibocsátása: 129-144 g/km.

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. Az új személygépkocsi fajlagos üzemanyag-fogyasztási és CO2-kibocsátási adatai megtalálhatóak az üzemanyag-gazdaságossági 
ismertetőben, amely ingyenesen hozzáférhető minden eladási helyen és a fogyasztóvédelmi hatóságnál. A kép csak illusztráció.

NEM AZ SZÁMÍT,
MI MIT MONDUNK

RÓLA.

PORSCHE M5  
1238 Budapest, Szentlőrinci út
+36 1 421 8220
skoda@porschem5.hu
www.porschem5.huPRÓBÁLD KI MÁRKAKERESKEDÉSÜNKBEN!
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VÁROSI SPORTEGYESÜLET HÍREI
Egyesületi események: Sajnos egyesületünk működésére, 

utánpótlás nevelési munkánkra is hatással volt az év elején be-
vezetett közel másfél hónapos karantén, így az egyesületen belül 
folytatott sporttevékenységek és aktív szakmai és utánpótlás ne-
velő munka átmenetileg felfüggesztésre került. A sportági szak-
szövetségek beszüntették a bajnokságokat, mondhatjuk országos 
szinten megbénult a sportélet. Az eseményektől függetlenül ezen 
időszak alatt is próbáltunk pozitívumokat és teendőket keresni, így 
a zárt kapuk mögött sikerült olyan munkafolyamatokat, fejleszté-
seket beiktatni, melyek már régóta várattak magukra. Közös és 
külön kiemelném önkéntes társadalmi munkával és összefogással 
kifestettük a hazai- vendég öltözőket, kis irodánkat, felújítottuk a 
padozatokat és rendeztük a klubhelység belső- külső környezetét. 
Megépült egy kis bontott téglás sütögető a teraszon, ugyan csak 
társadalmi munkával. Szeretném megköszönni kollégáimnak, já-
tékosainknak akik segítettek, külön köszönet azon “külsős”, de 
még is a csapatot és egyesületünket segítő szakembereknek, akik 
ugyan csak társadalmi munkában felajánlották és lehetővé tették, 
hogy kicsit szebbé és takarosabbá tehessük a sportpályánkat. Név 
szerint hálásak vagyunk Nádaski Attila-nak, Hornyák Tamás-
nak a szakszerű és önfeláldozó munkájukat, Keindl Csabának a 
sóderért, homokért, illetve Várdai Krisztián sérülésekkel küzdő 
játékosunknak a logisztikai és szállításban vállalt segítségét. Azt 
hiszem sikerült ezzel a baráti összefogással valami pluszt hoz-
zá tenni és belevinni a helyi sportéletbe még ebben a nehézkes 
időszakban is, mely bizonyítja, hogy egy jó szó, egy kis önzetlen 
segítség mennyi minden pluszt és pozitívumot adhat egy közös-
ségnek. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek! 

Labdarúgás: a másfél hónapos kényszer szünet után, május 
közepén újra élettel telt meg az újhartyáni sporttelep, mondhatjuk 
azt, hogy szinte alig várták a kis focistáink, hogy újra edzhessenek 
és újra birtokba vegyék a pályát. Meglepő és nagy létszámmal in-
dultak újra az edzések. Sok új gyerek is csatlakozott korosztályos 
csapatainkhoz, illetve külön sikerként könyvelhettük el, hogy el-
indítottuk U9-es leány csapatunkat is. A nagy érdeklődésre való 
tekintettel úgy döntöttünk, hogy az egész nyári szezon alatt végig 
edzéseket tartunk az összes korosztályunknak, ezzel is készülve a 
szeptemberben induló Bozsik tornákra és fesztiválokra. Nagyon 
örömmel jelentem, hogy 1db U7, 2 db U9 fi ú, 1 db U9-leány, 1 db 
U11 és 1 db U13 utánpótlás csapattal tudtuk elkezdeni a szezont, 
ami kimagasló eredmény, gratulálunk edzőinknek a munkájukhoz, 
nagyon pozitív irányba sikerült előre lépnünk a helyi utánpótlás 
nevelés területén.

