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Július 1. a magyar egészségügy ünnepe. 
Ezúton is köszönjük valamennyi orvos, 

ápoló és egészségügyben dolgozó helytállását 
a koronavírus-járvány idején.



2 2021. július

In memoriam dr. Szikszay Péter

1953.június június 22-én születt Budapesten. A bu-
dai 12 évfolyamos Arany János Általános Iskolában 
és Gimnázium Angol tagozatán érettségizett 1971-
ben. Ugyanebben az évben felvételt nyert a budapesti 
Állatorvostudományi Egyetemre. 1977 - ben Állatorvos 
doktori diplomát szerezett. 1977- 1991 között a Márci-
us 15 MGTSZ- ben és utód 
Szakcsoportjában dolgo-
zott mint az újhartyáni 
szülőpár baromfi  telepek 
és Újhartyán-Újlengyel-
Hernád települések háztáji 
gazdaságaiba kihelyezett 
baromfi  és sertés állomá-
nyok állatorvosa. Számos 
alkalommal vett részt szak-
mai továbbképzéseken az 
Amerikai Egyesült Álla-
mokban, Hollandiában, 
Belgiumban, Angliában. 
1991-1996 között a Pitman 
Moor LTD. Angol állat-
gyógyszergyár magyaror-
szági kereskedelmi és szak-
mai képviseletét látta el.
1996-2010 között a 
MONORTÁP kft. kereske-
delmi képviselője és állat-
egészségügyi szaktanács-
adója volt.

1977-től élt Újhartyánon. 
2009-től tagja volt 
Újhartyán település képvi-
selő testületének. 2019-ig a 
Szociális Bizottság elnöke, 
majd a Kulturális és Civil 
kapcsolatokért felelős al-
polgármester volt. 2009-
től a hírtelen bekövetkezett haláláig az „Újhartyáni Új-
Hír” c negyedéves önkormányzati újság főszerkesztője 
volt.

Hobbija volt a fi lmezés, amelyet még a 8mm-es 
fi lmkorszakban kezdett. Amatőr kategóriában több or-
szágos fesztiváldíjat nyert. Szinte rajongásig szerette a 

fotózást, és az írást. Rövid novellái irodalmi antológi-
ákban is megjelentek.

Temetésén Schulcz József polgármester beszédében 
így búcsúzott tőle: 

Mindannyian úgy éljük az életünket, mintha örökké 
tartana, s ezzel nincs is semmi baj. Ha folyamatosan 

az elmúlás gondolata len-
gene körül bennünket, bi-
zony sok szépség, öröm 
szaladna el mellettünk, 
felfedezetlenül. De mind-
annyiunk életében előbb-
utóbb bekövetkezik, hogy 
elveszítünk valakit, aki 
fontos volt nekünk, akit 
szerettünk. Ilyenkor nehéz 
kapaszkodót találni, hogy 
elviseljük a ránk nehezedő 
fájdalmat. Az évek során 
saját szomorú tapasztala-
taim is ráébresztettek arra, 
mennyire fontos a segítő 
kéz, és néhány megnyug-
tató szó, egy kedves mo-
soly, életünk egyik legfáj-
dalmasabb időszakában.

Valljuk be, Testvére-
im, hogy Isten nélkül, hit 
nélkül nincs mit kezdeni 
az elmúlással, földi halan-
dóságunkkal és végessé-
günkkel. Csak a hit képes 
kiszabadítani bennünket 
végességünk korlátjai kö-
zül. Csak hittel vagyunk 
képesek legyőzni a halál 
legyőzhetetlennek vélt ha-
talmát. Csak a hit nyilával 

találhatjuk el a halál egyetlen sebezhető pontját, Achil-
les-sarkát. Értsük meg, hogy Isten nélkül nincs értelme 
az életnek, mert nincs végső célja. Isten nélkül földi 
életünk olyan zsákutca, amely nem vezet sehová. 

Mennyivel biztatóbban csengenek a Szentírás sza-
vai: „...akár élünk, akár meghalunk, az Úréi vagyunk” 

Életének 68. évében tragikus hirtelenséggel elhunyt dr. Szikszay Péter, 
Újhartyán Város polgármestere, a lap főszerkesztője
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azaz: Isten egyik kezéből átvesz a másikba, de akkor 
is, ott is az övéi vagyunk! Míg a tudomány csak annyit 
állít, hogy: „semmi sem vész el, csak átalakul”, addig a 
hit így biztat: „a por visszatér a földbe, olyan lesz, mint 
volt, a lélek pedig visszatér Istenhez, aki adta.. „A föld 
elnyeli testünket, az Ég felöleli lelkünket.”   

Életünk nem lehet csak néhány évtized szakadatlan 
küzdelme, harca a létfenntartásért, s aztán egyszeriben 
mindennek vége, mintha sosem lettünk volna. Az em-
ber, Isten gyermeke többet érdemel annyi küzdelem, 
erőfeszítés, életáldozat után, ezért vágyik joggal jobbra 
és többre. „Mert közülünk senki sem él önmagának...” 
- állapítja meg Pál apostol.

Távozó barátunk Szikszay Péter megértette az élet 
törvényét. Megértette, hogy aki másokért él, annak – 
jelképesen szólva – nagyobb lánggal kell égnie/élnie, 
nagyobb erőfeszítéseket, áldozatokat kell hoznia, mint-
ha csak önmagáért élne. Aki övéi mellett, közösségéért, 
népéért, nemzetéért is él, az nem élhet és nem éghet 
takaréklángon”. Mert élni bizony sokféleképpen lehet: 
Lehet tengődni egyik napról a másikra, lehet rögtönözni 
az életet, lehet az erőnkkel takarékoskodni, fukarkod-
ni, lehet céltalanul bolyongani, rá lehet bízni életünk 
alakulását a vak véletlenekre, de aki hasznára, javára, 
előmenetelére akar lenni közösségének, családjának 
annak komoly céljai kell legyenek, és az élet minden 
percét arra kell felhasználnia, amire Istentől kapta.

Van egy igen fi gyelemre méltó emberi felismerés, 
mely így hangzik: „Az életet nem években, hanem 
megvalósításokban mérjük.” Az életünket nem a hosz-
sza, hanem a tartalma, a gyümölcse teszi értékessé. Az, 
aki nem ismeri fel az élet értelmét, a létezés célját, az 
alkotás örömét földi élete bármilyen hosszú is legyen, 
örökkévaló értékekben, maradandó tartalomban keve-
set mondhat magáénak. S az is igaz, hogy a szép, tartal-
mas, alkotásokban gazdag, Istenben bízó élet a legjobb 
felkészülés a halálra. A halált kegyetlennek tartjuk, de 
a legnagyobb ösztönzőnk arra, hogy maradandót al-
kossunk, hogy ne tűnjünk el nyomtalanul.„... mert ha 
élünk, az Úrnak élünk, ...” – folytatja Pál apostol.

Mit jelent az Úrnak élni? Nem a földi örömökről 
lemondó, önsanyargató, aszketikus életformát. Nem 
a realitásoktól, a földi valóságtól elforduló életszem-
léletet és életvitelt, hanem sokkal inkább felismerni, 
megérteni, miért is érdemes valójában élni, dolgozni és 
áldozatot hozni. Az Úrnak élni, nem jelent mást, mint 

elfordulni az öncélú, önös, csak magamat szeretem élet-
formától, és isteni parancsként fogadni el és élni meg 
a másokért élés belső parancsát. Az Úrnak élni nem le-
het másként, mint naponta fáradozni, küzdeni nemes, 
tiszta célokért, felebarátainkért, embertársainkért, Isten 
országáért. Cselekedetekben, alkotásokban, emberség-
ben, szeretetben mutatni meg hitünket!

Péter élete azt igazolja, hogy nem önmagának élt. A 
település állatorvosaként, boltosként, képviselőként, 
végül alpolgármesterként mindig a közösségünkért való 
tenni akarás határozta meg őt. Minden törekvése arra 
irányult, hogy hasznára, javára, előmenetelére legyen 
övéinek és közösségének. Ezért küzdött lankadatlanul, 
példát állítva elénk. ahogy ő mondta egyszer, s milyen 
igaza volt: Egyetlen egy igazi dolgunk van, szeretni.

És igen, nem tagadhatjuk, nem is akarjuk tagadni, 
hogy hiány és fájdalom, mélységes fájdalom van most 
mindannyiunk szívében, akik itt állunk. Ezen a hiá-
nyon és fájdalmon azon  ban átragyog az a remény és 
az a hit, amit innen és most üzensz nekünk, a Téged 
gyászolók  nak: „Boldog vagyok, mert a tisztaszívűek 
valóban meglátják Istent!” Ez a mi vigasztalásunk és 
nem is kevés! Hisszük, hogy odaát találkozunk, ahol 
azzal az Istennel kézen fogva vársz minket, akinek há-
lásak vagyunk Teérted. Addig pedig, amíg újra látjuk 
egymást, nem tehetünk mást, mint meghajolunk szép 
földi életed előtt  

Ezután nélküle kell küzdjetek/küzdjünk, nélküle kell 
helyt álljunk az életben, de példája mindig kötelezni, 
biztatni és bátorítani fog mindenkit, aki ismerte és sze-
rette.

Nyugodj békében Barátom!
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Betekintés a képviselő-testület munkájába
FONTOSABB DÖNTÉSEK

Újhartyán Város Önkormányzat Képviselő-testü-
letének az előző újság megjelenésétől a veszélyhely-
zet miatt nem volt hivatalos ülése, azért konzultáció, 
megbeszélést tartott a testület, és a Polgármester az 
alábbi fontosabb döntéseket hozta:

– úgy döntött, hogy az Eperke Bölcsőde Újhartyán 
szakmai program módosítását elfogadja. 

– úgy döntött, hogy az Eperke Bölcsőde Újhartyán a 
15/1998. (IV.30.) NM Rendelet alapján meghatározott 
kötelező létszám feltételek teljesítésén felül további 
munkaviszony/jogviszony létesítését engedélyezi: 1 fő 
bölcsődei vezető, 4 fő kisgyermeknevelő/2 csoport, 2 
fő dajka, 1 fő karbantartó

– úgy döntött, hogy Újhartyán Város Önkormányzat 
2021. I. negyedévi likviditási tervét elfogadja. 

 – úgy döntött, hogy a Háziorvosi Ügyelet Intéz-
ményfenntartó Önkormányzati Társulás 2021. évi költ-
ségvetését elfogadja. Bevétel-kiadás: 62.557.200 Ft.

– úgy döntött, hogy Újhartyán Város Önkormányzat 
2021. évi közbeszerzési tervét elfogadja. – úgy döntött, 
hogy az Újhartyán Városi Sportegyesület 2020. évi be-
számolóját elfogadja. 

– úgy döntött, hogy a 2020. évi közművelődéssel 
kapcsolatos beszámolót elfogadja. 

– úgy döntött, hogy dr. Pacsirta István Gábor ügyvéd 
beszámolóját a 2020. évi önkormányzat által megbízott 
feladatok ellátásával kapcsolatban elfogadja. 

 – úgy döntött, hogy az Újhartyán Város Önkormány-
zat saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből 
eredő fi zetési kötelezettségeinek a költségvetési évet 
követő három évre várható összegét megállapítja. 

-úgy döntött, hogy az Állami Számvevőszék jelen-
tésével kapcsolatos tájékoztató az önkormányzatok in-
tegritásának ellenőrzésével kapcsolatban elfogadja.

– úgy döntött, hogy Újhartyán Város Önkormányzat 
által a 2021. évben tervezett Városnapi rendezvényt ví-
rushelyzetre tekintettel nem tartja meg. 

– úgy döntött, hogy Újhartyán Város Önkormányzat 
és a Faluközpont Kft. közötti üzemeltetési szerződésé-
nek felülvizsgálatára Ad hoc bizottságot hoz létre. 

– úgy döntött, hogy Újhartyán Város Önkormányzat 
és a Gyermekvár Német Nemzetiségi Óvoda közötti 
együttműködési megállapodást az intézményi feladat-
ellátásra vonatkozóan elfogadja. 

– úgy döntött, hogy Újhartyán Város Önkormányzat 
és az Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola 

közötti együttműködési megállapodást az intézményi 
feladatellátásra vonatkozóan elfogadja. 

– úgy döntött, hogy Újhartyán, Hunyadi utcai parko-
lás tervezésére szerződést köt. 

– úgy döntött, hogy az Újhartyáni Polgármesteri Hi-
vatal Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzatát elfo-
gadja. 

- úgy döntött, hogy indul a helyi önkormányzatokért 
felelős miniszter az államháztartás felelős miniszterrel 
egyetértésben kiírt – a Magyarország 2021. évi köz-
ponti költségvetésről szóló 2020. évi CX. törvény 3. 
melléklet szerinti pályázaton. A benyújtandó támoga-
tási cél: óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruk-
túra-fejlesztés, felújítás jogcím szerinti fejlesztések tá-
mogatása. A pályázathoz szükséges önerőt 19.955.129 
bruttó önerőt a 2021. évi költségvetésében a tervezett 
beruházások terhére biztosítja. 

- úgy döntött, hogy a vészhelyzet ideje alatt az avar 
és kerti zöldhulladék égetése engedélyezett Újhartyán 
belterületén a korábban hatályos rendelkezés szerint: 
minden héten pénteken és szombaton 7-19 óra kö-
zött. 

- úgy döntött, hogy Újhartyán Város Önkormányza-
tának irányítása alá tartozó Újhartyáni Egyesített Mű-
velődési Ház és Könyvtár 2021. február 18-án elfoga-
dott 2021. évi költségvetését az eredeti előirányzatok 
feladása előtt belső tartalmi változások miatt pontosí-
tani szükséges.  

- úgy döntött, hogy az Önkormányzat 2021. II. ne-
gyedévi likviditási tervét elfogadja.

- úgy döntött, hogy a REHAU-Automotive Korlátolt 
Felelősségű Társasággal korábban kötött hálózatfejlesz-
tési megállapodást módosítja az előterjesztés szerin

- úgy döntött, hogy Újhartyán Város Önkormányzat 
1/1 tulajdonában lévő 1115 hrsz-ú ipari parki területen 
történő új ivóvíz vas- és mangántalanító berendezés lé-
tesítéséhez hozzájárul, kiírja az ehhez szükséges köz-
beszerzési eljárást. 

- úgy döntött, hogy Önkormányzat 1/1 tulajdonában 
lévő 017 hrsz-ú mezőgazdasági út lezárását  engedé-
lyezi, az alábbi feltételekkel: 1. Az út karbantartását a 
Halastó tulajdonosának kell elvégeznie. 2. Ha lakattal 
történik a lezárás, akkor az Önkormányzat kér kulcsot.

– úgy döntött, hogy szerződéses megállapodást köt  
3.600.000.-Ft+ÁFA összeggel az Újhartyán, Thököly 
utca folytatására, meghosszabbítása beruházásra.

- úgy döntött, hogy szerződéses megállapodást köt 
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9.668.320.-Ft+ÁFA összeggel az Újhartyán, Gárdonyi 
Géza utca felújítására.

– úgy döntött, hogy szerződéses megállapodást köt 
45.313.825.-Ft+áfa összeggel az Újhartyán, Liget utca 
felújítására.

– úgy döntött, hogy szerződéses megállapodást köt 
az Újhartyán, Liget utcában kerítés átrakása, pince be-
temetése.  

- úgy döntött, hogy az Újhartyán belterület, termé-
szetben 2367 Újhartyán, Hősök tere 9. sz. alatti 386 
hrsz ingatlan tulajdonosától telekcsíkot vásárol a Liget 
utca kiszélesítése céljából. 

– úgy döntött, hogy az Újhartyán Városi Piactér 
Újhartyán Pilisi út 415/1 hrsz. látványterveit, engedé-
lyes terveit elfogadja.

-  úgy döntött, hogy bérleti szerződést köt az Álom-
Papír Kereskedelmi Bt. képviseletében Dr. Tóth Il-
dikó Emesével  az Önkormányzat tulajdonát képező 
Újhartyán Egészségház rendelőben Újhartyán, Fő u. 26. 
1 db rendelőhelyiség biztosítására, minden hónap ne-
gyedik péntekén 14,00-18,00 óra közötti magánorvosi 
tevékenység céljára Gyermek UH képalkotó diagnosz-
tikai  magánorvosi szakrendelésre. 

