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1956-os emlékmű Épül a bölcsőde

Épül az új városháza

Játszótér épül az új bölcsőde mellett Játszótér az iskolakertben

Málenkij robot emlékmű és park Szabadtéri fi tnesspark Szt. Orbán kápolna

Homok utca korszerűsítése

2014-2019 
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2014-2019 – 5 év beszámolója

Egy-egy választási ciklus vége minden eset-
ben számadásra késztet. Az öt évvel ezelőtt 
megválasztott testület dolga, hogy leltárt ké-
szítsen arról, hogy hogyan és milyen irány-
ban fejlődött a település, mit sikerült elérni, 
milyen fejlesztések valósultak meg, indultak 
el. 

A ciklus kezdetén, 2014-ben ünnepelte Újhartyán 
betelepítésének 250 éves jubileumát. Ez a kerek évfor-
duló erősített meg bennünket abban, hogy akkor járunk 
a helyes úton, ha megőrizzük azokat az értékeket, ame-
lyek a múltban is sikeressé tettek bennünket, erősítették 
önazonosságunkat, alakították lokálpatriotizmusunkat. 
A fenntarthatóság, a fejlődés záloga a helyi társada-
lom erejében rejlik. A város közösségében, amelyet 
meghatároz évszázados hagyománya, szokásrendsze-
re. Nekünk a jelen kihívásaira választ keresők feladata 
éppen ezért az, hogy hidat építsünk a múlt értékei és 
a jelenkor elvárásai között. Célként azt fogalmaztuk 
meg, hogy a múlt erős alapjaira építkezve egy modern, 
a XXI. századi igényeknek megfelelő, élhető kisvárost 
építsünk. Olyan kisvárost, ahol folyamatosan emelke-
dik a fi atalok aránya magas foglalkoztatottság és vál-
lalkozássűrűség.

2014-ben indultak a közösségek identitását, össze-
tartozását erősítő kulturális beruházások. Ekkor kezdett 
formálódni a Grassalkovich tér, amely ma a város tör-
ténelmi emlékeinek központja. A fejlesztés részeként 
elkészült a templom díszkivilágítása is. Még ebben az 
éven bővítettük az óvodánál a parkolóhelyek számát, és 
új parkolókat építettünk ki a temetőnél.

2015-ben számos infrastrukturális fejlesztést valósí-
tottunk meg. Ekkor fejeződött be, több mint 600 millió 
forintból, az Újhartyán és Kakucs települések közös 
tulajdonában lévő szennyvíztisztítótelep korszerűsíté-
se. A mezőgazdasági utak felújítása mellett megújult a 
Szalma utca is. Újabb közösségi teret alakítottunk ki a 
Posta előtti tér rendezésével. Ennek az évnek a fejlesz-
tései közé tartozott még a közbiztonság javítását szol-
gáló kamerarendszer kiépítése is.

2016-ban egy újabb régóta dédelgetett álom valósult 
meg. 2016. május 25-én adtuk át a település határában 

a körforgalmi csomópontot. Szintén ebben az évben ké-
szült el a Thököly, és a Hernádi út felújítása, valamint 
a Zrínyi utcai járdaszakasz és csapadékvíz kiépítése is. 
Az iskolánál, az orvosi rendelőnél és a Bagolyfészek-
nél újabb kamerákat helyeztünk el.  

Újabb közösségi tereket hoztunk létre. Ekkor készült 
el a Grassalkovich tér II. üteme, valamint a Presszó 
tér. Az önkormányzat a vállalkozói szféra bevonásával 
lebontotta az épületet és a helyére, folytatva a hagyo-
mányokat Presszó néven egy modern kulturális teret 
alakított ki. A Presszóval szemben elhelyezkedő ingat-
lant megvásároltuk, majd a rajta lévő házat lebontottuk. 
A ház alatt található pincét felújítottuk, így egy újabb 
találkozási pontot, színteret tudtunk kialakítani. A ház 
helyét parkosítottuk, illetve parkolási lehetőséget te-
remtettünk. Így a szomszédos ingatlanon lévő Egész-
ségházba érkezők, illetve a Presszó látogatói is kultu-
rált módon tudnak megállni a személygépkocsikkal. 

2017-ben Dabas Város Önkormányzatával közösen 
valósult meg az a beruházás, amelynek eredményeként 
elkészült az Újhartyán és Dabasi-szőlők között, a két 
település közigazgatási határán fekvő Árpád utca szi-
lárd útburkolata. Újabb közösségi teret hoztunk létre. A 
Kápolna utca végében, majdnem az eredeti helyén, régi 
fotók alapján újraépítettük az Orbán kápolnát. A köz-
biztonság érdekében tovább bővítettük a kamerarend-
szerünket, a közterületőröknek feladatuk ellátásához 
egy új Dacia Duster 1.6 4X4 felmatricázott és fényhíd-
dal is ellátott gépkocsit vásároltunk. 

2018-ban számos pályázati elképzelésünk a meg-
valósítás fázisába került. Bővítettük és felújítottuk az 
Egészségházunkat. A háziorvosi, a gyermekorvosi és 
védőnői szolgálat, valamint a kistérségi ügyeleti rend-
szer mellett reumatológos, nőgyógyász, fi zikoterápia, 
valamint gyermekpszichológus rendelés van. Parko-
lót építettünk a Homok utcában, és tovább növeltük a 
parkoló helyek számát az óvodánál is. A Szép utcához 
hasonlóan folytattuk az „Egységes utcakép”- projektet 
is. Növényeket vásároltunk, megteremtettük az öntözés 
feltételeit, de a növények gondozását a lakosokra bíz-
tuk. Új közösségi tereket hoztunk létre. Felnőtt játszó-
teret építettünk a Presszó téren, új játszóteret kapott az 
iskola, valamint bővítettük az intézményben található 
ebédlőt is. Persze ezek mind olyan szociális intézke-
dések, amelyek megvalósításához pénzre van szükség. 

5 év a fejlesztések tükrében
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Számtalan fejlesztést pályázati forrásból valósítottunk 
meg, de az önrészt nekünk kellett hozzátenni. Szeren-
csére a bevételeink ezt lehetővé tették, bár itt meg kell 
jegyezni, hogy számos beruházás az építőipari árak 
emelkedése miatt jóval többe kerül, mint azt 2-3 évvel 
korábban terveztük. Ugyan 2013-ban nyertük el a Be-
fektetőbarát település címet, de úgy gondoljuk, hogy 
ezt ma is megszolgáljuk. Az elmúlt években nem csak a 
szociális fejlesztésekre koncentráltunk, hanem azokra a 
beruházásokra is, amelyek révén növelni tudjuk a város 
bevételeit. Ez több éves munka volt, amely a tavalyi 
esztendőben ért be igazán. Pályázati forrásból félmilli-
árd feletti összeggel tudtuk fejleszteni az ipari parkun-
kat, ahova a svájci tulajdonú Rehau-Automotive Kft. új 
autóalkatrészgyártó üzeme épült. Az ipari parkban mi 
magunk is fejlesztünk. A megnövekedett igényre való 
tekintettel munkásszállót építünk 

Tisztában vagyunk vele, hogy ez olyan jelentős be-
ruházás, amely hatással van mindazokra a kérdésekre, 
amelyekre a választ a ciklus elején kezdtük keresni. 

2019. A 2018-as év beruházásai komoly hatással 
vannak a lakosság összetételére, a foglalkoztatásra, a 
vállalkozások sűrűségére.  Ahogy a ciklus elején, most 
is ezek a legfontosabb kérdések. Szakemberek bevoná-
sával több kutatási anyagot is készítettünk, hogy megta-
láljuk a helyes irányt. Persze egy tanulmány önmagában 
nem tudja pozitívan befolyásolni például a gyermekek 
születését, de segít abban, hogy olyan döntéseket hoz-
zunk, amelyek hatására itt maradnak a fi ataljaink, il-
letve fi atal párok Újhartyánt választják lakhelyűl. Ha a 
statisztikai számokat nézzük az elmúlt esztendőben 30 
gyermek született, míg az ezredfordulón 7 fő. Német 
nemzetiségi óvodánk és iskolánk van. Mindkét intéz-
ményben 40% feletti a bejáró tanulók létszáma. Az idei 
esztendőben készül el a 24 fős bölcsődénk, valamint 
most építjük a bölcsőde mellett a kisebbeknek való 
új játszóteret is. Ezzel párhuzamosan zajlik az iskola 
energetikai korszerűsítése, valamit az új városháza épí-
tése is. 35 millió forinttal támogattuk a templom belső 
felújítását.

Az elmúlt években különböző 
elismeréseket vehettünk át:
2016-ban Holnap városért díj
Virágos Magyarországért pályázat: Aranyrózsa díj, 
Legjobb adatszolgáltató település díja
2017-ben  Virágos Magyarországért pályázat: Az el-

nöki zsűri különdíja
2018-ban  Az Év települése díj

Igyekeztünk és igyekszünk előnyös adottságainkat, 
a város jelenlegi stabil gazdasági helyzetét arra hasz-
nálni, hogy az oktatást, az egészségügyet, a civil társa-
dalmat egyaránt támogatni tudjuk. Döntéseinkben arra 
törekszünk, hogy megtaláljuk a megfelelő egyensúlyt 
a környezeti, a gazdasági és a társadalmi fenntartható-
ság terén. Bár méreteinket tekintve messze elmaradunk 
a nagyvárosoktól, de tudjuk, hogy a lakosságszámtól 
független az a tény, hogy a fenntarthatóság, a fejlődés 
záloga a helyi társadalom erejében rejlik. Egy erős 
identitással és együttműködő készséggel rendelkező 
közösség hamarabb ismeri föl kihívásait, könnyebben 
határozza meg a közös cselekvés irányát, teremti meg a 
közös célok elérésének feltételeit.

Önkormányzat beruházásai 2014-2019  
időszakban számszerűsítve:

2014
Buszmegálló vásárlás:  1.600.000.-
Óvoda parkoló építése: 10.155.937.- 
Temető parkoló építése:  5.508.000.-
Templom díszkivilágítás: 3.348.000.-
Tájház felújítása: 16.391.403.-

2015
Szennyvíztisztító beruházás:  503.896.000.-
Mezőgazdasági utak felújítása: 3.734.000.-
Hősök tere ingatlan vásárlás: 2.000.000.-
Posta előtti tér kiépítése + parkoló: 11.855.000.-
Ingatlan vétel: 12.500.000.-
Szép utca növényzet cseréje: 3.175.000.-
Térfi gyelő rendszer kiépítése 19.812.000.- 
Monori köz utca és a 
Csokonai János utca kiépítése:    5.715.000.- 
Szalma utca felújítása: 11.417.300.-
Dabasi-Szőlők közös út Újhartyánra 
eső része: 16.112.490.-
Iskola tornaterem klíma:  8.100.000.-

2016
Intézményi kamerarendszer 
felülvizsgálata:  5.285.000.-
Körforgalmi csomópont 
építése (405-ös):  106.000.000.-
Grassalkovich szobor építése:  11.000.000.-
Grassalkovich tér kialakítása 30.975.998.-
Ulmerschachtel megépítése 3.000.000.-
Hernádi út felújítása 7.225.000.-
Thököly utca felújítása 14.128.750.-
Presszó tér járda és növényzet 
kiépítése: 7.500.163.-
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Hivatali gépjármű vásárlása: 5.000.000.-
Mezőgazdasági utak felújítása:  9.515.754.-
Gépbeszerzés 
(szennyvíztisztítóhoz munkagép):  7.912.100.-
Zrínyi utcai járdaszakasz 
és csapadékvíz kiépítése:  4.742.500.-
ingatlan vásárlások (Hősök tere):  14.500.000.-

2017
Tűzoltó autó vásárlása:  2.500.000.-
Ingatlan vásárlás:        10.000.000.-
Hivatalnépület bontása Hősök terén: 10.795.000.-
Presszó tér pince felújítása: 7.178.030.-
Autóvásárlás településőröknek  4.150.000.-
Autóvásárlás ügyeletnek: 4.150.000.-
Mezőgazdasági útfelújítás: 6.985.000.-
Orbán kápolna építése: 2.500.000.-

2018
Búcsú helyszínnek terület vétel  12.000.000.-
Belügyminisztériumi külön támogatás, 
Hivatal építés beruházási költsége: 317.500.000.-
Hősök tere áram ellátás bővítése:  4.990.000.-
REHAU közmű kiépítése: 171.878.498.-
VEKOP-1.2.2-15-2016 pályázat, 
Ipari Park Infrastruktúra kiépítése: 499.998.778.- 
Egészségház bővítése Pest Megyei 
pályázat támogatásával: 110.995.217.-
Kondi-Fittnesz park kiépítése: 12.698.713.-
Homok utca parkoló építése + fásítás: 7.817.411.-
Iskola játszótér építés 12.000.000.-
Iskola étkező bővítése 3.000.000.-
Mozgássérült kisbusz vétele: 3.565.000.-

