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KÖSZÖNTŐ

Kedves Újhartyáni  Polgárok!
Csípős reggelek, ritkán 

felderengő bágyadt napsütés, 
hosszú didergő esték. Nya-
kunkon a tél, a december, és 
talán sosem vártuk jobban, 
hogy véget érjen az év.  

Közeledik a Karácsony...
A villogó fények, a 

forraltbor, a fahéj illata lengi 
be az utcákat. Az adventi fel-
készülés, a várakozás időszaka alkalom arra, hogy kicsit ki-
lépjünk a mindennapok szürkeségéből, hogy több fi gyelmet 
fordítsunk szeretteinkre.

Hétről hétre sorra gyúlnak meg a gyertyák, a hit, a re-
mény, az öröm jelképei.

A szenteste meghittsége, a szeretet, adjon erőt 
mindannyiunknak az új év kihívásainak leküzdéséhez!  

Áldott karácsonyt, békés ünnepeket, sikeres új évet kívá-
nok mindenkinek!

Pogácsás Tibor országgyűlési képviselő, Fidesz-KDNP

Nagyon sok szeretettel köszöntöm Újhartyán Város La-
kosságát és minden kedves Olvasót!

Ismét elmúlt egy esztendő és újra elérkezett 2022 kará-
csonya is. Annak a karácsonynak az ünnepe, mely nemcsak 
Jézus születésének, a kereszténységnek, hanem a család, a 
békesség, az öröm, és a szeretet ünnepe is egyben. A kará-
csony, mely a család, békesség, szeretet melegét hozza kö-
zelebb hozzánk.

A szeretet tökéletesen összefog 
mindent, az Adventi készülődés erre 
is fi gyelmeztet. Nem elég minden 
egyéb a karácsonyi ünnephez, feldí-
szített fenyőfa, ajándékok sokasága, 
ha hiányzik a szeretet, nem lesz teljes 
az ünnep. Mi tehát a karácsony titka, 
hogy megmutassa a szeretet útját?
Ahogy Pál Apostol mondja:

„Most még megmarad a hit, a re-
mény és a szeretet, ez a három, de kö-
zülük a legnagyobb a szeretet.”

A szeretet soha el nem múlik.
Mit jelent ez a szó, hogy szeretet? Engedjék meg, hogy 

néhány példával szemléltessem, mit is jelenthet ez a szó. Va-
lahogy így:

Ha a házamat fenyőágakkal, gyertyákkal, égőkkel és csi-
lingelő harangocskákkal díszítem fel, de a családom felé 
nincs bennem szeretet, nem vagyok egyéb, mint díszletter-
vező.

Ha a konyhában fáradozom, karácsonyi süteményeket 
sütök kilószámra, ízletes ételeket főzök, és az evéshez cso-
dálatosan megterített asztalt készítek elő, de a családom felé 
nincs benne szeretet, nem vagyok egyéb, mint szakács.

Ha a szegénykonyhában, vagy az öregek otthonában se-
gédkezem, és minden vagyonomat segélyként elajándéko-
zom, de a családom felé nincs bennem szeretet, mindez sem-
mit nem használ nekem.

Ha a karácsonyfát csillogó angyalkákkal és horgolt hó-
pelyhekkel díszítem fel, ezernyi ünnepen veszek részt, a 
templomi kórusban énekelek, de Jézus Krisztus nincs a szí-
vemben, akkor nem értem meg, miről is szól a karácsony.

A szeretet félbeszakítja a sütést, hogy a gyermekét megölelje.
A szeretet hagyja a lakásdíszítést, és megcsókolja a házastársát.
A szeretet barátságos az idő szűke ellenére is.
A szeretet nem irigyel másokat házukért, amiben jól ki-
választott karácsonyi porcelán és odaillő asztalterítő van.
A szeretet nem kiált rá a gyerekekre, hogy menjenek már az 
útból, hanem hálás érte, hogy vannak, és útban tudnak lenni.
A szeretet nem csak azoknak ad, akiktől kap is valamit, ha-
nem örömmel ajándékozza meg épp azokat, akik ezt nem 
tudják viszonozni.

A szeretet mindent elvisel, mindent hisz, mindent remél, 
mindent eltűr.

A videojátékok tönkre mennek, a gyöngysorok elvesznek, 
a számítógépek elavulnak, de a szeretet ajándéka megma-
rad.

Nagy szükségünk van rá, hogy erőt meríthessünk a min-
dennapokban és a következő időszakot megújult erővel tud-
juk folytatni.

Megint eltelt egy év. Mintha csak ma lett volna, hogy a 
karácsonyfa körül ünnepeltünk az elmúlt évben mindannyi-
an. Akkor is, most is a szeretetről, a megbocsátásról beszél-
tünk, beszélünk.

Azt kívánom mindnyájuknak, hogy a lehető legtöbb 
pillanatát éljék meg a karácsony csodájának azokkal, akik 
fontosak az Önök számára. Adjuk időnket, fi gyelmünket, 

magunkat családunknak, szeretteink-
nek, barátainknak, ismerőseinknek.
Kívánom mindenkinek, hogy a Szere-
tet és a vele együtt járó békesség tegye 
csodássá az ünnepeket!

Újhartyán Város Képviselőtestülete, 
magam és a családom nevében Áldott, 
kegyelemteljes, meghitt, békés kará-
csonyi ünnepeket kívánok, Önöknek 
Juhász Gyula: Karácsony felé című 
versével.

„Szép Tündérország támad föl szívemben
Ilyenkor decemberben.
A szeretetnek csillagára nézek,
Megszáll egy titkos, gyönyörű igézet,
Ilyenkor decemberben.
...Bizalmas szívvel járom a világot,
S amit az élet vágott,
Beheggesztem a sebet a szívemben,
És hiszek újra égi szeretetben,
Ilyenkor decemberben.
...És valahol csak kétkedő beszédet
Hallok, szomorún nézek,
A kis Jézuska itt van a közelben,
Legyünk hát jobbak, s higgyünk rendületlen,
S ne csak így decemberben.”

Schulcz József Polgármester

A szeretet soha nem múlik el
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FONTOSABB  DÖNTÉSEK

Újhartyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének az elő-
ző újság megjelenésétől az alábbi fontosabb döntéseket hozta:

2022. október 27. testületi ülésen:

- úgy döntött, hogy a rezsicsökkentési menedzsment tervet és 
a hozzá kapcsolódó kiadáscsökkentő intézkedési tervet az előter-
jesztés szerint elfogadja.

- úgy döntött, hogy a 2022. évre a megyei kitüntető díjra az Év 
Sportolója Díjra Hölle Martin fogathajtó világbajnokot terjeszti 
fel férfi  felnőtt korosztályban.

- úgy döntött, hogy a 2022. évre a megyei kitüntető díjra az Év 
Iparosa Díjra Kulima Péterné egyéni vállalkozót terjeszti fel.

- úgy döntött, hogy a 2022. évre a megyei kitüntető díjra a 
Nemzetiségekért Díjra Majer Györgyöt terjeszti fel.

- úgy döntött, hogy a 2022. évre a megyei kitüntető díjra a Pest 
Megye Környezetvédelméért Díjra Éger 
Ákost terjeszti fel.

- úgy döntött, hogy 2022. év karácso-
nyára 640 főt (70 év feletti nyugdíjasok, 
az önkormányzat nyugdíjasai, nagycsa-
ládosok, gyermekeket egyedül neve-
lők) részesítsen karácsonyi csomagban. 
A karácsonyi ajándék értéke 4000 Ft / 
csomag. A karácsonyi csomagok össz-
értéke: 2 560.000 Ft, mely összeget a 
képviselő testület a költségvetésében biztosítja.

- úgy döntött, hogy a Bagolyfészek (2367 Újhartyán, Újsor u. 
3.) térítési díjait 2022. november 1-től az alábbiakra módosítja:

A Bagolyfészek Kézművesház és Ifjúsági szálló és a hozzá 
tartozó pince helyiség (2367 Újhartyán, Újsor u. 3.) haszná-
latáról és térítési díjairól.

Emelet -gyerekcsoportoknak: 3000 Ft / fő / éj
Szoba felnőtteknek: 5000 Ft/fő/éj
Minimális létszám: 10 fő (5-5 fő / szoba)
Ingyenes az önkormányzat által támogatott táborok, progra-

mok alkalmával, testvér települések képviselői számára.
Konyha használat:
Ingyenes:  
- helyi bejegyzett és nem bejegyzett civil szervezeteknek, ipari 

park cégeinek 
- önkormányzati rendezvényekre
- az iskola és óvoda által szervezett programokra
- az intézmény gyerekeknek szervezett programjaira
- a ház profi ljába illő tevékenységekre és a ház által szerve-

zett programokon, kézműves foglalkozásokra minden korosztály 
számára, helyi lakosoknak (esetenként minimális alapanyag árat 
kell megtéríteni)

Fizetős: 
A ház profi ljába illő tevékenységekre a fentiekben nem szerep-

lő újhartyáni  magánszemélyek, és helyi vállalkozások számára 
külön szerződés alapján előre az alábbiak szerint:

Konyha használata főzésre, sütésre, ilyen jellegű tanfolyam-
okra: 7 000 Ft / óra

Konyha használata gyerekcsoportoknak, egyéb kézműves fog-
lalkozásoknak, előadásoknak 3 000,- Ft/óra

Gyerekcsoportoknak emelet – foglalkozás (külsős és fi zetős) 
3 000 Ft/ óra

Terembérletre magánszemélyeknek, vállalkozásoknak, kisebb 
családi rendezvényekre:konyha 5000 Ft /óra, pince 5000 Ft /óra, 
emelet (pl. előadás, ha nem fi zetős) 3000 /Ft/óra

Terasz használat (fűtés, kemence használat nélkül ) 2000  Ft/
óra, előadásra, foglalkozásra 2000 Ft/óra, fűtéssel, kemence-
használattal 5000 Ft/ óra

Érdeklődni: 06-20/284-09-60, vagy 06-20/284-68-85 telefo-
non lehet

- úgy döntött, hogy a Terület- és Településfejlesztési Operatív 
Program és a Versenylépes Közép-Magyarország Operatív Prog-
ram keretében megvalósuló egyes projektek összeköltségének 

növeléséről, amelynek keretében a 
VEKOP-5.3.2-15-2020-00058 sz. pro-
jekt Újhartyán kerékpárút kiépítésére 
kapott 107.801.742 Ft többlettámoga-
tást elfogadja.

- úgy döntött, hogy az Újhartyáni 
097/12 hrsz-ú új Búcsútér és ren-
dezvényhelyszín kialakítása miatt a 
KISDUNA-VILL Építőipari és Szolgál-
tató Kft-től az előterjesztési szerinti két 

áramvételezési pontokat.
- úgy döntött, hogy szociális tűzifa pályázat kapcsán a 90 m3 

tűzifa szállítási költségét összesen: 664.464 Ft-ot az önkormány-
zat önerőként biztosítja.

- úgy döntött, hogy az Újhartyán Hősök tere 3, 371 hrsz-ú, 
kivett lakóház és udvar megnevezésű, a városháza melletti köz-
vetlen ingatlant,  a tulajdonosok szándéknyilatkozata (ajánlata) 
alapján 59.500.000 Ft a felajánlott vételárért nem vásárolja meg, 
vételárnak 35 millió forintot határozott meg.

2022. november 24. testületi ülésen: 

- úgy döntött, hogy a 2023. évi igazgatási szünetről szóló ren-
deletet elfogadja az alábbiak szerint:

2023. augusztus 01-től 2022. augusztus 18-ig, (14 munkanap) 
valamint

2023. december 21-től 2024. január 02-ig (5 munkanap)
Az igazgatási szünet ideje alatt ügyfélfogadás nincs, de a 

halaszthatatlan ügyekben – elsősorban anyakönyvi ügyintézés 
– ügyelet tartására kerül sor, melynek szabályozása jegyzői uta-
sításban történik.

- úgy döntött, hogy a 2023. évre 160 millió forintos folyó-
számlahitelt vesz fel a számlát vezető Takarék Bank Zrt-től.

- úgy döntött, hogy a korábban megalkotott vagyonrendeletét, 
annak mellékleteit módosítja, így a rendeletben átvezetésre ke-
rültek a megfelelő vagyontárgyak, üzleti vagyonhoz illetve for-
galomképtelen vagyontárgyhoz.

BETEKINTÉS A KÉPVISELŐTESTÜLET MUNKÁJÁBA
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- úgy döntött, hogy a korábban kijelölt búcsútér helyszíne a 
Monori út végén felülvizsgálatra került, mivel a víztelenítése igen 
költséges lenne, így 2023-tól a búcsú helyszínének a Hernádi út 
végén lévő Sportcsarnok tartalék területet jelöli ki.

- úgy döntött, hogy a 2023. évire gyepmesteri feladatok elvég-
zésére szerződést köt az Ócsai Szent Ferenc Állatotthon Alapít-
vánnyal (2364 Ócsa, Újerdő u. 33.) az elhagyott kutyák állatott-
hon telephelyére történő szállítására.

- úgy döntött, hogy a TOP-PLUSZ-1.2.3-21-PT1-2022-00001 
kódszámú projekt Újhartyán Epres utca kiszélesítésére kapott 
150.000.000.- Ft többlettámogatást elfogadja. A Pályázat kereté-
ben az utca kiszélesedik, mindkét oldalon járda épül és az út men-
tén fasort alakít ki az Önkormányzat.

Schulcz József 
polgármester

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy az önkormányzat szoci-
ális célú tűzifa vásárláshoz támogatást kapott, melyet szoci-
ális rászorultság alapján a lakosság természetbeni támogatá-
sára kell biztosítani.

A Belügyminisztérium által támogatásként megítélt 90 
m3 mennyiségű tűzifa kerül kiosztásra a benyújtott kérel-
mezők között. A tűzifát az Önkormányzat csak a fenti keret 
erejéig tudja biztosítani.

A keménylombos tűzifa a Budapesti Erdőgazdaság Zrt-
től került beszerzésre.

A tűzifa minőségére és méretére vonatkozó paramétere-
ket a pályázati kiírás 12. pontja szabályozza, így a tűzifa 
minőségére vonatkozóan az önkormányzat nem vállal fele-
lősséget.  

Az Önkormányzat a benyújtott pályázatban a megítélt 
támogatáson felül önrészt is kell vállalnia a tűzifa beszer-
zésére. A támogatás mértéke 1.885.950 Ft, az önkormányzat 
által biztosított önrész 165.100 Ft. 

Ezen felül az önkormányzatot terheli az erdőgazdálkodó-
tól a településre történő szállítás költsége. Az idei évben a 
szállítás költségeire 664.464 Ft-ot biztosít az önkormányzat 
a költségvetéséből. 