– úgy döntött, hogy  1. Újhartyán Város Önkormány-
zati Képviselő-testülete lezárja a tervezett 2 részterület 
kapcsán felmerült településrendezési eszközök módo-
sításának partnerségi egyeztetését, melyet a partnerségi 
egyeztetés szabályairól szóló 5/2017. (V. 26.) önkor-
mányzati rendeletben foglaltak szerint folytatott le.

2. A partnerségi véleményezés során, mely a hon-
lapon történt megjelentetéssel, valamint a Hivatalban 
kifüggesztett tervezet megtekinthetőséggel történt - la-
kossági fórumot az 546/2020. (XII. 02.) Kormányren-
deletben foglaltak szerint nem lehet tartani -, a ren-
delkezésre álló egyeztetési időn belül a partnerektől 
észrevétel, vélemény nem érkezett. 

3. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy 
a településrendezési eszközök módosítása vonatkozá-
sában kezdeményezze a végső szakmai véleményezési 
szakasz lefolytatását az állami főépítészhez benyújtott 
dokumentációval.

– úgy döntött, hogy a Dabasi Rendőrkapitányság 
2020. évi beszámolóját elfogadja.

– úgy döntött, hogy az elkészített Újhartyán Város 
helyi vízkár-elhárítási terv felülvizsgálatát elfogadja.

- úgy döntött, hogy az Újhartyán Város Önkormány-
zat és a Dunavölgyi Vízgazdálkodási Társulat közötti 
vállalkozási keretszerződés az U-I., U-I/a., U-II., U-III., 
U-IV., U-V. jelű csatornák üzemeltetésével kapcsolat-
ban elfogadja.

– úgy döntött, hogy pályázatot nyújt be a közösség-
szervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés és bértámo-

gatás MFP-KEB/2021. kódszámú felhívásra 6 db lap-
top beszerzésére.

– úgy döntött, hogy pályázatot nyújt be az MFP-
ÖTIK/2021/1 pályázati kódszámú felhívásra régi hiva-
tal nyílászáró cseréjére, valamint az ingatlan bekeríté-
sére.

– úgy döntött, hogy pályázatot nyújt be a az MFP-
ÖTIK/2021/6 kódszámú Közösségi terek című pályá-
zati felhívására a Bagolyfészek, kiállítótér (fészer) és 
iroda helyiség átalakítására.

– úgy döntött, hogy pályázatot nyújt be az MFP-
UHK/2021 Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmények 
építése/felújítása címen a Kossuth Lajos utca kerékpár-
út kiépítésére.

- úgy döntött, hogy pályázatot nyújt be az MFP-
OJKJF/2021 pályázati kódszámú Óvodai játszóudvar 
és közterületi játszótér fejlesztése címen a Presszó té-
ren a felnőtt játszótér folytatásaként gyermekjátszótér 
kialakítására, bekerítve.

– úgy döntött, hogy pályázatot nyújt be az MFP-
BJA/2021 Önkormányzati járdaépítés/felújítás anyag-
támogatása címén a Monori úttól az Epres utca Bölcső-
déig járda kiépítésére. 

- úgy döntött, hogy pályázatot nyújt be az MFP-
KOEB/2021 Kommunális eszköz beszerzése címen 
Kubota traktor és kiegészítői beszerzésére.

– úgy döntött, hogy pályázatot nyújt be az MFP-
AEE/2021 Orvosi eszközök beszerzése címen  eszkö-
zök beszerzésére (védőnő, gyerekorvos).

– úgy döntött, hogy a Fő utca kerékpár út kiépítésére 
beérkezett ajánlatok közül a legolcsóbb ajánlatot adó 
Kft-vel  köt szerződést a Fő utcai kerékpár út kiépítésé-
re 39.661.282.-+ÁFA összegben.

– úgy döntött, hogy vállalkozási szerződést köt 
az Újhartyán Fő utca fasortelepítési munkáira 
3.659.100+ÁFA összegben.

– úgy döntött, hogy szerződést köt az előterjesztés 
szerint a Fő utcai kerékpárút építés műszaki ellenőrzési 
feladatinak elvégzésére.

– úgy döntött, hogy Újhartyán Város Önkormányzat 
és a REHAU-Automotive Kft. közötti az újhartyáni 
1102 és a 067/52 hrsz-ú  gyár működéséhez szükséges 
víz és szennyvíz hálózat  fejlesztésről szóló korábbi 
megállapodás módosítását elfogadja. 

– úgy döntött, hogy Újhartyán 1115 hrsz-ú területen 
az új ivóvíz    vas-, és mangántalanító megépítésének és 
tervezésének közbeszerzési eljárását elindítja.

– úgy döntött, hogy megbízási szerződést köt az elő-
terjesztés szerint az Újhartyán 1115 hrsz-ú területen az 
új ivóvíz    vas-, és mangántalanító megépítésének mű-
szaki ellenőri feladatok elvégzésére.

– úgy döntött, hogy megbízási szerződést köt az elő-

Andrea
Beszúrt szöveg
 : 1-es új bekezdésbe
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terjesztés szerint az Újhartyán 1115 hrsz-ú területen az 
új ivóvíz    vas-, és mangántalanító megépítésének és 
tervezésének közbeszerzői feladatok elvégzésére.

– úgy döntött, hogy az előterjesztés szerinti aján-
dékozási szerződést az újhartyáni 20/3 hrsz-ú, kivett 
beépítetlen területként megnevezett 186 m2 nagyságú 
belterületi ingatlanra vonatkozóan elfogadja. Újhartyán 
Város Önkormányzat, mint megajándékozott a 20/3 
hrsz-ú ingatlan átminősíti út művelési ágba, majd a 
Thököly Imre utca folytatásaként utat alakít ki.

– úgy döntött, hogy az Ipari területek értékesítésére 
megbízási szerződést köt.

-  úgy döntött, hogy az előterjesztés szerinti Újhartyán 
turisztikai útvonalát elfogadja. 

– úgy döntött, hogy a 2022. évre beterjesztett 
Újhartyán Város Önkormányzati Faluközpont nagyte-
remben tartandó programokat elfogadja. 

-  úgy döntött, hogy a 2021. szeptember végére ter-
vezett Vizsla Fesztivál megrendezésére engedélyezését 
2021. augusztusi hónapra halasztja.

– úgy döntött, hogy Újhartyán Város Önkormány-
zata megbízási szerződést köt a Gyermekvár Óvoda, 
főzőkonyha, a Német Nemzetiségi Általános Iskola, 
tálalókonyha és az Eperke Bölcsőde, tálalókonyha in-
tézményekre a HACCP dokumentáció aktualizálására, 
belső audit és élelmiszerhigiéniai oktatási feladatok el-
végzésére.

– úgy döntött, hogy a Monor Katasztrófavédelmi Ki-
rendeltséget 326.912 Ft összegű informatikai eszköz 
beszerzésével és ingyenes tulajdonba adással támogat-
ja.  

– úgy döntött, hogy Újhartyán Város Önkormányzat 
Közbeszerzési szabályzatának módosítását elfogadja.

– úgy döntött, hogy az Önkormányzat 1/1 tulajdonát 
képező Újhartyán belterületi 865/2 hrsz-ú ingatlant úttá 
történő átminősítését kezdeményezi, majd az átminősí-
tés után a Thököly utcához csatolja.

- úgy döntött, hogy néhai dr. Szikszay Péter képvise-
lőt Újhartyán Város Önkormányzata saját halottjának 
tekinti és a temetésének költségeit kifi zeti. 

- úgy döntött, hogy Újhartyán Város Önkormány-
zat tulajdonában lévő Újhartyán 124 hrsz-ú területből 
93 m2 területet térítésmentesen használatba adja a 
Rozmaring-Home Kft.  részére parkoló kiépítése cél-
jából, ,mely parkolót a Kft saját költségén alakít ki. 
Rozmaring-Home Kft. részére hozzájárulását ad, a 
Naprakész ABC szervízútjának használatához, a társas-
ház hátsó kertjének megközelítése céljából.   

- úgy döntött, hogy az Újhartyáni Városfejlesztő Kft. 
2020. évi beszámolóját és a 2021. évi üzleti tervét el-
fogadja. 

- úgy döntött, hogy az UTÜ-OKIP Kft. (2367 

Újhartyán, Cigleher u. 1/A.) 2020. évi egyszerűsí-
tett éves beszámolóját, éves zárómérlegét, valamint 
eredménykimutatását és kiegészítő mellékleteit elfo-
gadja.

- úgy döntött, hogy  a „Háziorvosi Ügyelet” Intéz-
ményfenntartó Önkormányzati Társulás 2020. évi be-
számolóját elfogadja.

- úgy döntött, hogy a 2020. évi belsőellenőrzési je-
lentést, és a 2020. évi belsőellenőrzési jelentéssel kap-
csolatos intézkedési tervet elfogadja.

- úgy döntött, hogy az Arany János utca kerékpár út 
kiépítésére beérkezett ajánlatok közül a leg olcsóbb 
ajánlatot tevő Kft-vel szerződik   9.512.386.-+ÁFA ösz-
szegben. 

Újhartyán Város Önkormányzata szerződést köt a 
Három Fenyő Kft-vel  az Arany János utcai kerékpár 
út kiépítésére.

- úgy döntött, hogy az Arany János utca kerékpár út 
kiépítésének műszaki ellenőrzi feladataira szerződést 
köt.

- úgy döntött, hogy a gyermekjóléti és gyámügyi fel-
adatok 2020. évi ellátásáról szóló beszámolót megis-
merte és elfogadja.       

- úgy döntött, hogy az Újhartyáni Német Nemzetiségi 
Általános Iskola hátrányos helyzetű tanulóinak 100.000 
Ft keretösszegben támogatást nyújt az érintett tanulók 
kirándulására és táboroztatására, az iskola gyermekvé-
delmi felelős által összeállított névsor alapján. 

- úgy döntött, hogy a Pest Megye Önkormányzata 
pályázati felhívására a Pest Megye Önkormányzata 
pályázati felhívására „Pest Megye Környezetvédel-
méért Díj”-ra 2021. évre  felterjeszti Éger Ákos 2367 
Újhartyán, Pilisi u. 9. sz. alatti lakost. 

- úgy döntött, hogy az ÚJHÍR Újság főszerkesztőjé-
nek Tölli Andreát  nevezi ki határozatlan időre 2021. 
június 1-től.  

- úgy döntött, hogy  a VEKOP-5.3.2-15-2020-00058 
azonosítószámon benyújtott Újhartyán – Dabas Szőlők 
kerékpárút kiépítésére kapott 219085972 Ft összegű 
vissza nem térítendő támogatást elfogadja, és a támo-
gatói okiratot aláírja.

- úgy döntött, hogy az az Újhartyán – Dabas Szőlők 
kerékpárút hálózati terv elkészítésére megbízási szer-
ződést köt.

- úgy döntött, hogy a hatályos településrendezési esz-
közét módosítani kívánja a településfejlesztési koncep-
cióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes telepü-
lésrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012 
(XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. ren-
delet) szerinti tárgyalásos eljárásban, az Újhartyán – 
Dabas Szőlők kerékpár hálózat feltüntetését támogatja 
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a kerékpárút megvalósíthatósága érdekében és a meg-
határozott területet kiemelt fejlesztési területté nyilvá-
nítja.

- úgy döntött, hogy Újhartyán Város Önkormányzat 
2021. évi közbeszerzési tervét módosítja.

- úgy döntött, hogy az Újhartyán, Hernádi utca vé-
gén lévő 022/63, 022/64, 022/65, 022/66, 022/67, 
022/68,022/57, 022/56, 022/55, 022/54, 022/53, külte-
rületi ingatlanokra, valamint az Újhartyán, Pilisi utca 
37/A sz. alatti belterületi 441/1 hrsz-ú és az Újhartyán, 
Pilisi utca 2. sz. alatti belterületi 725 hrsz-ú ingatlanok-
ra Újhartyán Város Önkormányzata részére elővásárlá-
si jogot jegyeztet be.

- úgy döntött, hogy az Újhartyán Város Önkormány-
zat tulajdonában lévő Újhartyán, Zrínyi utca 6. sz. alatti 
ingatlant az alábbiak szerint nevezi el: „HAJZLI” Né-
met Nemzetiségi Alkotóműhely,  német neve: Deutsche 
Nationalitätenwerkstatt, és határozatlan időre átadja 
használatra a Német Nemzetiségi Önkormányzatnak.

- úgy döntött, hogy az „Ipari park vas-, mangántalanító 
fejlesztés, tervezés kivitelezés” tárgyban, a Kbt. 115. § 

Nyílt eljárás szerint kiírt közbeszerzési eljárás nyerte-
sével szerződést köt 55.500.000.-+ÁFA összegben.

- úgy döntött, hogy Keindl György új képviselőt Ifjú-
ságért felelős tanácsnoknak választja meg.

- úgy döntött, hogy a jelen járványhelyzetet fi gye-
lembe véve a 2021. szeptember 11-én a Hartyánfesz-et 
megtartásra kerül, de esti koncert elmarad.

- úgy döntött, hogy Újhartyán Város önkormányzatá-
nak 2021. III. negyedévi likviditási tervét elfogadja.

- úgy döntött, hogy 2021. évben Díszpolgári címet 
adományoz Hölle Martin ötszörös világbajnok, két-
szeres a FEI (Nemzetközi Lovas Szövetség) legjobbja 
szakágában 2017., 2019-ben, kétszerest a Magyar Lo-
vas Szövetség „Az Év legjobb lovassportolója” - 2017., 
2019-ben, és kétszeres az „ÉV LEGJOBB EGYETEMI 
SPORTOLÓJA” - 2017., 2019-ben személy részére. 

- úgy döntött, hogy elfogadja az előterjesztés szerint,  
az önkormányzat tulajdonában álló lakás és nem lakás-
célú helyiségek bérletére vonatkozó rendeletét. A ren-
delet megtekinthető a www.ujhartyan.hu oldalon.

Andrea
Beszúrt szöveg
 kétszeres
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Dr. Szikszay Péter alpolgármester halálával a meg-
üresedett képviselői helyére, a helyi önkormányzati 
képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. 
évi L. törvény 21. § (1) bekezdése szerint: Ha az egyé-
ni listáról megválasztott képviselő helye üresedik meg, 
helyére a legtöbb szavazatot elért jelölt lép.

 A 2019. október 13. napján megtartott polgármes-
ter-választás eredménye alapján ezt a tisztséget ezentúl 
Keindl György tölti be.

1992. 12. 19.-én születtem. Az önkormányzati vá-
lasztáson azért indultam, hogy képviselőként

valamit visszaadhassak abból a sok jóból, amit ettől 
a településtől kaptam. Itt élek mióta megszülettem, itt 
kereszteltek meg az újhartyáni templomban, itt áldoz-
tam és itt is bérmáltam. Itt jártam végig az általános 
iskolát, még történelem szakos egyetemistaként is az 
első előadásom Újhartyán történelméről szólt. Jelenleg 
is itt, Újhartyánban dolgozom és ideköt az a megannyi 
emlék, ami miatt tenni akarok ezért a városért és részese 
szeretnék lenni a képviselőtestületnek. Az Újhartyánon 
eltöltött éveim alatt megtanultam, hogy milyen egy 
összetartó és egymást segítő közösség tagjának lenni. 
Éppen ebben a szellemben szeretnék én is dolgozni. 
Ha a testület tagja leszek, legyen az bárki, idős vagy 
fi atal, nyugodt szívvel keressen meg és biztos vagyok 
benne, hogy közösen találunk megoldást az esetleges 
problémákra. Mindemellett fontosnak tartom, hogy ön-
kormányzati szinten foglalkozzunk azzal, hogy minél 
kevesebb fi atal költözzön el a városból, ugyanis már 
nem amiatt mennek el, mert nincs munka a környéken, 
nem a jobb élet lehetősége hajtja el a fi atalokat innen, 
hiszen itt mindent megtalálnak. Színvonalas oktatást, 
infrastruktúrát, munkahelyet. Véleményem szerint a 
számukra is megfelelő kulturális programok és kikap-
csolódási lehetőségek hiánya a fő oka annak, hogy a 
hartyáni fi atalok egy része nem marad Hartyánon. Az 
lesz a munkám egyik fő célja, hogy minél kevesebben 
hagyják el a várost. Szeretném a testület elé vinni pél-
dául a kiemelkedően teljesítő diákok önkormányzati 
szintű támogatását. Hiszen ahogy a mondás is tartja: 
„Ha egy évre gondolkodsz, vess rizst, ha száz évre gon-
dolkodsz, ültess fát, de ha a jövődet építed, tanítsd a 
gyermekeket!” Persze nem hagyhatom és nem is ha-
gyom fi gyelmen kívül sváb örökségünket sem, aki is-
mer, tudja, hogy évek óta a Sváb Fiatalok Baráti Köre 
egyesületben társaimmal és én személyesen azon dol-
gozom, hogy minél magasabb színvonalon, minél több 
értéket őrizzünk meg őseink hagyatékából, hagyomá-
nyaiból. Nagy ígéreteket nem szeretnék tenni, de egy 

Új képviselő a testületben

dolgot biztosan megígérhetek: Mindent megteszek 
azért, hogy megszolgáljam a lakosság belém vetett bi-
zalmát, minden erőmmel azon leszek, hogy tovább él-
jen az a „Hartyániasság” és az a gondolkodásmód, az 
a segítőkészség, ami miatt ennyire szeretem a szülővá-
rosomat!