2019
VEKOP-6.1.1-15 pályázat, 
Bölcsőde építése: 349.383.846.-
VEKOP-6.1.1-15 pályázat, 
Bölcsi eszközbeszerzés:  43.604.130.-
VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 pályázat, 
Külterületi közutak fejlesztése: 85.155.137.-
KEHOP-5.2.9-16-2017 pályázat, 
Iskola energetikai fejlesztése:  134.148.117.-
Új hivatal bútor: 15.000.000.-
Új Hivatal pótmunkái: 30.000.000.-
Magyar Faluprogram pályázat keretében, 
Védőnői eszközbeszerzés:  2.655.182.-
Magyar Faluprogram pályázat keretében, 
Nemzetiségi és helyi identitástudat 
erősítése keretében a 
Bagolyfészek terasz téliesítése 
+ Hartyánfeszt: 10.680.700.-
- Templom támogatása:  35.000.000.-

5 év alatt a település fejlődésére fordított 
összeg: 2.782.434.154

Önkormányzat jelenlegi 
hitelállománya: 

Bölcsőde építéshez felvett hitel 2019-ben: 163 millió 
Ft

Ultrahangos készülés Lízingje, amit 2018-ban vet-
tünk fel: 8.999.220.-Ft
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Bevétel fajta 2014  
( ezer 
forint) 

2015 
( ezer 
forint) 

2016 
(ezer 

forint) 

2017 
(ezer 

forint) 

2018 
(ezer 

forint) 

2019 
tervezett 

(ezer 
forint) 

2020-ra 
tervezett 

(ezer 
forint) 

2021-re 
tervezett 

(ezer 
forint) 

Építményadó 29 628 29 628 29 628 29 691 29 691 29 691 30 200 30 200 
Telekadó 27 061 26 126 26 994 26 646 25 492 26 814 26 814 26 814 
Magánszemélyek 
kommunális adója 

3 349 3 090 3 321 3 196 3 278 3 250 3 250 3 250 

Iparűzési adó 312 998 310 970 374 925 406 863 396 899 424 113 450 000 650 000 
Gépjármű adó 15 427 14 557 14 915 16 974 14 967 18 700 18 700 22 000 
Saját bevétel 
összesen 

388 463 384 371 449 783 483 370 470 327 502 568 528 964 732 264 

 
 

 
 
Bevétel  2014 

( ezer 
forint) 

2015 
( ezer 
forint) 

2016 
( ezer 
forint) 

2017 
( ezer 
forint) 

2018 
( ezer 
forint) 

2019 
( ezer 
forint) 

tervezet 
Önkormányzatot 
megillető Helyi adó 
bevételek összesen 

373 036 369 814 434 868 466 396 455 360 312 154 

Települési 
önkormányzat 
működésének 
támogatása: 

3.724 3.022 3.384 3.150. 3.379. 3.389 

Fejlesztési bevétel 
(elnyert pályázatok 
támogatása) 

- 578 720 - - 844 343 339 879 

Összes bevétel: 896 133    1 195 112    1 126 307 2 239 588 2 705 530  2.754.818 
 
Kiadás 2014 

( ezer 
forint) 

2015 
( ezer 
forint) 

2016 
( ezer 
forint) 

2017 
( ezer 
forint) 

2018 
( ezer 
forint) 

2019 
( ezer 
forint) 

tervezet 
Fejlesztési kiadás, 
beruházás 

   235 274    608 316 226 785 48 258 1 156 443 705 627 

Működési kiadás 521 457 473 752 561 993 598 268 902 439 465.394 
Összes kiadás: 757  531    1 025  918    969 708 1 183 228 2 319 128 2.754.818 
 

 
 
 

könyvviteli mérleg 
és vagyonkimutatás 

2014 
( ezer 
forint) 

2015 
( ezer 
forint) 

2016 
( ezer 
forint) 

2017 
( ezer 
forint) 

2018 
( ezer 
forint) 

2019 
( ezer 
forint) 

3 165 221 3 621 767 3 775 135 5 185 05 5 476 939 még 
nincs adat 

 
 
 
 

 
 

Bevétel fajta 2014  
( ezer 
forint) 

2015 
( ezer 
forint) 

2016 
(ezer 

forint) 

2017 
(ezer 

forint) 

2018 
(ezer 

forint) 

2019 
tervezett 

(ezer 
forint) 

2020-ra 
tervezett 

(ezer 
forint) 

2021-re 
tervezett 

(ezer 
forint) 

Építményadó 29 628 29 628 29 628 29 691 29 691 29 691 30 200 30 200 
Telekadó 27 061 26 126 26 994 26 646 25 492 26 814 26 814 26 814 
Magánszemélyek 
kommunális adója 

3 349 3 090 3 321 3 196 3 278 3 250 3 250 3 250 

Iparűzési adó 312 998 310 970 374 925 406 863 396 899 424 113 450 000 650 000 
Gépjármű adó 15 427 14 557 14 915 16 974 14 967 18 700 18 700 22 000 
Saját bevétel 
összesen 

388 463 384 371 449 783 483 370 470 327 502 568 528 964 732 264 

 
 

 
 
Bevétel  2014 

( ezer 
forint) 

2015 
( ezer 
forint) 

2016 
( ezer 
forint) 

2017 
( ezer 
forint) 

2018 
( ezer 
forint) 

2019 
( ezer 
forint) 

tervezet 
Önkormányzatot 
megillető Helyi adó 
bevételek összesen 

373 036 369 814 434 868 466 396 455 360 312 154 

Települési 
önkormányzat 
működésének 
támogatása: 

3.724 3.022 3.384 3.150. 3.379. 3.389 

Fejlesztési bevétel 
(elnyert pályázatok 
támogatása) 

- 578 720 - - 844 343 339 879 

Összes bevétel: 896 133    1 195 112    1 126 307 2 239 588 2 705 530  2.754.818 
 
Kiadás 2014 

( ezer 
forint) 

2015 
( ezer 
forint) 

2016 
( ezer 
forint) 

2017 
( ezer 
forint) 

2018 
( ezer 
forint) 

2019 
( ezer 
forint) 

tervezet 
Fejlesztési kiadás, 
beruházás 

   235 274    608 316 226 785 48 258 1 156 443 705 627 

Működési kiadás 521 457 473 752 561 993 598 268 902 439 465.394 
Összes kiadás: 757  531    1 025  918    969 708 1 183 228 2 319 128 2.754.818 
 

 
 
 

könyvviteli mérleg 
és vagyonkimutatás 

2014 
( ezer 
forint) 

2015 
( ezer 
forint) 

2016 
( ezer 
forint) 

2017 
( ezer 
forint) 

2018 
( ezer 
forint) 

2019 
( ezer 
forint) 

3 165 221 3 621 767 3 775 135 5 185 05 5 476 939 még 
nincs adat 

 
 
 
 

Önkormányzat adó bevételeinek alakulása:

Önkormányzat későbbi éveket befolyásoló követelése 
(bevétele):

- Önkormányzat a Német Nemzetiségi Önkormányzatnak iskola és óvoda működési célra ideiglenesen átadott 
pénzeszköze: 136.000.000- Ft
- Önkormányzat az Újhartyáni Városfejlesztő Kft-nél tagi hitelkintlévősége: 25.000.000.-Ft  
- Az Önkormányzatnak Újhartyáni Városfejlesztő Kft-vel 50-50%-os tulajdona van, aminek a vagyona 
199.000.000-Ft amely az önkormányzati vagyonon felüli, hiszen ezt a Kft aktiválta a vagyonába.

Önkormányzat költségvetésének alakulása 
az elmúlt 4 évben (főbb tételek)



2019. szeptember 7

 
 

Bevétel fajta 2014  
( ezer 
forint) 

2015 
( ezer 
forint) 

2016 
(ezer 

forint) 

2017 
(ezer 

forint) 

2018 
(ezer 

forint) 

2019 
tervezett 

(ezer 
forint) 

2020-ra 
tervezett 

(ezer 
forint) 

2021-re 
tervezett 

(ezer 
forint) 

Építményadó 29 628 29 628 29 628 29 691 29 691 29 691 30 200 30 200 
Telekadó 27 061 26 126 26 994 26 646 25 492 26 814 26 814 26 814 
Magánszemélyek 
kommunális adója 

3 349 3 090 3 321 3 196 3 278 3 250 3 250 3 250 

Iparűzési adó 312 998 310 970 374 925 406 863 396 899 424 113 450 000 650 000 
Gépjármű adó 15 427 14 557 14 915 16 974 14 967 18 700 18 700 22 000 
Saját bevétel 
összesen 

388 463 384 371 449 783 483 370 470 327 502 568 528 964 732 264 

 
 

 
 
Bevétel  2014 

( ezer 
forint) 

2015 
( ezer 
forint) 

2016 
( ezer 
forint) 

2017 
( ezer 
forint) 

2018 
( ezer 
forint) 

2019 
( ezer 
forint) 

tervezet 
Önkormányzatot 
megillető Helyi adó 
bevételek összesen 

373 036 369 814 434 868 466 396 455 360 312 154 

Települési 
önkormányzat 
működésének 
támogatása: 

3.724 3.022 3.384 3.150. 3.379. 3.389 

Fejlesztési bevétel 
(elnyert pályázatok 
támogatása) 

- 578 720 - - 844 343 339 879 

Összes bevétel: 896 133    1 195 112    1 126 307 2 239 588 2 705 530  2.754.818 
 
Kiadás 2014 

( ezer 
forint) 

2015 
( ezer 
forint) 

2016 
( ezer 
forint) 

2017 
( ezer 
forint) 

2018 
( ezer 
forint) 

2019 
( ezer 
forint) 

tervezet 
Fejlesztési kiadás, 
beruházás 

   235 274    608 316 226 785 48 258 1 156 443 705 627 

Működési kiadás 521 457 473 752 561 993 598 268 902 439 465.394 
Összes kiadás: 757  531    1 025  918    969 708 1 183 228 2 319 128 2.754.818 
 

 
 
 

könyvviteli mérleg 
és vagyonkimutatás 

2014 
( ezer 
forint) 

2015 
( ezer 
forint) 

2016 
( ezer 
forint) 

2017 
( ezer 
forint) 

2018 
( ezer 
forint) 

2019 
( ezer 
forint) 

3 165 221 3 621 767 3 775 135 5 185 05 5 476 939 még 
nincs adat 

 
 
 
 

 2 
Intézményben 

foglalkoztatottak száma 
2014 
( fő) 

2019 
( fő) 

Polgármesteri Hivatal  13 15 
Közterületfelügyelet 1 2 
Járőrszolgálat  - 4 
Iskola 26 45 
Művelődés - 7 
Óvoda 24 30 
Konyha  6 7 
Karbantartás, mezőőri szolgálat 3 3 
Háziorvosi szolgálat 0,5 1,5 
Védőnői szolgálat 1 1 
Idősek otthona 2 1 
Sport - 1 
Közterület rendjének fenntartása 6 5 
Bölcsőde - 5 
Összesen: 82,5 127,5 
 
Település létszáma: 2757 2795 
Születettek száma:  24 29 
Ingatlanok száma: 1092 1311 
 

 

Településünk lélekszámadata az év ele-
jén állandó lakcímmel rendelkezők adatait 
mutatja (2795 fő), pedig ennél többel élünk 
Újhartyánban, hiszen van sok olyan lakos is, 
akinek az állandó lakcíme más településen 
van (pl.: nyaraló, 115 fő) és csak tartózkodá-
si helye településünk. De valójában minidig 
is Újhartyániak voltak. Külön öröm az egész 
településnek az utóbbi évek jelentősen emel-
kedő születésszáma is.

Újhartyán, 2019. 09. 12.

                 Schulcz József 
                polgármester

Létszámadatok:

Óvodások és iskolások az idei Hartyánfeszten
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„Mert a legnagyobb örökség, amit adni lehet a következő generációnak, az otthon. Egy 
ház, akármilyen ház. De amelyiknek falát aggódás, szeretet, gondoskodás s a jövendők bi-
zakodó hite emelte föl. És fák. Amiket nem azért ültetett valaki, hogy hasznukat lássa. Nem 
is azért, hogy önmagát mulattassa velük. Hanem azért, mert szépségre és jövendőre gondolt, 
békességre gondolt és a lelke tele volt derűvel. És ültette, egyszerűen azért, mert szerette a 
fát és a fákon keresztül akarta elmondani mindazt, ami az otthonnal kapcsolatban felgyűlt 
benne s amiket szavakba önteni nem tudott.”