Újhartyán Város Önkormányzat képviselő testülete térí-
tésmentesen tűzifát biztosít azon szociálisan rászoruló sze-
mélyek részére, akik Újhartyán közigazgatási területén beje-
lentett lakóhelye állandó lakcíme van. 

A kérelem benyújtásának és a megállapításnak feltétele, 
hogy a kérelmező lakásának fűtését fatüzelésre alkalmas tü-
zelőberendezéssel biztosítja.

Az önkormányzat a fatüzelésre alkalmas tüzelőberende-
zést meglétét ellenőrzi.   

A támogatás egy ingatlanra csak egy jogosultnak állapít-
ható meg.

A támogatásban részesülő személy, ha a tűzifát nem saját 
háztartásában használja fel, másnak átadja vagy értékesíti, a 
támogatás visszafi zetésére lesz kötelezve.

A szociális tűzifa iránti kérelmek és a kötelezően benyúj-
tandó mellékletként a jövedelemigazolásokat 2022. novem-
ber 30. napjáig volt lehetőség benyújtani az Újhartyáni Pol-
gármesteri Hivatalban. 

A benyújtott kérelmek elbírálásról átruházott hatáskörben 
a Szociális Bizottság dönt, a képviselő testület által megha-
tározott - A szociális célú tűzifa juttatás szabályairól szóló 
10/2022. (VI. 24.) Önkormányzati rendelet alapján.

Újhartyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
szociális célú tűzifa juttatás szabályairól szóló 10/2022. (VI. 

24.) önkormányzati rendelete alapján települési támogatás 
tűzifa formájában annak nyújtható, akinek háztartásában 
együtt élő személyek egy főre jutó jövedelme nem haladja 
meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 
150%-át (42.750.- Ft) egyedül élő esetén az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének a 200 %-át (57.000.- Ft). 
A szociális bizottság a meghatározott jövedelemhatároktól 
különös méltányolást érdemlő esetben eltérhet.

A támogatás megállapításakor előnyben kell részesíteni 
azt, aki

a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló tör-
vény szerinti 

a) aktív korúak ellátására, időskorúak járadékára, vagy – 
tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában 
történő nyújtására – települési támogatásra (e támogatásban 
részesülők közül különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rend-
szeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatásban része-
sülők)

b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 
szóló törvényben szabályozott halmozottan hátrányos hely-
zetű gyermeket nevelő család

c) kiskorú gyermeket nevelők,
d) egyedül élő időskorúak

A tavalyi évben 93 m3 tűzifa került kiosztásra 70 kérelme-
ző részére. Az idei évben 90 m3 kerül kiosztásra a határidőig 
benyújtott kérelmek alapján, a támogatásban részesítettek 
részére 2023. február 15. napjáig. 

A tűzifa kiosztásárára vonatkozó tájékoztató, minden tá-
mogatásban részesített részére a megállapító határozattal 
együtt kiküldésre kerül.

A Szállítói szerződés alapján a Budapesti Erdőgazdaság 
Zrt részéről a 2022. évben 48 m3, 2023. januári hónapban 42 
m3 tűzifa kerül kiszállításra a Béla gödörbe. 

Beszámoló a 2022. évi szociális tűzifa igénylésről
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A Kormány döntése alapján december 22. (csütörtök) és január 6. (péntek) között 
zárva tartanak a minisztériumok és a különböző szintű kormányhivatalok, Ennek az 
intézkedésnek a kiterjesztéséről döntött a Kormány a 460/2022. (XI.10.) rendeleté-
ben. Eszerint az intézkedés alkalmazható a különleges jogállású szerveknél, illetve 
a helyi önkormányzatoknál is.

Újhartyán Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ezzel összhangban el-
fogadta, hogy 2022. december 21. (szerda) és 2023. január 8. (vasárnap) között a 
Polgármesteri Hivatalban igazgatási szünet lesz érvényben. A döntés értelmében 
a Jegyző köteles az igazgatási szünetre eső valamennyi munkanapra szabadságot 
kiadni a Polgármesteri Hivatalánál foglalkoztatott személyek számára. 

Az Újhartyáni Polgármesteri Hivatal ennek értelmében 2022. december 21. 
és 2023. január 8. között feladatait nem látja el, az ügyfélfogadás nem műkö-
dik.

Kérjük tájékoztatásunk szíves tudomásul vételét!

Igazgatási szünet az Újhartyáni Polgármesteri Hivatalban

2022. november 28-án lezárult a 2022. évi népszámlálás, 
amely Magyarországon ebben az évben 16. alkalommal ke-
rült megrendezésre. Olyan statisztikai adatforrás, amely tel-
jes körű képet nyújt hazánk népességi és a lakásállományi 
jellemzőiről.

A népszámlálás 3 szakasza az alábbiak szerint zajlott:
– október 1. és október 16. között az adatszolgáltató maga, 

elektronikus felületen tölthette ki a kérdőívet
– október 17. és november 20. között zajlott a számlálóbiz-

tosi terepmunka
– november 21. és november 28. között a pótösszeírásra 

volt lehetőség
Újhartyánon összesen 1304 cím ellenőrzésére, illetve ösz-

szeírására került sor, ebből 1278 belterületi, 22 külterületi 
cím. A háztartások 65 %-a online kitöltötte a kérdőívet, így a 
számlálóbiztosoknak ezeknél a címeknél már csak címellen-
őrzést kellett végrehajtani. 

A számlálóbiztosokhoz a Központi Statisztikai Hivatal ál-
tal meghatározott kódszámú körzetek tartoztak, ezeket kellett 
bejárniuk, címellenőrzést, rendezést végezni, az internetes 
önkitöltést nem teljesítő háztartásokat felkeresni, személyi és 
lakáskérdőíveket kitölteni, ez Újhartyánon 312 lakáskérdőív 
és 545 személyi kérdőív összeírását jelentette.

Szeretnénk megköszönni a népszámlálás helyi végrehajtá-
sában érintettek nevében, hogy az újhartyáni háztartások na-
gyon együttműködőek voltak és készségesen által a számlá-
lóbiztosok rendelkezésére, így a jogszabályi kötelezettségnek 
eleget téve a kötelező adatszolgáltatás gördülékeny előre-

haladásában közreműködtek. Ezzel elősegítették, hogy nem 
csak hazánkról, annak demográfi ai jellemzőiről, nemzetiségi 
és vallási összetételéről, iskolázottságáról, foglalkoztatottsá-
gáról, lakáskörülményeiről kapjunk pontos képet, hanem a 
településünkről is!  

Külön köszönjük a számlálóbiztosok munkáját, akik sta-
tisztikai adatszolgáltatás határidőre történő teljesítésében 
kulcsfontosságú szerepet játszottak, nevezetesen: Surman 
Terézia Róza, Bicskei Brigitta, Disztl Adrienn Gabriella, 
Fajthné Lang Emese, Lang Anita, Mészáros Klaudia.

A Központi Statisztikai Hivatal országos eredmények fel-
dolgozását követően fogja közzétenni az összegyűjtött ada-
tokat.

Lezárult a 2022. évi népszámlálás!
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Újhartyán újszülöttjeit köszöntötték
Évek óta hagyomány, hogy Újhartyán önkormányzata 

köszönti a város újszülöttjeit. Az idei esztendőben 27 csa-
lád kapott meghívót az ünnepségre, ahol apró ajándék várta 
őket. Schulcz József polgármester a köszöntőjében kiemel-
te, hogy a gyerekek születése egyaránt fontos a családok és a 
kisebb közösség, azaz a város közösségének is. Nincs annál 
felemelőbb érzés, mint egy új jövevény érkezése, aki értel-
met ad életünknek és boldogságunk forrása lesz. 

T.A

Janikovszky Éva: Örülj, hogy lány! 
Van, amit az ember előre megérez.
Különösen akkor, ha babát vár.
Nem voltam kíváncsi, hogy mi lesz,
mert tudtam, hogy nekem csak fi am lehet.
Még azt is elhittem, hogy
egy apa csak a fi únak örül.
Sőt azt is, hogy egy anya is jobban örül a fi ának.
Mert a lányok kényeskedők, nyafkák, hiúk.
A fi úk meg okosak, bátrak, erősek.
Fiút vártam.
Szőkét és kék szeműt. 
Máriuszt, Krisztiánt vagy Tituszt.
Barna hajút és fekete szeműt.
Farkast, Rómeót, Ivánt.
Erőset, bátrat, 
akiből sportbajnok lesz:
Attilát, Botondot, Hunort.
Okosat, tehetségeset, 
aki majd szakállt növeszt és 
szemüveget hord: 
Ambrust, Norbertet vagy Boldizsárt.
Már eljött az ideje,
és én még mindig nem döntöttem.
Mert az apja is mondott néha neveket,
és ezzel csak megzavart.
Végül úgy határoztam, hogy
előbb megnézem a fi amat,
és attól függően, hogy az erő és a bátorság, 
vagy a nagy ész és a tehetség látszik rajta jobban:
Olivér, Dávid vagy Bonifác lesz.
Úgy tőlem kérdik, hogy mi legyen a neve,
ha már megszületett.
Hát valóban tőlem kérdezték, 
csak előbb annyit mondtak: 
GRATULÁLUNK, ANYUKA! KISLÁNY!
Mert úgy látszik, néha egy anya is tévedhet a megérzéseiben.
Meg azok is, akik ránézésből biztosan tudták, hogy fi ú lesz.
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Bakonszegi Alíz Dormány Fanni

Schmitt er Kira

Sándor Rebeka

Parti  Lujza

Ónodi Iza Olívia

Novák Lelle

De amikor meghallottam, hogy én most már igazán anyuka vagyok,
és kislányom van, eszembe se jutott, hogy fi út vártam,
csak annak örültem, hogy végre megszületett és egészséges,
és amikor fölsírt, tudtam, hogy csak ő lehet a mi gyerekünk,
senki más.
Hogyan is lett volna fi ú, mikor kislány! 



8 2022. december8 2022. december

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Janikovszky Éva: Örülj, hogy fi ú!
Van, amit az ember előre megérez.
Különösen akkor, ha nemsokára anya lesz. 
Biztos voltam benne, hogy nekem csak kislányom lehet. 
A fi úk szemtelenek, durvák és csúnyán beszélnek. 
A lányok szépek, kedvesek és szeretik a mamájukat. 
Nekem lányom lesz.
Szőke hajú és kék szemű. 
Angyalka, Tünde vagy Virág. 
Vagy fekete hajú és sötét szemű.
Akkor meg Réka, Klaudia vagy Dorottya.
Esetleg Seherezádé. 
Persze lehet vöröses hajú és zöld szemű:
Rebeka, Mónika vagy Kleopátra,
s ha gesztenyebarna lesz, szürkés-kékes-zöld szemmel: Kinga, 
Georgina vagy Gyöngyvér.
Már eljött az ideje, 
és én még mindig nem döntöttem.
Mert az apja is mondott neveket, 
és ezzel csak megzavart.
Végül úgy határoztam, hogy előbb majd
megnézem, hogy milyen színű a haja meg a szeme, és attól függő-
en lesz Amanda, Imola vagy Fruzsina. 
Úgyis tőlem kérdik, hogy mi legyen a neve, ha már megszületett.
Hát valóban tőlem kérdezték, csak előbb annyit mondtak: 
GRATULÁLUNK, ANYUKA! KISFIÚ!
Mert úgy látszik, néha még egy anya is tévedhet a megérzései-
ben.
És az az érdekes, hogy amikor meghallottam, hogy én most már 
igazán anyuka vagyok, és kisfi am van, eszembe se jutott, hogy 
lányt akartam, csak annak örültem, hogy végre megszületett és 
egészséges, és amikor fölsírt, tudtam, hogy csak ő lehet a mi gye-
rekünk,
Hogyan is lett volna lány, mikor fi ú! 
És amikor megkérdezték, hogy mi legyen a neve,
mindjárt kettőt is mondtam, 
pedig nem is gondolkoztam rajta, 
csak egyszerűen tudtam, hogy úgy hívják.
Különben is, nehéz lett volna eldöntenem, 
hogy melyik név illik jobban hozzá, mert kicsit kopasz volt, és nem 
nyitotta ki a szemét.
De amikor mellém fektették,
és azt mondtam neki, hogy drága kisfi am,
láttam, hogy megérti,
és ő is szeretné nekem azt mondani, hogy drága anyukám.

Gyulavári Botond

Herbert Máté

Kaldenecker Áron

Rednas Dominik

Lakó Benedek

Kancsár Dominik
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Kaldenecker Áron

Tisztelt Szülők!

Az Egészségházban minden szombaton lehetőség nyílik 
pszichológiai tanácsadás igénybevételére 9.00-14.00 óra 
között, Újhartyáni lakosú gyerekek számára.
A szolgáltatást a város Önkormányzata biztosítja, 
igénybe vétele térítésmentes.
Főbb problématerületek, melyek megoldásában a 
pszichológus segít (teljesség igénye nélkül):

önértékelési, beilleszkedési, szorongásos • 
problémák
(kortárs)kapcsolati konfl iktusok• 

pszichoszomatikus tünetek• 

stressz-és indulatkezelési nehézségek• 

neveléssel kapcsolatos tanácsadás• 

pályaválasztás, pályatanácsadás• 

A hétvégi időpont lehetővé teszi a gyermek és a szülők 
időbeosztásának rugalmas kezelését.
Tanácsadásra jelentkezés és annak megkezdése az 
intézményvezetők (óvoda, iskola) javaslata alapján 
történik, folyamatos jelleggel, első szülőkonzultációt 
követően, valamint a helyszínen szombati napon.

A petárda használata továbbra is tilos, de tűzijátékot lehet használni a 
megfelelő módon.

Közeleg a szilveszter, ilyenkor legálisan lehet használni a nagyobb pi-
rotechnikai eszközöket is. Aki tűzijátékozni akarna újévkor, annak igen 
szigorú előírásokat kell betartania.

Fontos kiemelni, hogy a petárda birtoklása, felhasználása egész 
évben tilos!

Tűzijátékterméket kizárólag engedéllyel rendelkező forgalmazótól, 
magyar használati utasítással ellátva vásároljon! Úgy tárolja azokat, hogy 
a gyermekek ne férhessenek hozzá!

Ügyeljen a biztonságos indításra! Használjon szúrólángot adó gáz-
gyújtót, vihargyufát! Kézben tartva ne működtessen tűzijáték terméket, 
és ne hajoljon fölé! Győződjön meg arról, hogy függőleges irányban 
semmilyen akadály nincs a termék útjában, és oldalirányban tartsa be a 
gyártó által meghatározott, a használati útmutatóban szereplő biztonsági 
távolságot!