Andrea
Beszúrt szöveg
 Ez mehet az önkormányzati hírek alá közvetlenül. A 7. oldalra
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 valamit elválasztva kellene írni, mert így nem jó
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 szülővárosomat!"
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Kerékpárút és járda épül a Fő utcán
A Magyar Falu Program keretében megújul a település Fő utcája. Kerékpárút és gyalogjárda épül pályázati for-
rásból. Az érintett szakaszon az önkormányzat saját forrásból rendezi az árkokat, valamint a faültetést is. 

(Fotó: Fő utca)

Andrea
Beszúrt szöveg
 A fotók a Fő utcán és a Gárdonyi utcában készültek. Még egy fotó jön ide, mellékletben küldöm
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A parlagfű nagymértékű elszaporodásának a köz-
egészségügyi és gazdasági károsító hatása számottevő. 
A parlagfű elleni védekezés elsősorban az ingatlan tu-
lajdonosának, illetve használójának a kötelezettsége. A 
hatóságok feladata, hogy - amennyiben a tulajdonos/
földhasználó nem tesz eleget a kötelezettségének - a 
mulasztók költségén elrendelik az ún. közérdekű véde-
kezést, emellett növényvédelmi bírságot szabnak ki.  

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 
2008. évi XLVI. törvény. 17. § (4) bekezdése kimond-
ja:  „A földhasználó köteles az ingatlanon a parlagfű 
virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt 
követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig 
folyamatosan fenntartani.”.  

A növényvédelmi tevékenységről szóló 43/2010. (IV. 
23.) FVM rendelet 2. § (1) bekezdés d) pontja szerint: 
„A földhasználó és a termelő köteles védekezni, külö-
nösen parlagfű (Ambrosia artemisiifolia) ellen.”

Fontos tudni, hogy a hatósági intézkedéshez (közér-
dekű védekezés végrehajtása, bírság kiszabása) nem 
szükséges a sérelem – egészségkárosodás – bekövet-
kezése, e körben elégséges a védekezési kötelezettség 
elmulasztásának megállapítása.

Amennyiben a parlagfű elleni védekezési kötele-
zettségének a földhasználó nem tesz eleget, vagyis az 
ingatlan legalább virágbimbós fenológiai állapotú par-
lagfűvel fertőzött, akkor közérdekű védekezést kell el-
rendelni. 

Amennyiben a parlagfű elleni közérdekű védekezést 
kultúrnövény károsodása nélkül nem lehet elvégezni, a 
parlagfű elleni közérdekű védekezés abban az esetben 
rendelhető el, ha a parlagfűvel való felületi borítottság 
a 30%-ot meghaladja. A parlagfű elleni közérdekű vé-
dekezés végrehajtásának, valamint az állami, illetve 
a közérdekű védekezés költségei megállapításának és 
igénylésének részletes szabályairól szóló 221/2008. 
(VIII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Parlagfű-
rendelet) értelmében a közérdekű védekezést belte-
rületen a jegyző, a Fővárosi Önkormányzat által 
közvetlenül igazgatott terület esetében a fővárosi 
főjegyző; külterületen, Pest megye és Budapest te-
rületén; a Pest Megyei Kormányhivatal Élelmi-
szerlánc-biztonsági, Állategészségügyi, Növény- és 
Talajvédelmi Főosztály Növény- és Talajvédelmi 
Osztálya (a továbbiakban: növény- és talajvédelmi 

hatóság) rendeli el. Amennyiben az önkormányzati 
tulajdonban lévő belterületi ingatlanon az önkor-
mányzat nem tesz eleget védekezési kötelezettségé-
nek, akkor a növény- és talajvédelmi hatóság rende-
li el a közérdekű védekezést.

A jegyző által elrendelt közérdekű védekezést az álta-
la megbízott vállalkozók végzik. Nem kerül sor a vállal-
kozó általi parlagfű-mentesítésre, ha az ügyfél jelzése 
alapján időközben maga eleget tesz kötelezettségének. 
A közérdekű védekezéssel kapcsolatban felmerült költ-
ségeket az ügyfélnek kell megfi zetnie.

A növényvédelmi bírság kiszabására a növény- és ta-
lajvédelmi hatóság jogosult, ezért a közérdekű védeke-
zés elrendelését követően a jegyző az ügyben keletke-
zett iratokat továbbítja az eljárásra jogosult hatóságnak. 
A növényvédelmi bírság alapja a parlagfűvel fertőzött 
terület nagysága. A bírság mértéke belterületen és 
külterületen is egyaránt 15.000 Ft-tól 5.000.000 Ft-
ig terjed.

Parlagfűvel fertőzött lehet a mezőgazdasági kultúrnö-
vénnyel borított terület, nem mezőgazdasági terület (el-
hanyagolt telkek, építési területek), vagy nem művelt, 
elhanyagolt valamikori szőlők, hétvégi kertek, zártker-
ti ingatlanok, valamint a vonalas létesítmények (utak, 
vasút) melletti sávok.

A védekezési kötelezettségét nem teljesítő tulajdo-
nos/földhasználó a –bírságon túl - vele szemben elren-
delt közérdekű védekezéssel kapcsolatosan felmerülő 
költség megtérítésére is kötelezett. A költség köztar-
tozásnak minősül. A közérdekű védekezés elrendelése 
után minden esetben növényvédelmi bírság kiszabására 
kerül sor, az élelmiszerlánc felügyeletével összefüggő 
bírságok kiszámításának módjáról és mértékéről szóló 
194/2008. (VII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 
Bírságrendelet) alapján.

Arra tekintettel, hogy a parlagfű-mentesítés min-
den állampolgár közös érdeke, és eredményt csak 
összefogással, illetve közös felelősségvállalással ér-
hetünk el, kérem, tegyenek eleget e fenti jogszabályi 
kötelezettségüknek. Ugyanakkor szükséges fi gye-
lemmel lenni arra is, hogy nem elegendő az, hogy 
valaki lekaszálta a szennyezett földterületet, azt 
tiszta, parlagfű-mentes állapotban a vegetációs idő-
szak végéig meg kell őrizni.

Tájékoztató

parlagfű-mentesítéssel kapcsolatban

Andrea
Beszúrt szöveg
 Tájékoztató:Parlagfű-mentesítés (ez legyen a cím)

Andrea
Beszúrt szöveg
 Kisebb legyen a bekezdések közötti sortávolság, hogy a vonal fölött legyen  a vége.
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2023. december 31-re módosult az a határidő, amed-
dig fennmaradási engedélyt kell kérni az engedély nél-
kül létesített fúrt és ásott kutakra. A kérelmek benyújtá-
sa folyamatosan zajlik.

A kutak megépítéséhez, átalakításához, üzemelteté-
séhez és megszűntetéséhez vízjogi engedély szükséges. 
Az engedély nélkül, vagy engedélytől eltérő módon lé-
tesített ásott-vagy fúrt kút fennmaradási/üzemeltetési 
engedélykérelmét a jegyzőhöz kell benyújtani.

Mikor kell a jegyző engedélyét kérni?
A jegyző engedélye szükséges olyan kút létesítésé-

hez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és megszünte-
téséhez,

– karszt-vagy rétegvíz készlet igénybevétele, érin-
tése nélkül, és 500 m3/év vízigénybevétellel kizárólag 
talajvízkészlet felhasználásával üzemel,

– épülettel, vagy annak építésére jogosító hatósági 
határozattal, egyszerű bejelentéssel rendelkező ingatla-
non van, és a magánszemélyek részéről a házi ivóvíz-
igény és a háztartási igények kielégítését szolgálja,

– nem gazdasági célú vízigényt szolgál.

Amennyiben a fent felsorolt feltételek közül bárme-
lyik nem teljesül, akkor a Fővárosi Katasztrófavédelmi 
Igazgatósághoz kell fordulni az engedély beszerzése 
végett.

Amennyiben fúrt kúttal rendelkezik, a kérelmet szak-
ember segítségével kell kitölteni, illetve nemcsak a ké-
relmezőnek, hanem a szakembernek is alá kell írnia, és 
bélyegzővel ellátnia.

Ásott vagy vert kút esetében szakember bevonására 
nincs szükség, viszont az ingatlantulajdonosnak ezeket 
a típusú kutakat is be kell jelenteniük a kérelemnyom-
tatvány kitöltésével és saját kezű aláírásával.

Újhartyán  Város Jegyzője

Fúrt és Ásott kutak engedélyeztetése

A Pest Megyei Rendőr-főkapitányság és a 
Pest Megyei Kormányhivatal (PMKH) közötti 
együttműködésnek köszönhetően, a bűncselekmény 
áldozatainak:

- minél szélesebb körű tájékoztatása, 

- igényeinek felmérése,

- és annak megfelelő, mihamarabbi kezelésének 
érdekében tartanak fogadóórát a PMKH Áldozatsegítő 
Szolgálatának munkatársai. 

Ha Ön úgy érzi, segítségre szorul, keresse fel a 
szakembereket a Dabasi Rendőrkapitányság épületében 
(2370 Dabas, Szent István tér 1.) az alábbi időpontok 
valamelyikén:

2021. április 28.      09:00 - 11:30, 13:00 - 15:30 óráig

2021. június 09.      09:00 - 11:30, 13:00 - 15:30 óráig

2021. július 14.       09:00 - 11:30, 13:00 – 15:30 óráig

Andrea
Beszúrt szöveg
 ásott-, vagy

Andrea
Beszúrt szöveg
 Mikor előtt legyen egy enter

Andrea
Beszúrt szöveg
 itt ne legyen szóköz

Andrea
Beszúrt szöveg
 Ide küldök egy fotót, Fúrt kút

Andrea
Beszúrt szöveg
 ásott
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Vállalkozások bíróságon kívüli 
vitarendezési lehetőségei

A koronavírus-járvány idején a kkv-szektor 
mikrovállalkozásai gyakran kérdezték az Iparkamara 
tanácsadó szolgálatától, hogy jogvitáik rendezéséhez 
milyen bíróságon kívüli lehetőségeket vehetnek igény-
be? Az egyik lehetőség a közvetítő eljárás, ismertebb 
nevén a mediáció. A járvány időszakában a gazdasági 
és a munkaügyi mediáció iránt mutatkozott érdeklődés. 
A közvetítés sajátos permegelőző vagy bírósági eljá-
rás befejezését elősegítő egyeztető, konfl iktuskezelő és 
vitarendező eljárás. A konfl iktusban nem érdekelt har-
madik fél – a mediátor – kísérli meg a felek közötti 
egyezségkötés létrehozását. Bírósági közvetítést peres 
vagy nem peres eljárásban is lehetséges kérelmezni, 
de a felek pereskedés előtt vagy helyett felkérhetnek 
ügyvéd-mediátort is. A mediátor esetében nem feltétel, 
hogy ügyvéd legyen, de a mediálható témában fontos 
a jártasság és a tapasztalat. A közvetítés előnye, hogy 
a felek a független mediátor segítségével saját elhatá-
rozásból hozzák létre az egyezséget és a végrehajtását 
is önként vállalják. A közvetítést bármely vállalkozás 
igénybe veheti, a részletes szabályokat a közvetítői 
tevékenységről szóló 2002. évi LV. törvény tartalmaz-
za. Ingyenesen elérhető a Nemzeti Jogszabálytárban. 
(https://njt.hu) A közvetítő eljárás nem ingyenes, de a 
díjtétele alacsonyabb a bírósági illetéknél. 

A másik civil jellegű jogszolgáltató tevékenység a 
békéltetés, melynek szabályait a fogyasztóvédelemről 
szóló 1997. évi CLV. törvény (röviden: Fgytv.) tartal-
mazza. A törvény a Nemzeti Jogszabálytárban szintén 
ingyenesen elérhető. A békéltetés más típusú eljárás, 
mint a közvetítés. A felek számára ingyenes, a meg-
egyezés ebben az eljárásban is lehetséges, de a jogvitá-
ban az eljáró tanács döntést hoz; alávetési nyilatkozat 
megléte esetén kötelezést tartalmazó határozatot hoz, 
jóváhagyja az egyezséget vagy ajánlást tesz, ha a kére-
lem megfelel a jogszabályoknak, de az egyezség nem 
jött létre és a vállalkozás nem kötelezhető.

Békéltető eljárás a fogyasztó és a vállalkozás között 
keletkezett jogvita rendezése céljából kezdeményez-
hető. A fogyasztóvédelmi törvény (Fgytv.) 2012.július 
28-ig, 14 éven át csak a természetes személyeket tekin-
tette fogyasztónak.

A jogalkotó 2012.07.29-től módosította, bővítette a 
fogyasztó fogalmának törvényi meghatározását. Ezzel 
lehetővé vált, hogy a természetes személyeken kívül a 
civil szervezet, az egyházi jogi személy, a társasház, a 

lakásszövetkezet, a mikro-, kis- és középvállalkozás is 
fogyasztót megillető jogokat érvényesíthet, ha gazdasá-
gi tevékenységén kívül árut vesz, rendel, kap, használ, 
igénybe vesz vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi 
kommunikáció, ajánlat címzettje, de az áruk vásárlása 
és a szolgáltatások igénybe vétele nem a jövedelem-
szerző gazdasági tevékenységével kapcsolatos. 

A vállalkozások nem alanyi jogon lehetnek fogyasz-
tók. Csak a fogyasztóvédelmi törvényben meghatáro-
zott feltételek megléte esetén a mikro-, kis- és közép-
vállalkozások kivételesen lehetnek fogyasztói oldalon 
a jogviszony alanyai.

A kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támo-
gatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény (elérhető: 
https://njt.hu)  határozza meg, hogy mely vállalkozás 
minősül KKV-nak 

(angol rövidítéssel: SME).

KKV-nak minősül a vállalkozás, ha a
• foglalkoztatottak létszáma 250 főnél kevesebb, az
• éves nettó árbevétele legfeljebb 50 millió eurónak 

megfelelő forintösszeg vagy a
• mérlegfőösszege 43 millió eurónak megfelelő fo-

rintösszeg,

A KKV kategórián belül;
Kisvállalkozás, ha a
• foglalkoztatottak létszáma 50 főnél kevesebb, és az
• éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfel-

jebb 10 millió eurónak megfelelő forintösszeg ,

Mikrovállalkozás, ha a
foglalkoztatottak létszáma 10 főnél kevesebb, és az
éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfel-

jebb 2 millió eurónak megfelelő forintösszeg 

A fogyasztó módosított meghatározásnak az a lénye-
ge, hogy a békéltető testületre vonatkozó jelenleg hatá-
lyos szabályok alkalmazásában – ebben a bíróságon kí-
vüli alternatív vitarendezési eljárásban – fogyasztónak 
minősülhet, ha valamely mikro-, kis- és középvállalko-
zás olyan anyagot, szerszámot, eszközt vagy szórakoz-
tató elektronikai berendezést stb. vásárol, amely nem 
függ össze a gazdasági tevékenységével illetőleg ahhoz 
nem is szükséges. Ilyen esetben az esetleg előforduló 
hibás teljesítésből eredő fogyasztói jogvita rendezését 
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kérelmezheti a mikro-, kis- és középvállalkozás a me-
gyei vagy a fővárosi békéltető testülettől ingyenes eljá-
rásban. A jogi képviselet nem kötelező.