/Wass Albert/

SCHULCZ JÓZSEF vagyok, 46 éves, születésem-
től fogva Újhartyáni lakos. Itt élek párommal Lindával 
és kisfi ammal Frigyessel. Itt él a tágabb családom és a 
legtöbb barátom is. Bár 2006 óta vagyok a település pol-
gármestere, ennél fontosabb az, hogy én egy Újhartyáni 
srác vagyok, és az is maradok. Egy a sok tehetséges és 
szívemnek kedves Újhartyáni ember közül. 

Az elmúlt 13 év alatt úgy érzem sok eredményt tud-
tunk közösen elérni 
Újhartyán számá-
ra. Az elmúlt öt év 
eredményeit rész-
letesen megtalálják 
a beszámolóban, 
de már ezen ciklus 
előtt is olyan dol-
gokat tudtunk meg-
valósítani, mint az 
új óvoda építése, 
a sportpálya fel-
újítása, a vízkeze-
lés korszerűsítése, 
a hulladéklerakó 
rekultivációja, a 
kézművesház meg-
építése, számos 
útfelújítás, intéz-
ményeink megúju-
ló energiával való 
ellátása, vagy éppen 
a szennyvíztisztító korszerűsítése és tájház felújítása. 
2013-ban pedig Újhartyán városi rangot kapott, még-
pedig egyetlen olyan településként az országban, ami 
előtte sem nagyközség, sem történelmi város nem volt, 
hanem községből rögtön város lett. 

Örömömre szolgál, hogy a fejlesztések az elmúlt cik-
lusban is töretlenül folytatódotak. A jelenlegi képviselő-
testülettel is komoly beruházásokat tudtunk végrehajta-
ni. Sőt, folytatódott az a nagyon örvendetes folyamat, 

amelyben az Önkormányzat munkáját a Nemzetiségi 
Önkormányzat, a Civil szervezetek, az egyház és a he-
lyi vállalkozók, a helyi lakosok is komoly mértékben 
segítik és ebből az együttműködésből nagyon komoly 
eredményei származtak a településnek, a fejlesztéseken 
kívül is. 

Ebben a ciklusban folytatódott a Grassalkovich tér 
kialakítása, diszkivilágítást kapott a templomunk, és a 

felújítására is jelentős 
összeget adományoz-
tunk. A téren helyet 
kapott az új ABC, ami 
részben önkormány-
zati beruházás volt. Itt 
parkolót is kialakítot-
tunk a bolt, a templom 
és az iskola közelsége 
miatt. Parkolóhelye-
ket építettünk az Óvo-
dánál, a temetőnél is.

Számos infrast-
rukturális fejlesz-
tést valósítottunk 
meg. Befejeződött az 
Újhartyán és Kakucs 
települések közös 
tulajdonában lévő 
szennyvíztisztítótelep 

korszerűsítése. A me-
zőgazdasági utak felújítása mellett megújult a Szalma 
utca, Thököly, és a Hernádi út, valamint a Zrínyi utcai 
járdaszakasz és csapadékvíz kiépítése is. Dabas Város 
Önkormányzatával közösen valósult meg az a beruhá-
zás, amelynek eredményeként elkészült az Újhartyán 
és Dabasi-szőlők között, a két település közigazgatási 
határán fekvő Árpád utca szilárd útburkolata. Fittness 
parkot építettünk a Presszó téren, új játszóteret kapott 
az iskola, valamint bővítettük az intézményben talál-
ható ebédlőt is. 2016-ban egy újabb régóta dédelgetett 
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álom valósult meg, május 25-én adtuk át a település 
határában a körforgalmi csomópontot. 

Újabb közösségi tereket hoztunk létre. Elkészült a 
Presszó tér. Az önkormányzat a vállalkozói szféra be-
vonásával lebontotta az épületet és a helyére, folytatva 
a hagyományokat Presszó néven egy modern kulturális 
teret alakított ki. A Posta előtti teret is rendeztük és a 
Kápolna utca végében, majdnem az eredeti helyén, régi 
fotók alapján újraépítettük az Orbán kápolnát.

A település biztonsága érdekében kiépítettük, majd 
tovább bővítettük a kamerarendszerünket, a járőröknek 
feladatuk ellátásához egy új Dacia Duster 1.6 4X4 fel-
matricázott és fényhíddal is ellátott gépkocsit vásárol-
tunk.  Hasonló Járművet kapott az orvosi ügyelet is.

Bővítettük és felújítottuk az Egészségházunkat. A 
háziorvosi, a gyermekorvosi és védőnői szolgálat, vala-
mint a kistérségi ügyeleti rendszer mellett reumatológos, 
nőgyógyász, fi zikoterápia, valamint gyermekpszicho-
lógus rendelés van. 

Az elmúlt években nem csak a fejlesztésekre és a 
működésre koncentráltunk, hanem azokra a beruházá-
sokra is, amelyek révén növelni tudjuk a város bevé-
teleit. Ez több éves munka volt, amely a tavalyi esz-
tendőben ért be igazán. Pályázati forrásból 500 millió 
feletti összeggel tudtuk fejleszteni az ipari parkunkat, 
ahova a svájci tulajdonú Rehau-Automotive Kft. új 
autóalkatrészgyártó üzeme épült. Az ipari parkban mi 
magunk is fejlesztünk. A megnövekedett igényre való 
tekintettel munkásszállót építünk. 

Az idei esztendőben készül el a 24 fős bölcsődénk, 
valamint most építjük a bölcsőde mellett a kisebbeknek 
való új játszóteret is. Ezzel párhuzamosan zajlik az is-
kola energetikai korszerűsítése, valamit az új városháza 
építése is. 

Az elmúlt években különböző elismeréseket vehet-
tünk át, többek között a Holnap városa és az Év telepü-
lése díjat is.

A következő ciklus nagy feladatai közé tartozik az 
Idősek házának kialakítása, egy sportcentrum építése, 
valamint az iskola bővítése és korszerűsítése. De nem 
hanyagolhatjuk el útjaink felújításának további kiter-
jesztését sem, és folytatnunk kell a már megkezdett ját-
szótér-közösségi tér programunkat is. Örvendetes tény 
az emelkedő születésszám a településen, de továbbra is 
azon kell dolgoznunk, hogy a fi atalok helyben tudják 
megtalálni a számításukat. Úgy vélem ez minden kiste-
lepülés legfontosabb feladata.

Igyekeztünk és igyekszünk előnyös adottságainkat, 
a város jelenlegi stabil gazdasági helyzetét arra hasz-
nálni, hogy az oktatást, az egészségügyet, a civil társa-
dalmat egyaránt támogatni tudjuk. Döntéseinkben arra 
törekszünk, hogy megtaláljuk a megfelelő egyensúlyt 
a környezeti, a gazdasági és a társadalmi fenntartható-
ság terén. Bár méreteinket tekintve messze elmaradunk 
a nagyvárosoktól, de tudjuk, hogy a lakosságszámtól 
független az a tény, hogy a fenntarthatóság, a fejlődés 
záloga a helyi társadalom erejében rejlik. Egy erős 
identitással és együttműködő készséggel rendelkező 
közösség hamarabb ismeri föl kihívásait, könnyebben 
határozza meg a közös cselekvés irányát, teremti meg a 
közös célok elérésének feltételeit.

Szeretném megköszönni a képviselő-testületnek az 
elmúlt négy évben végzett munkáját, hiszen rengeteg 
segítséget, támogatást kaptam munkám során tőlük, 
mint ahogy a helyi lakosoktól is. Hiszek abban, hogy 
Újhartyánt közös akaratunk, céljaink egyre jobb élet-
minőséggel bíró településsé tehetik.

Köszönöm, a kormány támogatását is, hiszen fej-
lesztéseinket fokozott érdeklődéssel fi gyelik, városi 
címünk pedig az itt folyó munka elismerése is egyben. 
Épp ezért fogadtam örömmel, hogy személyes jelöltsé-
gemet is támogatják.

Végezetül, de legfőképpen pedig önöknek szeretném 
megköszönni azt a támogatást, amit már tizenhárom 
éve kapok Újhartyán lakóitól. Az évek során renge-
teg tanácsot, jó ötletet kaptam önöktől, és ezt munkám 
során igyekeztem mindig szem előtt tartani. Az önök 
éleslátása, szorgalma, lokálpatriótizmusa annyi segít-
séget adott nekem és munkatársaimnak az évek során, 
hogy az szavakban kifejezhetetlen. 

Én, mielőtt polgármester lettem, akkor is büszke vol-
tam arra, hogy Újhartyáni vagyok, de ha lehet ezt mon-
dani, azóta még inkább így van ez. A sok értelmes, te-
hetséges fi ataltól, a bölcs idősekig mindannyian közös 
célokért küzdünk, és így vagy úgy de el is érjük őket, 
mert mi Újhartyániak együtt nagyon erősek vagyunk. 
Remélem, hogy a választás után újfent egy remek kép-
viselőtestülettel dolgozhatok együtt, mert Önökkel, 
Önökért érdemes dolgozni!

Köszönöm a támogatásukat, köszönöm a segítségü-
ket, és igyekszem továbbra is ennek szellemében vezet-
ni a települést!
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Kedves Újhartyániak!

Adamcsik János vagyok, 30 éves, házas és 
egy fi ú gyermek büszke édesapja. Születésem-
től fogva Újhartyánon élek, és családommal 
is itt szeretnénk megteremteni otthonunkat. 
A Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereske-
delmi Karán Nemzetközi gazdálkodás szakon 
szereztem közgazdász diplomát, majd pedig a 
Budapesti Gazdasági Egyetem mesterképzésén 
Pénzügy szakon Vállalati Pénzügy szakirányon 
diplomáztam. Szakdolgozatomat az újhartyáni 
önkormányzat pénzügyi helyzetének elemzésé-
ből írtam. Korábbi munkahelyeim közé tartozik 
az IBM, Kingspan Kereskedelmi Kft. ausztriai 
részlege (Hoesch Bausysteme GmbH), General 
Electric, Penny Market. Jelenleg családi vállal-
kozásunkat, a Perfect House Building Kft.-t ve-
zetem, mely cég családi házak, társasházak és 
egyéb ingatlanok kivitelezésével illetve felújítá-
sával foglalkozik. Büszke vagyok arra, hogy már 
3 éve sikeresen irányítom a céget, és több komo-
lyabb beruházást is lezártunk ez idő alatt. Más-
részről a Presszó egyik üzemeltetője vagyok, így 
a gazdasági szféra és az építőipar mellett a ven-
déglátásban is tapasztalatot szereztem. Vállalko-
zóként fontos előre tervezni, felkészülni a gaz-
dasági és környezeti hatások miatt bekövetkező 
eseményekre, és azokra megfelelően reagálni. 
Természetesen ez nem csak a magánszférában, 
hanem a közszférában is fontos, hisz egy város 
vezetése is hasonló feladatok elé állítja a döntés-
hozókat.

Gazdasági képzettségemmel és a vezetésben 
szerzett tapasztalataimmal, illetve nyelvtudá-
sommal hozzá tudnék járulni városunk további 
fejlődéséhez. A környezetvédelem fontos szá-
momra, ezért ezzel kapcsolatos rendezvényt is 
szerveztünk szeptember elején a Presszóban. 
Ezzel összefüggésben és a dabasi példa kapcsán 
hasznosnak tartanám újszülöttek számára egy fa 
ültetését, adva ezzel egy fát a kicsiknek és még 
egy esélyt a környezetünknek.

Komoly problémának látom a Dabas-Újhartyán 
és Kakucs-Újhartyán közti kerékpárút hiányát, 
sürgetném a lehetőségekhez mérten ezek miha-
marabbi megvalósítását. A most épülő Rehau 
Kft. lehetőséget jelent az újhartyáni lakosoknak 
a szakmai fejlődésre, illetve a munkanélküliek-
nek, munkát váltóknak is egy lehetőség, de a vá-
rosnak is nagy előrelépés, ugyanis az iparűzési 
adón kívül a cégek felajánlhatják TAO pénzeiket 
sportlétesítmények építésére pl. uszoda, futópá-
lya.