A tűzijáték-rakéta vezetőpálcáját stabilan álló csőből indítsa, mely le-
het egy üres pezsgősüveg is!

Vigyázzon arra, hogy az Ön szórakozása ne veszélyeztessen embe-
reket, állatokat, tárgyakat, épületeket, a környezetet!

A legfontosabb szabályok 
a szilveszteri tűzijáték használatról
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A járművezetés nem kötelező senkinek, ez egy lehetőség. 
Mivel fokozottan balesetveszélyes tevékenység, ezért egész-
ségügyi szempontból is többfeltételnek kell megfelelnie an-
nak, aki szeretne B kategóriás, vagy ennél magasabb foko-
zatú jogosítványt szerezni.

Alkalmassági vizsgálat során mindenkit fi zikálisan meg-
vizsgál háziorvosa, melybe beletartozik a vérnyomásmérés, 
a tüdő és a szív fi zikális vizsgálata, a látásélesség, látótér 
vizsgálata, alap neurológiai vizsgálat stb. Mindenkinek ké-
rünk egy laborvizsgálatot, melyből azokat a nagy kockázatú 
megbetegedéseket próbáljuk kiszúrni, amik a vezetés biz-
tonságára is kihathatnak. Ilyenek a vércukor, vesefunkciós, 
májfunkciós értékek, a vérzsírok stb.

2015 óta az is törvénybe van foglalva a fentiek mellett, 
hogy az alvási apnoe irányába is történjék szűrővizsgálat, és 
ha a vizsgálat alapján felmerül a betegnél az alvás közbeni 
súlyos légzészavar a következményes nappali aluszékony-
sággal, akkor a beteg köteles elmenni az előírt kivizsgálásra, 
és annak pozitivitása esetén kötelező élnie az előírt keze-
léssel, ha szeretné jogosítványát megtartani. Erre nem csak 
a saját egészsége és vezetés közbeni biztonsága érdekében 
van szükség, hanem a közlekedésben résztvevő embertársa-
ink biztonsága érdekében is.

Biztosan emlékeznek a velencei busztragédia elszomorító 
történéseire. Ott is egy kezeletlen alvási apnoe okozta a tra-
gédiát, és a sofőr betegsége miatt sok embertársunk halt meg 
akkor, köztük gyerekek is.

Ha valakinek valamilyen krónikus megbetegedése van, 
akkor a törvény a fent előírtaknál több vizsgálatot ír elő, 
hogy a szakértői tevékenységet végző háziorvos felelősség-
teljesen tudjon dönteni arról, hogy a kérelmező valóban al-
kalmas-e gépjármúvezetésre.

Magasvérnyomás esetén pl. szükséges a vizsgálat előtt 
minimum 2-3 napig otthon nyugalomban megmérni (be-
szélni sem szabad a mérés közben, előtte érdemes legalább 
S percig csöndben, kényelmesen ülni) és feljegyezni a vér-
nyomást és a pulzust, majd ezt a naplót bemutatni a házior-
vosnak. Egy éven belül kell, hogy legyen a betegnek sze-
mészeti, és laborlelete. Ha az orvos azt látja az eeszt-ből, 
hogy a beteg ki sem váltja az előírt vérnyomáscsökkentőket, 
akkor az orvosnak joga van alkalmatlan véleményt adni, ha 
még ezekhez több más rizikófaktor is csatlakozik, ami növe-
li a hirtelen szívhalál, akut stroke és/vagy akut szívinfarktus 
kockázatát (pl. dohányzás, magas életkor, magas vérzsír ér-
tékek, magas vércukor érték stb.), akkor az orvos szintén az 
alkalmatlanság mellett dönthet.

Cukorbetegség esetén a fentieken kívül szükséges szemé-
szeti vizsgálat és egy plusz laborvizsgálat is, az ún. HgbA1c 
érték, amely 3 hónapra visszamenően mutatja a vércukor ér-
tékének átlagát, tehát azt, hogy mennyire van egyensúlyban 
a beteg cukorháztartása. Ez nagyban függ attól, hogy a beteg 
mennyire tartja be az előírt diétát, hajlandó-e eleget mozog-
ni, eleget aludni, szedi-e rendesen az előírt gyógyszereket. 
Ha az érték magas, akkor az orvos vagy diabetológushoz 
küldi a beteget, vagy újra átbeszéli vele a teendőket. Ilyen-
kor, ha a mért értékek vélhetően a beteg hanyag magatartása 

miatt nincsenek célértéken, akkor az orvosnak joga van kor-
látozott időre megadni az alkalmasságot — pl. 3-12 hónapra 
— és a megadott idő múlva új felülvizsgálatot elrendelni, 
melyből kiderülhet, hogy a beteg mennyire vette komolyan 
az ő kötelességeit ahhoz, hogy egészségügyi szempontból 
alkalmassá váljon a gépjármúvezetésre.

Ha a cukorbeteg inzulint vagy más olyan tablettás vagy 
injekciós készítményt használ, aminél előfordulhat hirtelen 
kialakuló alacsony vércukorszint, akkor a háziorvos az al-
kalmassági vélemény kiadása előtt köteles őt diabetológiai 
szakrendelésre is elküldeni, ahol a szakorvos kell, hogy ki-
mondja, hogy diabetológiai szempontból alkalmas-e a beteg 
a gépjármúvezetésre.

Ha bármilyen komolyabb szívbetegsége van a betegnek 
(pl. pitvarfi brilláció), korábban szívinfarktuson vagy szív-
műtéten esett át, esetleg aorta tágulata van, akkor kardioló-
gus szakvélemény is szükséges az alkalmas elbírálásához.

Ha korábban stroke-ja volt a betegnek, vagy csak átmene-
ti agyi vérellátási zavar, ún. TIA, akkor neurológus szakvé-
lemény kell. Szintén neurológia szakvélemény kell korábbi 
eszméletvesztés, agyműtét, régebben előforduló epilepszia, 
ismeretlen eredetű eszméletvesztés, stb. esetén.

Ha valaki az egyik szemére nem lát, vagy az egyik fülére 
60dB-t meghaladó hallásvesztése van, akkor szemész, illet-
ve fül-orr-gégész szakorvos véleménye szükséges.

Pszichiátriai megbetegedések esetén, pl. alkoholizmus, 
drogok használata esetén pszichiáter szakvéleménye szük-
séges.

Valamelyik végtag hiánya esetén minden esetben másod-
fokon történik az elbírálás, tehát a háziorvos először nem 
adhat ki szakértői véleményt, hanem bizottság elé kell kül-
denie a beteget.

Bizonyos életkor felett a fentiek mellett a páciens reak-
cióideje, mozgásának meglassultsága is beleszámíthat abba, 
hogy alkalmas-e gépjármúvezetésre.

Mint látják, ahhoz, hogy a háziorvos felelősségteljesen 
tudjon dönteni, még egy egészséges, fi atal páciens esetében 
is minimum egy éven belüli teljes laborra van szükség a fi zi-
kális vizsgálat előtt. Ha valaki szeretné az ehhez szükséges 
vérvételt kényelmesen a nyáregyházi rendelőben elvégez-
tetni, akkor minimum két héttel az alkalmassági vizsgálat 
időpontja előtt kérjen ehhez tőlünk beutalót és időpontot, 
lehetőleg e-mail-en, esetleg telefonon keresztül. Az alkal-
massági vizsgálathoz is kérem, hogy minden esetben időben 
foglaljanak időpontot a rendelésre.

Sajnos manapság a szakorvosi rendelésekre több hét, sőt, 
több hónap csúszással tudnak csak időpontot adni, ezért ké-
rem, hogy ezekre is időben kérjenek tőlünk beutalót, illetve 
a szakrendelőtől időpontot.

Az alkalmassági vizsgálatért minden esetben a törvénynek 
előírt összeget kell fi zetni, melyet a közelben lévő postán 
egy sárga csekk segítségével gyorsan megtehetnek. A befi -
zetésről a számlát postán fogják kapni az önkormányzattól.

A fentiek a kishajó vezetői alkalmassági vizsgálat és a lő-
fegyver tartási engedélyhez szükséges alkalmassági vizsgá-
lat esetén is szükségesek.

internet: Dr. Tőzsér Berta Mária

Jogosítvány meghosszabbításához szükséges 
orvosi alkalmassági vizsgálatok
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Kevesen gondolnák, hogy a légszennyező anyagok ki-
bocsátása szempontjából a lakossági eredetű szennyezés 
áll az élen. 

Ennek jelentős része az elavult vagy szabálytalanul üze-
meltetett lakossági tüzelőberendezések, illetőleg a helyte-
lenül megválasztott tüzelőanyagok felhasználása követ-
keztében kerül a levegőbe.

A szabálytalanul üzemeltetett tüzelőberendezések és/vagy 
a helytelenül megválasztott tüzelőanyagok a légszennyezé-
sen kívül az alábbi két eseményt idézhetik elő:

1. szén-monoxid mérgezést
A szén-monoxid-mérgezés nehezen észrevehető, hiszen 

annak tünetei: rosszullét, szédülés, fejfájás, hányinger és 
fáradtság könnyen összetéveszthetőek egyéb betegségek tü-
neteivel. 

Magas szén-monoxid-koncentráció esetén ájulás, és né-
hány percen belül halál is beállhat.

A szén-monoxid veszélyes mennyiségű feldúsulása a la-
kásban alapvetően három okra vezethető vissza:

1. Nem megfelelő a nyílt lánggal égő berendezés műszaki 
kialakítása. - Üzembe helyezés előtt mindig SZAKEMBER 
nézze át!

2. A nyílt lánggal égő berendezés levegő utánpótlása nem 
biztosított. - Az újonnan beszerelt, jól szigetelő nyílászárók 
légáteresztő képessége minimális, ezért jelentősen csökken 
az épületbe bejutó oxigén mennyisége.

3. Elmaradt a berendezések karbantartása, tisztítása, 
vagy a kéményseprés - Kifejezetten javasolt a gázfogyasz-
tó-berendezéseket évente szakemberrel felülvizsgáltatni, ez 
egyébként a berendezések olcsóbb üzemeltetéséhez is hoz-
zájárul. 

Hogyan előzheti meg a szén-monoxid kialakulását?
• A nyílt lánggal égő tüzelő-, fűtő-, vízmelegítő és főző-

eszközök telepítését bízzuk szakemberre!
• A nyílt lánggal égő berendezések a szoba levegőjét hasz-

nálják az égés során. Biztosítsuk ezek levegő-utánpótlását!
• Évente tisztíttassuk ki és vizsgáltassuk felül a nyílt láng-

gal működő eszközöket!
• Tegyük lehetővé, hogy a kéményseprő el tudja végezni 

az időszakos ellenőrzést!
• Az ajtók, ablakok cseréjénél ügyeljünk rá, hogy legyen 

résszellőző az újonnan beépített, jól záródó nyílászárókon!
• Az elszívó és a nyílt lánggal égő berendezés együttes 

működése is hozzájárulhat a szén-monoxid kialakulásához. 
Ezeket soha ne működtessük együtt!

• Az esetek fele a fürdőszobában történik, mert azok lég-
tere általában kicsi, így a vízmelegítő gyorsan elhasználja az 
égéshez a szoba levegőjét. A szellőzőrácsot soha ne takarjuk 
le, vagy szüntessük meg!

Érdemes megbízható forrásból szén-monoxid-érzékelőt 
vásárolni.

2. kéménytüzet
Kéménytűz két okból következhet be: ha a korom gyul-

lad meg, vagy ha a szuroklerakódás kap lángra. 

A kéménytüzek nagy része a helytelen tűzrakás és nem 
megfelelő tüzelőanyag használata miatt keletkezik 

Az okok között a második a kémény építőanyagainak 
elöregedése, az égéstermék-elvezető nem megfelelő mű-
szaki állapota. 

Fontos, hogy a kéményseprő által megállapított kémény-
hibákat mihamarabb, lehetőleg a fűtési szezont megelőző-
en, szakemberrel javíttassák ki! Életveszélyes hiba feltárása 
esetén semmiképpen ne használják a tüzelő-, fűtőberende-
zést és a kéményt a hiba teljes elhárításáig és az új haszná-
latbavételi engedélyek beszerzéséig!

Mit tehet Ön? Gondolja meg kétszer is, mit tesz a tűz-
re! Ne kerüljön az égéstérbe rongy, gumi, műanyag, színes 
vagy fényes reklámújság, festett, lakkozott fa vagy bútorlap, 
mert ezek elégetésekor több korom rakódik le a kémény-
ben, tönkre teszik a tüzelőberendezést. Az elszurkosodott 
korom begyulladását közvetlenül kiválthatja, ha hirtelen 
elégő tüzelőanyagot – fenyőfatűlevél, gyaluforgács, dióhéj 
stb. – használunk. Az izzó parazsat tartalmazó tűztérbe tilos 
nagy mennyiségű tűzifát betenni, mert nem lehet az ehhez 
szükséges mennyiségű levegőt biztosítani, ami elégtelen 
égéshez, rosszabb esetben robbanásveszélyhez vezethet. A 
tökéletlen égés során felszabaduló gázok egy része nem tá-
vozik a kéményen keresztül, így saját otthonunk levegőjét is 
megmérgezzük.

Kéményseprő ügyfélszolgálat 1818 szám, 9.1-es menü

Biztonságosan készüljünk az adventi időszakra, majd 
a karácsonyra!

A legtöbb tüzet a gyertyák és mécsesek okozzák. Külö-
nösen fi gyelni kell arra, hogy a kiszáradt adventi koszorú 
nagyon könnyen lángra kap, ezért a gyertyát ne a terítőre, 
hanem mindig egy tűzálló alátétre helyezze, és az égő gyer-
tyákat soha ne szabad felügyelet nélkül hagyni.  

Fontos, hogy a fényfüzéreket megbízható helyről vásárol-
juk meg. A rossz minőségű fényfüzér nemcsak az áramütés, 
hanem a tűz kialakulásának lehetőségét is magában hordoz-
za. Ha a korábbi években megvásárolt díszt vesszük elő, 
használat előtt mindig ellenőrizni kell annak sértetlenségét. 
Ha a vezeték vagy a hosszabbító megtört, eldeformálódott, 
megolvadt, nem szabad többet használni. Éjszakára, vagy a 
távollétünk idejére mindig ki kell húzni a konnektorból.  

A kiszáradt karácsonyfára soha ne tegyünk gyertyát vagy 
csillagszórót, mert a kiszáradt fenyő könnyen meggyullad-
hat. A karácsonyfát érdemes úgy elhelyezni, hogy legalább 
másfél méterre legyen a fűtőtesttől, kandallótól.  