Újabb vita forrása lehet az ingyenesség téves értel-
mezése, ugyanis a békéltetésben csak az eljárás in-
gyenes. A kötelezést tartalmazó határozatokba foglalt 
költségviselés kivételével más költségek, mint például 
a fénymásolási, közlekedési és postaköltség, tudakozó-
dás, egyeztetés költsége, továbbá fénykép vagy elektro-
nikus adathordozó készítése vagy videofelvétel költsé-
ge stb. általában a kérelmet előterjesztő felet terheli. A 
törvény a jogi képviselet költségét sem tekinti eljárási 
költségnek. (Lásd az Fgytv. 33. § rendelkezéseit!)

 
A fogyasztói jogok a jogérvényesítés tekintetében a 

mikro-, kis- és középvállalkozások esetében is a pozitív 
diszkrimináció körébe tartozik. A fogyasztó, jelen eset-
ben a kkv-szektorba tartozó vállalkozás az ellenérdekű 
féllel, a másik vállalkozással szemben többlet jogosít-
ványokkal rendelkezik a törvény erejénél fogva. Erre 
azért van szükség, mert a fogyasztó kiszolgáltatottabb, 
mint a vele jogvitában álló vállalkozás. Így például a 
forgalmazó vagy gyártó vállalkozás magasabb szintű 
szakértelemmel, hozzáértéssel rendelkezik, ismeri a 
terméket, több pénze van, ügyvédet vagy jogtanácsost 
bízhat meg a képviseletével és az ezzel kapcsolatos ki-
adásokat költségei között elszámolhatja. A fogyasztó is 
megbízhat jogi képviselőt, de a megbízási díjat szemé-
lyes, adózott jövedelméből fi zetheti, ha van megtakarí-
tása, miközben ugyancsak a megtakarításából vásárolta 
a meghibásodott vagy már a vásárláskor hibás terméket 
adtak el részére, amely alkalmatlan a rendeltetésének 
megfelelő használatra. A hajszárító nem szárítja a ha-
jat, nem szól a rádió, nem hűt a hűtőszekrény, hiányzik 
a porszívó valamely tartozéka, nincs gomb a kardigá-
non stb. A fogyasztónak az esetek jelentős részében 
képzettségi hiányosságai vannak, sok esetben alapve-
tő áruismerettel sem rendelkezik, a termék anyagának 
tulajdonságait, a vásárolt eszköz használati szabályait 
nem, vagy csak hiányosan  ismeri, a működtetésben 
nincs gyakorlata. A törvény kompenzálja a kereskedel-
mi áruk hibás értékesítéséből és valamely szolgáltatás 
igénybe vételéből keletkező fogyasztói hátrányt.

A fogyasztó jogállását, azaz a jogainak és kötelezett-
ségeinek összességét Magyarországon a fogyasztóvé-
delemről szóló 1997. évi CLV. törvény és a különféle 
ágazati jogszabályok együttesen tartalmazzák. Így pél-
dául a parkolással kapcsolatos jogviták eldöntéséhez a 
fogyasztóvédelmi törvény rendelkezésein kívül fi gye-
lembe kell venni a közúti közlekedésről,

és a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló tör-
vények rendelkezéseit, továbbá a járművel várakozás 
rendjének kialakítását szabályozó Budapest Főváros 
Közgyűlése vagy más település önkormányzata által 
alkotott  rendelet előírásait, tehát minden olyan jogsza-
bályt, amely érinti a fogyasztói panaszt.

Fogyasztói jogvitának minősül a fogyasztó – és an-
nak fogalomkörébe bevont mikro-, kis- és középvállal-
kozás mint fogyasztó – és más vállalkozás (kereskedő, 
szolgáltató) közötti adásvételi vagy szolgáltatási szer-
ződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás 
ügy, valamint a fogyasztó és a vállalkozás között külön 
megkötésre kerülő adásvételi vagy szolgáltatási szer-
ződés hiányában a termék minőségével, biztonságossá-
gával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a 
szolgáltatás minőségével összefüggő vitás ügy.

A békéltető testületi eljárás megindításának feltétele, 
hogy a fogyasztó (a mikro-, kis- és középvállalkozás 
is!) a bepanaszolt vállalkozással közvetlenül megkísé-
relte a vitás ügy rendezését, de az eredménytelennek 
bizonyult.

#
A járványveszély idején a különleges jogrend keretei 

között alkotott jogszabályok a https://magyarkozlony.
hu weboldalon ingyenesen megtekinthetők.

Dr. Csanádi Károly
kamarai jogtanácsos, okl. fővállalkozó

európai uniós kkv-tréner
FIX TV – műsorvezető–szerkesztő

Andrea
Beszúrt szöveg
 Ide kellene az ő fotója.A Péternél nem találtan de már volt az újságban
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2020-ban a pandémia berobbanása lesöpörte az asztalunkról a jól bevált 
óvodai gyakorlatunkat, a tervező-szervező munkánkat, új megoldásokat 
kellett keresni a nagycsoportosaink iskolaelőkészítésének befejezésére, a 
ballagási ünnepség megvalósítására. Az idei nagycsoportosok sem voltak 
szerencsésebbek, sajnos ismét bezártak március 8-án a hazai óvodák, de 
a tavalyi pozitív tapasztalatainkra, hatékony megoldásainkra építve az 
idén is megtartottuk az elmaradt iskolaelőkészítő foglalkozásokat, terápi-
ákat, fejlesztéseket 2021.május1-június 30-ig között, így az 51 gyermek 
felkészülten kezdheti meg a tankötelezettségét és felkészülten lehet jelen 
a 2021. július 3-ra áthelyezett ballagási ünnepségen.

Az utolsó óvodai hónapok sok szép élménnyel teltek, végre szervez-
hettünk számukra 
kirándulásokat, 
gyermeknapot 
előadóval… Az 
óvoda-iskola át-
menet megköny-
nyítése érdeké-
ben a jövendőbeli 
tanítóik gyakran 
látogatták a gyer-
mekeket, ami a 
két intézmény 
között régi jó 
gyakorlat.

S z e r e t e t t e l 
kívánunk min-
den elballagó 
gyermekünknek 
és a szülőknek 
örömteli, sike-
rekben gazdag 
iskolás éveket, 
jó egészséget!

Rutinosan szerveztük a nagycsoportosok ballagását

Andrea
Beszúrt szöveg
 1. és június 30. között

Andrea
Beszúrt szöveg
 csak egy pont legyen  a három helyett
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Büszkék vagyunk rád, 
Gattyán Luca!

Intézményünk ,,Gesztenye” német nemzetiségi nagy-
csoportjába járó Luca 1. helyezést ért el a Pest Me-
gyei Balesetmegelőzési Bizottság ,, Így közlekedtek 
ti” című rajzpályázatán. Lucát az óvodástársai je-
lenlétében ünnepélyes keretek között köszöntötte és 
ajándékozta meg a Rendőrség képviselője. További 
sok örömteli élményt és eredményes munkát kívá-
nunk Lucának és az őt ebben támogató szüleinek!   

Rizmajer Ildikó

2021.évi óvodai beíratást ismét online szerveztünk 
a járványügyi helyzet miatt, mégsem csorbult a szülők 
érdeke, mert az ügyintézés előtti hetekben volt lehető-
ség az épület megtekintésére, az intézményvezetővel a 
személyes találkozásra. A szülők többsége élt ezzel a 
lehetőséggel, mely a család és az óvoda szempontjából 
is nagy jelentőséggel bír. 

51 gyermek nyert felvételt, ebből 36 fő újhartyáni 
lakos, 15 fő pedig a környékbeli településekről fog 
bejárni. Az újhartyáni állandó lakcímmel rendelkező 
gyermekek elsőbbséget élveznek, felvételük garantált, 
a szabad férőhelyekre tudjuk felvenni azokat a gyer-
mekeket, akik más településen élnek. A bejárók között 
elsőbbséget élveznek, akiknek a testvére már az intéz-
ményünkbe jár/járt, vagy ha a szülő újhartyáni szárma-
zású.

A járványügyi helyzet részleges feloldása lehetőséget 
adott számunkra, a felvételt nyert gyermekek szüleivel 
2021.június 2-án már ,,jelenléti szülői értekezleten” 
tudtunk találkozni és tájékoztatást adni az óvodakez-
désről, a beszoktatásról. A  ,, Szamóca Német Nemze-
tiségi Minicsoportnak június 11-én ,,Családi nap” kere-
tében ismerkedést is szerveztünk az óvoda udvarán.

A gyermekek beszoktatását augusztus utolsó-heté-
ben a bölcsődébe járó gyermekekkel kezdjük, akikkel 
az érintett óvodapedagógusok már ismerkednek az 
Újhartyáni Eperke Bölcsődében.

Nagy örömmel várjuk az új gyermekeket és szüleiket 
a Gyermekvárban! 

Rizmajer Ildikó

Ismét maximális 
gyermeklétszámokkal 

kezdődik a 2021-22. nevelési év 
a ,,Gyermekvár” Német 
Nemzetiségi Óvodában
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Megtisztelő feladat és egyben nagy kihívás egy nyug-
díjba vonuló pedagógus búcsúztatása. Megtisztelő, hiszen 
szószólója az ember egy nagyívű életpálya méltatásának és 
ezzel is részesének érezheti magát mindazon értékeknek 
melyet a búcsúzó pedagógus munkája és személye képvi-
sel. Nagy kihívás is hiszen a szóló szerényebb életpályát 
képvisel és próbál méltó lenni a megszólaláshoz, felnőni 
–amennyire csak tud - ezekhez a grandiózus pedagógus 
életpályákhoz. Nagyon nagy megtiszteltetés kedves kollé-
gák, hogy búcsúztathatlak titeket!

Rajszki Margit, Margó néni!
Tudom, hogy a pályádat már gimnazista korodban meg-

álmodtad! 
Magad szakmai fejlődésén példá-

san munkálkodtál, továbbképzéseken 
biztosítottad. A rád bízott gyermekek 
mindig a nekik legjobbat kapták tőled. 
Módszertárad széles palettájából úgy 
válogattál, hogy minden rád bízott 
csemete a legjobban fejlődhessen.  
Az a légkör, amelyet megteremtettél 
a szeretet az elfogadás és a bizalom 
birodalma volt, ahol minden kisdiák 
nyíltan, félelem nélkül fejlődhetett a 
számára legoptimálisabban. Kollégá-
idat, mentoráltjaidat is elkötelezetten 
támogattad, a módszertani sokszínű-
séged személyes útmutatásokban és bemutató órák kereté-
ben is terjesztetted. Támogató munkádat a tanórákon kívül 
is magas fokon művelted, a nemzetiségi hagyományőrzés, a 
települési rendezvények megvalósításában, szervezésében is 
derekasan részt vettél.

Olyan példaképpé váltál, amilyet magadnak még közép-
iskolás korodban célul kitűztél: szakmád kiváló ismerője 
lettél, a tanulóid szigorú, következetes tanára és mélyen 
emberi. Nekünk itt maradó pedagógusoknak örök mementó, 
fénylő obeliszk melynek a csúcsán csillanó fényben láthat-
juk mit sugároz a világra a nagy ívű pedagógus életpálya! 

Berla Jánosné, Panni néni!
A pályád 1974. szeptember 1-én indult a Hernádi Általános 

Iskolában testnevelőként és rög-
tön osztályfőnökként.1979. feb-
ruárjától dolgozol az újhartyáni 
iskolában

Ahogy támogattak, te is támo-
gatóvá váltál. Pedagógus közös-
ségünk jeles részeként, a rugal-
masság és a segítő szándék itta át 
mindennapi munkádat. A tanuló-
idat a támasztott követelményeid 
fejlődésre motiválta, önmegvaló-
sításukat személyes támogatásod 
segítette. Pedagógus pályádról 

leolvassuk a célorientáltságot és a megoldások keresésének 
módját. Utat mutatsz nekünk az emberi feladatvégzés mű-
veléséről, melyben a követelmények és a támogatás harmó-
niában van. Munkád mindig nyílt, őszinte és eredményes, 
csodálni való.

Ruttersmid Katalin, Kati néni!
Pedagógus pályád 1981-ben kezdted Felsőpakonyi Álta-

lános Iskolában biológia - kémia szakos tanárként, rögtön 
osztályfőnökként és munkaközösségvezetőként.

Itt 10 évet töltöttél melynek során több tantárgyat is taní-
tottál még orosz nyelvet is tanulóid biológia-kémia verseny 
eredményei miatt Miniszteri Dicséretben részesültél.

1992-ben kezdted a munkát Újhartyánba, biológia-kémia 
szakos tanárként, ám rögtön igazgatóhelyettesként is. Már 
ezektől az évektől részt vettél a 
német nyelv oktatásának beveze-
tésében, és ennek érdekében el-
kezdted a Miskolci Egyetem Böl-
csészettudományi Karán a német 
nyelvtanári szakot.

A megalakult Német Nem-
zetiségi Önkormányzat képvi-
selőjeként és német tanárként is 
kulcsszereped volt a nemzetiségi 
iskola kialakításában

A nemzetiségi versenyeken 
évről-évre jó eredményeket értél 
el, és elismeréseként 2015-ben 
megkaptad az „Év Némettanára” címet

2016-tól készítesz fel tanulókat DSD nyelvvizsgára
2021-ben elsőként sikeresen készítettél fel tanulási ne-

hézséggel küzdő tanulót DSD nyelvvizsgára
Amit elvetettél, kikeltek a magok. Munkád szorgossága, 

következetes követelménytámasztásod, igazságos értékelé-
sed tanulóidat elvitték a vágyott eredményekhez. Tanulóid 
előtt elvárásaid mindig tisztán érthetően álltak, az egyenlő-
séggel és a megbecsüléssel vetted őket körül. Sokan büsz-
kén és boldogan néznek vissza rád, mint tudásuk forrására, 
a kezdetre és az útra mely emberekké, szakemberekké for-
málta őket. Pályád példaként nekünk itt marad, követhetünk 
egy nagyszerű, értéktelített pedagógus életutat.

Berczi Istvánné, Edit néni
2017-től tanítasz nálunk az 

Újhartyáni iskolában, ahol meg-
szervezted a színjátszó szakkört

2019-ben a HEBE pályázatán 
a tanulói szavazatok alapján Az 
év tanára országos pályázaton 
díjazott lettél. Vallomásod, hogy 
életünk végéig tanulunk szemé-
lyiségeden át ránk sugározza 
igazát. A tanulóid tudásvágyá-
nak parazsát, mint a passzát 

Kedves Búcsúzó Kollégák!
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Az Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola tanu-
lóinak száma a 2020/2021-es tanévben 325 fő volt. Szep-
temberben 42 kis elsős érkezett hozzánk az újhartyáni és 
környező települések óvodáiból. Az idei tanévet szeptem-
berben 30 főállású és 3 óraadó pedagógussal kezdtük meg. 
Ebben az évben is kiemelt feladat volt a pedagógusok magas 
szintű továbbképzése az oktató-nevelő munka hatékonysá-
ga érdekében: egy kollégánk szakvizsgát szerzett, további 

nyolc kollégánk pedig szakmai 
továbbképzéseken vettek részt. 
Szintén ebben a tanévben sikere-
sen zajlott le két kollégánk peda-
gógusminősítése is, három kollé-
gánké pedig folyamatban van.

Nemzetiségi támogatások ke-
retében a „Német nemzetiségi 
hagyományőrző tábor Kőszegen” 
ismét nyertes pályázat lett. Beth-
len Gábor Alapkezelő Zrt. pályá-
zatát elnyerve a Nemzetiségi Fes-
tőműhely tábora is támogatásban 
részesült. Az idei tanévben a jár-

ványhelyzet miatt a Határtalanul program pályázata sajnos 
nem valósulhatott meg.

Bekapcsolódtunk az idén is a Pénzhét elnevezésű egy he-
tes témahét programjaiba osztályfőnöki órák keretében 3-8. 
évfolyamig.