Az eddigi vezetésnek köszönhetően a város 
szépen fejlődik, modernizálódik, ennek kapcsán 
fontosnak tartom a Fő utca megszépítését, hogy 
az ide érkezőket egy hangulatos, egységes város-
kép fogadja. Szeretném, hogy gyermekeink egy 
virágzó városban éljenek, és itt is maradjanak, 
akárcsak mi, de ezért még tennünk kell.

Köszönöm, hogy megtiszteltek és elolvasták a 
bemutatkozásomat!

Adamcsik János

ADAMCSIK JÁNOS 
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HELI ANDRÁS
Köszöntöm az olvasókat és köszönöm, hogy 

elolvassák a bemutatkozásomat. 

Immár hatodszor indulok az önkormányzati 
képviselői tisztségért. Miért is teszem és miért 
nem hagyom már abba? 51 éves vagyok, talán 
még abban a korban, amikor az ember gondol-
kodása kellően rugalmas, gyors, jelentős élet-
tapasztalattal rendelkezik, még érez elég erőt 
magában, hogy a kitűzött céljait megvalósítsa.

 Szeretném még ezt a ciklust végig vinni, úgy 
érzem, hogy a Város műszaki, gazdasági fej-
lődéséhez még hozzá tudok annyit tenni, hogy 
legyen értelme megválasztásomnak. 

Születésem óta itt élek Újhartyánban, az alap-
fokú iskolámat itt végeztem el. Nagyon jó ala-
pot adott ahhoz, hogy a középiskola elvégzése 
után építőmérnöki diplomát szerezzek az YBL 
Miklós Műszaki Főiskolán. 

Már több mint 25 éve az építőiparban dol-
gozom mérnökként, voltak hullámvölgyek, de 
mindvégig maradtam, szeretek alkotni. 

Azért, hogy munkámban sikeres legyek, na-
gyon sokat köszönhetek feleségemnek, aki a 
család és a gyereknevelés gondjainak nagy ré-
szét levette a vállamról. Feleségem Mariann 
egyik vállalkozásunkat vezeti Dabason. Két 
gyermekünk van, Flóra már külön él, Ő is épí-
tőmérnök, a fi unk Barnabás velünk él, és most 
kezdi életét az első munkahelyén. 

Szakmai elhivatottságomat édesapámnak 
Heli Györgynek köszönhetem. 

Tagja vagyok a Mérnöki Kamara Közleke-
dési Tagozatának. Több szakterületen van jo-
gosultságom mérnöki tevékenységre, FIDIC 
Nemzetközi Mérnöki Tanácsadói jogosultság-
gal is rendelkezem. Jelenleg egy nagy Mérnöki 

irodát vezetek, ami az ország területén számos 
beruházást irányít, ellenőriz. 

Amit még magamról elmondhatok, hogy ke-
vés szabadidőmben szeretek motorozni, az éle-
tem másik pillére a távol-keleti harcművésze, a 
karate, amely sokat segített, hogy a világunkat 
más szemmel nézhessem, érthessem.

Tisztelettel:  
Heli András.



12 2019. szeptember

ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐJELÖLT

Jasper György vagyok 1953.04.26.-én szü-
lettem, a gyerekkorom nagy részét majd há-
zasságkötésem óta eltelt 42 évet Újhartyánban 
töltöttem. 

Általános iskolai tanulmányaimat Kakucson 
folytattam, Dabason a szakmunkásképzőben 
sajátítottam el a bútorasztalos szakmát, majd 
faipari szakközépiskolában érettségi vizsgát 
tettem. Ezek után a kakucsi fatelep vezetője-
ként, majd az Ikarusz Budapesti gyárában dol-
goztam. 1994 óta nyugdíjasként élem minden-
napjaim. 

Miért jelöltettem magam képviselőnek? 

Itt élek közel 42 éve és itt az önkormányzatnál 
segítettem a falu fejlődését, szépülését 16 évig 
képviselőként. Ezen idő alatt az Általános Is-
kolában SZMK elnök, és az Újhartyáni SPORT 
Egyesület elnöki feladatait láttam el társadalmi 
munkában, valamint a Szociális Bizottságot ve-
zettem.

Ismerem a falu minden zegzugát, az emberek 
többségét és a mindennapos problémákat. Az 
itt szerzett tapasztalatokat tudnám és szeretném 
képviselőként kamatoztatni! „PROGRAMOT” 
nem hirdetek, mert az felelőtlenség lenne. Elő-
re nem lehet tudni milyen pénzügyi lehetősé-
gei, lesznek az önkormányzatnak és milyen 
pályázatokat fognak kiírni. Ezeknek, a lehető-
ségeknek a maximális, kihasználására és éssze-
rű felhasználására teszek ígéretet. A következő 
területeket tartom fontosnak: iskola- óvoda, 
kultúra, környezet, sport, idősek szociális hely-
zete, közbiztonság. 

Élhető Várost! 

Tisztelettel lakótársuk: 
Jasper György  képviselőjelölt

JASPER GYÖRGY
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KEINDL GYÖGY
Tiszteletem a kedves választóknak, a nevem 

Keindl György, 1992. 12. 19.-én születtem és 
azért indulok a választáson, hogy képviselő-
ként valamit visszaadhassak abból a sok jóból, 
amit ettől a településtől kaptam. 

Itt élek mióta megszülettem, itt kereszteltek 
meg az újhartyáni templomban, itt áldoztam és 
itt is bérmáltam. Itt jártam végig az általános is-
kolát, 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 len-
ni a képviselőtestületnek. 

Az Újhartyánon eltöltött éveim alatt megta-
nultam, hogy milyen egy összetartó és egymást 
segítő közösség tagjának lenni. Éppen ebben a 
szellemben szeretnék én is dolgozni. Ha a tes-
tület tagja leszek, legyen az bárki, idős vagy 
fi atal, nyugodt szívvel keressen meg és biztos 
vagyok benne, hogy közösen találunk megol-
dást az esetleges problémákra. Mindemellett 
fontosnak tartom, hogy önkormányzati szinten 
foglalkozzunk azzal, hogy minél kevesebb fi atal 
költözzön el a városból, ugyanis már nem ami-
att mennek el, mert nincs munka a környéken, 
nem a jobb élet lehetősége hajtja el a fi atalokat 
innen, hiszen itt mindent megtalálnak. Színvo-
nalas oktatást, infrastruktúrát, munkahelyet. 

Véleményem szerint a számukra is megfelelő 
kulturális programok és kikapcsolódási lehető-
ségek hiánya a fő oka annak, hogy a hartyáni 
fi atalok egy része nem marad Hartyánon. 

Ha az Önök segítségével sikerül bekerülnöm 
a testületbe, ez lesz a munkám egyik fő célja, 
hogy minél kevesebben hagyják el a várost. 

Szeretném a testület elé vinni például a ki-
emelkedően teljesítő diákok önkormányzati 

szintű támogatását. Hiszen ahogy a mondás is 
tartja: „Ha egy évre gondolkodsz, vess rizst, ha 
száz évre gondolkodsz, ültess fát, de ha a jövő-
det építed, tanítsd a gyermekeket!” 

Persze nem hagyhatom és nem is hagyom 
fi gyelmen kívül sváb örökségünket sem, aki 
ismer, tudja, hogy évek óta a Sváb Fiatalok 
Baráti Köre egyesületben társaimmal és én sze-
mélyesen, alelnökként azon dolgozom, hogy 
minél magasabb színvonalon, minél több érté-
ket őrizzünk meg őseink hagyatékából, hagyo-
mányaiból. 

Nagy ígéreteket nem szeretnék tenni, de egy 
dolgot biztosan megígérhetek: Mindent meg-
teszek azért, hogy megszolgáljam a lakosság 
belém vetett bizalmát, minden erőmmel azon 
leszek, hogy tovább éljen az a „Hartyániasság” 
és az a gondolkodásmód, az a segítőkészség, 
ami miatt ennyire szeretem a szülővárosomat!



14 2019. szeptember

ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐJELÖLT

KOMJÁTHY KÁLMÁN
Komjáthy Kálmán vagyok, 43 éves, két cso-

dálatos gyermek édesapja. Lili lányom 13 éves, 
Sebő fi am 11 éves. Újhartyánon születtem és 
válásom után 2015-ben költöztem vissza. Há-
lás vagyok a Hercel Táncsoportnak és a Pátria 
Énekkarnak, akik nyitott szívvel fogadtak visz-
sza abban a nehéz élethelyzetben. 2002-ben 
polgármester jelölti programom jelmonda-
ta volt: „azért vagyunk a világon, hogy vala-
hol otthon legyünk benne”, az elmúlt években 
Ábelhez hasonlóan fogalmazódott át bennem a 
gondolat: „az ember a szíve mélyén örökké oda 
való, ahová született”.

Jobboldali, konzervatív családból szárma-
zom. Hartyáni sváb származásomat, apai rész-
ről erdélyi és felvidéki magyar ősök egészíti 
ki. Életem meghatározó élménye volt a rend-
szerváltás, fi atalon lelkesedéssel hittem az in-
tézményekben. Fontosnak tartom a konzerva-
tív értékek képviseletét, ugyanakkor törekszem 
elkerülni az ítélkezés csapdáját és küzdök a 
társadalmi konvenciók ellen. A modernizáció 
pártján vagyok, de nem adom az identitásomat. 
Hiszek Istenben, kereszténynek vallom magam 
és életem közepére érve egyetlen egy célom: 
„ember lenni mindég, minden körülményben”. 

Képzettségemet tekintve közgazdász vagyok. 
19 éve foglalkozom önkormányzati ügyfelek 
kiszolgálásával a pénzügyi szektorban. Nem 
hiszek a piaci verseny „mindenhatóságában”, 
és a versengés általános emberi kapcsolatainkat 
is megmételyező hatásával szemben az együtt-
működésben látom a kiutat. 

Újhartyán jó pénzügyi helyzetben van. Kö-
szönet ezért a korábbi és a jelenlegi városveze-
tésnek! Kisvárosunk bekapcsolódott a globális 
termelés láncolatába, a településünkön beruhá-
zó REHAU-val Szijjártó Péter külgazdasági és 
külügyminiszter is stratégiai megállapodást kö-
tött. Ha jól húznak a lovak, szorosan kell tartani 

a gyeplőt! A rászorulókkal nagyvonalú, de saját 
magán takarékoskodó önkormányzatot szeret-
nék. A jövő kihívását a településen működő cé-
gek nagy munkaerőigényében, és településünk 
identitásának megőrzésében látom. 

Magamat ajánlom képviselőként, de Önökkel, 
Veletek folyamatosan kapcsolatban maradva - 
heti rendszerességgel hivatalos ügyfélfogadást 
is biztosítva - tervezek részt venni az Önkor-
mányzat munkájában segítve ezzel az újonnan 
felálló pénzügyi csapatot. 
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Dr. Kökényesi Imre
Eddigi életemben apám, anyám, nagyapám, 

nagyanyám szolgáltak számomra példaképül, 
hogyan lehet szolgálni egy közösséget. Apám 
Újhartyán díszpolgára, nagyapám, nagyanyám 
pedig Kakucs díszpolgára lett. Egész életükben 
sokat tettek azért, hogy a település, a közösség 
tagjai okosabbak, műveltebbek és büszkébbek 
legyenek. Én is hasonlóan gondolkodom. Azért 
dolgozom, hogy visszanyerjék értelmüket az 
olyan fogalmak, mint becsület, önzetlenség, 
közszolgálat, jóakarat, a kulturáltság, a család-
szeretet.

Eddigi munkámban orvosként immár húsz 
éve, alpolgármesterként két cikluson át a re-
ális célok kitűzése majd azok megvalósítása 
vezérelt.

Faluból város lettünk

Renováltuk a Templom előtti teret az utak 
egy részét

Létrehoztuk az idősen napközi otthonát

Építjük az új önkormányzat épületét

Korszerűsödött az óvoda és az iskola

Egy új, korszerű orvosi rendelő épült, több 
szakorvos kezdte meg a rendelését a városban.

Épül az új bölcsőde

A fi atalok igényeit szolgálja a Presszó téri 
szórakozó központ.

A sváb kultúra ápolását bázisa a Bagolyfé-
szek

A faluőrök áldozatos munkája nyomán gya-
korlatilag megszűnt a bűnözés a városban.

Több  jelentős cég települt meg az ipari park-
ban (Rehau)

A következő ciklusban a következő témák ki-
dolgozásán és megvalósításán dolgoznék:

Idősek bentlakásos otthonának megépítése a 
mostani önkormányzat helyén

Az iskola bővítése

Sportcentrum felépítése

A sváb kultúra támogatása mellett a magyar 
hagyományok gondozása.