Az adventi időszak és az ünnepek alatt több időt töltünk 
a konyhában, elég egy kis fi gyelmetlenség, egy tűzhelyen 
felejtett olajjal teli serpenyő, és máris megtörténhet a baj. 
Fontos, ha a zsír vagy olaj meggyullad, azt soha ne oltsa 
vízzel! Helyette tegyen rá például fedőt, és kapcsolja ki a 
tűzhelyét.

Érdemes megbízható forrásból füstérzékelőt vásárolni.
A füstérzékelővel a lakástűz hamarabb észlelhető!”

Gere Imre tű. ezredes
    tűzoltósági tanácsos, kirendeltség-vezető

A megfelelő tüzelőberendezés és égéstermék elvezető!
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Az előző kiadványban írtam arról, hogy az Önkormány-
zat megbízásából az MKB Consulting Kft elkészítette az 
Integrált Településfejlesztési Stratégia felülvizsgálatát és a 
Településfejlesztési Koncepciót. Az októberi ülésen ezt az 
Önkormányzat elfogadta és jóváhagyta, hogy véglegesítsék 
azt. Az alábbi gondolatok a Koncepció anyagából származ-
nak:

„A koncepció és stratégia elkészítésének célja, hogy a 
város széleskörű partnerségben megtervezett, egyeztetett, 
majd elfogadott stratégiai dokumentuma alapján a stratégiá-
ban lefektetett célokhoz illeszkedő projektjeit uniós és hazai 
forrásokból végre tudja hajtani.

A település jövőképe a társadalmi, gazdasági, táji, termé-
szeti és épített környezetére vonatkozóan:

Rendezett, gyarapodó, kinyíló kisváros az ország ütő-
erén

Újhartyán a jövőben tovább viszi városi rangot kivívó di-
namikus fejlődését, amellyel biztosítja a népessége fenntart-
ható növekedését, emeli és városi szerephez méltóan szélesíti 
a lakossági szolgáltatások színvonalát. Mindemellett megőr-
zi történelmi örökségét és ápolja a sváb hagyományokat. A 
vállalkozásbarát környezettel és az együttműködések erősí-
tésével a külső negatív gazdasági hatásoknak ellenálló in-
novatív, rugalmasan alkalmazkodó gazdaságot teremt. Nagy 
hangsúlyt fektet a környezeti változásokhoz alkalmazkodó, 
fenntartható, klímabarát infrastruktúra megteremtésére.

A város jövőképe a térségi szerepére vonatkozóan 
Újhartyán a Ferihegyi Gazdasági Övezetben fekszik. 

Ezen a területen Pest megye fejlesztésének kiemelt célja, 
hogy a már megtelepedett nemzetközi cégek, logisztikai 
bázisok ellátási láncaihoz több hazai vállalkozás is be tud-
jon kapcsolódni. A térségen belül gazdasági-foglalkoztatási 
szempontból kiemelkedő szerepre törekszik, amelyhez bő-
víti a jelenlegi ipari park területét és tovább fejleszti a vál-
lalkozásbarát környezetet. Gazdasági súlyát és részesedését 
a térségen belül növelni kívánja. Erőteljesebben bekapcso-
lódik a megyén belüli és a megyén áthaladó kereskedelmi, 
gazdasági és turisztikai áramlásokba.

Újhartyán olyan kisvárossá fejlődik, amely a befek-
tetők és az új lakóhelyet keresők számára vonzó célponttá 
válik.  A város mikrotérsége szervező központjává válik és 
mikrotérsége számára ellátási, szolgáltatási és munkaerőpiaci 
központtá válik.

A város kiemelt fi gyelmet fordít az oktatási intézményei-
nek színvonalának növelésére és a középfokú oktatás és fel-
nőtt szakképzés kialakítására, amellyel térségi szerepkörét 
és ismertségét szélesíti. 

Újhartyán jövőbeni célkitűzése a várostérségi kapcsola-
tok erősítése, különös tekintettel a helyi örökség, kiemelten 
a sváb és a közösségi értékek kibontakoztatására, valamint 
a települések egyedi kulturális és szellemi tartalmakkal való 
összekapcsolására. A közösségek bevonása, a nemzetiségi és 
egyéb történeti örökség miatt jelenlévő sokszínűség jelentős 
erőforrás, ami helyi és térségi kezdeményezések, integrált 
területi tervezéssel készült programok kiinduló pontja. Az 
épített környezet újragondolása, újrahasznosítása hozzájárul 
a helyi szolgáltatások – beleértve szociális, oktatási és kép-
zési szolgáltatásokat – minőségének fejlesztéséhez. 

A településfejlesztési elvek 

Nyitott települési közösség 
Újhartyán kisváros lakóinak meghatározó életérzése, 

hogy „burokban élünk, burok határol minket”. Ez egyfajta 
szoros összetartozást, védettséget, erőt, önbizalmat ad la-
kosainak, mondhatni extra védettségben élnek… A mára 
már viszonylag magas betelepültek számát elfogadva, to-
vábbá az új társadalmi-gazdasági kihívásokhoz való igazo-
dás szándékaként a város nyitottabbá szeretne válni. Cél, 
hogy a helyi lakosság pozitívan fogadja a beköltözőket, 
segítse őket az integrációban és járuljon hozzá a közösségi 
befogadáshoz. 

Belső és térségi együttműködés
A városi belső és térségi együttműködési formái jelenleg 

még nem kielégítőek. A gazdasági és társadalmi szereplők 
egymástól elszigetelten, egymás munkásságát, tevékenysé-
gét kevésbé ismerve működnek. A belső együttműködések 
elősegítése a területi versenyképesség társadalmi, gazdasá-
gi és intézményi oldalát is növelnék, ráadásul pozitív ha-
tást gyakorolna a város általános imázsára és ismertségére. 
A 2021-2027 közötti Európai Uniós pénzügyi ciklusban 
továbbra is elvárt cél a hatékony térségi együttműködés… 
Újhartyán a dabasi járás alközpontjaként kíván működni. 
Ehhez a térségi együttműködés hatékony formáit és csator-
náit is működtetnie szükséges. 

Értékőrzés és értékteremtés
Újhartyán kisváros lakóinak meghatározó identitása a 

hartyáni lét. Ez több mint a sváb hagyományok megőrzé-
se, tekintettel arra, hogy a betelepülők száma nőtt az utóbbi 
évtizedekben és a rendezett, biztonságos, nyugodt, élhető 
kisváros értékei is előtérbe kerültek... Amellett, hogy az 
újhartyáni közösség egyik fontos értékét, a német nemze-
tiségi tradíciót a továbbiakban is fontos fenntartani, erősí-
teni, a kisváros egyfajta brandjének, márkanévként történő 
helytállásának feltétele, hogy új tartalmakkal töltsék fel, 

Városfejlesztés középtávon 2.
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különös érzékenységgel arra, hogy a német hagyományok 
mindemellett ne sérüljenek… 

Felkészültség, rugalmasság, agilitás, hatékonyság, inno-
váció

Az újhartyáni önkormányzat jó példával jár elöl abban az 
előrelátásban, felkészültségben és tenni akarásban, amelyet 
évek óta a város szolgálatába állítanak. A saját munkájuk 
befektetésén túl a tervek, elképzelések lakossággal történő 
társadalmasítása, elfogadtatása is a feladatuk részét kell ké-
pezze. 

A helyi társadalom tájékozottságának növelése, a lakosság 
bevonása a helyi és térségi fejlesztési folyamatokba, erősíti 
a kitűzött célok és a tervezett beavatkozások elfogadását, a 
lakosok saját környezetükkel, jövőképükkel kapcsolatos el-
várásait. 

A folyamatos monitoring tevékenység is hozzásegíti az 
önkormányzatot a reális, szükségszerű fejlesztések meg-
valósításához. A digitalizáció kiválóan szolgálhatja a ha-
gyományos városi feladatok ellátását, mint például egyes 
szolgáltatások biztosítását, a klímaváltozás hatásaira történő 
felkészülést, a kulturális örökség megőrzését, bemutatását.

Fenntarthatóság
A városfejlesztés kiemelt szempontja a társadalmi – gaz-

dasági – környezeti értelemben vett fenntarthatóság elve. 
A fenntarthatóság kiemelt tématerületei Újhartyánban 
az energiahatékonyság, takarékos területhasználat és a 
zöldítés. A Föld készletei kifogyóban vannak ásványi anya-
gok és az édesvízkészlet tekintetében egyaránt és ezt a je-
lenséget mindenki tapasztalja a szűkebb lakókörnyezetében 
is, például a területhasználatban végbemenő változásban, a 
beépített területek növekvő arányában, a termőföld csökke-
nésével párhuzamosan. A városban az utóbbi időkben az 
iparterület nagysága dinamikusan növekedett, amely-
ben még tartalékok is vannak. A település területi növe-
kedését csak fenntartható módon szabad engedni, kom-
pakt belterület megtartása javasolt a kielégíthető városi 
szolgáltatásokkal. Újhartyán esetében legerőteljesebben a 
fejlesztési területek korlátozottságát tapasztalhatjuk, így a 
területgazdálkodás kiemelt feladat. 

A társadalmi igényeinket sokszor úgy elégítjük ki, hogy 
az veszélyt jelent a jövő nemzedékére. Az energiaéhség csil-
lapítása, ill. a szénhidrogének helyett megújuló, alternatív 
energiaforrások alkalmazása válik szükségessé. A zöld át-
állás egy olyan szemlélet, elvárás, irányelv, amely sike-
res válasz lehet az éghajlatváltozás, környezetkárosodás, 
az erősen fogyatkozó, véges földkincseket érintő pazarló 
kitermelés, gyártás, fogyasztás és a túlnépesedés negatív 
hatásaira.

Esélyegyenlőség
Az EU-s esélyegyenlőség elvét – a nemen, faji vagy etnikai 

származáson, valláson vagy meggyőződésen, fogyatékossá-
gon, életkoron vagy szexuális irányultságon alapuló megkü-
lönböztetés elleni küzdelem – szem előtt tartva Újhartyánban 
kevés probléma adódik e téren. A tősgyökeres és betelepü-

lők közti kü-
lönbözőséget 
számon tartják, 
azonban ennek 
hátrányos kö-
vetkezményei 
nem jellemző-
ek, amelyet a 
jövőben a nyi-
tottabb maga-
tartással tovább 
kívánnak oldani.”

A fentieket nem Én írtam le, a tanulmányból csak sze-
mezgettem belőle. Az anyagból kiderül, hogy jó úton járunk. 
A gazdasági, infrastrukturális fejlettségünk kiemelkedő a 
környezetünkhöz képest. A tanulmány azonban tartalmaz 
negatívumokat is, amiket érdemes megfogadni, változtatni 
rajtuk. Fontos, hogy a település jelenlegi identitása megőr-
zése mellett nyitottabbá váljon, befogadóbbá. Biztosan javí-
tanunk kell a települési intézmények környezetbarát, energia 
hatékonyabb működésén. Ez a lakosság felé is jó példa lehet, 
hogy a családi házak, lakások, üzemek is ebbe az irányba 
fejlődjenek. Természetesen ez óriási anyagi teher minden-
kinek, de ezt tekinthetjük a jövőbe való befektetésnek. Aki 
tudja, tegye meg, mert ez felelősségünk a következő gene-
rációk felé. 

Nem szeretek a szomszédunkban dúló szörnyű háborúra és 
annak következményeire hivatkozni, de azt érdemes átgon-
dolni, ha az életünk kisebb energiafelhasználással történne, 
akkor a környezet terhelése is kevesebb lenne és közvetlenül 
a sokat emlegetett rezsi költségeink is kisebbek lennének. 
Sokszor találkozunk az ökológiai lábnyomunk nagyságával 
és ezt talán nem is értjük mit jelent. Remélem senkit nem 
sértek meg, ha megpróbálom egyszerűen megfogalmazni. 
Egy mutató, egy szám, ami megmutatja, milyen mértékben 
éljük föl természetes környezetünk megújuló javait, tartalé-
kát. Mennyivel több (vagy kevesebb) a felhasználás ahhoz 
képest, ami az adott évben regenerálódni tud. Ez egy nagyon 
fontos kérdés, hogy ha nem tudnak az elhasznált javak úja 
termelődni, akkor mi is történik. Valahonnan el kell vennünk 
az életünk fenntartásához. Valahol az értelmetlen túlfogyasz-
tás miatt hiány keletkezik. A túlfogyasztás napja 2022-ben 
május 30-ra esett Magyarországon, ezután már átlagosan 
ökológiai defi citet okoznak a magyarok a Földnek. Ezen a 
napon elértük a Magyarország által felhasznált erőforrások, 
Föld által újratermelni képes készletek rá eső részét… Talán 
érdekes megjegyeznünk, hogy a Föld bolygó Ökológiai láb-
nyoma 1970 decemberétől folyamatosan növekvő defi citben 
van. Végezetül azzal zárom ezt a kis gondolatébresztőt, hogy 
2021-ben még június 8.-ra esett a magyar túlfogyasztás nap-
ja. Szóval a feladat adott, nem más, mint az életünk, a gye-
rekeink jövője, hogy egy élhetőbb bolygót hagyjunk rájuk. 
Mindenkinek a saját lehetőségeihez mérten tenni kell ezért, a 
saját háztartásában, a vállalkozásában, az önkormányzatnak 
az intézményeiben és így tovább…

Heli András Településfejlesztési Bizottság vezetője.
forrás: MKB Consulting ITS anyaga.
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Karácsony előtt 4 héttel a legtöbb család asztalát adven-
ti koszorú díszíti, ennek négy gyertyája a katolikus vallás 
szerint a ,,hit a remény a szeretet és az öröm” érzelmi ka-
tegóriákat szimbolizálja. Intézményünkben ekkor nem a 
vallásgyakorlás a kiemelt cél, hiszen ez magánjog, hanem 
az, hogy a gyermekek megismerkedjenek a körülöttük lévő 
világ- az élő és élettelen környezet- működésével, a szo-
kásokkal, a hagyományokkal. Tehát az ünnepkörben az a 
feladatunk, hogy ezekről sokféle személyes tapasztalatokat 
szerezzenek az óvodai életükben. Az adventi ünnepkörben 
gazdag lehetőségeink vannak erre. A közösséghez tartozást 
erősítjük azzal, hogy nem csoportonként gyújtjuk meg az 
adventi koszorú gyertyáit, hanem az egész óvodai közösség 
együtt, az aulában ünnepel a gyönyörű nagy méretű adven-
ti koszorú körül minden adventi vasárnapot követő hétfőn 
délelőtt. Ekkor 10-15 percben karácsonyi dalokat éneklünk. 
Ez olyan szép, szinte érezzük, hogy a karácsonyi angyalok 
is velünk ott vannak…

Az idén az adventi koszorú gyertyagyújtásokra meg-
hívtuk az intézményünk Fenntartóját, a társintézmé-
nyek és a szülők közösségének vezetőit, sikerült ezekben 
az áldott napokban egy órácskára együtt kötetlenül beszél-
getni a közös tevékenységeinkről.