A tanév végére 73 kitűnő tanulónk lett, amelyből 43 gyer-
mek nevelőtestületi dicséretben is részesült (kitűnő, ill. min. 
3 tantárgyi dicséret) kiemelkedő tanulmányi munkájáért. 8. 
évfolyamon végzett tanulóink közül 18 fő gimnáziumba, 18 
fő szakgimnáziumba/technikumba, illetve 3 fő szakképző 
iskolába nyert felvételt.

Az idei tanévben a járványhelyzet miatt sajnos több prog-
ramunk nem tudott megvalósulni. Ennek ellenére igyekez-
tünk megragadni a kínálkozó lehetőségeket, ahol tanulóink 
próbára tehették tudásukat. Így A Karéj fesztiválon, Vers 
alsós kategóriában I. helyezés, Mese kategóriában 3. he-
lyezés  kaptak tanulóink.  Zrínyi Ilona megyei mate-
matika versenyen: 28. és 34. helyezés szereztünk. Illetve a 
TITOK országos német nyelvi levelező versenyen 6. évfo-
lyamon két első, egy harmadik és egy negyedik helyezést; 
8. évfolyamon pedig egy negyedik és egy hetedik helyezést 
sikerült szereznünk. A DSD nyelvvizsgarendszer keretében 
a tanév során felkészített tanulóink közül 12 gyerek tett si-
keres nyelvvizsgát, három tanuló A2-es szintűt és 9 tanulónk 
B1-es szintűt. Pilotprüfung (szóbeli próba nyelvvizsga) ke-
retében három 7. évfolyamos tanulónk ért el B1-es szintet 
szóbeli nyelvvizsgán.

Ezúton is szeretettel gratulálunk tanulóinknak és felkészí-
tő tanáraiknak!

felcsiholod, szemükből rád a jó úton levés öröme vissza-
mosolyog. És a társ kollégák is kreatív ötleteid isszák, mód-
szertani lépéseid mindig hatékonyak, tiszták!

Még egy rövid gondolatot szeretnék elmondani, ami 
eszembe ötlött: bár távoztok és ez jól van így mert mindenki 
megérdemli a pihenést, nagyon szerencsések vagyunk, hogy 

itt voltatok nekünk. A három királyoknak csak egy csillaga 
volt és célba találtak, nekünk ti 4 csillag vagytok az egünkön 
és így könnyeb utunkat járni. Nem a megváltót keressük, de 
példaadásotok, sokszor válthat meg minket, és fog megje-
lenni munkánk során a büszke pillanatainkban a példátok.

Bambuk László - intézményvezető

Sikeres tanévzárás az iskolában

Andrea
Beszúrt szöveg
 Bambuk László intézményvezető

Andrea
Beszúrt szöveg
 ne legyen kötőjel
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Egyházi hírek pünkösdkor!
Kedves Újhartyániak! Örülök, hogy pünkösdre ké-

szülve írhatom meg a tájékoztató írásomat az egyházi 
ügyekről. Ebben a gondolatmenetben így talán hatéko-
nyan benne lesz a Lélek segítsége.

 Már közel járunk ahhoz az 
eredményhez, ami után már nyu-
godtabb, kisebb lépésekkel kell 
haladnunk a teljesség felé.

Első lépésben elkészült az 1. 
úgynevezett közösségiház részünk. 
S milyen jó, hogy ez készült   el-
sőnek. A templom festés alatt itt 
zavartalanul folyhatott a templomi 
szolgálat.

Másodszorra elkészült a 2. 
templom belső felújítása.  Ez nem-
csak a festésből állt. A villanyhálózat 
teljes felújítása igen jelentékenyen 
hozzájárult a belső szépséghez. Va-
lamint a csillárok és az Isten szeme 
ábrázolás is jelentősen emelik az Is-
ten házának szépségét. 

Harmadszorra elkészült a templom lábazat kör-3. 
ben-körben természetes kővel, igen igényes kivitelben. 
Az egyházmegyei főépítész is elámult rajta

Nem sok nap múlva teljes plébánia épület egy-4. 
ségesen fog pompázni, felújított tetővel, új külső vako-
lással, és fehér színezéssel.  Ehhez a munkához tartozik 
jelentős belső felújítás is. Megújul a villanyhálózat, a 
kommunikációs eszközök, TV, internet szobánkénti 
használhatósága.

Megújul 3 újabb szoba kifestése, valamint a 5. 
nyílászárók átfestése. A nyílászárók kívülről teljesen új 
szárnyakat kaptak. A konyha, előszoba, fürdőszoba új 

linóleum burkolatot kap.
Ezek után már csak a padlózat fel-

újítása lesz szükséges.  Már két újon-
nan épített cserépkályha szolgálja a 
meleget. Így elég a szintén felújított 
gázfűtéssel csak alapfűtést biztosíta-
ni a házban.

Felújult a 30 személy vendéglá-6. 
tására   alkalmas pince szellőző ab-
lakkal, új burkolattal, új lépcsővel, a 
teljes boltozat újólag kifugázva.

Már megépült a 150 főt befogad-7. 
ni képes terasz. Ennek a főpróbája a 
jul. 24.-ére tervezett aranymisés ven-
déglátás lesz. Ez a  lindab lemezzel 
borított, igényes faszerkezetre épí-
tett fedett hely 32 méter hosszú, 4,5 
m széles, világítással, hangosítással 
felszerelve. Sörasztalok padokkal, 
két pin-pong asztal szolgálja a ven-

déglátást.
Nagyon látványos lesz a kerti külső világítás. 8. 

Van egy szikla dombunk a templomtoronyból ide he-
lyezett kereszttel Krisztus test nélkül. Ez a hely nem a 
golgota, hanem a feltámadt Krisztus megjenítője lesz. 
A feltámadt Krisztusnak a keresztény ikonográfi ában a 
felkelő nap a szimbóluma. A három méter magasra, a 
kereszt elé fölé helyezett napkorong belső részében egy 
Krisztus arc lesz látható áttört lemezen hátulról meg-
világítva. Nagyon sejtelmes és  fi gyelem felkeltő lesz 
reményeim szerint.  A halas tavak ismét benépesülnek 
kis halakkal.

A kertben egy kispályás, kiskapus focipálya, 9. 
egy ugyanilyen kis mérető kosárlabda pálya lesz ki-
alakítva az árnyat adó diófák alatt. Ideális szabadidő 
központ.

A legkisebbeknek lesz egy hintázó, homokozó 10. 
sarok.  

 A templomi padokban ülőfűtés készült.11. 
Felújult a régi sekrestyei öltöző szekrény. 12. 

Műemlék,1903-ban készült.
Még sok feladat van, de jul. 24.éig talán elkészülhet 

minden.

Felsorolom azt is, hogy mi van még hátra a távlati 
jövőben:

1. A kupolákban levő freskók restaurálása.
2. A sekrestye ablakok cseréje.
3. Az orgona mögötti kerek üvegablak beüvegezése 

színes, Szent Ceciliát ábrázoló üveggel .4. A Má-
ria kápolna környékének rendbetétele.

Andrea
Beszúrt szöveg
 készült el elsőnek.

Andrea
Beszúrt szöveg
 festése

Andrea
Beszúrt szöveg
 lábazata természetes kővel (körben-körben kijön)

Andrea
Beszúrt szöveg
 Nemsokára a plébánia teljes épülete egységesen fog pompázni, felújított tetővel, új külső vakolással és fehér színezéssel. 

Andrea
Beszúrt szöveg
 Új bekezdésbe a 4.
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5. A plébánia padlózatának felújítása.
6. A garázsok szétszedése és újjáépítése
7. A templomtoronyban kilátóhelyet szeretnék kiala-

kítani.
8. Az altemplomot só szobának szeretném kialakí-

tani, a csendes imádságok és egészségi regenerálódás 
helyévé.

9. A templom külső átfestése.
10. A toronyóra újbóli működtetése.

Mindezek persze közös munka gyümölcsei. Na-
gyon köszönöm az összes mesterek szorgalmát, szakér-
telmét. Nagyon köszönök minden forintot, minden hivő 
részéről, nagyon köszönöm a nagyobb adományokat 
néhány tehetősebb család részéről, nagyon köszönöm 
a Polgármester Úr és Testülete jelentős adományát, 
nagyon köszönöm a mai állam vezetés pályázati rend-
szerét, a pályázatíró munkáját, a könyvelőnk munkáját. 
Mindenek felett köszönöm a gondviselő Istennek segít-
ségét. Szép nyarat kívánok mindenkinek!

Tisztelettel és köszönettel Hefl er Gábor plébános 
2021 pünkösdjén.
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Pappá szentelésének 50 éves 
jubileuma alkalmából 2 napos 
ünnepségsorozattal 
és egy ünnepi kiadvánnyal 
köszöntik a hívek és 
Hefl er Gábor atyát.

Andrea
Beszúrt szöveg
 Ez után az oldal után jön egy képes beszámoló az ünnepi miséről és a rendezvényről.
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Református óvoda indul Dabason
„Eljön az idő – így szól az ÚR –, amikor jóra fordítom 

népemnek, Izráelnek és Júdának a sorsát – mondja az 
ÚR –, és visszahozom őket arra a földre, amelyet őse-
iknek adtam, és birtokba fogják azt venni.” (Jer 30,3)  

A fenti bibliai igét tapasztalhatja meg Isten kegyel-
méből a Dabasi Református Gyülekezet, hiszen annyi 
évtized után ismét keresztyéni nevelés színtere lehet 
az egykori református iskola, amelyet a 2. világháború 
után a kommunista rezsim elkobzott az egyháztól. Az 
ingatlant 1993-ban kapta vissza a Református Egyház, 
és 2019-ig gyülekezeti házként és adománygyűjtő köz-
pontként szolgálta a gyülekezet és a közösség javát. 

2017-ben elkezdtünk gondolkodni annak a lehető-
ségen, hogy református óvodát alapítsunk Dabason. 
Rengeteg előkészület, tervezés, és imádság után ez 
év februárjában elkezdődött a leendő óvoda épületé-
nek a kivitelezése. Ennek a beruházásnak a költsége 
megközelíti a 300.000.000. Ft-ot. Ezt az összeget tel-
jes mértékben Magyarország Kormánya biztosította 
számunkra. Az óvodai nevelés 2022. szeptember 1-én 
fog indulni 2 csoporttal, nagyon magas kvalitással és 
szakmai tudással rendelkező szakemberekkel. Mivel 
új építésű óvoda lesz, ezért a mai kor minden követel-

ményének meg fog felelni, mind szerkezetileg, mind a 
felszereltséget tekintve. 

Az előzetes igényfelmérések szerint túljelentkezés 
várható az óvodába ezért kérjük azon szülőket, akik 
szeretnék református óvodába íratni a gyermeküket, 
hogy idejében tájékozódjanak a különféle médiumok-
ban a felvétel menetéről és módjáról. Természetesen 
nem csupán református felekezetű gyermekeket várunk, 
hanem szeretettel fogadunk más felekezethez tartozó 
gyermekeket bármely településről, így Újhartyánról is, 
hiszen óvodánk körzethatár nélküli lesz.

A felvétel módjáról és menetéről a következő elérhe-
tőségeken lehet érdeklődni és az alábbi médiumokban 
kapható tájékoztatás:

Lelkészi Hivatal: Dabas, Ravasz László utca 7. 
Hivatali idő: kedd 15-18

e-mail: refdabas@gmail.com; 
tel: 29/362-280, 30/400-5957

facebook: 
Dabas-Inárcs Református Társegyházközség

Szilágyi János
református lelkipásztor

Andrea
Beszúrt szöveg
 Ez legyen kisebb betűkkel szedve, hogy ide elférjen a következő oldal cikke a Búcsúzik a nyugdíjas klub elnöke.
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Búcsúzik a Nyugdíjas Klub elnöke
Ez az emlékezés több mint az újhartyáni Lila Akác Nyugdíjas Klub elnöké-

re, Németh Pálra való visszatekintés. Palit 2020 októberében, Márton Antalné után 
választották elnökké a hartyáni nyugdíjas klubban. Alig fél évig volt a közösség 
vezetője.

Feleségét, Marikát idézem: Pali nagyon nehezen élte meg a zárlatot (pandémiát, 
járványügyi helyzetet), szeretett volna tenni valamit a klubért, újítgatta, csinosítgat-
ta az Önkormányzattól kapott új termet, amit elvállalt, mindig lelkesen csinálta.

Nem véletlen, hogy Németh Pál, Németh Pali a nyugdíjas klub élére került. 
Fiatalon, már gyermek korában is tevékeny volt, a településünkre jellemző kö-
zösségekben létezett, mozgott. A templomban ministrált, betlehemes játékokban 
szerepelt, és már fi atalon tagja, később vezetője lett az édesapjától átvett önkéntes 
tűzoltó egyesületnek. Számtalan fotó, emléklap, kitüntetés jelzi családjának ezt az 
időszakot, de a magam korabeli akkori fi úk szinte mind részt vettünk az önkéntes tűzoltók munkájában, 
versenyein.

Később a sport, a hartyáni foci kötötte le Pali fi atalabb éveit. 1973-78 között községi sportelnök, majd 
önkéntes segítő a Dabasi Járási Hivatalnál, ugyancsak a labdarúgás irányításában. Még később évekig vég-
zett társadalmi munkát a Pest Megyei Labdarúgó Szövetségnél. 1979-ben „A közösségért végzett munkájá-
ért” érem részese lett, 1993-ban köszönték meg neki Újhartyánban a labdarúgás terén végzett munkáját, az 
emlékkönyvben „Németh Pál sporttárs részére köszönet sportmunkájáért” bejegyzéssel.

Közben a család vállalkozásba kezdett, 1991-ben megnyitotta a Németh Büfé – Németh Kocsma ven-
déglátó helyet. Kulturált találkozóhelye lett rögtön a hartyáni focit kedvelő közönségnek. Ismét Némethné 
Marikát idézem: a kocsmát nem csak a sport után érdeklődő vendégek látogatták, hanem állandóan rendel-
kezésre állt a település lakossága részére, olyan hétvége nem volt, hogy ne lett volna rendezvény, eljegyzés, 
lakodalom, családi rendezvény, később a nyugdíjas klub részére is helyet biztosítottunk. A családi vállal-
kozás 2017-ig működött.

Pali és felesége Marika már 53 éves koruk óta tagjai a helyi nyugdíjas klubnak. Még Kleineisel Gyuri 
bácsi volt az elnök, mikor már a klubba jártak, azután Schenk András majd Mártonné Teréz idején is lel-
kesen támogatták a csoportot teremmel, főzési lehetőséggel, fagyival, itallal, társadalmi munkával, mikor 
mire volt szükség. 

Sajnos az elmúlt év a koronavírus járvány miatt nem adta meg a lehetőséget Németh Pali számára, 
hogy a korábbi közösségekben szerzett tapasztalatait a nyugdíjas klub élén is kamatoztassa, már „magasabb 
körökben” számítanak rá az égiek. Így felesége, Marika szeretné megköszönni a klubtársak bizalmát és 
kéri, hogy őrizzék meg emlékezetükben férjét, Németh Pált.

  Lauter Antal
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Az Országgyűlés 2010. május 31-én a nemzeti ösz-
szetartozás napjává nyilvánította az első világháborút 
lezáró trianoni békeszerződés aláírásának napját, júni-
us 4-ét. 

Ekkor a történelmi Magyarország elveszítette terü-
letének és lakosságának mintegy kétharmadát. Három 
és fél millió magyar ember egyik napról a másikra vált 
egy szomszédos ország lakójává. 

Ebből az alkalomból a hagyományokhoz híven az idei 
esztendőben is megemlékezést tartottak Újhartyánon. A 
Faluházi Baglyok Nótakör által szervezett eseményen, 
beszédet mondott Schulcz József Újhartyán Város pol-
gármestere is. A résztvevők koszorút helyeztek el az 
önkormányzat, a civil szervezetek, valamint a Fidesz 
Magyar Polgári Párt helyi szervezetének képviseleté-
ben.