Nyári UP focitábor: A nyári edzések végén és versenyidőszak 
elindulása előtt idén augusztusban is megtartottuk hagyományos 
UP focitáborunkat, mely napi 3 edzésből és különböző kiegészí-
tő programokból állítottunk össze. Ennek keretében ellátogattunk 
a Budapest Honvéd - Magyar Futballakadémia otthonába, ahol 
maga Pisont István fogadta az újhartyáni kis futballistáinkat és 
beszélgetett a gyermekekkel a foci múltjáról, jelenéről és adott ta-
nácsokat a jövő tehetségeinek, miként fejlődhetnek és juthatnak el 
magasabb szintre. Az akadémia körbejárása után ellátogattunk a 
Kispesti Futballházba és megtekinthettük az régi Honvéd csapata-
inak relikviáit, ereklyéit. A napi edzések mellett csütörtöki napon 
Tiszakécskére látogattunk, majd jöhetett az esti sátras pályatábo-
rozás, amit már tavaly óta vártak a bátrabbak. A pénteki napot egy 
csapatbemutatóval és szuper családi nappal zártuk.

Női 3/4 pályás labdarúgás: A tavaly megalakult és baráti tár-
saságként összeverbuválódott 3/4 pályás női csapatunk nagy 
meglepetést okozott a tavalyi csonka bajnokságban, hiszen a sok 
újjoncként pályára lépő női csapatunk a tavaszi fordulót bizony 
a dobogó 2. helyéről várta, így a márciusi leállást picit “keserű” 
szájízzel vettük tudomásul, hiszen benne volt az eredményekben, 
hogy dobogón végezhet az új női “alakulatunk”. A lelkesedésük 
töretlen, kíváncsian várjuk az idei bajnokságukat, reméljük a küz-
deni akarás és elszántság megmarad és üde színfoltjai maradnak 
a helyi labdarúgásnak, hiszen női labdarúgás ezidáig nem volt 
Újhartyánon.

Szabadidő sportok: a korona vírus első - és sajnos ez a kiala-
kuló másodikra is vonatkozik - hullámának legfőképp azok a ver-
seny és szabadidő sportok estek “áldozatul”, melyek főként zárt 
térben és fedett sportlétesítményben végezhetőek. Hobbi kispá-
lyás csapataink a heti rutint tartva még próbáltak egy kis mozgást 
beiktatni ebben az időszakban, azonban az iskolai keretek között 
működő sportágaink Tchoukball, Atlétika, Asztalitenisz teljesen 
félbe szakadtak. 

Kíváncsian, azonban nagy elszántsággal várjuk ez elkövetkező 
időszakot. Amíg van rá lehetőségünk mindent elkövetünk, hogy 
a helyi verseny és szabadidős sportok zavartalanul működhes-
senek azokkal a körülményekkel, melyeket jelenleg biztosítani 
tudunk, mind létesítményben, mind szabad kapacitással. A mos-
tani állás szerint az iskolai protokoll a zárt térben folytatott sport-
tevékenységeket nem engedélyezi, így a fent említett sportágak 
szünetelnek, azonban a szabadtéren végzett testmozgást és annak 
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Harmadik alkalommal került meg-
rendezésre az ORSZÁG KÖZEPE 
TELJESÍTMÉNYTÚRA, melyen 200 
fő indult el.

Már-már hagyománynak mondható 
OKTT ez alkalommal több újdonság-
gal is szolgált. Új, 120 km-es útvonal-
lal bővült, valamint a túrázók, futók és 
kerékpárosok mellett az idén lovasok is 
részt vettek a megmérettetésen és a 30 
km-en indulók találkozhattak is Velük.

Újdonság volt a rajt/cél helyszín, 
mely Újhartyán külterülete adott ott-
hont, ahol párakapu szolgáltatással fris-
sülhettek fel a megfáradt résztvevők. A 
lovasoknak a Gidrán Major adott ott-

hont a lovas teljesítménytúrának.
Öröm számunkra, hogy több gyerek 

indult, mint tavaly.
SZENZÁCIÓ! Harrer Dani 12 éve-

sen teljesítette élete első 100 km-es 
távját, Varga Szilvia  15 óra 50 perc 
alatt futotta le a 120 km-t.

Szóltunk előre, hogy nem lesz köny-

nyű, amit vissza is igazoltatok. Néhá-
nyan sajnos arra kényszerültek, hogy 
feladják a 100-120 km-t.

HATALMAS GRATULÁCIÓ 
MINDENKINEK!