Napelem park építése és kedvezményes ener-
gia szolgáltatás

Munkásszállás építése az ipari park területén

Pályakezdő fi atalok számára lakásépítés

A „gödör” átalakítása pihenő-rekreációs park-
ká, ahol egy kis tavacska is helyet kapna.

Játszóterek létesítése

Egyszer Jimmy Hendrix azt mondta” Amikor 
a szeretet hatalma legyőzi a hatalom szeretetét, 
az emberek boldogok lesznek”

Ezt szeretném én is

Dr.Kökényesi Imre
alpolgármester, háziorvos
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MAJER GYÖRGY
1963-ban születtem Újhartyánon. Abban a szeren-

csében volt részem, hogy itt tölthettem azokat a bol-
dog gyermekéveket, amelyek komoly hatással vannak 
a személyiség fejlődésére. 1976-ban a szüleimmel Bu-
dapestre költöztünk. Kihívást jelentett az új környezet, 
a város lüktetése, de itt tapasztaltam meg először, hogy 
ha nyitottak vagyunk az újra, illetve az új környezet 
befogadó, akkor csak nyerhet az ember. 

A pályaválasztásnál egyaránt hatott rám nagyapám 
kőműves mestersége, valamint édesanyám pedagógus 
hivatása. A középiskolát a Vági István Építőipari Szak-
középiskola mélyépítő szakán végeztem, de utána a 
Budapesti Tanítóképző Főiskolára jelentkeztem. A fő-
városban eltöltött évek megtanítottak arra, hogy büszke 
legyek azokra az értékekre, amelyeket nagyszüleimtől, 
szüleimtől kaptam. Ezek a család fontossága, a kö-
zösséghez való tartozás, a munkához való hozzáállás, 
a hagyományok tisztelete. Ezek és persze a pénteken 
készített, semmihez sem fogható babostészta, vagy a 
cimetkrofni illata is hazahoztak. 

1988-ban kezdtem dolgozni tanítóként az általános is-
kolában. 4 évig igazgatóhelyettes, majd 15 évig igazga-
tó voltam. Ez idő alatt elvégeztem a közoktatásvezetői, 
valamint a nemzetiségi tanítói szakot. Országos német 
nemzetiségi szakértő lettem. Jelenleg a családi vállal-
kozásunk mellett nemzetiségi tanítóként dolgozom.

Tantervek írásán, a nemzetiségi oktatás bevezetésén 
keresztül, a fenntartó személyében történő változáso-
kon át formálódott az iskola mai arculata. Vezetőként 
fi gyeltem arra, hogy a gyerekek otthon érezzék magu-
kat, a szülők bízzanak a pedagógusokban, a tanárok 
pedig azt érezzék, hogy minden segítséget és feltételt 
megkapnak ahhoz, hogy munkájukban sikeresek legye-
nek

Három választási ciklusban voltam települési önkor-
mányzati, valamint német nemzetiségi képviselő. Az 
elmúlt öt évben a pénzügyi és kulturális bizottságban 
vettem részt. Számtalan, a település oktatási koncep-
ciójával kapcsolatos anyag, tanulmány kidolgozásában 
vállaltam szerepet. Az előző ciklusban elindított civil 
alap támogatási rendszerének köszönhetően meg tudtuk 
tartani, illetve tovább tudtuk bővíteni a rendezvények, 
civil közösségek támogatását, ezzel párhuzamosan fej-
leszteni tudtuk a helyi kultúra intézményi hátterét. 

Újhartyán jövőjét szem előtt tartva, központi kérdés 
a település lélekszámának alakulása.  Célunk, hogy itt-
hon tartsuk a fi ataljainkat, illetve minél több fi atal pár 
válassza a városunkat új otthonának. Ezért tartottuk és 
tartjuk fontosnak az óvoda, az iskola és most már a böl-

csőde magasszínvonalú működését, közösségi és kultu-
rális színterek létrehozását, a munkahelyteremtést. 

Az elmúlt 30 évben megtapasztaltam, hogy ez az 
egyik legnagyobb kihívás. Hogyan lehet az emberek 
különböző értékrendjét, kultúráját elfogadhatóvá és el-
fogadóvá tenni.  A nemzetiségi iskola igazgatójaként, 
pedagógusként, gyermek ,– és felnőtt tánccsoport ve-
zetőjeként számtalan helyzetben kellett segíteni azok 
beilleszkedését, akik bennünket választottak. Segíteni 
kellett, hogy megismerjék a közösség évszázados ha-
gyományait, szokásrendszerét. A közösségeinket pedig 
nyitottá kellett tenni annak az újnak a befogadására, 
amit a hozzánk érkezők hoztak magukkal. Jó példa le-
het erre a családunk. A feleségem 33 évvel ezelőtt érke-
zett a fővárosból. Ma a Magtelevízió egyik tulajdono-
sa. Ha megkérdezik hol van otthon, az első gondolata 
Újhartyán. A fi aim még járják a „világot”. Ahogy régen 
a céhmesterek fi ai gyűjtik a tapasztalatokat és bízom 
abban, hogy ők is a megszerzett tudást majd kamatoz-
tatni tudják Újhartyán fejlődése érdekében. 

A jelen kihívásaira választ keresők feladata éppen 
ezért az, hogy hidat építsenek a múlt értékei és a jelen-
kor elvárásai között. Erőteljes közösségi hagyományai-
ra építő és stabil gazdasági alapokon nyugvó élhető kis-
város megteremtésért szeretnék dolgozni a jövőben is. 
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PUSKÁS ATTILA BARNA
Kedves Újhartyániak, tisztelt Választópolgárok!

Engedjék meg, hogy röviden bemutatkozzam és pár 
szót ejtsek magamról, családomról, illetve röviden ösz-
szefoglaljam miért indulok a helyi önkormányzati vá-
lasztásokon, milyen célok vezérelnek és hogyan sze-
retném képviselőként Újhartyán további fejlődését és 
gyarpodását szolgálni.

Puskás Attila Barna vagyok, Újhartyánon élek, itt 
alapítottam családot és közel négy éve dolgozom a he-
lyi sportkultúra szolgálatában, mint városi sportveze-
tő, sportmenedzser. Tanulmámyaimat a Semmelweis 
Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Karán végez-
tem és diplomáztam le 2005-ben. Feleségem Kökényesi 
Gabriella, aki a helyi Német Nemzetiségi Óvodában 
dolgozik, két kiskorú gyermekünk van Bence és Hédi.

Miért indulok a helyi választásokon, mik a céljaim?

Büszkeséggel tölt el, hogy itt élhetek és dolgozha-
tom a településen. Az elmúlt négy évben azon dolgoz-
tam kollégáimmal, edzőkkel, szülőkkel együtt, hogy 
fellendítsük a helyi sportéletet, közösséget építsünk, 
fejlesszük létesítményeinket, ápoljuk a helyi sportkul-
túránkat és ezen keresztül tovább öregbítsük Újhartyán 
hírnevét és értékeit.

Pályázati forrásból 2018-ban felújítottuk a helyi lab-
darúgó pályát és környezetét, eszközökkel és felszere-
léssel láttuk el sportolóinkat, ami az elmúlt időszakhoz 
képest egy látványos fejlődés volt, azonban ez önma-
gában nem elég és tovább feladatok és teendőink van-
nak, melyek ahhoz szükségesek, hogy ez a befektetett 
erőfeszítés és szakmai munka ne álljon meg,  illetve a 
helyi sportélet újabb lehetőségekkel és fejlesztésekkel 
gyarapodhasson!

Hivatásomból kifolyólag indulásom elsődleges cél-
ja, hogy a helyi sportélet, sportolóink és az összetartó 
sportközösségünk érdekeit képviseljem az önkormány-
zatban. A helyi sportkultúra többre érdemes, nagyobb 
fi gyelmet és támogatást érdemel, hiszen mint bebizo-
nyosodott egy nagyon erős helyi közösség alakult és 
szerveződött köré, melyre jobban oda kell fi gyelnünk, 
annak érdekeit, igényeit és a fejlődéséhez szükséges le-
hetőségeit támogatnunk és segítenünk kell.

Képviselői mandátumum megszerzése esetén arra 
fogok törekedni, hogy hidat képezzek a helyi sportkö-

zösség és az önkormányzat között! Szeretném, ha meg-
felelő környezetet és infrastruktúrát tudnánk kiépíteni 
az elkövetkező 2-3 évben szabadtéri grundok, sport-
csarnok, játszóterek és közösségi terek formájában. 
További célkitűzésként szeretném, ha megvalósulhatna 
és elindulhatna a helyi általános iskolában egy sport-
osztály, hiszen jelenleg az óvodában már aktív sportok-
tatás folyik, így az iskolarendszer keretein belül a sport 
iránt elhivatott szülők és gyermekek kiemelt óraszám-
mal is tovább fejlődhetnek, ezzel lehetőséget teremtve 
azoknak, akik a versenysport és a komolyabb szintű 
sportkarrier felé kacsingatnak.

Miért kérem az Ön bizalmát és szavazatát? 

Újhartyán szépen fejlődik, hagyományai és nemze-
tiségi értékei számomra inspirálóak és mindenképp tá-
mogatandó, hogy értékeit közösen megőrizzük, tovább 
vigyük. Ezen értékrenddel párhuzamosan közös érde-
künk, hogy a sport és a fi atalok lehetőségei is hasonló 
gyökereket kapjanak és a helyi sportélet szerves része 
legyen Újhartyán közösségi életének! Emellett támo-
gatni fogok minden olyan fejlesztési elképzelést, mely 
közösségünk és Újhartyán Város javát és további fejlő-
dését szolgálja. 

Kérem tiszteljen meg bizalmával és szavazzon rám.
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RIZMAJER PÉTER
Tisztelt Választópolgárok!

Rizmajer Péter vagyok, szüleim Rizmajer 
György és Kucsera Mária ágáról is törzsgyöke-
res újhartyáni lakos. Születésem óta itt nevel-
kedtem egészen középiskolás koromig, ugyanis 
a tanulmányaimat a Kecskeméti Piarista Gim-
náziumban folytattam. Ezután közgazdászként 
tanultam tovább az Edutus főiskolán, majd a 
Budapesti Corvinus Egyetem vezetés-szerve-
zés üzleti mesterképzését végeztem el, végül a 
Passaui Egyetem vállalati gazdaságtan szakán 
szereztem MSc diplomát duális képzés kere-
tében Németországban. Tanulmányaim során 
német felsőfokú és angol középfokú nyelvvizs-
gákat szereztem. Az egyetem utáni években 
leginkább multinacionális nagyvállalatoknál 
helyezkedtem el, ahol az adott területek pénz-
ügyi, számviteli és kontrollfolyamataiért vol-
tam felelős.

A célom, hogy a külföldön eddig felhalmo-
zott tapasztalataimat és tudásomat felhasznál-
va hozzájáruljak Újhartyán fejlődéséhez, a jó 
példákat, ötleteket itthon is kamatoztatva. Sze-
retnék belelátni az újhartyáni önkormányzat 
munkájának életébe, segíteni a város további 
gyarapodását, modernizációját, illetve orvosol-
ni a felmerülő problémákat. Nyelvtudásomat 
felhasználva szeretném a város külföldi part-
nerkapcsolatait szorosabbra fűzni és kiaknázni 
az ebből származó előnyöket.

Szeretném visszaadni a városnak mindazt, 
amit én is megkaptam tőle és szeretném, ha 
olyan úton fejlődnénk tovább, hogy a közös-
ségünk és a jövőbeli generáció életminősége is 
javuljon a fenntarthatóság követelményeinek 
fi gyelembevételével.

Hiszem azt, hogy városunk növekedése a ke-
mény és elkötelezett munkán alapul és hogy 
mindennap kell tennünk azért, hogy a terveink 

megvalósuljanak. Ez az emberek egyéni életére 
ugyanúgy igaz, mint egy közösség esetében.

Előre is köszönöm a megtisztelő bizalmukat.

Üdvözlettel:
Rizmajer Péter
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DR. SZIKSZAY PÉTER
1953-ban Budán születtem . Budán éltem és 

nevelkedtem 3 gyerekes polgári családban. A 
nehéz idők ellenére értelmiségi szüleinktől min-
dent megkaptunk neveltetésben , jó példában 
,római katolikus szellemben. 

Egyetemi tanulmányaim befejezése óta élek 
Újhartyánban immáron 42 éve.  Már állatorvosi 
praktizálásom idején is bekapcsolódtam a köz-
életbe, pl. részt vettem szerzőként  a környék haj-
dani sajtótermékeinek létrejöttében .  Hartyáni 
eseményeken készült archiv videó felvételeim 
,amatőr fi lmjeim  napjainkban is néha feltűnnek 
a Mag Tv műsorán és az iskolai oktatásban..