Trianon 101 – megemlékezés Újhartyánon
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2021 márciusában egy újabb nagy projektbe kezdett 
a Hartyáni Sváb Fiatalok Baráti Köre, hosszú idő után, 
a tulajdonosok nyitott és támogató hozzáállásának kö-
szönhetően ismét élettel telt meg Újhartyán legrégebbi, 
eredeti állapotban fennmaradt sváb háza, a Malom utca 
38. szám alatt található Kőrösi-ház. A fi atal egyesület 
egyelőre kedvezményes áron béreli Berényi Katalintól 
és családjától a házat, de hosszútávú tervekkel is ren-
delkeznek a ház megújítása kapcsán. A cél egy egye-
sületi ház kialakítása, amely egyrészt emléket állít az 
egykori lakóinak, a Kőrösi családnak, másrészt fontos 
helyszíne lesz az ifjúsági egyesület hagyományőrző és 
közösségi programjainak.

Természetesen nem egyik napról a másikra válik 
használhatóvá a ház a tervezett közösségi célokra. Már 
februárban elkezdődtek a munkálatok és a család, illet-
ve a fi atal egyesület tagjainak és támogatóinak jóvoltá-
ból ismét rendezetté vált a ház, illetve az udvar. 

Jelenleg Kuzsdra Ferenc kőműves végzi a belső he-
lyiségek felújítását, majd azt követően kezdődhet a me-
szelés, valamint az ajtók és az ablakok festése. Remé-
nyeink szerint ősz elejéig ezek a munkálatok lezajlanak 
és folytatódhat a belső terek kialakítása, addig is a nyár 
folyamán kisebb közösségi események már az udvaron 
megtartásra kerülhetnek. A belső elrendezés a tervek 
szerint úgy alakul majd, hogy az úgynevezett tiszta-
szobában egy emlékszoba kerül berendezésre főként 
a Kőrösi család egykori bútorainak a felhasználásával. 
Emellett természetesen archív fotók és különböző re-

likviák is kiállításra kerülnek a család életéből. A régi 
konyha tulajdonképpen fogadóhelyiségként funkcio-
nál majd, de itt is elhelyezésre kerülnek olyan tárgyak, 
amelyek a régi újhartyáni konyhák elengedhetetlen ré-
szét képezték. A régi lakószoba elsősorban közösségi 
tér lesz, itt egy a mai kor igényeit is kielégítő ifjúsági 
klubhelység kerül majd kialakításra. A leghátsó kam-
rahelyiség egyelőre csak raktárként szolgál majd, de a 
későbbiekben a lehetőségek bővülése esetén ezzel a he-
lyiséggel is vannak tervei az egyesületnek. 

Szeretnénk ezúton is köszönetet mondani mindenki-
nek, aki bármilyen módon segítette a fi atalok munkáját 
és hozzájárult ahhoz, hogy rövid időn belül ilyen lát-
ványosan megszépüljön a ház környezete. Öröm volt 
látni, ahogy fi atalok és idősebbek is lelkesen dolgoznak 
ezért a közös ügyért.

Hálásan köszönjük, Berényi Kati néninek, Dori Sanyi 
bácsinak, Hümpfner Katának és Vikinek, hogy lehető-
séget biztosítottak nekünk a ház fejlesztésére, illetve, 
hogy folyamatosan segítik ezirányú törekvéseinket.

Végül, de nem utolsó sorban köszönjük a Minisz-
terelnökség, Nemzetiségi és Egyházi Kapcsolatokért 
Felelős Államtitkárságának, valamint a Bethlen Gábor 
Alapkezelőnek az anyagi támogatást.

Bízunk benne, hogy a Kőrösi-ház hamarosan meg-
határozó szerepet fog betölteni Újhartyán hagyomány-
őrző életében!

Surman-Majeczki Martin

Megújul a Kőrösi-ház
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Rezümé
Újhartyán Pest megye nagy múltra visszatekintő – vá-

rosként viszont egyik legújabb – települése. E kétkötetes 
helytörténeti monográfi a a helyiség több ezer éves történetét 
tekinti át. Első része egy természetföldrajzi áttekintés, mely 
a tudomány mai szintjén mutatja be azt a környezetet (a geo-
lógiai, domborzati, vízrajzi, éghajlati, talajszerkezeti és ter-
mészetvédelmi viszonyokat), amelyben a helytörténet ese-
ményei zajlottak. Erre épül az az összegzés, mely a környék 
régészeti irodalmát, illetőleg emlékeit tekinti át. A régészet-
ben Újhartyán neve először a 20. század elején vált ismert-
té, a faluhoz tartozó két fontos lelet kapcsán. Az egyik az 
1905−1906-ban feltárt 364 síros urnatemető, melyre a határ 
keleti felén bukkantak rá Vatyapusztán, egy Kőrösre vezető 
út innenső oldalán kiemelkedő dombon. Feltárásának ered-
ményei 1909-ben jelentek meg az Archeológiai Értesítőben, 
melynek alapján ezt a középső bronzkori kultúrát 1927-ben 
megjelent munkájában Gordon Childe nevezte el vatyai kul-
túrának. A másik lelet a határ délkeleti felén, Szabó József 
alsóhernádi birtokán feltárt avar temető, melynek eredmé-
nyeit 1901-ben Éber László közölte. A szántó gazdálkodás 
mindkét pusztán ekkoriban kezdődött, így a föld érintetlenül 
őrizte meg az itt élt emberek hagyatékát. Újhartyán szűkebb 
határát ekkor már bő százharminc éve szántották, így a mil-
lennium idején már csak szórványleletek utaltak e kultúrák-
ra. A kutatás azonban napjaink is hozhatnak újat, mint példá-
ul a határ nyugati peremén rejlő vatyai földvár területén a dr. 
Kulcsár Gabriella [PhD] által több éven át végzett ásatás.

A két korszak között Újhartyán szűkebb területén a szar-
maták jelenlétét is számos lelet igazolja. Közülük a korjel-
ző szerepet játszó római kori pénzérmekre fi gyelhetünk fel 
1896-tól, amikor egy 21 darabos római éremleletet vásárolt 
a Nemzeti Múzeum a faluból, ahol „tömegesen” fordultak 
elő római érmek, melyek az itt élő szarmatáktól származtak. 
Bővebben olvashatunk a könyvben annak a késő szarmata 
harcosnak a sírjáról is, amelyet 1908-ban egy a községi ho-
mokbánya lehordás alatt álló nagy buckáján fedeztek fel. A 
harcos és a ló csontváza mellett vaseszközök (zabla, hegyes 
kúpú pajzsdudor, kétélű egyenes, vércsatornás kard) keltet-
ték fel a kutatók fi gyelmét, miközben hatalmas viták bonta-
koztak ki arról, hogy harcos szarmata, gepida, vandál vagy 
melyik germán nép fi a lehetett. Sajnos azonban szarmaták 
leletei később összekeveredtek egy avar temető leleteivel, 
így sajnos ezek alapján egyik kultúra sem mutatható be.

Új információt eredményezett az autópálya-kapuk építését 
megelőző, 1995−1996-os leletmentő ásatás. A korábbi kor-
szakok szórványai mellett a fő szenzációja egy addig isme-
retlen Árpád-kori település részletének feltárása volt. A fő-
képp állattartással foglalkozó magyar népesség 1000−1241 
között virágzó faluját a tatárjárás semmisítette meg, s pusz-
tása után a falu bő évszázadon át néptelen maradt. 

A középkori Hartyán története már az oklevelek írásaiból 
rajzolódik elénk. Ezek azonban igen gyéren kerültek elő, így 
e korszak megismeréséhez a környékbeli falvak forrásait is 
szemügyre kell vennünk. A könyv először is az ország kü-
lönböző részein megmaradt Hartyán nevű falvak forrásait te-

kinti át, s különíti el azoktól, amelyek későbbi Újhartyánhoz 
köthetők. Az okleveles anyag forráskritikai elemzése nem 
egyszerűen új megvilágításba helyezte a helytörténetet, ha-
nem olykor szilárdnak hitt megállapításokra cáfolt rá. Bebi-
zonyosodott például, hogy V. Ince pápa 1276. május 20-án 
Lateránban kiadott oklevele, mely a szigeti apácakolostort 
erősítette meg birtokában, nem Újhartyánra vonatkozik, 
mely 1241-es pusztulása óta akkor még lakatlan volt. Mivel 
e Hartyán nevű birtokon később hol a sári királyi jobbágyok, 
hol a bugyi nemesek hatalmaskodtak, határát a király 1388-
ban kétszer is megjáratta. Eszerint Hartyán határa „egy nagy 
földhányástól indul ki Bugyitól északra három nyíllövésnyi” 
távolságra, ahova Ócsa, Sári, Ürbő érintésével ért vissza. 
Az apácák Hartyán faluja tehát Bugyi és Sári, nem pedig 
Kakucs és Hernád között volt, ahol az 1300-as évek közepén 
alakult ki egy Hartyánnak nevezett másik falu a magukat 
róla elnevező nemesek birtokában.

A kutatás azt a teóriát is cáfolta, hogy ez a Hartyán temp-
lom nélküli falu volt, mely a Kesepereg területén lehetett. 
Romos templomát először egy 1726. szeptember 7-i hely-
színi bejáráson említették, és a korábban itt kaszáló sári, 
némedi, gombai jobbágyok is viszonyítási pontként említet-
ték, mivel a templom és tornya akkor még állt. Ezért aztán a 
falut újratelepítő Grassalkovich gróf is a középkori templom 
előtt haladó út két oldalán mérette ki a falu belső telkeit. 
Ezt erősíti meg a templom Historia Domusa is, mely szerint 
az 1764-től megjelenő, jobbára német ajkú telepesek itt egy 
„kis templomocskát” találtak, melynek omladozó maradvá-
nyait később beépítették a Szent Borbála-templom falába. 
Ekkor kerültek elő a középkori templom körül eltemetett 
hartyániak sírjai és a velük temetett tárgyak is, melyeket 
„még az idő vasfoga sem tudott teljesen elemészteni” (fegy-
verek, sarkantyúk, lábvértek”). A gróf végakaratát betelje-
sítő özvegye, Klobusiczky Terézia ezért a ma is álló Szent 
Borbála-templomot „Krisztus 1776. évében e régiségtől át-
járt kis templom földből kiálló romjai helyére, alapjaitól jó 
anyagokból felemeltetve és befejezve” építette fel. 

A források alapján sikerült genealógiai rendszerbe fog-
lalni a középkori népesség adatait, melynek során néhány 
jelentősebb személyiségre is fény derült. Az 1350-es évek-
ben megjelenő Hartyáni Péter, János, András és István után 
a fi gyelmet Hartyáni András fi a Albert kelti fel először, aki 
öccsével együtt Luxemburgi Zsigmond király apródjaként 
kezdte pályáját, ezért idősebb korában a király birtokadomá-
nyában részesült. Kiemelkedik a sorból a hódoltság korában 
élő Hartyáni János is. Ő az Albertet követő ötödik generáció 
tagja volt, s 1572−1582 között többször is megválasztottak 
a török hódoltságból Felvidékre menekült megye szolgabí-
rójának. 1597-ben már Pest megye alispáni székében ült, s 
rá hárult a szomorú feladat, hogy jelentést tegyen a szultán 
tatár segédcsapatainak pusztításáról, mely az Ócsa, Némedi 
és a Kecskemét, Kőrös, Cegléd közötti falvakat megsemmi-
sítette. 

Az elpusztult falvak helyét a mezővárosok vették bérbe, 
mely csekély haszonnal járt ugyan, mégis fontos volt ne-
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kik, mivel egy szultáni levél szerint a „közelebbi háborús 
évek alatt... a tatárok „által mindenükből kipusztíttattak, 
magukra lévén hagyatva végképp elszegényedtek, és a la-
kosság nagy része elszéledt”. Érdekes a 17. századi felének 
forráselemzése is, amikor Hartyán Kőrös bérelt legelői közé 
tartozott. A város folyamatosan megújította szerződéseit a 
puszta magyar gazdáival és török javadalombirtokosával is. 
A bérleti díj átadásáról kapott elismervények adatait beve-
zették a számadáskönyvekbe, mely az adóösszeírások és a 
közgyűlési jegyzőkönyvek mellett a korszak fő forrásait je-
lentik. A város számadáskönyveiben Hartyán puszta először 
1639-ben jelent meg, amikor lekaszálták a határban a budai 
pasa által követelt szénát, Hartyáni Matiásznak fi zettek 20 
forintot és „három karmazsin csizmát kapcástul”. 1642-ben 
Hartyán bérére Nagykállóba küldtek 20 Ft-ot és „ismét két 
karmazsin csizmát” a magyar úrnak, valamint „2 okka (1 
okka bő másfél liter) rizskását és egy okka masola szőlőt”. 
Máskor egy-egy darutoll, gyöngyház nyeles bicska, egy vég 
májszín abaposztó vagy gyolcs volt az ajándék, de a fűszer 
sem volt ritka. 1648-ban például Hartyán után az alispán 
„leánya házasodására küldöttek rizsikását, szögfüvet, gyöm-
bért, sáfránt, borsot, narancsalmát, fügét, mazsola szőlőt és 
egy vágótehenet.

Sok érdekességre derül fény Buda visszafoglalása és a 
Rákóczi-szabadságharc koráról is. Hartyán helyzetét először 
a török emigrációból hazatérő Ráday Pál akarta rendezni, 
végül azonban Grassalkovich Antalnak adta el a Péceltől 
távol eső hartyáni pusztát. A szédületes karrierjének kezde-
tén tartó Antal úr a hódoltsági puszták élére kasznárt állí-
tott, akinek a szomszédos Kakucsot jelölte ki székhelyül. A 
tatárszentgyörgyi, sarlósári, örkényi, hartyáni, kakucsi pusz-
tákon továbbra is az állattartás dominált, melyre a Bikahegy, 
Göböljárás, Borjújárás, Tinójárás nevű dűlőnevek máig em-
lékeztetnek. 

E pusztákon a juhárendátorok által bérelt birkanyájak, 
mangalicakondák, egy ideig ménesek és mindvégig ha-
talmas gulyák legeltek. Az éves szerződéssel alkalmazott 
konvenciós pásztornépek részére a „pásztorok sütőnéje” a 
kakucsi majorban készítette a kenyeret. Ehhez évente 330 
mérő rozsot kapott, amiből általában heti 12 kenyeret da-
gasztott. A kenyeret minden héten a „taligás bojtár” vitte ki a 
pusztákra az ökrökkel húzott taligával. A majorságban min-
dig három gulyát tartottak egy-egy számadó és két-három 
bojtár keze alatt. A nagytülkű magyar szürke marha jól tűrte 
az időjárás viszontagságait, a rideg tartású gulyabéli tehén 
gyakorta ellett a havon. A borjú Szent Mihály napig maradt 
velük, és amikor már „rúgott”, elválasztották anyjuktól. A 
bikaborjak közül a formásabbakat hagyták meg bikának, és 
a tinógulyába csapták. Innen két-három év múlva kerültek 
vissza az öreggulyába, az ötödfű tinókat pedig igába fog-
ták. 

Ezek az állatok a 35 fokos hőségben, téli hóban, szélvi-
harban, esőben, fagyban és a farkasokkal való küzdelemben 
a szabad ég alatt edződtek. A bikák egy részét még számlálás 
vagy „billogozás” céljából sem mindig tudták befogni (ami-
kor tüzes vassal rájuk sütötték az uradalom bélyegét), télvíz 
idején pedig a távoli legelőkről is a kakucsi szalmakazlak-
hoz hajszolták a gulyát.

A csikorgó hidegben a barmoknak az ordasokkal is meg 
kellett küzdenie, melyben a hatalmas termetű komondo-
rokban találtak segítőtársat. A nádi farkasokra emlékeztet a 
szentgyörgy-szabadréti határban ismert Farkasordító nádas 
vagy a Farkasordító erdő neve a kakucs-inárcsi határban. 
Az újhartyáni telepítés idején, 1767 kegyetlen telén példá-
ul az örkényi gulya 300 marháját szórták szét a farkasok. 
Grassalkovich kérésére a vármegye a rovás szerinti arány-
ban minden községet kötelezett a farkasvadászatra. Fegyver 
és lőszert is adtak hozzá, és minden beszolgáltatott farkas-
bőrt 1 forinttal jutalmaztak, viszont 3−6 forinttal bírságolták 
meg azt, ha a falu nem szolgáltatta be az előírt mennyiségű 
gereznát. Ilyen idők jártak e vidékre akkoriban, amikor az 
1764-es telepítési hirdetményt követő években Újhartyán 
területén megjelentek az első telepesek, mely először ütött 
rést az uradalom pusztai határhasználatába.