A kimondottan nem könnyű 60 - 100 
és 120 km-es táv elismeréseként, klassz 
pólóval térhettek haza a résztvevők. 
Idén még készülünk programokkal, 
amiről www.sportolj6labon.hu oldalon 
lehet tájékozódni!

KollárMisi

Idén még készülünk programokkal, 
amiről www.sportolj6labon.hu oldalon 
lehet tájékozódni!

Sportolj 6 lábon!

immunerősítő hatásait külön ajánlják és kormányzati szinten is tá-
mogatják. Ennek értelmében a labdarúgás utánpótlásba fektetett 
szakmai munka töretlenül folytatódhat, csapatainkat (jelenleg 9 
csapat) beneveztük és aktívan működünk. A helyi hobbi focicsa-
patokat is előzetes egyeztetéssel szívesen látjuk kint a pályán a 
fi x edzésekkel összhangban, lehetőséget adva a helyi szabadidős 
sportolóknak is testmozgásra.

Üdvözlettel: Puskás Attila Barna - városi sportvezető
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Kedves Olvasóink !  
Az utóbbi években az Újhartyáni Új-Hír egyik állandó külsős munkatársa, szerzője Surman Viktor. Riport-
jait és meséit itt biztos sokan olvasták már, sőt egy újhartyáni  irodalmi esten és így a Mag Tv adásában is 
hallhatták különleges novelláit , főszerkesztőnk Sz.Péter írásaival együtt  A nyár folyamán a Nagycsaládosok 
Mosolyvirág egyesülete idén is meghirdette „ÉLETMESÉK”c. irodalmi pályázatát. (A korábbi években Pé-
ter egy-egy írása is megjelent az éves  kötetekben.)
 Idén Viktor különleges hartyáni kötődésű írást küldött be, s örömmel írhatjuk, hogy  elnyerte az irodalmi 
pályázat egyik különdíját. Gratulálunk Viktornak ! … és most Önök is itt olvashatják  a díjnyertes irodalmi 
alkotást!

Surman Viktor

Szőlődomb
Ezt a történetet a nagyapám mesélte nekem még gyerekkorom-

ban. Őneki is a nagyapja mesélte, akinek a nagyapjáról szól. Ez a 
történet küzdelemmel és érzelmekkel teli történet egy férfi ről, aki 
elhagyta a szülőföldjét, a családját, nemcsak azért, hogy boldogul-
jon, hanem, hogy egyáltalán túléljen. Az események a több száz 
év távlatában megszépültek és a romantika fátylán át látja a mai 
ember, emellett kissé kiszíneztem én is, hogy a hiányzó részeket 
kitöltsem. Talán sokkal keményebb és sokkal kétségesebb volt a 
boldogulás, minthogy én azt megérthetném és vissza tudnám adni, 
de a cselekmény mindenképpen hiteles és igaz. Ez a történet egy 
férfi  története a hazatalálásról. A haza találásról.

Ignaz Surmann a bajorországbeli Blindheim nevű faluban élt az 
1700-as évek közepén. Szülei utolsó, életben 
maradt gyermekeként ő örökölte volna apja 
halála után a néhány holdnyi föld bérleti jogát, 
de a helyi földesúr kiadta azt másnak, mond-
ván; legényembernek nem megtérülő befekte-
tés odaadni, hisz egyedül, család nélkül nem 
fog tudni eleget termelni. A bérleti jogot éppen 
annak a gazdának adta, akinek lányával Ignaz 
szerelembe esett. A lány apja azonban hallani 
sem akart a fi atalok egybekeléséről, hisz im-
már a fi ú egy nincstelen zsellér lett. Ignaz erős, 
dolgos fi atalember volt, de minden szorgal-
ma sem volt elég, hogy összegyűjtsön annyi 
pénzt, hogy elvegye a szerelmét, de a kapzsi 
földesúr kizsákmányolásai miatt magát és idős 
édesanyját sem volt már miből eltartania.