1983-ban 1 évig az USA ban agrárminisztéri-
umi  csereprogram keretében szakmai mezőgaz-
dásági és állatorvosi munkát végeztem. 

Újhartyán -rendszerváltás utáni első igaz 
Sváb-bálján   ismertem meg  feleségemet  Mári-
át  igy 28 éve harmóniában és szeretetben élünk. 
Leánygyermekünk Svájcban találta meg élete 
párját, ott él és dolgozik.          

Önök kedves választók 9 évvel ezelőtt  a kép-
viselőjelöltek közül legtöbb szavazatot adva vá-
lasztottak meg engem is !  Bízom benne hogy a 
belém fektetett bizalmat megszolgáltam az el-
múlt kilenc évben, ennek jele volt hogy 5 éve újra 
választottak. Emlékszem milyen volt Újhartyán 
mikor ide kerültem 1977-ben. Emlékszem mi-
kor alkonyatkor a gulyát hazahajtották és a tehe-
nek a nyitott kapukon szépen mind hazataláltak. 
Emlékszem hartyán göröngyös útjaira, -párszor 
a Trabantom megsínylette -de emlékszem a gaz-
dák szívélyességére ahogy mint fi atal állator-
vost elfogadtak. A szívélyesség megmaradt de 
hatalmasat változott immáron kisvárosunk. Egy 
nagyon is élhető , település lett. Persze pontot 
sohase tehetünk a fejlődés végére, új igények új 
feladatokat  és új megoldásokat teremtenek. 

Úgy gondolom a rendszerváltás utáni összes 
és mostani képviselőtestületnek, önkormányzat-
nak alapvető szerepe volt ebben az Önök támo-

gatásával hogy ez a nagy fejlődés ,változás lét-
rejöhetett. 9 éve én is igyekszem  többet tenni a 
közért a rám rótt feladatokat jól ellátni. Szociális 
bizottság elnökeként sok segítő döntést hoztunk 
.Városiasodásunkkal kapcsolatos  új kihívások-
ban, döntésekben részt vettem . Új-Hír újságunk 
főszerkesztőjeként talán sikerült színes hasznos 
információkat eljuttatni Önökhöz. Az Irodal-
mi és Társaskörünk programjain talán Önök is 
sokan jól érezték magukat és az „Újhartyáni 
Szinházi Esték” létrejöttében és fenntartásában 
is szerepet vállaltam, ezáltal talán sok vidám 
felhőtlen percet okozva Önöknek.. 

Persze nem mindig minden úgy sikerül ahogy 
az ember jó szándékkal eltervezi. A mi testüle-
tünk se tudott mindenkinek eleget tenni, nem 
tudott mindent megvalósítani amit szeretett vol-
na ,de sok mindent mégis.. Higgyék el igyekez-
tünk. 

Ha úgy érzik hogy az elmúlt 9 évben a töb-
biekkel együtt én is  igyekeztem jót és jól tenni 
Újhartyán érdekében akkor okt.13-án szavazza-
nak újra rám /is /



20 2019. szeptember

ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐJELÖLT

TÓTH ANTAL
Tóth Antal önkormányzati képviselő jelölt 

vagyok, nős két felnőtt fi úgyermek édesapja. 
Évek óta igyekszem tudásom legjavát nyújta-
ni önkormányzati és német nemzetiségi önkor-
mányzati képviselőként.A pénzügyi bizottság 
elnökeként és több bizottság tagjaként látom el 
képviselői feladataimat. Az utóbbi években si-
került gyümölcsöző kapcsolatokat kialakítani a 
németországi Freiberg am Neckar és Tapfheim 
településekkel, melyeknek hozadékaként köz-
reműködésemmel Újhartyán tűzoltó autóval va-
lamint betegszállító autóval gazdagodott, mely 
sok családnak könnyíti meg a mindennapjait.

Előkészítési fázisban van iskola és óvoda 
pedagógusok cserelátogatása, melyből mind-
két intézmény dolgozói sokat profi tálhatnak. 
A Cziffra György Alapfokú Művészeti Iskola 
igazgatójaként nagyon fontosnak tartom,hogy  
az Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Is-
kola tanulóinak döntő többsége az elmúlt évek 
során részese lett a művészetoktatásnak.

Újhartyán jövője szempontjából létfontossá-
gúnak tartom, hogy olyan jövőképet tudjunk 
felvázolni a település lakói számára, melyben 
minden korosztály megtalálja számításait.

Reményeim szerint minőségi oktatással, 
munkahelyteremtéssel, a mai kor igényeinek 
megfelelő –önkormányzati és magántőkéből 
megvalósuló-lakások építésével továbbra is 
fenn tudjuk tartani Újhartyán vonzerejét és la-
kosságmegtartó képességét.

Megválasztásom esetén a fenti célok megva-
lósulásáért fogok dolgozni képviselő társaim-
mal együttműködve.
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Az Újhartyáni Német Nemzetiségi Önkormányzat 
működése a 2014 – 2019 közötti időszakban

Az elnökből, helyettesből és képviselőkből álló négytagú 
önkormányzat legfontosabb feladatának a német hagyományok 
ápolását és megőrzését, a német kulturális értékek támogatását 
tartja. Az általunk támogatott hagyományőrző kulturális csopor-
tok (pl.: a Hercel Táncsoport, a Nyugdíjas Klub Énekkara, az 
Újhartyáni Fúvószenekar stb.) belföldi és külföldi szerepléseik, 
kapcsolataik révén számtalan alkalommal öregbítették Újhartyán 
jó hírnevét, és alapvető építő kövei a helyi kulturális életnek, ren-
dezvényeknek. 

Ezek az események nagyrészt kötődnek a sváb kultúrához (pl.: 
Hartyánfeszt Sváb kulturális és gasztronómiai fesztivál), így az 
önkormányzat közvetetten és közvetlenül is a helyi kulturális élet 
egyik legfontosabb motorja.

A német kulturális értékek és hagyományok ú jjá szü leté se, 
megőrzése, továbbadása a cél. 

A Képviselő-testület feladatai közé tartozik a nemzetiségek 
érdekeinek védelme és képviselete, pályázatok benyújtásának 
kezdeményezése, kulturális rendezvények szervezése és ettől a 
ciklustól kezdődően az óvoda és az iskola fenntartása és üzemel-
tetése. 

A városban működő települési és német nemzetiségi önkor-
mányzat között harmonikus a kapcsolat. A két önkormányzat 
elkötelezett abban, hogy elősegítse, támogassa azokat a folya-
matokat, amelyek hozzájárulnak a hagyományait őrző életforma, 
életszemlélet értékeinek előtérbe helyezéséhez. Hosszú évtize-
deken keresztül a települési önkormányzat, most pedig a német 
nemzetiségi önkormányzat a fenntartója az oktatási intézmé-
nyeknek. A folytonosságot az biztosítja, hogy mint régen most is 
lényeges szempont, hogy a hagyományos szellemi és gyakorlati 
tudás, szellemi és tárgyi örökség összegyűjtése és továbbadása a 
fi atal nemzedéknek, hassa át a nevelést, oktatást. Komoly szere-
pet vállaltunk éppen ezért a közel öt éve indított iskolafejlesztési 
koncepció kidolgozásában is.

Számos kezdeményezést, beruházást indítottunk el az elmúlt 
ciklusban. A település több pontján alakultak ki olyan közössé-
gi terek, amelyek méltó módon mutatják be Újhartyán történe-
tét, és benne német nemzetiségi értékeinket. Így említhetnénk 
a Grassalkovich tér kialakítását, az Ulmi skatulyát – Ulmer 
Schachtelt, a Málenkij robotra elhurcoltak emlékére állított kül-
téri szobrot, a templomnál felújított emléktáblát, vagy a Kápolna 

utca végében épített Orbán kápolnát. Támogatásunkkal elkészült 
a Hartyáni szakácskönyv, amelyet magyar és német nyelven is 
olvashatnak. Több alkalommal kapcsolódtunk a Helytörténeti - 
és Irodalmi Társaskör rendezvényeihez, ahol családfakutatással 
kapcsolatos előadásaink messzebbről is vonzottak érdeklődőket. 
Ennek eredménye az is, hogy az idei esztendő előkészítő láto-
gatása után, augusztus végén elhelyeztünk három németországi 
településen Gremheimben, Blindheimben, Tapfheimben egy-egy 
emléktáblát, amely arra hívja fel az arra járók fi gyelmét, hogy 
innen indultak útnak azok a családok, akik aztán Újhartyánban 
találtak új otthonra. 

Fontos szerepet vállaltunk abban a munkában, amelynek célja, 
hogy minél többen ismerjék meg és érezzék magukénak szoká-
sainkat, hagyományainkat. Rendszeresen részt vettünk az oktatá-
si-nevelési intézmények hagyományőrző programjain. Egy-egy 
jelképes ajándékkal elismertük a fi atal tehetségeink munkáját.  
Igyekeztünk minden olyan kezdeményezés mellé támogatóként 
odaállni, ami azt segítette, hogy minél több fi atal ismerje meg és 
érezze magáénak Újhartyán nemzetiségi hagyományait. 

Meghatározó az együttműködésünk a helyi civil szervezetek-
kel, a kulturális csoportokkal. Itt példaként említhetjük a nyug-
díjasklubot, a sváb fi atalokat, a Hercel tánccsoportot és persze a 
városi fúvószenekart is. A XX. század elejéről származó fotók 
bizonyítják, hogy milyen élénk zenei élet jellemezte az akkori 
közösséget. Talán a zenei hagyományok továbbélése az egyik 
legékesebb bizonyítéka annak, hogy milyen erős lehet a kö-
zösségben a mintakövetés. Ma közel száz zenészt találhatunk a 
településen, akik különböző zenekari formációkban játszanak. 
Nagyapák, fi úk, unokák együtt. Zenészdinasztiák nőttek fel, ahol 
ma már zeneművész tanári diplomával viszik tovább a hagyomá-
nyokat a fi atalok. 

Nyugdíjasok részvételével varró, kézimunkázó csoportok ala-
kultak. Kosarat fonnak, sustyából dísz – és használati tárgyakat 
készítenek. Családfakutatást végeznek, internetes tanfolyamon 
vesznek részt, helytörténeti és irodalmi esteket szerveznek. Az 
önkormányzat és a civil szervezetek szimbiózisban élnek egy-
mással, a civil közösségek a munkájukkal támogatják a nemzeti-
ségi önkormányzat munkáját.

Több alkalommal is lehetőségünk nyílt arra, hogy a település 
határain túl is megmutassuk értékeinket. Nemzetiségi rendezvé-
nyeken, a Magyar Televízió tematikus napján is megjelentünk. 
A Blickpunkt német nemzetiségi fotóversenyeken többen is in-
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dultak és szerencsére többen komoly eredményeket értek el. A 
megyei értéktárba bekerült például a Tájházunkban található 
Pufajka is, amely tulajdonosával megjárta Ukrajnát a Málenkij 
robotra való elhurcolása során. 

Az 1998-as megalakulásunk óta azon dolgozunk, hogy felku-
tassuk, dokumentáljuk, archiváljuk azokat az értékeket, amelyek 
meghatározták és meghatározzák még ma is a több mint 250 éves 
német nemzetiségi település fejlődésének irányát. 

2014
– Emlékműállítás az újkori telepítés 250. évfordulójára
– Helytörténetírás kezdete, kutatások, gyűjtések Újhartyán 

történetéből
– Újhartyáni Nótakör – sváb disznóvágás Dunaharasztiban
– az Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola és Gyer-

mekvár óvoda nemzetiségi önkormányzati fenntartásba vétele 
(2014.09.01.)