Az újratelepülés tárgyalása előtt gróf Grassalkovich (I.) 
Antal pályáját ismerteti a monográfi a. Valóban kisbirtokos 
nemesből emelkedett az arisztokraták közé, és vált egy me-
sés nagyságú uradalom gazdájává. Ebben bizonyára pozí-
cióját is kihasználta, de birtokait (mint Hartyánt is) pénzért 
vette, vagy (mint Kakucsot) elmaradt fi zetése fejében az 
uralkodótól kapta. Ezek hasznának jelentős részét fordította 
közcélokra, templomok, iskolák és más intézmények épí-
tésére. Korának egyik legtehetségesebb politikusa volt, aki 
többszörösére növelte az államkincstár vagyonát. Nem csu-
pán évi 10.000 forintra becsült saját jövedelme volt kiemel-
kedő. Az addig defi cites kamara éves bevételét az 1740-es 
300 ezer forintról az 1760-as években 3,5 millió forintra 
emelte, és számos programot nyújtott be a királynőnek az 
ország és a gazdaság – például a magyar mezőgazdaság, a 
lótenyésztés és a kereskedelem – fejlesztésére. Nevéhez fű-
ződik a magyar nyelv térhódítása is, amit – korát megelőzve 
– a hivatali nyelv rangjára emelt, és a tehetséges szegény 
nemes ifjak hivatali pályáját is támogatta.

Számos falu között Újhartyán telepítését 1764-ben még 
ő hirdette meg, de a mű befejezését már feleségére hagyta. 
1771. december 1-jén délután egy váratlan szívszélhűdés 
végzett vele. Az újhartyáni templomot ezért már az özvegy 
grófnő, Klobusiczky Terézia építtette meg, majd szervez-
tette plébániává, aki megvakult ugyan, ám így is éleslátású 
utódnak bizonyult, különösen, ha hercegi címet szerző fi a és 
unokája teljesítményével vetjük egybe.

Az 1764-ben meghirdetett újhartyáni telepítést dr. Sheiling 
Péter [PhD], Johannes Neumayer, Anton von Wirth és dr. 
Adolf Layer kutatási eredményei új megvilágításba helyez-
ték, melyek a község másodlagos telepítését igazolták. A 
kialakult jobbágyfalu problémáit a telepítési hirdetményhez 
képest az 1808-as kontraktus elemzése és az uradalom konf-
liktusainak tárgyalása gazdagítja, az eleddig ismeretlen egy-
házi források pedig nem csupán az egyház, hanem a község 
történetére nézve is sok újat hoztak.

A község élén ez időben a mezővárosi magisztrátus kicsi-
nyített másának látszó községbíró szervezet állt. Az 1808-as 
úrbéri egyezség idején a főbíró Rizmayer Leopold, a törvény-
bíró Hornyák Pál, a hét esküdt pedig Taits János, Pinczel Já-
nos, Szaller József, Kaldenecker Leopold, Rizmayer Antal, 
Nagyszegi Mihály és Kleineisel Leonhard volt. A bíró hatal-
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mát megjelenése és szimbolikus kellékei is demonstrálták, 
melyek a nemesi társadalom külsőségeit követték. Kitünte-
tett szerepe volt ebben a bírói kalapnak, amit eskütételekor 
felvett, leköszönésekor pedig a bírói hivatal asztalára helye-
zett. A másik ilyen eszköz (az uralkodói jogarra emlékezte-
tő) bírópálca volt, amit szintén ünnepélyes keretek között 
adtak át neki, s ítélethozatalkor vagy ha fontosabb ügyben 
járt el, a bíró mindig magánál tartott. A közhatalmat szim-
bolizálta „bírói szék” és a bírói pecsét is, a hivatalos iratokat 
pedig „a falu ládája” őrizte. A bíró házára az előtte felállított 
kaloda hívta fel a fi gyelmet, mely ítéletvégrehajtó hatalmát 
szimbolizálta. Székhelye a „községháza” volt, melynek kul-
csait ünnepélyesen adták át, amikor hivatalba lépett.

A templom felépítéséről, működéséről és az iskola meg-
szervezéséről tehát az özvegy grófnő gondoskodott. Erről és 
az egyházi életről minden eddiginél részletesebb képet ka-
punk a Historia Domus és az egyházi iratok alapján. Ebből 
itt csak a lakosság gazdálkodására vonatkozó feljegyzéseket 
emeljük ki. Ki gondolná ma már, hogy a háromnyomásos 
rendszerben folyó gabonatermesztés és a szőlőhegy ültetvé-
nye mellett a reformkor egyik legkedveltebb kultúrnövénye 
Újhartyánon a hajdina volt, mely később feledésbe merült, 
s csak most jön divatba ismét. Nem kevésbé érdekesek az 
időjárási anomáliák feljegyzései. Sokáig emlékezetes ma-
radt például az 1822 pünkösdjén történt jégverés, mely a ha-
tárt az utolsó gabonaszálig elpusztította, a szőlőszőlőhegyen 
pedig utána „egyetlen ép levelecskét sem lehetett találni”. 
A sok viszontagság közül kiemelkedett az 1840. június 13-i 
katasztrófa, amikor a hosszú szárazságnak egy hatalmas vil-
lámcsapással kezdődő vihar vetett véget, mely lángra lob-
bantotta a templomtorony zsindelyezését. A tűz terjedésének 
megakadályozására az egész falu részt vett az oltásban, s 
mivel a kutak jó része kiszáradt, legtöbben tejet hoztak ott-
honról és azzal oltották a tüzet.

Érdekes történetek maradtak meg az 1831-es kolerajár-
ványról, s az előtte két évvel pusztító a keleti marhavészről 
is. Sáskajárás utoljára 1834-ben pusztított a faluban. „E kár-
tékony állatok annyira elszaporodtak, hogy egyetlen négylá-
bún sáskák millióit lehetett látni. Minden füvet és növényt 
lerágtak, amelyek akár épp csak a földből és a gyökerek-
ből bújtak ki. A sáskahadak ellepték a mezőn boglyákba és 
kepébe rakott szénát is. Minden egyes kalászon és szalma-
szálon izgő-mozgó sáskák ezrei ecset módjára verték ki a 
kalászokból a magvakat, melyek a földön tönkrementek, a 
szalmaszálak pedig csak üresen meredeztek”.

A könyv részletesen mutatja be az 1848/1849-es forra-
dalom és szabadságharc, az önkényuralom, a Bach-korszak 
eseményeit, majd a birtokviszonyok kiegyezéssel napirend-
re került átalakulását. Pfeifer Gáspárné hartyáni, Benedek 
György pótharaszti kocsmárosok és Kaldenecker József 
kertész történetei alapján, akik megszenvedték Bogár Imre 
bandájának látogatását, a betyárvilágról is képet alkotha-
tunk. Fél évszázaddal haláluk után egyfajta kuruc hőst fa-
ragott belőlük a nép mondavilága, pedig perirataik inkább 
emlékeztetnek a mai terroristákra, mint a népet gyámolító 
romantikus hősökre.

Igazán jelentős az ezekben az években bekövetkező pol-
gári birtokszerkezet kialakulása volt, mely – hosszú évek 

birtokperei, földmérési munkálatai és jogi eljárásai után – az 
újhartyáni községházánál tartott ünnepi közgyűléssel zárult. 
A jobbágyi kötöttségek megszűnése és a kreatív vállalko-
zások fellendülése olyan esetekben is testet öltött, mint a 
megyeszerte „Hartyáni Jancsi” néven ismert „öreg Cserna 
Jánosé”, aki az állatkereskedelemből gazdagodott meg. Pár 
évtized után már nagyobb egyenes adót fi zetett (vagyis ma-
gasabb jövedelmet élvezett), mint a falu több ezer holdas 
kegyura, kakucsi Liebner József. 1895-ben a két pusztával 
együtt Újhartyánon már 16 száz kataszteri holdnál nagyobb 
gazdaság virágzott, s jobbára az egykori jobbágyok utódai-
nak kezén. Munkájukat már gépek, lokomobilok, pár évtized 
múlva modern traktorok könnyítették meg. Mindezek követ-
keztében itt az elszegényedő rétegek nagysága is sokkal ki-
sebb, helyzetük pedig jobb volt, mint a járás más falvaiban. 
Bár e folyamatot itt is megtörte a hatalmas emberáldozattal 
járó világháború, a forradalmakkal érkező felfordulás és a 
trianoni sokk, de a polgárosodás a két világháború között is 
folytatódott.

A könyvben méltó helyet kaptak a második világháború, 
a szovjet megszállás és a málenkij robot tragikus eseményei 
is. Nem kevésbé az ezt követő „szovjetizálás”, melynek so-
rán már az 1940-es évek második felében megismerkedhe-
tett a lakosság a szalámitaktika helyi következményeivel, 
a kuláklistázással és a kommunista hatalomátvétel várható 
következményeivel. Így köszöntött rá a falura az 1950-es 
tanácsrendszer. A Szterszki Tiborral kezdődő (és az 1971-es 
tanácstörvényig hasonló módszereket alkalmazó) proletár-
diktatúra fejezetei átfogó képet festenek a korszak törvény-
telenségeiről, a zsarnokságról, a lakosság beszolgáltatással 
történő kifosztásáról. Tételesen is megismerhetjük a ku-
láklistát, melyről 1956 nyarán derült ki, hogy hat éven át 
törvénytelenül uzsorázták ki általa a falu lakosságát. Hogy 
mindez a mai ifjúság számára is világos legyen, a könyv 
családonként mutatja be a „K-listára” vétel okát és követ-
kezményeit, hogy a „közellátás” elleni vétség (majd bűntett) 
alapján hány embert, illetve kiket ítéltek börtönre, vagy ko-
bozták el a házát. Az egyes fejezetek jól érzékeltetik a válto-
zást, de a lényeg ugyanaz, hiszen a tanácselnök még 1955-
ben, vagyis a forradalom küszöbén is rendeletben mondatta 
ki a tanáccsal a kulákság egyetemleges felelősségét.

A járási és a községi iratok egybevetésével minden ed-
diginél részletesebb kép rajzolódik az olvasó elé az 1956-
os forradalom helyi eseményeiről, következményeiről és 
megtorlásáról is. Megismerjük belőle a nemzeti bizottság 
vezetőinek munkásságát, azokat, akik végig mellettük áll-
tak, később védelmükre keltek, de azokat is, akik a legkemé-
nyebb diktatúra éveiben is feljelentésekkel vagy besúgással 
igyekeztek leszámolni velük. A Nagy Imréék kivégzésével 
kicsúcsosodó megtorlás éveit amnesztia, majd az első taná-
csi beruházások (Újhartyánon a kultúrház) megjelenése kö-
vette. Ez a fejezet átfogó képet rajzol ennek ellentmondása-
iról, majd következményeiről, hiszen a nagyterem-centrikus 
szocreál kultúrház télen kifűthetetlen, s feladatára nyáron is 
alkalmatlan volt, hiszen a korszerű művelődési formák ehe-
lyett sok kiscsoportos foglalkozásra, művészeti tevékenység-
re alkalmas helyiséget igényeltek volna. Elsősorban persze 
propagandisztikus szerepet szántak neki, így előbb kaptak 
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rá pénzt, mint a százéves épületekben nyomorgó iskolára. 
Pontosabban annak alsó tagozatos szárnyára, a szintén el-
maradt tornateremre pedig az egész szocialista korszakban 
hiába várt a lakosság.

A közvéleményt hamarosan itt is új hírek izgatták fel. Je-
lesül a tsz-szervezés, melytől az 1950-es években a járásban 
egyedül Újhartyánnak sikerült megmenekülnie, most még-
sem kerülhette el. A falu szerencséje, hogy pártszervek tö-
rekvései ellenére egy, a lakosság bizalmát élvező pedagógus 
került a tszcs élére, másrészt sikerült megakadályozni azt, 
hogy a III. típusú termelőszövetkezet-
té szervezzék. Az újhartyáni tszcs-ben 
így az ötvenes évben kifosztott lakos-
ság állami támogatás nélküli is meg-
erősödött, és a főváros zöldség-gyü-
mölcsellátásának egyik bázisává vált. 
Mindezt a sátor-, majd manzárdtetős 
házak megjelenése, a járás legna-
gyobb motorkerékpárparkjának kiala-
kulása, majd a Wartburgok tömeges 
megjelenése is érzékeltette. Igaz, az 
összevonásokat sem sikerült kivédeni 
(először az újlengyeli tszcs-vel egyesí-
tették, majd szakszövetkezetté szervezték, végül az egészet 
a hernádi tsz-hez csatolták), de szakcsoporti formában ez-
után is lehetővé tették az eddigi módszerek fennmaradását.

Mint látni fogjuk, hasonló történt a földműves-, majd fo-
gyasztási szövetkezet esetében is, amit később Dabashoz 
csatoltak, mely visszaeséshez és komoly konfl iktusok-
hoz vezetett. Az integráció harmadik hulláma a tanácsra 
irányult, amikor Újlengyelt Újhartyánhoz csatolva itt is 
kikényszerítették a közös tanácsot. Ez a társközség volt 
tanácselnökével kezdte működését, a korszak végén pedig 
a hernádi tsz egyik (újhartyáni) elnökhelyettesével az élén 
fejezte be működését. A „puha diktatúra” már lényegesen 
meghaladta a tanácsrendszer korábbi évtizedeinek módsze-
reit és stílusát. Ennek ellenére a végén a társközségek látens 
feszültségei is felszínre kerültek. Bukása elkerülhetetlenné 
vált, hiszen a tornaterem-építés meghiúsulásával a tanács-
rendszer összes lehetőségei kimerültek, a diktatúra eróziója 
pedig a közös tanács és közös intézmények felbomlását hoz-
ta magával.

A két vaskos kötet terjedelme egyebek között annak kö-
szönhető, hogy több könyv anyagát fogalja magában. A 
klasszikus értelemben vett községtörténethez először is egy 
minden eddiginél gazdagabb egyháztörténeti fejezetek csat-
lakoznak. Az 1700-as években kezdődnek az iskolatörténet 
fejezetei is, melyek a kötetből kiemelve akár önálló intéz-
ménytörténetként is megállnák helyüket. Hasonló a helyzet 
az óvoda történetével és a közművelődéssel, végül kötet a 
nagyüzemi agrárgazdaság levéltári forrásainak feldolgozá-
sával.

A monográfi a utolsó része az önkormányzat mintegy 25 
éves tevékenységét foglalja össze. A harmadik köztársaság 
korára történő „kitekintés” bemutatja az országgyűlési és 
önkormányzati választások újhartyáni eseményeit, adatait 
és eredményeit, a népszavazások és uniós választások helyi 
adatait, végül a nemzetiségi önkormányzat választásait és 

munkáját. Látni fogjuk, hogy a rendszerváltozás során ho-
gyan, milyen körülmények között találta meg a lakosság az 
önkormányzatiság lehetőségeit és adekvát módszereit. Hogy 
a privatizációs folyamatok után hogyan vált Újhartyán egy 
funkció nélküli faluból a térség legsikeresebb ipari parki 
övezetévé, hogyan folytatta harcát az ehhez szükséges inf-
rastruktúra kiépítéséért, hogyan építette ki összközműves 
kommunális hálózatát, és vált 2013-ra a járás ötödik vá-
rosává. Viharos változás jellemezte az intézményhálózatot 
is. Ez nyilvánult meg az iskola modernizálásában, majd az 

új, járási szinten is kiemelkedő óvoda 
megépítésében, végül nyelvoktató in-
tézménnyé válásukban, mely ma már a 
középiskolai státusra aspirál. Hasonló 
változáson ment keresztül a közmű-
velődés, a nemrég még fűtetlen nagy-
teremből álló kultúrház pedig eszté-
tikailag is kiemelkedő, sokfunkciós 
korszerű intézménnyé fejlődött.