Ebben az időben a környékről számos csa-
lád indult a szegénység és az éhezés elől a 
Magyar Királyság területére, néhány ottani 
földesúr felhívására, akik jó földeket kínáltak a némethoni dolgos 
parasztoknak. Ignaz is hallott jónéhány onnan visszatérő történetet 
az ottani helyzetről. A kocsmákban a toborzók úgy beszéltek a zsí-
ros magyar földekről, lovakról, marhákról, mint Kánaánról. Ennek 
nyomán próbáltak szerencsét a reményvesztett németek egy isme-
retlen új világban. Ignaz is tudta, hogy nincsen más lehetősége, 
csak hinni a mendemondáknak a magyar földek gazdagságáról, 
és bátran belevágni egy jobb élet reményében. De mégis ott volt a 
szülőföldje iránti erőteljes kötődése, ott voltak eltemetve az ősei, 
akik érdes kezeikkel, izzadságos munkával dolgozták a földeket, 
hogy fi aiknak majd könnyebb legyen. Ott voltak a dombokon zöl-
dellő szőlők mindig csábító arany fürtjei, a Duna lágy búgása, a 
mező, a megművelt föld illata, a szerelme.    

Egy este édesanyja fogta puha kezeivel közre fi ú arcát és össze-
törő anyai szívvel suttogta: „ a cselekvés kockázat, de a tétlenség 
biztos bukás. Van úgy, hogy az ember pontosan tudja, hogy mi a 
helyes döntés, de olyan dolgok, amik igazából nem számítanak, 
megbénítják, és nem tudja megtenni az első lépést. Ilyenkor kell 
valaki, aki meghozza helyette a döntést. Most én leszek az. In-
dulj el! „ Elmondta neki még azt is, hogy akárhová viszi az útja ő 
mindig-mindig szeretni fogja és hazavárja, de ha itt marad csak a 
nyomor és az éhezés marad neki osztályrészül, és szerinte igazak a 
történetek a magyarok földjeiről, ott az ő szorgalmával és erejével 
sokra viheti, még gazdag ember is lehet belőle. Elmondta neki azt 
is, hogy soha ne nézzen hátra, találja meg azt a helyet ahol ő otthon 
van, de a lelkéből nem kell kitörölnie a régi otthonát, teremtsen új 
életet ott, az új hazában legyen ő az első őse a leszármazottainak.

Ignáz pedig azt mondta édesanyjának, hogy a Duna az ő folyó-
juk marad, az új otthonban is a Duna közelében telepedik majd 
le, és ha hiányoznak egymásnak csak érintsék meg a folyó vizét, 
akkor majd érezhetik egymás ölelését.

Végül az asszony elővette a ládikából az ura 
féltve őrzött örökségét, a vadászkürtjét, a fi a 
nyakába akasztotta, és azt kívánta neki, hogy 
szerezzen annyi örömöt a játékával, amennyit 
az apja szerzett, amerre csak járt.  

Akkor éjjel egymás kezét szorongatva, köny-
nyek között vett örök búcsút egymástól anya és 
fi a.

Ignaz egy batyuval, néhány rajnai guldennel 
és nehéz szívvel ment el otthonról. Talán vélet-
lenült, talán szándékosan szerelme háza előtt 
vitte az út. A lány az ablakból meglátta és azon-
nal megértette, hogy hová tart a fi ú, és rohant is 
elé. Sebtében felkapta a bőrkötésű kis katekiz-
musát, hozzá egy pipacsot tépett az árokpartról 
és a fi ú kezébe nyomta azokat búcsúajándék 
gyanánt. Csókkal búcsúztatta volna, de szigorú 
apja azonnal visszaparancsolta.

Ignaz még egy utolsó pillantást vetett a sző-
lőhegy lankáira, amikor a felkelő nap első sugarai végigszántottak 
a szigorú rendben művel tőkék között. Még késő öregkorában is 
azt mondta, hogy ez a látvány pontosan megmaradt az emlékeze-
tében az óhazáról, minden más elhalványult. Akkor, ott sóhajával 
hátrahagyott mindent amit ismert és elindult egy ismeretlen élet 
felé.  

A blindheimiek néhány nappal korábban már elindultak, így 
Ignaz a szomszédos tapfheimi csoporthoz csatlakozott. Néhá-
nyan gyalogszerrel, de a legtöbben szekereken tették meg az út 
első szakaszát a Duna mentén Ulmig, szinte szótlanul. Háborúban 
meggyötört, elszegényedett, nemritkán éhező emberek karavánjai 
vágtak neki   Bajorországból, Badenből, Württembergből, de vol-
tak Hessenből és Vesztfáliából is. Az emberek vitték amit tudtak, 
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mindent ami az újrakezdéshez szükséges volt: baromfi t, vetőma-
got, szerszámokat földműveléshez, favágáshoz, volt, aki néhány 
bútorát is magával cipelte. 