Az élő adventi naptár települési kezdeményezéséhez az 
idén is csatlakoztunk. Mivel az idei adventben a ,,Mackó” 
, mint a legkedvesebb gyermeki játék kapott főszerepet, az 
ablakunkat is a gyermekek által behozott édes-kedves 
macik díszítik. 

Óvodánk részt vesz az Újhartyán Város karácsonyi ren-
dezvényén, itt néhány pedagógusunk jelenlétével valósul 
meg a ,,Karácsonyi gyermekfoglalkoztató”, ahol céljaink 
szerint kellemes élményt szerezhetnek a gyerekek.

Ismét szervezés alá került december 13-án az ,,Eltern 

Hit-Remény-Öröm-Szeretet: 
Adventi programok a Gyermekvárban

Café”, azaz a Szülői kávézó, mely egy kötetlen kávézós 
reggel az óvoda aulájában a szülők-nevelők részére. Né-
metországi gyakorlatot honosítottunk ezzel már több éve, 
de sajnos az elmúlt évek korlátozásai miatt nem szervez-
hettük.

Az adventi ünnepkörben szokásaink szerint a két nagy-
csoportunk lelkesen és lelkiismeretesen készül a Betlehe-
mes játék bemutatására. Ennek színhelye Hefl er Gábor 
atya segítő támogatásával az Újhartyáni Római Katolikus 
műemlék templomunk.

A projekt felelős, Hanuschné Berczi Eszter óvodapeda-
gógus rengeteget dolgozott tervező szervezőként, kiemelt 
munkatársa pedig Lipi-Sásdi Edina óvodapedagógus. 
A sikeres megvalósításhoz természetesen mindig kell egy 
támogatói csapat, melyben a Gyermekvár alkalmazotti kö-
rének szinte minden tagja érintett. 

Felemelő számunkra a sok elismerő visszajelzés, mi-
szerint a fenti programokkal, ezekben az ünnepi hetekben 
különösen értékes, ízléses, örömteli élményekkel tudtunk 
hozzá járulni a gyermekek és a szüleik karácsonyi várako-
zásához.  

                                                           Rizmajer Ildikó
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A Mikulás szállása
Minden kisgyermek felteszi egyszer a kérdést, hogy a Mi-

kulás hol van akkor, amikor nem látjuk? Vajon hol alszik, 
hol csomagolja be az ajándékokat? Mit eszik-iszik? Van für-
dőszobája?

Ezekre a természetes gyermeki gondolatmorzsákra épít-
keztünk, amikor a Gyermekvár tágas aulájában berendez-
tük az első Mikulás szobát 2017-ben, s ezt tettük az idén is, 
melynek óriási hatása van nem csak a gyerekekre, hanem a 
felnőttekre is. Felnőtt méretű ágy, éjjeli szekrény és kiegé-
szítő bútorok-eszközök, textíliák a Mikulás szoba kellékei, 
természetesen többnyire piros-fehér színekben. Reggelente 
zene, misztikus fényjáték fogadja az óvodába érkezőket. 
A gyerekek rögtön észreveszik a Mikulás szoba változása-
it, például a szétdobált csomagolópapírokat, a bevetetlen 
ágyat, vagy éppen a pedáns rendet és izgatottan történeteket 
fűznek hozzá. 

Sok örömünket leljük a hangulatos dekorációban mi dol-
gozók is, hiszen a hozzánk érkezők arcán garantáltan mo-
solyt láthatunk.

                     Rizmajer Ildikó

ÓVODAI HÍREK

Laternefest a Gyermekvárban
Két év korlátozás után ismét megrendezhettük a Márton 

napi lámpás felvonulást, a Laternefestet a Gyermekvár Né-
met Nemzetiségi Óvodában a családok bevonásával.

Nagy kihívás volt ez most nekünk szervezőknek, mert a 
jelenlegi óvodások szüleinek többsége, sőt néhány új óvodai 
dolgozó sem ismerte e rendezvény lényeges jellemzőit. Szá-
mítva a nagylétszámú részvételre nagyon pontos útmutatást 
készítettünk és kiemelt fi gyelmet fordítottunk a biztonságos, 
de örömteli lebonyolításra. A felvonulás az óvoda körül sé-
tálásával kezdődött, a több-száz vendég előtt a gyönyörű 
palástjában lovagolt Szent Márton, azaz Jeszenszki Balázs. 
Fényárban úszott az óvoda a sok faragott töklámpástól emel-
lett az óvó nénik ízléses dekorációinak sokasága is erősí-
tette a meghitt hangulatot. A felvonuláson a legtöbb részt-
vevő világító lámpással vett részt, de főként a gyermekek. 
Az óvoda épületének körbejárásakor német gyermekdalokat 
énekeltünk, majd a játszóudvar érintésével a felső teraszon 
fi nomságokkal teli asztal fogadta a vendégsereget, amit a 

szülők készítettek el. Itt volt mód a kötetlen beszélgetésre, 
forralt borozásra, játékra, vidámságra.

Az esemény nagyon szép élményt jelentett mind-
annyiunknak.

                   Lipi-Sásdi Edina
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Magyar Zene háza 
Idén januárban nyitotta meg kapuit a nagyközönség előtt 

a Városliget eddigi legmodernebb épülete, a Magyar Zene 
Háza. Az épület állandó kiállítása a „Hangdimenziók – Ze-
nei utazások térben és időben” címet viseli, ahová az idei 
tanév első félévében a teljes felső tagozattal ellátogattunk. A 
kiállítás különlegessége, hogy a zene történetének legfonto-
sabb állomásait mutatja be magyar, valamint európai szem-
szögből egy interaktív, audiovizuális zenetörténeti tárlaton 
keresztül. A kiállítás önmagáért beszél, óriási élmény volt 
mindannyiunk számára: bármerre fordultunk, a zene körül-
ölelt bennünket. 

Pályaorinetációs nap
A tanév rendje miniszteri rendelet alapján minden évben 

megszervezésre kerül egy pályaorientációs nap a tanulóink 
számára. A nap folyamán pályaorientációs célú tevékeny-
ségeket tervezünk a tanulóknak, amelyek közül a legtöbb 
külső helyszínen valósul meg. A pályaorientációs nap mel-
lett a 8. évfolyamosok körében az oktatási hivatal minden 
tanév elején felmérést végez, melynek keretében a felmérés 
eredményétől függően pályaajánlásokat is ad a tanulóknak. 
Az alsó tagozaton idén is sok érdekes helyszínre látogattak 
tanulóink, a legizgalmasabb talán a repülőtér volt, ahol az 
idei évben a 4.b osztályosok voltak. A reptéri látogatásról 
néhány kép.

Mérések
A 2021/2022-es tanévben valódi mérföldkőnek számító 

változás következett be a Magyarország pedagógiai méré-
si rendszerében. Korábban az országos mérések rendszere 
a szövegértési képességet, a matematikai eszköztudást, va-
lamint az idegen-, illetve célnyelven nyújtott tanulói telje-
sítményt vizs-
gálta. A változás 
két szempontból 
is jelentős volt. 
Egyfelől a rend-
szer kiegészült 
a természettu-
domány kompe-
tenciaterülettel, 
másfelől teljes 
mértékben átköl-
tözött a digitális 
médiumra, azaz az országos méréseket a tanulóknak online 
felületen kell teljesíteniük. A mérések értékelése közpon-
tilag történik. A 2022/2023-es tanévben a mérésben részt 
vevő évfolyamok köre bővül, a 6. 8. és 10. évfolyam mel-
lett: a 4. és 5. évfolyamon is vizsgálja a tanulók szövegértési 
képességét és matematikai eszköztudását, a 7. évfolyamon 
is vizsgálja a tanulók szövegértési képességét, matematikai 
eszköztudását és természettudományos műveltségét.

Pályaválasztási szülői
Az idei tanévben is megrendezésre került iskolánkban a 

szokásos pályaválasztási szülői értekezlet. Ez alkalommal a 
Dabasi Táncsics Mihály Gimnázium, az Érdi SZC Kossuth 
Zsuzsanna Szakképző Iskola és Kollégium, a Német Nem-
zetiségi Gimnázium és Kollégium, a Budapest XX. kerületi 
Kossuth Lajos Gimnázium, valamint az Ócsai Bólyai János 
Gimnázium képviseltették magukat.

Laterne
November 11-én volt iskolánkban a Laterne ünnepség, 

amelyen ebben az évben már 1-5. évfolyamig vettek részt 
tanulóink és szüleik. Az ünnepség délután 5 órakor kez-
dődött a már hagyományosnak számító Szép utcai sétával, 
majd tábortűz mellett énekeltünk közösen. Nagyon szép 
töklámpásokat készítettek a tanulók, melyekkel a szép utcai 
körmenetet díszítettük.
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Hightech suli
A pályázatban el-

nyert eszközök le-
hetővé teszik, hogy 
az oktatási folyamat 
jelenleginél lénye-
gesen komplexebb 
legyen, megvaló-
síthatjuk a modern 
oktatási rendsze-
rekben egyre nép-
szerűbb STEAM 
oktatási koncep-
ciót. (A STEAM 
angol mozaikszó 
az angolszász ok-
tatási kultúrában 
honos Science, 
T e c h n o l o g y , 
Engineering, the 

Arts and Mathematics tantárgyak kezdőbetűiből képződik, 
és manapság népszerű az eltérő oktatási rendszerekben is 
komplexivitása miatt.) A tanulók a tanulási útjaik bejárása 
során, a komplex feladatokban mindig sokkal jobban telje-
sítenek. 

Általános iskolaként az országos beiskolázási feltételek-
nek megfelelni tudó tanulókat nevelünk. Bár gyermekeink 
más iskolákban fognak végül felkészülni a nagybetűs élet-
re, ennek ellenére felelősek vagyunk azért, hogy a világot a 
lehetőségeinkhez képest a legjobb mértékben megismertes-
sük velük. A beszerzett eszközök segítségével esélyünk van, 
hogy a tanulóink a legjobb módszerekkel készüljenek fel a 
rájuk váró kihívásokra.

Medve matek
Szeptember végén felsőtagozatos tanulóink részt vet-

tek a Medve Matek versenyen. A verseny érdekessége, 
hogy iskolán kívüli közösségi élményként, kooperatív 
munkában népszerűsíti az azonos érdeklődésű gyerekek 
között a logikus gondolkodást. Iskolánk versenyzői kö-
zül Pest megyében a 118 indulóból a 31. helyezést érték 
el 6. a osztályos tanulóink (ezzel ezüst rangot szerezve): 
Svébis Anna, Répási Gréta és Rizmajer Anna. 

Kreisz Cecília Kistérségi Német 
Szépkiejtési Verseny

November 29-én iskolánk diákjai közül heten vettek 
részt a Taksony Vezér Német Nemzetiségi Általános Is-
kola által megrendezett „Kreisz Cecília Kistérségi Né-
met Szépkiejtési Verseny”-en Taksonyban. A vetélkedőn 
iskolánkból a következő tanulók indultak: Borhi Benett 
Antal (4.a), Gazdagh Áron (4.b), Répási Gréta (6.a), 
Svébis  Emma (6.a), Mátai Boglárka (7.b), Pintér Sára 
Boglárka (8.a), Svébis Emma (8.a). A találkozót két hetes 
felkészülési időszak előzte meg, a versenyen a diákoknak 
először egy választott prózai szöveget kellett előadniuk a 
zsűri előtt.  A második részben rövid felkészülési idő után 
idegen szöveget kellett felolvasniuk. A verseny jó hangu-
latban telt, tanulóink méltó módon képviselték iskolán-
kat. Nem tértünk haza üres kézzel, büszkék vagyunk a 
diákjaink által szerzett helyezésekre: Mátai Boglárka 1. 
helyezés, Gazdagh Áron 2. helyezés, Pintér Sára Boglár-
ka 3. helyezés, Svébis Anna 3. helyezés
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Diáktoll
A Diáktoll pályázaton iskolánkból a felső tagozatos di-

ákok vettek részt, két korcsoportban 5-6. osztályosok és 
a 7-8. osztályosok.  A pályázat három fordulóból áll: az I. 
fordulóban egy adott képről kellett fogalmazást írni, műfaji 
megkötés nélkül. Ennek eredményéről már kaptunk vissza-
jelzést, melyet lentebb olvashatnak.A II. fordulóra a követke-
ző szavak (barátság, megértés, őszinteség) felhasználásával 
bármilyen műfajban (mese, elbeszélés, novella, monda, stb.) 
írhatnak fogalmazást. Jelenleg a II. fordulóra készülünk.

A verseny céljai: Kreatív feladatokon keresztül az írásbeli 
kommunikáció fejlesztése, lehetőség biztosítása az önkife-
jezésre többféle műfajban. Minél többet olvas valaki, annál 
több olyan nyelvi panel, fordulat, szerkezeti elem áll rendel-
kezésére, amelyeket aztán a fantáziája segítségével a saját 
írásában meghatározott és tanulható szabályok keretében 
felhasználhat. Változatos, élményszerű feladatok segítsé-
gével a szövegértési és szövegalkotási képesség, valamint a 
kreatív írás fejlesztése.

Eredményeink: Az I. forduló eredményei:
Az 5-6. évfolyamból országosan 6 fő lett jutalmazva, eb-

ből 4 fő a mi iskolánkból. Ezüstfokozatú minősítést kaptak: 
Bolvári Kristóf 5.a; Lang Eszter Otília 5.a; Kállay Emese 
Kwirena 6.b; Sárközi Emma 6.b. A 7-8. évfolyamból orszá-
gosan 10 fő lett jutalmazva, ebből 6 fő a mi iskolánkból. 
Ezüstfokozatú minősítést kaptak: Nagy Miklós 7.a; Gali 
Zsolt 7.b;  Veres Richárd 7.b; Rizmajer Nóra 8.a; Rizmajer 
Emil 8.a. A III. korcsopot 7-8. évfolyam kategóriában az 1. 
forduló győztese Lauter Kristóf 8. a osztályos tanuló, aki 
aranyfokozatú minősítést kapott.