– Németországi partnerkapcsolatok ápolása: vendégek 
Újhartyánban Tapfheim, Freiberg am Neckar és Bad Nenndorf 
településekről

– Blickpunkt német nemzetiségi fotóverseny – Fajth Mária, 
Hornyák Gyuláné, Majer György, Surman Csilla, Dr. Szikszay 
Péter, újhartyáni versenyzők sikerei

– Pályázat Ifjúsági Találkozóhely felszerelésének bővítésére 
– 2700 Euro

– Pest Megye Önkormányzata „Nemzetiségekért” Díj kitünte-
tést adományozta Lauter Antalnak az Újhartyáni Német Nemze-
tiségi Önkormányzat Elnökének 

– Tematikus nap a közmédiában – hartyáni gasztronómia be-
mutatása az M1 Tv csatornán a Hercel Hagyományőrző Egyesü-
let közreműködésével

– az Újhartyáni tájház felújítása pályázati támogatásból

2015
– Elkészül Újhartyán város Iskola megvalósíthatósági koncep-

ciója
– GULAG emlékév – Málenykij Robot emlékmű felújítása
– a Hartyáni szakácskönyv újra-nyomtatása, német nyelvű ki-

adás megjelentetése
– a Helyi értéktár munkájában való részvétel – Pufajka 

Újhartyánból, Úrnapi körmenet virágszőnyeggel, fúvószenekar-
ral, betelepítési emlékmű, újhartyáni fúvószenekarok története, 
hartyáni szakácskönyv, Mária kápolna, Millenniumi jelkereszt

– Hadigondozotti ellátáshoz segítségnyújtás
– Iskolabővítési koncepció kidolgozása (2015)
– Nemzeti Művelődési Intézet Pest Megyei Irodájának szak-

mai napja a Bagolyfészekben és a Tájházban 

2016
– Kiadvány elkészítése a Ceglédbercelről, Taksonyból és 

Újhartyánról Málenykij robotra elhurcoltak emlékére a GULAG 
emlékév alkalmából

– Barátsági szerződés megkötésének előkészítése Tapfheim – 
Újhartyán

– Pályázatok: EMET – Szakácskönyv kiadása német nyelven 
400 e Ft, GULAG – Emlékmű felújítás 730 e Ft, GULAG – Ván-
dorkiállítás (Újhartyán, Taksony, Ceglédbercel) 1.000.000 Ft

– BMI Ifjúsági Találkozóhelyek támogatása, EMMI konyhai 
eszközbeszerzésre

– Vorsilvester megrendezése Újhartyánban
– Ulmer Schachtel felállításának szakmai támogatása

2017
– Újhartyán bemutatkozik a Magyarországi Német Kulturális 

és Információs Központban
– Szent Orbán kápolna építése, újraszentelése
– Újhartyáni Fúvószenekar CD felvétel készítése, kiadása
– Pest megyei Német vers- és prózamondó verseny megrende-

zése Újhartyánban
– Újhartyáni Fúvószenekar zászlószentelés

2018
– Hartyáni Sváb Fiatalok Baráti Köre támogatása sváb lagzi 

megszervezésére
– Sváb települések látogatása (Soroksár, Taksony, Dunaharaszti, 

Vecsés, Ceglédbercel)
– Családfakutató helytörténeti estek szervezése (Kaldenekker, 

Fajt)
– Német nyelvű szentmisék kezdeményezése Hefl er Gábor 

atyával

2019
– Iskolabővítés kezdeményezése Ritter Imre német nemzeti-

ségi képviselőnél
– Betelepítési emléktáblák elhelyezése Gremheim, Blindheim, 

Tapfheim településeken
– Hartyáni sváb nyelvjárás feldolgozása, bemutatása
– Hartyánfeszt fesztivál megszervezése (évenként)

Nemzetiségi civilszervezetek munkája

Akik a nemzetiségi kulturális élet munkáját segítik:
HERCEL Sváb Hagyományőrző Egyesület, Hartyáni Sváb Fi-

atalok Baráti Köre, Újhartyáni Fúvószenekar, Sváb Parti zenekar, 
Presso Band zenekar, Lila Akác nyugdíjas klub énekkara, Sváb 
Kemencések Egyesülete.

   Lauter Antal
       Elnök



2019. szeptember 23

NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐJELÖLT

ADAMCSIK-HERCZEG PETRA
Kedves Újhartyániak!

Adamcsik-Herczeg Petra vagyok, 31 éves, 
német – matematika szakos pedagógus. Fér-
jemmel és fél éves Kisfi unkkal Újhartyánon 
élek. 2012-ben végeztem az Eötvös Loránd 
Tudományegyetem tanári mesterszakán, hét 
évig a budapesti Kossuth Lajos Gimnázium 
kéttannyelvű tagozatán oktattam németet és 
matematikát német nyelven. Jelenleg Kisfi am-
mal vagyok otthon.

Öt évvel ezelőtt bizalmat szavaztak nekem, 
ezt ezúton is szeretném megköszönni! Egy 
már összeszokott képviselőtestületbe kerültem, 
ahol a cél a közösségért aktívan tenni. Büsz-
ke vagyok arra, hogy a testületben nemzetiségi 
képviselőként és a kulturális bizottság tagja-
ként támogathattam városunkban működő civil 
szervezeteket, eseményeket, sváb hagyomány-
őrző programokat. Továbbiakban is cél a nem-
zetiségi programok szervezése, de még inkább 
ezek népszerűsítése mind a fi atalok, mind az 
idősebb korosztály körében. 

Az elmúlt öt évben német nemzetiségi képvi-
selőként beleláttam az iskola és az óvoda mű-
ködésébe. Habár a tendencia csökkent, fennálló 
problémának látom még mindig a tanulók elvi-
telét hat- illetve nyolcosztályos gimnáziumok-
ba. Pedagógusok, szülők bevonásával szeretnék 
változtatni a helyzeten. Mivel a német nyelv 
kulcsszerepet játszik gyermekeink életében, ta-
nulását iskolai kereteken kívülre is helyezném, 
anyanyelvi környezetbe, lehetőség és igény sze-
rint német és osztrák iskolák felkeresésével. A 
német nyelv elsődleges szerepe mellett az angol 
nyelv tanulásának nagyobb teret adnék az álta-
lános iskolában, így tanulóink két nyelv ismere-
tével léphetik át a középiskola kapuit. Mérföld-
kő áll még előttünk, az iskolabővítés, melynek 
megvalósításában munkámból adódóan hasznos 
tagja lehetnék a képviselőtestületnek.

Szeretném Újhartyánért, a közösségért foly-
tatni a már elkezdett munkát, ehhez kérném to-
vábbi támogatásukat.

Köszönettel
Adamcsik-Herczeg Petra
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IFJ. HORNYÁK GYULA
Tisztelt újhartyáni lakosok, választópolgárok.

Ifj. Hornyák Gyula vagyok, 1978-ban születtem 
Újhartyánon. Gyermekkorom óta itt élek és feleségemmel, 
valamint két gyönyörű gyermekemmel jelenleg is települé-
sünk közösségének tagjai vagyunk. 

Tanulmányaimat Budapesten folytattam, Idegenforgalmi 
és Turisztikai Manager szakon kétnyelvű, német és angol 
diplomát szereztem. Iskolai tanulmányaim alatt többször 
is lehetőségem nyílt arra, hogy Németországban gyakorlati 
oktatást kaphassak és ennek köszönhetően nyelvtudásomat 
német anyanyelvű tanárokkal és diákokkal fejleszthessem. 
Emellett német és angol nyelven munkatapasztalatot is 
gyűjtöttem.

Tanulmányaim befejezése után Nemzetközi Informatikai 
Nagyvállalatoknál vállaltam munkát, mint Ügyfélkapcsolati 
Szakember, majd Termelési és Logisztikai Folyamat Mana-
ger. Jelenleg Informatikai Projekt Manager-ként dolgozom 
Budapesten szintén egy nagyvállalatnál és főleg német kol-
légákkal dolgozom együtt. 

Az elmúlt 15 évben nemzetközi környezetben végzett 
munkám során rengeteg, a világ különböző tájairól szár-
mazó kollégával és ügyféllel kerültem kapcsolatba. Ennek 
köszönhetően bepillantást nyerhettem más kultúrákból szár-
mazó emberek életébe, gondolkodásmódjába és a világról 
alkotott képükbe. Jelenleg is fontos feladatokban veszek 
részt nemzetközi csapat tagjaként és irányítójaként is. 

Ezt a tudást és tapasztalatot szeretném arra használni, 
hogy segítsek közösségünk építésében, fejlődésében. Büsz-
ke vagyok arra, amit szüleink, nagyszüleink, és déd-szüle-
ink becsületes, kemény munkával Újhartyánban létrehoztak. 
Vérrel és verejtékkel építették fel azt, amit most láthatunk. 
A legnehezebb körülmények közt is kitartottak, megvédték 
értékeinket és megtartották identitásukat. Szeretném ezeket 
a hagyományokat folytatni és tovább gyarapítani, építeni vá-
rosunkat. 

Újhartyán kulturális életébe először iskolás koromban a 
Zenei Hagyományőrző Egyesület zenekarán keresztül ke-
rültem be.  Ezt követően, lassan 20 éve, az akkori ifjúsági 
majd felnőtt tánccsoport tagja lettem. A csoportokkal szám-
talan hazai és nemzetközi fesztiválon vettünk részt, például 
a 2000-es Hannoveri Expo-n. Ezek a tapasztalatok,  a német 
nemzetiségi közösséghez tartozás élménye, a kitartó  munka 
erősített meg abban hogy továbbra is részt vegyek a közös-
ségünk életében. Először aktív tagként és tolmácsként, majd 
rendezvényszervező és bonyolító tevékenységekben is részt 
vállaltam. 

Az elmúlt években számos új elemmel bővült ez az ak-
tív kulturális élet. Gondolok itt a teljesség igénye nélkül a 
Hartyánfesztre, Hagyományőrző sváb lakodalomra, a Ba-
golyfészekben megrendezésre kerülő különböző művészeti 
és kézműves táborokra, Hercel tánccsoportra, a Pinceklub és 
Városi Könyvtárra, a színházi előadásokra és még sorolhat-
nám tovább. Fontosnak tartom ezen kulturális élet minden 
szeletének az életben tartását, bővítését, színesítését, hagyo-

mányaink megőrzését amit át tudunk adni utódainknak vala-
mint a minket meglátogató érdeklődőknek.

Rövid és hosszú távú feladatként a következő feladato-
kat tartom kiemelten fontosnak ha megválasztanak Német 
Nemzetiségi képviselőnek:  

Az Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskolában 
végzett munka körülményeit fejlesztenünk és bővítenünk 
kell. A gyerekek tanításához, képzéséhez a lehető legjobb 
körülményeket és feltételeket kell biztosítanunk hiszen nél-
külük nekünk sincs jövőnk. 

Ahogyan egyre növekszik településünk, a Bölcsőde létre-
hozásakor fontosnak tartom a német nemzetiségi hagyomá-
nyok beépítését a gyermekek nevelésébe a korosztályuknak 
megfelelő játékos formában.

Idegenforgalmi szakemberként fontosnak tartom a német 
testvérvárosokkal kialakított kapcsolat elmélyítését és ápo-
lását, ebben továbbra is aktív szerepet szeretnék vállalni.

Azokkal, akik most választották lakóhelyül Újhartyánt, 
szeretnék egy olyan közös hangot találni aminek segítségé-
vel könnyebben meg tudják ismerni a város hagyományosan 
összetartó német nemzetiségi közösségét. 

Zárszóként szeretném kiemelni a közösség összetartó 
erejének a fontosságát. Egy egymást tisztelő, elfogadó és 
támogató közösség csodákra képes, hagyományait ápoló és 
szerető családként a legvészterhesebb időkben is támogatást 
és iránymutatást tud adni. Erre az értékrendre építkeztek 
dédszüleink és ezen értékek mentén szeretném és is építeni, 
gazdagítani Újhartyán városát és a közösségünket. 
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LAUTER ANTAL
Lauter Antal vagyok, újhartyáni születésű, 

újhartyáni lakos. Művelődésszervezőként dol-
gozom a településen, 2010. év óta települési 
önkormányzati képviselő, 1998 óta német nem-
zetiségi önkormányzati képviselő. 

A soron következő önkormányzati ciklusban 
német nemzetiségi (kisebbségi) önkormányzati 
képviselőként szeretnék részt venni Újhartyán 
közéletében.

1980 óta - mintegy negyven éve dolgozom a 
magyarországi németség, ezen belül Újhartyán 
hagyományápolásáért, gyűjtöm, őrzöm és ápo-
lom a sváb zenei és más kulturális értékeket. E 
területen végzett munkám nyitott könyv a helyi 
lakosság számára.

Önként kijelölt feladatomnak tekintem a 
német nemzetiségi identitás erősítését, ezt az 
utóbbi időkben családfa kutatási eredménye-
inkkel bővítem, igazolom. 

Hagyományőrző gyűjtéseimmel mindenkor a 
német nemzetiségi óvoda és iskola Népismeret 
anyagát is igyekszem szolgálni, bővíteni.

Az elmúlt években sokat dolgoztam azért, 
hogy Újhartyánról egy értékes helytörténeti 
gyűjtemény, monográfi a készüljön, ami hama-
rosan az újhartyáni családok asztalára kerül.