Ignaznak megengedte egy Johann nevű ismerős, hogy felüljön 
a szekerére. Ez az ember szőlővesszőkkel pakolta meg a kocsiját, 
feleségével két kisfi ával és egy lányával indult útnak. Szőlőt ter-
meszteni szeretne az új hazában.

Ulm kikötője zsúfolásig megteltek az útra kelő telepesekkel. 
Az egyes csoportok a magyar földesurak itteni megbízottai köré 
gyűltek, akik eligazították őket. Dereglyék sorakoztak végig a part 
mellett, s egyenként száz-százötven ember költözött ezekbe cirka 
két hétre, amíg a folyó le nem szállítja őket Pestig. Néhányan a   
nagyobb állatokkal, szekerekkel, ekékkel lábon tették meg az utat. 
A dereglyék igen egyszerű felépítésű közlekedési eszközök voltak; 
csak egy kis házikó volt ráépítve, hogy legalább fedél legyen az 
utasok feje felett, egy útra tervezték, kizárólag a folyó sodrása haj-
totta, azzal visszafelé már nem lehetett közlekedni. A 25-30 méter 
hosszú, 5-6 méter széles vízi járműveket Ulmerschachtelnek, ulmi 
doboznak nevezték el.

Igaz még életében nem látott ekkora tömeget; megbabonázva 
sodródott az emberek között. Már este volt, mikor végre egy inté-
ző elé került, már csak néhány dereglye vesztegelt a kikötőben az 
utolsó utasokra várva. Az intéző viszont olyat mondott, ami Ignaz 
reményeit porrá zúzta:   a földesúr birtokán egyedülállóknak nin-
csen helye! Egy nőtlen férfi nak nincs miért küzdenie, az a mindig 
a könnyebb utat választja, később elvadul, rabló, útonálló lehet 
belőle, a társadalom terhére lesz. Itt házat, hazát kell teremteni! 
Egyedül, cél nélkül az értelmetlen.

Ignáz lába alatt majd’ megnyílt a föld; vissza már nem fordul-
hatott, otthon a szolgasors várja, előtte meg bezárult a kapu, a re-
mény kapuja. Johann   tértítette vissza. Egy dereglyére igyekezett, 
kezében egy nyaláb szőlővesszővel és meghallotta amit az inté-
ző mondott Ignaznak. Odaintette magához a fi út. Elmondta neki, 
hogy az ő magyarországi földesuruk, Grassalkovich gróf, egy bir-
tokára negyven család számára ígért házhelyet, földet, rétet. Még 
van egy kiadó házhely ott. Johann két fi a még gyermek, de a lánya 
Ignaz korabeli. Ha feleségül menne hozzá, akkor Johann családja 
kétszer akkora földet birtokolhatna, és Ignaz is meglelné a számí-
tásait: hazát, saját földet találhat, családot alapíthat. Johann ismer-
te Ignaz apját,   becsületes, keményen dolgozó embernek találta, 
aki igen szépen tudta fújni a kürtjét. Ignaz látásból ismerte Johann 
lányát, nem volt olyan szép, mint az otthoni szerelme, de végül 
nem zárkózott el az ajánlattól, úgy remélte a közös cél majd úgyis 
összekovácsolja őket.

Korán reggel Johann és a felesége felkeresték a helyi plébá-
nost a kérésükkel, aki nem tagadta meg a sebtében kieszközölt 
menyegzőt, és közvetlen az indulás előtt összeadta a fi atalokat a 
Sankt Michael zu den Wengen templomban.  

Az utazás ára a folyón húsz gulden volt. Ezt a telepesek a Ma-
gyar Királyság határáig fi zették, innen a toborzó nemesúr költsé-
gén utaztak tovább. Ignaz az első este kénytelen volt elcserélni a 
kis katekizmust egy asszonnyal egy meleg pokrócra, mivel igen 
hidegek voltak a tavaszi hajnalok a folyón.

Ignaz az út során igyekezett minél többet beszélgetni újdonsült 
feleségével, hogy megismerje, esténként a vadászkürtjén játszott.   
Néhányszor kötöttek ki csupán, olyankor bevárták a szekérrel ér-
kező családtagokat, esetenként cseréltek is. A négy kormányosnak 
megadta a munkát, hogy egyes helyeken a sziklák közt elvezessék 
a dereglyét. Akadt olyan hajó, amit nem sikerült ilyen szerencsé-
sen irányítani és a part menti sziklákon tört ösze.