Terményhálaadás 
Minden év-

ben fontos ün-
nepségünk a 
hagyományőr-
zés körében a 
terményhála-
adás. A hét az 
Erntedankfest 
hete a német 
munkaközösség kéri a gyerekeket, hogy különböző ter-
ményfi gurákat hozzanak be az iskolába. A terményhálaadási 

hét utolsó napján egy zsűri pontozza az elkészült termény-
alkotásokat és eredményhirdetést szervez az alsó és a felső 
tagozatnak. A hét folyamán a németes munkaközösség tájé-
koztató műsort szervez német nyelven a tanulóknak. Mint 
általában, ebben az évben is nagyszerű alkotások kerültek be 
az iskolába, íme néhány kép:
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SZMK bál
A szülők és nevelők bálja idén 2022. 11. 26-án került megrendezésre. Nagyon vártuk már hogy végre egy közös bál 

keretében tudjunk ünnepelni és kikapcsolódni. A bált megelőző műsor része volt a 4. évfolyamosok tánca, melyet a szülők 
nagy szeretettel fogadtak és a gyerekek is nagy örömmel adtak elő. A 8. évfolyamos tanulók keringője magas színvonala, 
nagyon fokozta az est hangulatát. A bál további részében a hangulat nagyon jó volt, csak megelégedett véleményeket hal-
lottunk. Az elmúlt két évben sajnos nem volt ilyenben részünk. A szülők nevelők bálja hagyományosan az iskola szülői 
munkaközösségének szervezésében kerül megrendezésre. Ezúton is köszönjük a szülők áldozatos munkáját és Ruttersmid 
Tünde SZMK elnök szervező munkáját.
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Bata Gergely informatikus-fotográfus kereste meg idén 
ősszel nemzetiségi önkormányzatunkat. Ajánlotta, hogy szí-
vesen készít különleges technikával – panoráma fotózással 
– felvételeket Újhartyán nemzetiségi, egyházi nevezetessé-
geiről. A Német Nemzetiségi Önkormányzat megtárgyalta 
és elfogadta az ajánlatot, megneveztünk néhány témát, meg-
rendeltük a munkát.

Ezek voltak a Grassalkovich téren lévő betelepítési em-
lékmű, az Ulmer Schachtel (betelepülők hajója), a templo-
munk, Nepomuki Szent János szobor. Javasoltuk még az 
Ukrajnások emlékművét, a Málenkij Robot emlékművet, 
tájházunkat. Végül fotózásra alkalmasnak ítéltük a Mária 

kápolnát, a Szent Orbán kápolnát és a temetőnkben lévő 
Emlékparkot.

A munka rövid időn belül, szinte egy hónap alatt befe-
jeződött, igyekezni kellett, hogy minél jobb időben, még a 
lombhullás előtt elkészüljenek a képek.

A panoráma fotók már láthatók Újhartyán város honlap-
ján a  www.ujhartyan.hu oldalon a Német Nemzetiségi Ön-
kormányzat – Virtuális Nemzetiségi Séta Újhartyánban 
elérhetőséggel. Ajánlom mindenkinek megtekintését. Ajánl-
juk, mutassuk meg távolabb élő rokonainknak, barátaink-
nak, ismerőseinknek is!

     Lauter Anta

Másfél év felújítási munkáit követően az újhartyáni búcsú 
keretében hivatalosan is megnyitotta kapuit Újhartyán leg-
régebbi eredeti állapotában fennmaradt sváb háza, a Kőrösi-
ház. A felújítás igazi közösségi összefogás keretében történt, 
ennek szeretnénk elsősorban emléket állítani a jelen cikkel. 
Egyesületünk tagjai, tiszteletbeli tagjai, családtagjaink, va-
lamint számos civil segítő és mester kellett hozzá, hogy a 
belső munkálatok befejeződhessenek, a ház alkalmassá vál-
jon a tervezett hagyományőrző és közösségi funkciókra.

Természetesen mindez valószínűleg örökre egy álom ma-
radt volna Berényi Katalin és családja nyitottsága nélkül, 
akik az első évben kedvezményes áron lehetőséget biztosí-
tottak a ház bérlésére, majd egy évvel később a Miniszterel-
nökség Egyházi, Nemzetiségi és Civil Társadalmi Kapcso-

latok Államtitkárságának köszönhetően lehetőségünk nyílt a 
ház megvásárlásra is. 

Ezt a szinte példátlan összefogást ünnepeltük október 22-
én „Nyitott udvar, nyitott ház” elnevezésű rendezvényünk-
kel. A fúvószenés délután keretében az érdeklődők egyrészt 
bejárhatták a ház helyiségeit, megismerhették a felújítás 
legfontosabb lépéseit és gyönyörködhettek közös munkánk 
gyümölcsében. Eközben az utcán és az udvaron különböző 
sváb kulturális programok várták a látogatókat. Fellépett a 
Babarci Magyar-Német Baráti Kör tánccsoportja Baranya 
megyéből, illetve a Sankt Martin Német Nemzetiségi Tánc-
csoport a Pest megyei Szigetszentmártonból. Emellett a 
babarci Tóth-Kresz Duó jóvoltából ismert és kevésbé ismert 
magyarországi népdalok csendültek fel, valamint a délután 

Virtuális séta Újhartyánban

„Nyitott udvar, nyitott ház” 

Átadásra került a Hartyáni Sváb Fiatalok Baráti Köre 
új egyesületi háza, a Kőrösi-ház 
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hátralévő részében az újhartyáni Sváb Parti Zenekar gon-
doskodott a talpalávalóról. Köszönjük ezúton is, hogy mű-
sorukkal emelték rendezvényünk színvonalat!

A házátadó más szempontból is egy nagyon különleges 
nap volt egyesületünk életében. Ugyanis abban az óriási 
megtiszteltetésben volt részünk, hogy a rendezvényre elfo-
gadta a meghívásunkat Soltész Miklós, a Miniszterelnökség 
egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára 
is. Államtitkár Úr beszédében gratulált az újhartyáni fi atalok 
eddig elért eredményeihez és kifejezte szándékát a Kőrösi-
ház fejlesztésének további támogatására. Köszönjük szépen, 
hogy a kezdetektől mellettünk állt elképzeléseink megvaló-
sításában! Nélküle a ház megvétele elképzelhetetlen lett vol-
na egyesületünk számára. Bízunk az együttműködés folyta-
tásban, melynek keretében reményeink szerint hamarosan a 
ház külső felújítása is megkezdődhet majd.

Végezetül köszönetet szeretnénk mondani azoknak a 
civileknek és mestereknek (betűrendben), akik kedvez-
ményes áron, vagy akár teljesen ingyenesen a rendelke-
zésünkre álltak a felújítás során:

Arláth Mária, Dori Sándor, Fajth János, Fajt János és 
Fajt Benő, Farkas Henrik, Gergely Mihály, Gyetkó István 
és Presinszki Imre, Kaldenecker Katalin, Kálmán József, 
Kleineisel Erika, Kuzsdra Ferenc, Kucsera János, Langné 
Keindl Szilvia, Litavszky Tamás, Németh Zoltán, Radóczy 
Károly és Radóczy Károlyné, Rajs János, Rizmajer Tibor, 
Streifer András, Suhajda Gábor, Surman András és Surman 
Andrásné, Surman Kereskedőház, Surman Viktor, Svébis 
János és Klemencz Ferenc, Szabó Dániel, Varga István és 
munkatársa, Zsitva Ferenc és munkatársai

Szintén hálásan köszönettel tartozunk azoknak, akik 
felajánlásaikkal támogatták a ház berendezését:

Andor Ildikó, Bambuk László, Berényi Katalin és csa-
ládja, Burka Jánosné, Fajt Györgyné, Hornyák Zoltán, 
Kaldenecker Jánosné, Komjátiné Bäcker Borbála, Majer 
Ferencné, Rajsné Jeszenszky Mária, Serfel Viktor, Surman 
Edit, Surman Terézia, Svébis Andrásné, Szaller Andrásné és 
Szaller Anita, Szikszay Mária, Szilágyi Zsuzsanna, Tunner 
Imréné

Surman-Majeczki Martin és az egyesület tagjai
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A magyarországi németek, né-
met nemzetiségiek népzenéjének 
(Volksmusik) egyik felét a tánc és 
ének, a másik részét a hangszeres nép-
zene  teszi ki. A Magyarországra érke-
zett német telepesek legfőbb haszná-
lati tárgyaik mellett magukkal hozták 
azokat a hangszereket is, amelyekkel 
az őshazában játszottak. … Hozhattak 
magukkal klarinétot és egyéb fa és réz-
fúvós hangszereket. …A zenekarok-
ban  helyet kaptak a klarinétok mellett 
a rézfúvós hangszerek, a kornettek, 
szárnykürtök, a különböző trombiták, 
majd a mélyszárnykürtök, baritonok 
és a helikonok is, addig, míg azokból 
önálló német fa és rézfúvós-együtte-
sek, zenekarok {Blaskapelle) ki nem 
alakultak….A magyarországi néme-
tek katonaköteles fi ataljai bevonul-
tak a magyar (osztrák, cseh) hadse-
regbe, és ott megismerkedtek, illetve 
megtanultak rézfúvós hangszereken 
játszani. Hazatérve pedig zeneka-
rokat alakítottak. A magyarországi  
német rézfúvós  (10-15 fő) zenekarok 
a 20. század elején érték el virágkoru-
kat. Alig volt ekkor olyan német vagy 
német-lakta település, ahol sváb fúvós-
zenekar ne működött volna. Az 1950-es 
évek végétől újjáalakultak a régi német 
fúvószenekarok. Számos ilyen műkö-
dik ma is az országban. 

 (Forrás: sulinet.hu)

Hartyáni zenészek a magyar 
katonazenekarokban

Hartyáni zenészek is játszottak és 
játszanak katonazenekarokban, legko-

rábban Lang János újhartyáni és Lang 
József székesfehérvári, de újhartyáni 
származású Lang. A rendszerváltozá-
sig általában sorkatonai szolgálatukat 
töltötték zenekarban, ilyen volt Lauter 
Antal és Tóth Antal. Azóta főállású 
munkavállalókként működnek a ze-
nekarokban Lauter Krisztián, Vajda 
Ferenc, Serfel Gábor, Serfel Attila és 
Szaller István.

Lang János Újhartyán (Szül: 1930 
Újhartyán)
B Klarinét

Székesfehérvári katonazenekar
Szolgálat: 1950 - 1952

Lang József (Székesfehérvár)
Szül: 1941 Örkény  (Bikahegy– Hernád)

Klarinét, szaxofon

Katonazenekar Eger, 
Katonazenekar Székesfehérvár

1959 - 1996

Lauter Antal 
B tuba

MH Helyőrségi zenekar Székesfehérvár
Szolgálat: 1978 - 1980

Tóth Antal 
Trombita

Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola 
Budapest – trombita

Szolgálat: 1985 - 1987

Lauter Krisztián 
Harsona, tenorkürt, baritonkürt

Szent István Király Zeneművészeti 
Szakközépiskola Budapest - harsona

MH Helyőrségi zenekar Budapest
Szolgálat kezdete: 2004

Vajda Ferenc Székesfehérvár
Trombita

Bartók Béla Zeneművészeti Főiskola 
Miskolc – trombita

MH Helyőrségi zenekar Székesfehérvár
Szolgálat kezdete: 2008

Serfel Gábor 
Tuba, sousaphone (szuzafon)

Liszt Ferenc Zeneakadémia - tuba
MH BHD Központi Zenekar Budapest

Szolgálat kezdete: 2006

Serfel Attila 
Tenorkürt

Weiner Leó Zeneművészeti Szakközép-
iskola Budapest - harsona

Bp. MH BHD Központi Zenekar 
Budapest

Szolgálat kezdete: 2021

Szaller István 
Szaxofon

Musik und kunst privatuniversität der 
Stadt Wien

Zenetanári diploma Debreceni Egyetem
Bp. MH BHD Központi Zenekar 

Budapest
Szolgálat kezdete: 2021

Lauter Antal

NEMZETISÉGI HÍREK

Sváb fúvószenekarok kialakulása
Hartyáni zenészek a magyar katonazenekarokban
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tésének örömhírét és nem mellesleg 
életben tartanunk egy régi már-már 
teljesen eltűnt német népszokást.

Köszönjük szépen mindenki-
nek, aki bármilyen formában se-
gített minket hagyományteremtő 
és -ápoló tevékenységeink megva-
lósításában! 

Surman-Majeczki Martin
Hartyáni Sváb Fiatalok 

Baráti Köre 

NEMZETISÉGI HÍREK

A tavalyi évben is nagy 
érdeklődés övezte „Élő Ad-
venti Naptár” elnevezésű 
kezdeményezésünket telepü-
lésünkön. 28 napon keresztül 
minden nap szebbnél-szebb 
ablakok kerültek kivilágítás-
ra az újhartyáni családok és 
közintézmények jóvoltából. 
Az ablakdíszítés mellett a 
résztvevők vendégül látták 
az arra járó érdeklődőket 
is. Mégis talán a különleges 
kompozíciók és a fi gyel-

mes vendéglátás mellett az 
jelentette a kedvezményezés 
sikerét, hogy meghittebbé, 
emberibbé tette a karácsonyra 
való felkészülést, összehozta 
a lakosságot a hideg téli esté-
ken is. Segített átszellemülni 
az ünnepekre és meglátásunk 
szerint valójában ez az adventi 
időszak lényege is egyben. 

Ugyanezt a célt szolgálta 
német nyelvű betlehemezé-
sünk, amelyet három év ki-
hagyás után élesztettünk fel 
ismét. Ezúttal az Újhartyáni 

Német Nemzetiségi Általános Iskola 6. évfolyamosaival ki-
egészülve kerestük fel a családokat vecsési sváb betlehemes 
műsorunkkal, sőt december 21-én és 22-én az éppen aktuális 
ablakok előtt elő is adtuk azt. Mindenhol nagy szeretettel 
és várakozással fogadtak minket. Úgy gondoljuk, hogy kül-
detésünk nem volt hiábavaló, sikerült közelebb hoznunk az 
emberekhez karácsony valós üzenetét, Jézus Krisztus szüle-

2022-ben is sikeres volt az „Élő Adventi Naptár” Újhartyánon
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Az energia válság sok új kompromisszumot szült, de igye-
keztünk minden eddigi meglévő klub, csoport mellé még 
újakat is rendszeresíteni és programokat szervezni. Tudjuk 
jól, hogy kikapcsolódásra mindig szükség van, itt helyben 
is lehetőséget kell biztosítanunk a gyerekek és a felnőttek 
számára.

Megszokott programjaink mellett, számos céges és ma-
gánrendezvénynek adtunk otthont. Keresztelő, szülinap 
nyugdíjas búcsúztató és sok vállalati buli került megrende-
zésre. Továbbra is várjuk az érdeklődőket.