Újhartyán üdülőváros benyomását 
keltő esztétikus megjelenését manap-
ság nem véletlenül hasonlítják a „Laj-

tán túli” osztrák kisvárosokhoz. Fákkal, 
virágokkal, cserjékkel övezett, gondozott közterek, kiépített, 
néhol parkolásra alkalmas, fedett vízelvezető árkok, szilárd 
burkolatú utak és járdák mindenütt, melyeket esztétikus, 
változatos stílusú házak szegélyeznek. Az utóbbi évtizedben 
sorra jelentek meg a művészi kivitelű szobrok, emlékművek 
és más köztéri alkotások is, melyek az 1764-től ideérkező 
sváb telepeseknek, a telepítést útjára indító gr. Grassalkovich 
Antalnak, a málenkij robot áldozatainak és az 1956-os for-
radalom hőseinek állítanak emléket. Ez a fejezet részletesen 
ismerteti az új és az óhaza kapcsolatainak kialakulását és in-
tézményesülését, a Tapfheim és Freiberg „anyavárosokkal” 
való szoros együttműködés sok-sok eseményét, a közöttük 
lévő kulturális kapcsolatokat, melyek egyik fontos területe 
Újhartyán sváb hagyományokon alapuló zenei élete.

Akik részesei voltak ennek a küzdelemnek, a kulturális 
életben is jeleskednek, hiszen egy-egy irodalmi vagy törté-
nelmi korszakról olyan önképzőköri produktumokkal állíta-
nak emléket, mely járási szinten is fi gyelemre méltó. Ugyan-
ez mondható el az – önálló televíziós csatornával rendelkező 
– város kiemelkedő színvonalú zenei életéről, és a német 
nemzetiség reneszánszát élő kulturális programjairól is. Az 
önkormányzat pedig – mint a könyv végén olvasható lista 
bizonyítja – magas presztízsű díjakkal és címekkel ismeri 
el azok tevékenységét, akik kiemelkedő tudományos, művé-
szeti vagy közéleti tevékenységükkel járultak hozzá a város 
értékeinek a megalapozásához és hírnevének öregbítéséhez. 
A könyv szöveges részeit adattáblázatok egészítik ki, és 
dokumentummásolatok, fényképek teszik változatosabbá, 
a végén pedig részletes személyi adattár és fogalommagya-
rázat könnyíti meg az eligazodást. A több tízezer oldalnyi 
forrást sok száz lábjegyzet rögzíti, mely a részletes bibliog-
ráfi ával együtt azok munkáját is megkönnyíti, akik egy-egy 
résztéma további kutatására vállalkoznak.

Czagányi László
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2014. évben, Újhartyán újkori betelepítésének 250 éves 
évfordulójára Újhartyán város Önkormányzata emlékművet 
állíttatott, majd 2016. évben a betelepítő Gróf Grassalkovich 
Antalról elnevezett téren elkészíttette a névadó mellszobrát. 
Ugyan abban az évben az „Egy csepp öröklét” alapítvány 
Majer György kezdeményezésére kihelyezte a térre a bete-
lepülők hajóját, az Ulmer Schachtelt.

A szépen kialakított térnek sok látogatója van, fontos volt, 
hogy a betelepülés történetét szimbolizáló értékeket megfe-
lelő tájékoztatóval lássuk el. 

Ebben az évben egy újabb évforduló lett ismeretes, az is-
kolai oktatás kezdetének éve 1781, 240 éve annak, hogy a 
településen megkezdődött az iskolai oktatás. Sok helyi lakos 
számára emlékezetes az úgynevezett „Öreg iskola”, ami ép-
pen a mostani Grassalkovich tér helyén állt.

A lakossági kezdeményezést a német nemzetiségi önkor-
mányzat felkarolta, a közeljövőben tájékoztató táblákkal lát-
juk el az emlékműveket, szintén emléktábla fogja jelölni a 
több mint kétszáz évig álló Öreg iskola helyét.

Lauter Antal

Az iskolai oktatás kezdete Újhartyánban 
Az oktatás megszervezéséről és az iskola megépítéséről Újhartyánon a plébánia alapítólevele rendelkezett.  
A ma ismert adatok szerint az oktatás a régi községháza helyén, a Fő utca 21. szám alatt kezdődött, ahol eredetileg 
Pankl József, az első plébános lakott. 
1781-ben elkészült a plébánia, így „a falu közepén elhelyezkedő ház” üresen maradt. Ekkor költözött oda az első tanító 
Gross Félix és lett az épület az oktatás kezdeti helyszíne (domus scholaris).  
Az első iskola épülete 1802-ben, itt a templommal szemben épült. Az elmúlt két évszázadban maga az épület 
számos átalakításon, bővítésen, felújításon esett át, de egészen 2009-ig, az új óvoda átadásáig, Újhartyán gyer-
mekeinek nevelését-oktatását szolgálta. 
Az 1781-ben induló német nemzetiségi oktatás a XX. század elején   megszűnt. Közösségi akarat révén 1998-ban 
indult újra.

Iskolatörténet évszámokban

1764  Betelepítés kezdete
1777  Mária Terézia tanügyi rendelete – Ratio Educationis
  - az oktatás megszervezéséről a plébánia alapítólevele rendelkezett
  - a tanév november 1-től szeptember 20-ig tartott
  - Újhartyánban egytanítós falusi iskola működött 
  - hittant, írást, olvasást, számtant, erkölcstant és német nyelvet tanítottak
1781  Az első oktatás a mai községháza helyén kezdődött (Fő utca 21.)
  - Gross Félix az első ludirector – ludimagister (iskolaigazgató – iskolamester)
  - tanítók még ebben az időben: Litanai János, Langkammer János, Wundsam György
1802  Az első iskola felépülése a templommal szemben
1806  Második tanügyi rendelet
  - minden nemzetiséget az anyanyelvén kell oktatni
  - a tankötelezettség bevezetése 6-12 éves kor között
  - a falusi népnyelvű iskola vezetője a plébános lett
  -az iskola fenntartása a földesúr és a lakosság feladata volt
  - tanítók: Podruzsik József, Schulcz Károly, Schrank Ádám (49 évig)
1833  Új iskola épül a régi helyén Eckrich György bírósága idején
  - a tanítónak két szoba + konyha jutott
  - a tanulók létszáma ekkor 100 fő
  - Schrank Ádám ludirector kántori feladatait is kiválóan látta el
1841  Canonika Visitatio – egyházi látogatás, ellenőrzés Újhartyánban
  - Schrank Ádám munkásságának elismerése   
A 19. század jelentősebb pedagógusai még Újhartyánban: 
Gombár János, Szalay György (40 évig), Lerner Antal, Rott Géza. 

Német Nemzetiségi Önkormányzat Újhartyán

Információs táblák a Grassalkovich téren



32 2021. július

Nyitás utáni programok Újhartyánon
Zenés ébresztő Újhartyánon

„Gobelin kézművesek Hartyánon” c. kiállítás 

Kiállító kézművesek: Fajt Istvánné  -   Zsolnai Szilvia   -  Soós Józsefné   -   Zsolnai Antalné

Andrea
Beszúrt szöveg
 A cím után a kiállítás és képei jönnek, a zenés ébresztő megy a süteményes oldalra
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Receptajánló

Palacsinta muffi n formában
Hozzávalók 8 darabhoz:
1 bögre liszt
10 dkg étcsoki
2 evőkanál vaj
1.5 dl tej
1 evőkanál cukor
1 db tojás
1 teáskanál sütőpor
1 csipet só
1 csomag vaníliás cukor

Elkészítés:
A lisztet szitáld egy tálba, keverd össze a sóval, a sütőpor-

ral, a cukorral és a vaníliás cukorral. Egy másik edényben 
habverővel jól dolgozd össze a tejet, a tojást és az olvasztott 
vajat, majd több részletben forgasd hozzá a száraz hozzáva-
lókat. Dolgozd a masszát csomómentesre.

A muffi  n formát kend meg olajjal, vagy tegyél bele kapsz-
likat, majd töltsd meg háromnegyedig a tésztával. A tetejére 
szórj kis darabokra vágott csokit vagy csokichipset. Tedd 
180 fokos sütőbe, és süsd aranybarnára 12-15 perc alatt. Tű-
próbával győződj meg arról, hogy átsült-e. Szúrj az egyik  
muffi  nba egy kést vagy hegyes tűt. Ha nem tapad hozzá 
massza, kiveheted a sütőből.

Előkészítési idő: 15 PERC 
Elkészítési idő: 10 PERC
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Sajtóközlemény 

 
Lezárult a KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00041 „A szolgáltató kormányhivatali és közigazgatási 

modell bevezetése” című projekt 
 

2021/05/05 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A stratégiai célkitűzés megvalósítása érdekében a projekt keretében, egymással kölcsönhatásban álló 
és egységes keretet alkotó fejlesztési tevékenységekre került sor. 
A fejlesztés eredményeként megvalósult a központi hivatalok és a költségvetési szervként működő 
minisztériumi háttérintézmények feladatainak, szervezetének, működésének és költségvetésének 
felülvizsgálata. A járási (fővárosi kerületi) hivatalok hatásköreinek megerősítésével hatékonyabb 
államigazgatási szervezeti működés jött létre és megvalósult az egységesen magas színvonalú, az 
állampolgárokhoz minél közelebbi területi szinten történő ügyintézés. 
A projekt keretében fejlesztésre került a kormányhivatali labortevékenység, melynek során 
felülvizsgálatra kerültek a munkafolyamatok és a kapacitások, valamint kidolgozásra kerültek 
egységesebb és hatékonyabb működést biztosító intézkedések, továbbá részben megújult a 
feladatellátást támogató eszközpark. 
A projekt részeként létrejött a továbbfejlesztett állami és önkormányzati közfeladat-kataszter 
(https://kfk.pest.gov.hu/kozfeladat), - mely a közigazgatásban dolgozók és az ügyfelek számára is 
nyilvános, naprakész és hiteles katalógus, - ami az államigazgatást feladat- és hatáskör alapján 
rendszerezi. A fejlesztés összefüggéseiben, rendszerszinten képes felvázolni a rendelkezésre álló 
adatokat, hozzájárulva ezzel a belső folyamatok hosszú távú tervezéséhez, valamint a közigazgatás 
döntéstámogatási folyamatainak javításához. 
Országos szinten bevezetésre került a Szolgáltató Kormányhivatali Modell, amelynek célja a 
szervezeti struktúra reformja. Ez komplex belső folyamat- és szervezetfejlesztések útján valósult meg, 
ami lehetővé tette a fővárosi és megyei kormányhivatalok szolgáltató szemléletének fejlesztését, 
valamint a közigazgatási bürokrácia- és adminisztratív tehercsökkentését az állampolgárok, 
vállalkozások, önkormányzatok és más érintett szereplők számára. 
A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósult meg. 
A projekt megvalósításának határideje 2021.03.29. 
A projekt azonosítószáma: KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00041 
További információ kérhető: Alapy Kata, kiemelt projekt munkatárs +36 70 502 5466 
alapy.kata@pest.gov.hu  

A Pest Megyei Kormányhivatal által vezetett konzorcium 2,582 milliárd forint vissza nem térítendő 
európai uniós támogatásban részesült a Közigazgatás- és Közszolgáltatás- Fejlesztési Operatív 
Program KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15 „Adminisztratív terhek csökkentése” című konstrukciója 
keretében.  
A projekt stratégiai célkitűzése volt, hogy az államigazgatás szervezetrendszerének további 
egyszerűsítésével, működési hatékonyságának növelésével, a párhuzamos feladatellátás 
megszüntetésével, az ügyintézés és az eljárások átfutási idejének valamint költségeinek 
csökkentésével hozzájáruljon az állami szolgáltatások folyamatos fejlesztéséhez. A fejlesztéseknek 
köszönhetően létrejöhetett a professzionálisan, költséghatékonyan és szervezetten működő 
szolgáltató állam. 
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Sokan azt kérdezik a gyerekektől, hogy mit sportolnak. A mai világban fontos, hogy a gyerekek minél több időt 
töltsenek a szabadban a friss levegőn. Erre nagyon jó választás a lovaglás. Lehet hobbi, kikapcsolódás, szenve-
dély, versenyzés vagy életcél. Lovardánkban nagyon sok szeretettel várunk kicsiket nagyokat, hogy megismer-
kedjenek ezzel a sporttal. A lovaglás sok mindent 
fejleszt. Egyensúlyt, testtartást, koncentrációt, 
fegyelemet, összpontosítást, alázatot, kitartást 
és szeretetet. Ezért egyre többen választják ezt a 
sportot. 

Május 9.-én 2. alkalommal rendeztük meg házi 
versenyünket. Jó volt végig nézni, hogy a szülök 
is sok mindenben részt vállaltak a gyerekekért. 
Nem tántorította el őket még egy nagyobb lóra 
való felülés sem. 7 versenyszámban közel 100 
start volt. A pálya szélén a kicsik izgultak a na-
gyobbakért, akik szinte a példaképeik. Egy ilyen 
rendezvény nagyon jó visszaigazolás, a szülők-
nek, gyerekeknek, és az oktatóknak is. Ilyenkor 
derül fény a hiányosságokra, amiken még javítani 
kell és természetesen óriási sikerélmény a gyere-
keknek. Itthon egy kicsivel könnyebb, itt ezek még 
csak „gyakorló körök”. Az ilyen megmérettetések segítenek felkészíteni a gyerekeket a komoly regionális és 
országos versenyekre. A szakmaiságon túl ez egy nagyon jó közösség építő rendezvény, hiszen a Cigleher Lovas 
Park több mint egy lovarda, ez egy nagy család.  

Lovas Házi verseny a Cigleher Lovas Parkban

Andrea
Beszúrt szöveg
 9-én
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MESESAROK

munkatársaink szakismerete, képzettségi 
szintje és hozzáértése garantálja.

szerelési anyagok gyártása és forgal-

Pillants bele az OBO Bettermann Magyarország 
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A T-Cross, T-Roc, T-Roc Cabriolet és Tiguan modellek motorizáltságtól függő, kombinált átlagfogyasz-
tása: 0,6-9,9 l/100 km, CO₂-kibocsátása: 15-225 g/km. A megadott értékek a típusjóváhagyás során 
rögzített, gyári felszereltséggel kerültek megállapításra, és a hirdetés feladásának időpontjában érvé-
nyesek. A nevezett értékek nem egyes járművekre vonatkoznak, nem részei a tájékoztatónak, hanem a 
különböző járműtípusok összehasonlítására szolgálnak, a 715/2007/EK rendelet jelenleg érvényes elő-
írásainak megfelelően. Ezen értékeket egyes többletfelszereltségek, tartozékok, valamint a vezetői szo-
kások és egyéb, nem technikai jellegű tényezők is befolyásolják. Az akciós ajánlat 2021. február 04-től 
2021. június 30-ig érvényes. Jelen hirdetés nem minősül ajánlattételnek, az akció részleteiről érdeklőd-
jön márkakereskedéseinkben. A képen látható gépkocsik illusztrációk.

Az Ön Volkswagen márkakereskedője:

Porsche M5 
1238 Budapest, Szentlőrinci út, telefonszám: +36 1 421 8100 
vw@porschem5.hu, www.porschem5.hu

SUV modellek már 5 912 000 Ft-tól  
Porsche Bónusz finanszírozással

P110_SUV_kereskedoi_178x266_PorscheM5.indd   1 2021. 03. 18.   2:58
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AZ ÚJ, ELEKTROMOS  
 ENYAQ iV. ENYAQ iV.
FELTÖLT ÉLETTEL.

PRÓBÁLD KI KERESKEDÉSÜNKBEN!

A ŠKODA ENYAQ modellek felszereltségtől függő, kombinált elektromosenergia-fogyasztása:
15,9-16,7 kWh/100 km, CO₂-kibocsátása: 0 g/km.

A ŠKODA ENYAQ modellek felszereltségtől függő, kombinált elektromosenergia-fogyasztása:
15,9-16,7 kWh/100 km, CO₂-kibocsátása: 0 g/km.

PORSCHE M5
1238 Budapest, Szentlőrinci út
06 1 421 8220
www.porschem5.hu

A megadott értékek a típusjóváhagyás során rögzített, gyári felszereltséggel kerültek megállapításra, és a hirdetés feladásának időpontjában érvényesek. 
A nevezett értékek nem egyes járművekre vonatkoznak, nem részei a tájékoztatónak, hanem a különböző járműtípusok összehasonlítására szolgálnak, a 
715/2007/EK rendelet jelenleg érvényes előírásainak megfelelően. Ezen értékeket egyes többletfelszereltségek, tartozékok, valamint a vezetői szokások 
és egyéb, nem technikai jellegű tényezők (pl. környezeti feltételek) is befolyásolják. A képen látható gépkocsi illusztráció.
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