Az telepeseket, ahogy a magyar határt átlépték, egyre keserves 
kép fogadta: lerombolt falvak, elnéptelenedett városok, felgyúj-
tott, elüszkösödött templomok. A török háborúk kiirtották a lakos-

ság nagy részét, vagy földönfutóvá tették őket. Néhány sárkunyhó 
roskadozott a partok mentén,  a megbarnult nádtetőiket rég belepte 
a moha; parlagon hagyott földek, sűrű bozótos vad táj látványa 
mindenfelé. Hol volt ez az otthoni szépen megművelt földekhez, 
rendezett falvakhoz képest. Most rajtuk, a német telepeseken a sor, 
hogy újra élettel töltsék meg a vidéket, földet törjenek föl, szőlőt 
telepítsenek, kereskedjenek. Egy olyan világba csöppentek, ahol 
a legelejéről kellett kezdeni és bizony kétséges volt a siker is. De 
erős, szorgalmas, dolgozni tudó férfi ak és nők jöttek némethonból, 
akik elég   eltökéltek voltak, ahhoz, hogy őseik földjének mintájá-
ra új hazát alapítsanak.    

Soroksáron kötöttek ki végül. Az intézők hangos szóval hirdet-
ték a földesurukat az érkező telepeseknek, hogy azok megtalálják 
őket. A dereglyéket szinte azonnal nekiálltak szétszedni és néhány 
telepes szótlan gyászban akkor döbbent rá arra igazán, hogy innen 
az óhazába visszaút már tényleg nincsen. 

Egy- két nap alatt a soroksági kikötő elnéptelenedett. Híre-
hamva sem maradt a német telepesek izgatott nyüzsgésének; végül 
minden csoport megtalálta a majdani földesurának megbízottját, 
akivel megindultak az új otthonaik felé.  

Ignatz és új családja is elindult. A Hartyán nevű pusztát jelölték 
ki birtokaikat.

A Duna még számos ulmerschachtelt hozott le német területek-
ről, és az érkező telepesek a folyóparton, de még az ország számos 
más helyén falvakat, városokat alapítottak. Egymás után nőttek ki 
a magas homlokzatú, fehérre meszelt házak színes ablaktáblák-
kal, köréjük gazdaság épült, a svábok feltörtek földeket, kietlen 
pusztaságokat tettek termővé, megkötötték a homokdűnéket, erdőt 
telepítettek, szőlőt műveltek, templomok emelkedtek és temetők 
nyíltak. Ez utóbbi aztán végleg ide kötötte őket. Lassan, de vég-
érvényesen megváltozott a táj a hosszú évek alatt a német szó el-
halkult, magyar lett, de a sváb mégis megtartotta ősei szorgalmát, 
alázatos munkabírását, kultúráját, zenéjét.

A nagyapám miután végzett a történettel mélyet szívott a hosszú 
szárú tajtékpipájába, és mélyen belenézett a szemembe azzal szi-
gorú, az élettől megkeményedett, munkában megfáradt, de mégis 
mindig őszinte és tiszta tekintetével, amiből én megértettem az 
ősök küzdelmének tiszteletét.  

Most pedig itt ülök egy nyári   vasárnap délután a lugas alatt, 
és büszke megelégedéssel szemlélem a szőlődombom tőkéi közt 
lenyúló délutáni napfény zöld-arany színeit. A házból a két fi am 
tenorkürtjátékát hallom halkan. Újra eszembe ötlik Ignaz történe-
te, és megnyugtat a tudat, hogy elmúlt cirka kétszázötven év, de 
mégis kézzel foghatóan él bennem a képesség, hogy bárhol, bár-
milyen körülmények között boldogulni tudjak, és ezt bizony még 
fi aimban és fi aim fi aiban is tovább fog élni.   

1927. Surman és Lauter családtagok egy újhartyáni 
lakodalomban 
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A ŠKODA OCTAVIA modellek WLTP szerint mért fogyasztása: 4,3-5,7 l/100 km, CO2 kibocsátása: 113-130 g/km

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 kép illusztráció. Részletek a márkakereskedésben.
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minden megoldása ebben segít.



40 2020. októberA ŠKODA SCALA modellek WLTP szerint mért fogyasztása: 4,7–6,1 l/100 km, CO2-kibocsátása: 123–140 g/km.

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 kép illusztráció.
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