Az iskolai Őszi szünet sajnos elmaradt, de igyekeztünk 
ennek ellenére jó hangulatot varázsolni a gyerekeknek egy 
kézműves délutánnal és zenés Halloween partyval. Sütőtö-
kös muffi  nt díszítettünk, amit uzsonnára jóízűen elfogyasz-
tottak, készültek álarcok, nyalókákból szellemek, és a köz-
elmúlt legnagyobb slágereire táncoltak a jelmezbe öltözött 
kisiskolások.

KULTURÁLIS HÍREK

Kulturális élet, programok
November 6-án 

vasárnap ismét pre-
mier fi lmekkel érke-
zett a Mozgó Mozi 
egy napra a Faluköz-
pont dísztermébe, 
minden korosztály 
megtalálta a neki 
kedvező fi lmet. A 
látogatói visszajelzé-
sek alapján a MOZI 
napot folytatjuk 
2023-ban is. 

November 12-én 
Sváb 

Főzőiskola soro-
zatunk keretein belül, 
ezúttal Hagymásle-
pényt készítettünk. 
Nagy örömünkre, a 
településre beköltö-
ző fi atalok fi gyelmét 
is felkeltette a prog-
ram, érdeklődnek 
településünk sváb 
hagyományai iránt, 
ezért részt vettek raj-
ta, nagyon jó hangulatban telt a nap, legközelebb is várunk 
mindenkit szeretettel.

November 18-án pénteken délután adventi koszorút és 
karácsonyi díszeket készítettünk egy családi kézműves dél-
után keretében, ahol a kétévestől a szépkorú résztvevőkig 
mindenki talált ízlésének megfelelő dekorációt.
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KULTURÁLIS HÍREK

A Baba-Mama klub Mikulás partiján a legapróbb korosz-
tály várta izgatottan a Mikulás érkezését és a meglepetése-
ket, melyet puttonya rejtett.

Az idei évben a Bagolyfészek és az Újhartyáni Könyvtár 

is csatalakozott az ,,Élő Adventi Naptár” kezdeményezés-
hez. Meghitt hangulatú dekorációkkal és fi nom vendégváró 
falatokkal fogadtuk az érdeklődőket mindkét helyszínen.

December 10-én az Adventi Forgatagot az Újhartyáni 
Német Nemzetiségi Iskolával karöltve rendeztük meg. Az 
iskola kis diákjainak fellépését a Friday Band Zenekar kö-
vette, majd a Mesekocsi színház előadásában a Menjünk 
együtt Betlehembe c. mesét tekinthették meg a gyerekek. 
Ez idő alatt Újhartyán Város Főzőkonyhája, az Iskola és a 
Vánkos&Eszcájg étel ital kínálatát kóstolhatták meg az ide 
látogatók. Valamint az iskolások által készített díszeket, sü-
teményeket lehetett megvásárolni. A hangulatos kis fahá-
zakban kézműves termékeket árusítottak.

A Gyermekvár Óvoda dolgozói pedig egész délután ka-
rácsonyi hangulatú kézműves foglalkozással várták a gye-
rekeket.

A rendezvényt gitár-és fúvós zenekari műsorral zártuk.

Áldott Békés Ünnepeket Kíván
Újhartyán Közművelődése

Programelőzetes 
December 18.                         FRAKK- Mesemusical- Faluközpont
December 28.                         Színház- Muzsikáló Filmkockák- Faluközpont
Január 2-6                               Újév Köszöntő Bagoly Napok- Bagolyfészek
Január 2-6                               Kocka napok ( számítógépes játékok) - Könyvtár
Január                                     Újévi koncert- Faluközpont
Január 4.                                 Szünidei MOZI nap- Faluközpont
Január 21.                               Sütőiskola- Farsangi fánk- Bagolyfészek
Január 28.                               Színház- Eladó a férjem -Faluközpont
Február 4.                               Batyus Bál- Faluközpont
Február 11.                             Farsangi jelmez készítés és gyerek party- Bagolyfészek
Február 18.                             Sváb bál- Faluközpont
Március 12.                            Nőnapi színház- Faluközpont
Március 14.                            Ünnepi megemlékezés, koszorúzás
Március 26.                            Színházi világnap- gyerekszínház

További tervek, állandó programok:

Baba-Mama Klub kéthetente, meghívo�  vendégekkel, fontos témákkal.
Egészségmegőrző programok 
Sváb Főzőiskola 
Amatőr alkotói kiállítások
Ringató Farkas –Barabás Rékával
Filmve� tés
Anya-Baba torna       szerda 10:00   (Svébis-Fucsku Polla)
Légzőjóga       szerda 18:00   (Márton Zsolt)
Alakformáló aerobik       kedd 17:30   (Jurik Erika)
Gerinctorna                     kedd 18:30   (Jurik Erika)
Gyerektorna          csütörtök 17:00  (Jurik Erika)
Gerinctorna                     csütörtök 18:30  (Jurik Erika)



2022. december 27

MESESAROK

Az este olyan csöndes volt, hogy aki jól fi gyelt, meg-
hallhatta a lehulló hópelyhek kacajait, ahogyan bele-
huppannak a földet betakaró pihe-puha hódunyhába. 
Mozdulatlan lett a világ; a Szelek Királya szélcsendet 
rendelt el az éjjelre, csak a vadgalambok bújtak ösz-
sze dideregve a fenyőágak között. A Hold mosolya ra-
gyogta be a tájat és a millió csillag-barátja csillogott a 
havon.

Pocak és Babu a kandalló mellett játszott a jó me-
leg szobában. Apa és Anya elárulta nekik, hogy ha jók 
lesznek, hamarosan megérkezik a karácsonyfa, és vele 
sok-sok ajándék. Babu némi tétovasággal, de határo-
zott izgalommal fi gyelte, ahogy Apa és Anya elrendezi 
a karácsonyfa helyét a nappaliban.

– Pocak! Te tudod, hogy mi az, hogy karácsony? – 
kérdezte Babu a testvérét.  

– Jajj, Babu, hát az a legjobb dolog a világon! Ka-
rácsonykor született meg a Jézuska. Nézd csak, itt van 
fotó is róla, amikor az oviban mi adtuk elő a karácso-
nyi műsort. Ez itt a kis Jézuska, ott anyukája Mária és 
ott vannak a pásztorok – mesélte büszkén Pocak test-
vérének, aki hatalmas szemekkel pislogott vissza. – És 
Karácsonykor a Jézuska karácsonyfát és sok ajándékot 
hoz a gyerekeknek – folytatta Pocak. 

– Máskor is volt már karácsony, Pocak?     – kérdezte 
Babu.

– Hát persze. Nem emlékszel?
– Nem.
– Azért nem emlékszel, mert még kicsi voltál. Ne-

ked hozott egy nagy csomag színes gyurmát, meg me-
sekönyvet, de cserébe elvitte a delfi nmintás cumidat. 
Nekem focilabdát hozott, meg építőkockát, de tőlem 
nem vitt cserébe semmit   – válaszolt Pocak. – Képzeld 
Babu, ha kívánsz valamit a Jézuskától, akkor azt lehet, 
hogy megkapod.

Babu erősen elgondolkozott, próbálta elképzelni, 
de nem igazán értette mi fog történni, azt azonban jól 
megjegyezte, hogy valamit kell kívánnia.

– Kukásautó! – kiabálta Babu – azt kívánom, Po-
cak!

– Jól van, akkor gyere, rajzolunk és levelet írunk a 
Jézuskának. Leírom neki, hogy te kukásautót szeretnél 
tőle kapni. Én meg dínót.

A két fi ú nekilátott a munkának. Pocak írt és rajzolt, 
Babu pedig színezett.

– Kész van! Most odaadjuk Apának és ő elküldi a 
Jézuskának – mondta Pocak. – Babu, innentől viszont 
nagyon jónak kell lenni, mert a Jézuska csak a jó gye-
rekeknek visz ajándékot! – hívta fel fi gyelmét Pocak 
Babunak.

Babu bic-
centett, mint-
ha tudomásul 
vette volna 
az elhang-
zottakat.

– Gyer-
tek, gyertek! 
– hallatszott 
az étkezőből 
Anya hang-
ja. – Ma van 
advent első 
v a s á r n a p -
ja, innentől 
minden vasárnap közösen meggyújtunk az adventi ko-
szorún egy gyertyát. 

– Én, én – lelkendeztek egyszerre a fi úk. 
– Nem, a gyufát nem adhatom a kezetekbe, de mond-

juk el együtt, amit Pocak tanult az oviban – mondta 
Anya.

– Első gyertyánk neve hit, erős, mint a szikla, ha ki-
csi is, fénye nagy, sötét éjben szikra.

Anya felkapcsolta a nappaliban a fényfüggönyt, és 
az adventi díszeket. Csodás hangulatba varázsolta a há-
zat.

– Békés meghitt esték ezek – sóhajtott Apa.
Innentől minden vasárnap így telt, gyertyagyújtás, 

versek, várakozás, és a gyerekek nagyon szerették eze-
ket a napokat.

Amikor eljött Karácsony napja, Babu és Pocak egy-
szerre ébredtek és rögtön a nappaliba siettek. 

– Nézd Babu, karácsonyfa! – örvendezett Pocak.
Babu meg sem tudott szólalni, csak nézte, ámulta a 

gyönyörű csillogó-villogó karácsonyfát.
– Ott a csillag a tetején! Mint a mesekönyvben – lel-

kendezett Pocak. – És ajándékok is vannak, nézzétek! 
– Bontsátok ki szép sorban!   – javasolta Apa, de ezt 

szinte meg sem hallották, nekiestek a fi úk a dobozok-
nak, tépték szaggatták a ruhát az ajándékokról.

– Kukásautó! – kiáltott Babu. – Kukásautó! Pont ezt 
kértem! 

 – Dínó – nevetett Pocak. Dínót kaptam, nézzétek 
hangot is ad!

– Érdekes – mondta Apa és Anya egyszerre. Azután 
egymásra néztek, és tudták, hogy ma sem lesz csönd a 
házban. De nem is baj, addig jó, míg tele a ház élettel, 
dínókkal, építőkockákkal, de békével és boldogsággal 
is, és persze úszik a karácsonyi fényekben. 

Surman Viktor

Pocak és Babu Karácsonya
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KÖZMŰVELŐDÉS

Nyugdíjba vonulása alkalmából köszöntötték Lauter Antalt. 
Anti, ahogy sokan ismerik, 1993-tól 2002-ig, majd 2011-től 2022. októ-

beréig látta el hivatalosan a közművelődési feladatokat. Munkája során azt 
vallotta, hogy a közösség ereje abban rejlik, ha sikerül felismernie értékeit, 
meg tudja őrizni azokat és tovább is tudja adni. Munkájának jelentős részét 
képezte a település nemzetiségi szokásainak felkutatása, ápolása. Komoly 
elszántsággal kutatta a múlt gyökereit és ápolta a település hagyományait. 

Résztvevője volt a testvérvárosi kapcsolatok alakításának. Előadásokat 
szervezett, amelyek hozzájá-
rultak a nemzetiség történel-
mének még mélyebb megis-
meréséhez. 

Számos civil szervezetet 
támogatott. Aktívan vett részt 
a Lilaakác Nyugdíjasklub kul-
turális életében. Vezette a klub 
énekarát és a tánccsoportját 
is. Művészeti vezetésével ko-
moly sikereket értek el. 

Jelentős szerepet vállalt 
az Irodalmi és Helytörténe-
ti Társaskör rendezvényein 
is. Alakulásától támogatta a 
Sváb Fiatalok Baráti körének 
munkáját is. Szervezte a 2000-

es években működő ifjúsági tánccsoportot.
Zenészként aktív részvételével támogatta az egyházi ün-

nepeket, hagyományőrző rendezvényeket, települési meg-
emlékezések zenei programját.  

Jelentős szerepe volt abban, hogy megújult a Tájház, 
amely helyet ad a településen fellelhető, német nemzetiségi 
kultúra tárgyi emlékeinek. 

Kiemelkedő szerepe van abban, hogy 2022-ben elkészült 
a kétkötetes monográfi a. Munkájával hozzájárult, hogy 
Újhartyán megőrizze és ápolja német nemzetiségi gyökereit, 
hogy az itt élők büszkék legyenek származásukra. Ma a te-
lepülés kulturális élete szegényebb lenne az ő elhivatottsága 
nélkül.

Tölli Andrea

Nyugdíjas éveit kezdi tölteni Lauter Antal
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Karácsonyi gondolatok
A karácsony előtti vasárnapok az advent vasárnapjai is-

mét. Rám kigyermek korom óta nagy hatással van a katoli-
kus liturgia.  Ennek első elemei a szülő falumban, Ócsán lá-
tott szép szokások voltak. Pl.  minden édesanyám korú fi atal 
asszony liturgikus színű ruhában ment vasárnap a templom-
ba. Adventben lila, az öröm vassárnapján rózsaszín stb.

Az egyházi év csodálatos egymásutánban, rendben, év-
ről évre elénk tárja az egész Jézus életművet.  Az advent 
az emberiség Megváltóra várakozását idézi. A karácsony 
Isten Fia születés napja. A nagyböjt a húsvét előkészülete, 
a nagycsütörtök a búcsúvacsora alkalma, nagypénteken a 
kereszthalálra emlékezünk. A   nagyszombat a sírban nyug-
vás feszült napja. Mi keresztények a zsidó ünneplés szokását 
követve ünneplünk már szombat éjjel húsvéti virrasztást. A 
zsidók minden ünnepet az ünnep előestélyén már ünnepel-

nek. Ez a nagyszom-
bati vigília, vagyis 
virrasztás. A húsvét 
Jézus feltámadásá-
nak ünnepe. A ma-
gyar húsvét szó a 
komoly böjtölés fel-
oldásának öröméből 
származhat. Érde-
kes módon az orosz 
nyelv tör leginkább 

a lényegre: A voszkreszenyie feltámadást jelent, és ezt a szót 
mindvégig használták. Jézus húsvét után még negyven na-
pig tett bizonyságot a feltámadásáról, és ekkor van a Menny-
bemenetel ünnepe. Erre tíz napra, vagyis az ötvenedik napon 
ünnepeljük a pünkösdöt, vagyis a pentekosztesz ünnepét. A 
pentekosztesz görögül ötvenet jelent. Pünkösd után követ-
keznek az un. évközi vasárnapok, köznapokon pedig a szen-
tek ünnepei. Ez tehát a Jézusra emlékezés ünnepi rendje.

Én a magam életét szemlélve és értelmezve, és mások éle-
tét is fi gyelve, azt fedeztem fel, hogy minden ember életének 
eseményei felfűzhetők és értelmezhetők Jézus élete és litur-
gikus megünneplése mintájára.

Az igazi advent a Megváltó várás ideje  

Az advent egy bevezető és bűnbánati idő, tudniillik Jézus-
nak a mi gyarlóságaink, bűneink miatt kellett eljönnie. 

A szó maga eljövetelt, valakire való várakozást jelent.

 Mindenki életének van adventje

Boldog lehet az a kisbaba, akit nagyon várnak. Sajnos ez 
nincs mindig így. Nem lehetek ünneprontó, hogy most fel-
soroljam ezeket az eseteket. Maradjunk annyiban, hogy a 
gyermekvárásnak, bár ez a legnagyobb, legszebb dolog a vi-
lágon, mégis vannak bánni való mozzanatai is. Vannak aztán 
olyanok, akik ezt felnőtt korukban megtudják és attól kezdve 
ezen keseregnek.    Egy biztos: A jó Isten minden életet akar. 
Böjte Csaba testvér, aki igazán sokféle születési körülményt 
látott, azt mondja, hogy nincs felesleges gyermek a világon. 
Isten mindenkit akar, szeret, mindenkinek van feladata. 

Ismertem egy családot, ahol beteg kisgyermek született. 
Azt mondják a családtagok mindannyian, hogy ez a gyereke 
tarja össze a családot. Vele mindig van tennivaló. Ezt min-

denki tudja és mindenki részt vesz az ápolásában. És ez egy 
fantasztikus összetartó erő. 

A karácsony Isten Fiának a születésnapja

A karácsonyt általában szeretik és ünneplik az emberek. 
Nagy kár, hogy sokszor megfeledkeznek az ünnep eredeti 
tartalmáról. A karácsony Isten Fiának a születésnapja!  Nem 
kellene lerántanunk egy Happy day-re, egy boldog napra.                                                        

Mások másként, más indokból kiindulva forgatják ki a ka-
rácsonyt. Némelyik magát Krisztus követő vallásnak nevező 
közösség azt mondja, hogy annak leírása, hogy mely napon 
született Jézus, nincs is benne a Bibliában. Ez mondjuk, tel-
jesen így van. Mégis olyan szép magyarázata van az ünnep 
dec. 26.án való megünneplésének, hogy számomra teljesen 
elfogadható. Végül ez a most következő magyarázat benne 
van a Bibliában. Ugyanis a Biblia mondja keresztelő János 
anyukája már a harmadik hónapban volt, amikor Mária is 
várandós lett. Ezért János születésnapját a nyári napfordu-
lón ünnepeljük, Jézusét pedig hat hónap múlva, a téli nap-
fordulón.  Jézus születésétől növekszik a nappal, kisebbedik 
az éjszaka sötétje, Jánosnál pedig fordítva.  Régebben dec. 
26.-án egy pogány fényünnepet tartottak harsogva, de a ke-
resztények ezt megtöltötték szép tartalommal.

Mindenkinek van karácsonya, vagyis születés napja   

Hogyan lehetne ezt jobban elmondani, mint azt Kalkuttai 
Teréz anya tette?

Az élet egyetlen -ezért vedd komolyan.
Az élet szép- csodáld meg!! 
Az élet boldogság – ízleld! 
Az élet álom – tedd valósággá! 
Az élet kihívás – fogadd el!
Az élet kötelesség – teljesítsd!
Az élet játék – játszd!  
Az élet vagyon – használd fel!
Az élet szeretet – add át magad!
Az élet titok – fejtsd meg! 
Az élet ígéret – teljesítsd!
Az élet szomorúság – győzd le! 
Az élet dal – énekeld! 
Az élet küzdelem – harcold meg!
Az élet kaland – vállald!
Az élet jutalom – érdemeld ki!  
Az élet, élet – éljed!

Mindenkinek békés, boldog, 
áldott karácsonyt kívánok  

Hefl er Gábor plébános
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Tisztelt Olva-
só!

Hefl er Gábor 
atya amatőr mű-
vészeti alkotásait 
magában foglaló 
kiadvány olda-
lairól festmé-
nyek, grafi kák 
köszönnek visz-
sza ránk. Három 
egymástól éle-
sen elkülönülő 
témakört ölelnek 
fel. A portrék az 
újhartyáni nem-
zetiségi óvoda 
pedagógusa i t 
ábrázolják. A virágcsendéletek a természet szépségét, 
gyönyörű színeit vetítik elénk. A házak városunk intéz-
ményeit, jellegzetes épületeit jelenítik meg. 

Munkái, az atya világlátását, az élethez való viszo-
nyulását tükrözik. Annak fontosságára hívja fel a fi -
gyelmet, hogy találjuk meg az életben azt, ami örömet 
szerez, és amiben kiteljesedhetünk: legyen ez akár a 
művészet vagy bármi más. A lényeg, hogy ezáltal jól 
érezzük magunkat, és előbbre vigyük a társadalmat, az 
emberiséget. 

Ez a kiadvány azért is jelentős mert Újhartyánon szü-
letett, városunkról, valamint Gábor atya és a település 
viszonyáról szól. 

Az alkotásokban ölt testet az a szeretet, melyet 
Újhartyán iránt érez, ahogy fogalmaz, úgy érzi, haza-
érkezett.

Tölli Andrea

KARÁCSONYI MISEREND 
Dec. 17. szombat Óvodai karácsony

I. csoport 14 óra  
II. csoport 15 óra  

Dec. 18. vasárnap 9 óra Misztérium játék, 
Dec. 18. vasárnap 15 óra Karácsonyi koncert

Dec. 24. szombat Szenteste – Éjféli mise,
Dec. 25. vasárnap 9 óra Karácsony napja, 

Ünnepi mise
Dec. 26. hétfő 9 óra Karácsony 2. napja, szentmise      
Dec. 31. szombat 16.30 óra Szilveszter Hálaadás 

Jan. 1. vasárnap 9 óra Újév, Ünnepi mise 

Oly sok köszönni valóm van 
Egy szept. 11-től nov.16-ig tartó korházi tartózkodás 

elég sok feladatot hárít másokra. Hála Istennek minden 
zavartalanul zajlott ezen idő alatt. 

 Ezért köszönet paptársaimnak Országh Tibor ker. es-
peres úrnak, aki temetett és többször szentmisét mondott.  

Bese Gergő atya hosszú autóutat tett meg Dunavecsétől 
eddig, hogy miden rendben legyen. 

Klemenc Tibor akolitus testvér igeliturgiákat végzett, 
sirhelyeket áldott meg.

Annuska mindenkit kiszolgált, miden érdeklődőt ellá-
tott információval.

Anikó segített a szolgáló férjének, ő is szervezett, ha 
kellett. 

ISTEN FIZESSE MEG!!!

A kiállítás időpontja 
dec. 11. du. 15 óra, az öröm vasárnapja volt.

 
A kiállítást megnyitotta Fegyó Béla.  A kiállítási 

anyagot megörökíti egy un. művészeti katalógus, mely 
kép anyagát ifj. Majer György Zoltán fényképezte. Be-
tegségem idején közreműködtek a kiadvány létrejötté-
ben Jugovits Tünde és Bukai Tibor.

Újhartyáni szép házak, emberek, virágcsendéletek a 
kiállítási anyag tartalma.

Ez az esemény is megelőlegezi karácsony örömét, 
hiszen a festményeket odaajándékozom, azoknak, aki-
ket ábrázolnak, vagy akik tulajdona az ábrázolt épület.

Ezek a festmények egy műkedvelő plébános szabad-
idős kedvteléséből származnak.

Az érintettek külön kapnak meghívót, de a templom-
ba járó közöség is kap egy templom és plébánia együt-
tesről készült képeslap meghívót. 

Ez a kiállítás és ajándékozás részemről a köszönet és 
hála jele. 

Hefl er Gábor plébános

SZÉPHARTYÁN című kiállítás megnyitó a plébániai hittanteremben
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Karitász
Bizalom, szeretet, odafi gyelés, segítség ... KATOLIKUS 

KARITÁSZ rászoruló újhartyáni családok köszönő levelé-
ből idézve.

-”Annak idején, amikor az életünk úgy tűnt, hogy teljesen 
romba dől, azt éreztük már nincs remény, ekkor találkoztunk 
a karitász csupa szív embereivel. Segítettek talpra állni, már 
nem voltunk egyedül a harcunkban. Nekik hála kilábaltunk 
és talpra tudtunk állni. Az éhezést és a szomorúságot felvál-
totta a boldogság és a remény. Nélkülük lehet ma én sem 
mesélhetném ezt el. Életem végéig emlékezni fogok arra, 
hogy akkor mennyire reményt vesztettnek tűnt minden. És 
arra is hogy ők voltak akik valóban mellénk álltak és tényleg 
segítettek, üres szavak helyett. Nekik hála újra úgy érzem, 
hogy a jó emberek köztünk élnek, hogy a jóság még létezik. 
Nem csak tettekkel segítettek minket, de lélekben sem hagy-
tak elveszni. Ez a fajta szeretet és gondoskodás volt az ami 
miatt erőre kaptunk mi is, ami miatt nem adtuk fel. Hiszek 
benne, hogy még sok sorstársaim könnyeit váltják a jövőben 
őszinte mosollyá.”

-”A Karitász nagy segítség. Mi nem szegények vagyunk, 
mert szeretetben élünk és mindennap van mit enni, de a 
karácsony nem a mindennapi kosztot jelenti. Ilyenkor sze-
retnénk mi is többet nyújtani a családnak. Az ünnepi ételek 
is megkülönböztetik a hétköznapoktól a karácsonyt. Nagy 
szükségünk van a Karitász segítségére ebben, főleg a mos-
tani árak mellett. Ezért hálásak vagyunk mindenkinek, akik 
ilyenkor segítenek. Például a ruházatban is volt olyan, hogy 
a gyermekem cipője tönkrement és nagyon gyorsan még az-
nap megtudta oldani Magdi a problémánkat. Szóval étel, ru-
házat, játék bármi, ami szükséges egy családban, a Karitász 
nagy segítség.”

-”Hálás köszönettel tartozom a Karitásznak a rendszeres 
segítség nyújtásért. Minden évszakban találok az egész csa-
ládnak ruhákat cipőket megkönnyítve, hogy ne kelljen sokat 
költeni és maradjon a számlákra és a megélhetésünkre. Kü-
lönösen nagy segítséget nyújtanak ünnepek előtt, hogy a mi 
asztalunkra is kerüljön ünnepi étel.” 

SEGÍTS, HOGY SEGÍTHESSÜNK!
KÖSZÖNETTEL 

ÚJHARTYÁNI SZENT BORBÁLA KATOLIKUS 
KARITÁSZ CSAPATA
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RECEPT

Köszönet mindazoknak, akik ellesték, megtanulták 
szüléiktől, nagyszülőiktől az ételkészítés fortélyait, és 
őriztek az étkezési szokásokat. Talán nem is tudják, hogy 
ezáltal konyhájukban kincseket őriznek. Ha Hartyán 
gasztronómiai jellegzetességeit szeretnénk megfogal-
mazni, igen nehéz helyzetben lennénk. Hiszen konyhája 
sajátosan magyarországi német konyha, amelynek alap-
ját a generációkon keresztül átörökített német étkezési 
szokások alkotják. Különlegességé mégis az teszi, hogy 
a sváb gasztronómiai művelői, déd-, és nagyszüleink ta-
nultak és tanítottak. A tradicionális alapanyagok, az étel-
készítés fortélyai kiegészültek a szomszédoktól átvett 
szokásokkal. 

A XX.század elején a főzés alapanyagai még a földe-
ken megtermelt termények a liszt, a bab, a káposzta és a 
burgonya voltak. Abból varázsoltak a konyhában, amit 
saját maguk termeltek. 

Néprajzi kutatások szerint a szomszédolás hatására ke-
rültek a sváb konyhába többek között a kukoricalisztből 
készült ételek, valamint a smórni, a sufnudli, a fasírozott 
is. Csakúgy, mint a sült tészták, pl. a kuglóf vagy a bukta, 
amelyek a 19. század második felében osztrák szakács-
könyvekből váltak ismertté, először a városokban, majd 
a falvakban, így Hartyánon is.

Részlet a Hartyáni szakácskönyvből:
Majer Ferencné gyűjtése nyomán

A legkedvesebb, legszebb ünnep a családban a kará-
csony. Meghittsége nem vitatható – még a legszegényebb 
családok is igyekeznek széppé tenni gyermekeik számá-
ra. Karácsonyfa mindig volt, egyszerűbb borovicska a 
szegényebbeknek, mert azt ingyen szedték a Vajkóban a 
borókásban. Az erdei fenyőt meg az utcán árulták. 

Karácsonyfadíszek: szaloncukor, dió, ostya. Talán 
még most is van a faluban régi ostyasütő, ami járt házról 
házra. Amikor felvágtuk, a széle volt a fi nom, mert a hul-
ladékot rögtön megehettük.

Ételek szentestén: mákos guba, azaz mákos nudli. A 
mákos gubát kifl iből kell készíteni, és az még akkoriban 
nem volt. Az ügyesebb asszonyok a kenyérsütési vakarék-
ból kis gubákat sodortak, ezt megsütötték a kemencében, 
és erre öntötték a cukros tejet. Ez volt az igazi guba. Volt 
még egy-két féle sütemény is szentestére. Nagyanyám 
karácsonyi süteménye a „vízenkullogó” volt, anyám és 
nagybátyám nagyon szerették. Ez egy kelt tészta. Ezt et-
ték az ünnepek alatt végig.

Másnap, karácsony első napján húsleves, főtt hús, 
szósz, esetleg rántott hús, és sütemények voltak. Nagyka-
rácsony másnapján a maradékot ették. Általában minden 
háznál volt hús, hisz ekkorra időzítették a disznóvágá-

sokat, és így akadt húsleves, töltött káposzta, pörkölt. A 
régi sváb konyhán nem volt karácsonykor töltött káposz-
ta, halászlé, csak kb. 30 éve divat.

Pupácska vagy mákos guba
Hozzávalók:
½ kg liszt, 2 dl langyos tej, 10 dkg cukor, 2 tojás

Elkészítés:
A hozzávalókat összedolgozzuk. A tésztát 3 egyenlő 

részre osztjuk. Majd henger alakúra nyújtjuk, és 2 cm-es 
csíkokra vágjuk. Ezután óvatosan sütjük, szárítjuk egé-
szen addig, míg világosbarna színű lesz. Darált mákkal, 
tejjel meglocsolták. A másik változatát először mézbe, 
majd mákba forgatták. A pupácskát régen kenyérsütéskor 
készítették. Hüvelykujjnyi rudacskákat gyúrtak kenyér-
tésztából, és azt a kemencében megsütötték. Ha elkészült 
apróra vágták. Igazi karácsonyi böjtös étel.

Tölli Andrea

Karácsonyi gasztronómia, régi hartyáni szokások
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