Hiszek abban, hogy aki a múltját ismeri, gyö-
kereit, származását vállalja, a jövőért is többet 
tud tenni.

Újhartyán hagyományőrzéséért, kultúrájának 
ápolásáért, hagyományaink átadását fi ataljaink 
számára – ezért vállalom a német nemzetiségi 
képviselői munkát.

 Lauter Antal
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1963-ban születtem Újhartyánon. Szüleim, nagyszüleim 
nyomdokát követve én is itthon találtam otthonra. 1986-
ban végeztem a Budapesti Tanítóképző Főiskola tanítói 
szakán. Hivatásomat a fővárosban kezdetem. Négy év után 
Újhartyánon folytattam a pedagógiai munkát, először taní-
tó, ezt követően igazgatóhelyettes, majd 1997-től igazgató-
ként. Az igazgatói munka kezdetén talán az egyik legnehe-
zebb, de egyben a legnemesebb feladatra vállalkoztunk a 
kollégáimmal. A sváb gyökereire büszke településen létre-
hoztuk a német nemzetiségi iskolát. Voltak ugyan kétkedők 
a döntés helyességét illetően. De mi tudtuk, hogy helyes 
úton járunk. Még akkor is, ha nyelvi örökségünk elveszett. 
Volt mire építenünk. Hagyományainkra, ünnepeinkre, arra 
a több évszázad alatt megőrzött mentalitásra, ami mindig is 
kiemelte Újhartyánt a környék települései közül. 

Az évek során végzett munka meghozta gyümölcsét. Ma 
a német nemzetiségi óvodánk és iskolánk nem pusztán a te-
lepülés két alapfokú oktatási intézménye, hanem Újhartyán 
etnikai azonosságának, történelmi hagyományainak fon-
tos hordozója is. A német nemzetiségi önkormányzat által 
fenntartott intézményekben cél, hogy a fi atalok folytassák, 
újítsák meg a hagyományt, építsék tovább a közösség kul-
túráját. A népismeret mellett nemzetiségi táncot tanulnak 
és hagyományőrző programjaik szinte az egész települést 
megmozgatják. Az intézmények sikerességét jelzi, hogy a 
bejáró gyerekek száma meghaladja a 40%-ot, így joggal 
mondhatjuk, hogy térségi feladatot látnak el. 

Sikerült azt elérnünk, hogy akik ma a nemzetiségi óvo-
dánkba és iskolánkba járnak, ha nem is rendelkeznek az 
1700-as évekig visszavezethető sváb gyökerekkel, mégis 
azt érzik, hogy hozzánk tartoznak. Magukénak érzik ők is 
és a szüleik is azokat az értékeket, amelyeket igyekszünk 
minél színesebb formában átadni nekik. Megismerkednek 
egy új kultúrával, és ötleteikkel gazdagítják egyes elemei-
nek feldolgozását. 

Az elmúlt 27 évben egyre nagyobb tudatossággal sike-
rült végeznem a nemzetiség éltével kapcsolatos munkámat. 
2002-ben elvégeztem a közoktatás-vezetői szakot, 2009-
ben pedig német nemzetiségi tanítói diplomát szereztem, 
valamint német nemzetiségi országos szakértő lettem. 

A közéleti szerepvállalásom hivatalosan 2002-ben in-
dult. Nemzetiségi képviselő lettem, három ciklusban tele-
pülési képviselő és az előző ciklusban az országos német 
nemzetiségi önkormányzat tagja. Ebben az időszakban 
kezdeményeztem, hogy a KLIK-től vegye át a helyi német 
nemzetiségi önkormányzat az intézmények fenntartását. 

A közművelődéssel szorosan 1991 óta foglalkozom. Az 
iskolában 1991-ben gyermektánccsoportot alakítottam. 

MAJER GYÖRGY

Volt időszak, hogy majdnem az iskola tanulóinak a fele, 
120 gyerek járt hetente a próbákra. 1992-ben alapítója, 
majd művészeti vezetője voltam a Hercel tánccsoportnak. 
Máig büszkék vagyunk hazai és nemzetközi sikereinkre. 
Szerepet vállaltam a települési rendezvények szervezésé-
ben is (nótadélután, zenekari, zenés programok, Faluna-
pok, Hartyánfeszt, Svábnap, az Újhartyáni Helytörténeti 
és Irodalmi kör születése és működése). Persze a hartyáni 
sváb gasztronómiát összefoglaló Hartyáni szakácsköny-
vet, valamint a kezdeményezésemre épült hajót, az Ulmer 
Schachtel-t is meg kell említenem.  

Fontos, hogy a munkánkban fel tudjuk használni a helyi 
társadalom erejét. Ezt akkor tartom lehetségesnek, ha közös 
hangot és célokat tudunk találni. Alulról építkezve, a helyi 
értékekre kell építeni, fi gyelembe véve a sajátosságainkat. 
Célom, hogy hagyományaink elismertségének növelése 
mellett gyűjtsük össze a hagyományos szellemi és gyakor-
lati tudás, szellemi és tárgyi örökségeit, hogy tovább tudjuk 
adni a fi atal nemzedéknek. Legyenek a lakosság széles ré-
tegeit vonzó hiteles, hagyományőrző programok. Tudom, 
hogy a hagyomány általában olyan bölcs gyakorlat, amely 
az idő próbáját kiállva fennmaradt. Azonban azt is tudom, 
hogy a maguk idején ezek  is újszerűek voltak. Azért, hogy 
minél több fi atalnak legyen fontos, hogy megismerje és 
gyakorolja ezeket a szokásokat nyitottnak kell maradnunk 
az innovatív gondolatokra.
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SURMAN-MAJECZKI MARTIN
Tisztelt Német Nemzetiségi Választópolgár-

ok! Kedves Újhartyániak!
Surman-Majeczki Martin vagyok, 23 éves, 

a Pécsi Tudományegyetem negyedéves né-
met nemzetiségi nyelv és földrajz tanári sza-
kos hallgatója. Tanulmányaimat az Újhartyáni 
Német Nemzetiségi Általános Iskolában és a 
Német Nemzetiségi Gimnáziumban végeztem 
Budapesten. 2014 óta a Pest Megyei Német 
Önkormányzat képviselőjeként, 2016 óta a Ma-
gyarországi Németek Országos Önkormányza-
ta Ifjúsági Bizottságának tagjaként, valamint a 
Magyarországi Német Fiatalok Közösségének 
alelnökeként is a hazai németség jövőjéért te-
vékenykedem. 

Mindig is szívemen viseltem az újhartyáni 
német közösség sorsát, elsősorban a Hartyáni 
Sváb Fiatalok Baráti Köre alapítójaként igyek-
szem mindent megtenni az újhartyáni német 
nemzetiség fennmaradásáért és előbbre jutásá-
ért. Nemzetiségi témájú irodalmi- és helytörté-
neti estek, megemlékezések, környezetszépítő 
akciók és számos hagyományőrző esemény, 
többek között tuskóhúzás, májusfaállítás, sváb 
sütőtábor szervezésével dolgozom azon, hogy 
a fi atalok és az idősebbek részére egyaránt tar-
talmas programokat kínáljunk, megőrizzük és 
továbbadjuk őseink értékeit. Rendezvényeink 
közül a legbüszkébb a 2018-as Hartyáni Sváb 
Lakodalomra vagyok, amikor a közösség ösz-
szefogásának köszönhetően egy országos lép-
tékben is jelentős nemzetiségi rendezvényt 
szerveztünk, több száz fő részvételével. Meg-
győződésem, hogy nemzetiségi identitásunk-
hoz szorosan hozzátartozik az erős hit is, ezért 
igyekszem egyházközségünk életében is aktív 
szerepet vállalni (német nyelvű betlehemezé-
sek és házszentelések, német szentmisék és 
nemzetiségi zarándoklatok).

Ahogy az eddigiekben is, törekszem majd 
minden tőlem telhető segítséget megadni a 
nemzetiségi óvodának és iskolának, valamint 
a helyi civil közösségeknek, akikkel évek óta 
kiváló kapcsolatot ápolok. Szeretném, ha az in-
tézményekben a nemzetiségi jelleg tovább erő-

södne, és ha az iskolai diákok nem csak tanul-
nák, hanem meg is szeretnék a német nyelvet 
és hagyományainkat. Ehhez -véleményem sze-
rint- szükség lenne nemzetiségi témájú interak-
tív tananyagok további fejlesztésére és német 
diákcsere kapcsolat kialakítására

Fontos célom erősíteni a helyi civil egyesüle-
tek közötti együttműködést is. Terveim között 
szerepel egy olyan civil egyesület létrehozása, 
amely lehetővé teszi, hogy a fi atalabbak és idő-
sebbek mellett középkorúak is nagyobb részt 
tudjanak vállalni az újhartyáni német nemzeti-
ség életében.

Továbbra is tenni szeretnék azért, hogy az 
újhartyáni németség országos és európai szin-
ten is ismertebbé váljon. 

Ígérem, minden erőmmel azon dolgozom 
majd, hogy mindezt közösen elérhessük.

Kérem, támogassanak szavazatukkal ab-
ban, hogy szívügyemet, az újhartyáni sváb-
ságot mostantól a helyi német nemzetiségi 
önkormányzatban is képviselhessem.

Megtisztelő bizalmukat előre is köszö-
nöm!
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SURMAN TERÉZIA RÓZA
Bugyi községben születtem 1956-ban. Szü-

leim Újhartyáni származásúak, minden szabad 
idejüket Újhartyánon töltötték velem együtt, és 
ebben az identitásban neveltek.

1980-ban Budakeszire költöztem családom-
mal, ahol aktívan részt vettünk a település 
nemzetiségi életében, és segítettem a budakeszi 
német nemzetiségi vezetők munkáját. A német 
nemzetiségi általános iskola iskolatitkára vol-
tam 8 éven keresztül.

1996 augusztusától a Magyarországi Néme-
tek Országos Önkormányzata (MNOÖ) dolgo-
zója lettem, mint pénzügyi- és gazdasági refe-
rens, nyugdíjba vonulásomig. 

19 éven keresztül az MNOÖ központi hiva-
talában dolgozva, gazdasági munkámon kívül, 
minden aktuális programnak, projektnek elő-
készítésében, megvalósításában részt vettem, 
valamint az MNOÖ közgyűlését munkámon 
keresztül támogattam. Újhartyán támogatását 
mindig szívügyemnek tartottam, ahol tudtam, 
segítettem.. Az országban levő német nemzeti-
ségi képviselőkkel, regionális irodák vezetőivel 
jó viszonyt ápoltam és ápolok ma is. Olyan sze-
rencsés dolgom volt, hogy sváb identitásom, a 
sváb hagyományok megőrzése, az események 
naprakész követése minden napi tevékenységem 
részét képezte. Vezetőim, kollégáim elhivatott-
sága, munkássága a mai napig példa számomra.

Két éven át a Német Nemzetiségi Gimná-
ziumban (DNG) végeztem munkám, mint az 
MNOÖ, mint fenntartó, gazdasági dolgozója. 
Az itteni diákok, tanárok fantasztikus módon 
megerősítettek, hogy érdemes átadni tapaszta-
lataimat, mert vannak, akik tovább viszik.

2014-ben nagy megtiszteltetésben volt ré-
szem, ugyanis „Újhartyán Tiszteletbeli Polgá-
ra” címet kaptam. 

Mindig büszke voltam Újhartyánra, az itt fo-
lyó munkára, hagyományőrzésre. Ismerve a vá-
ros lehetőségeit, az emberek mindennapi életét, 
lányommal és családjával itt építkeztünk, tele-
pedtünk le. 

Munkahelyem által, az ország különböző 
pontján szerzett ismereteim, 21 éves munkám 
után jól össze tudom hasonlítani, hogy milyen 
lehetőségek állnak rendelkezésre, melyeket 
itt is meg lehetne valósítani. Hiszek a közös-
ség erejében. Nyugdíjasként, aktívan szeretnék 
részt venni a település életében, az Újhartyáni 
Német Nemzetiségi Önkormányzat munkájá-
ban .nemzetiség iránti elkötelezettségem, szak-
mai tapasztalataim kamatoztatása mellett.

Kérem,, támogassák törekvéseimet, szavaz-
zanak rám, mint az „Újhartyáni Német Nemze-
tiség Önkormányzat”  tagjelöltjére.
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NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐJELÖLT

TÓTH ANTAL
Tisztelt Újhartyániak!

Tóth Antal német nemzetiségi képviselő jelölt 
vagyok, nős két felnőtt fi úgyermek édesapja. 
Évek óta igyekszem tudásom legjavát nyújtani 
a német nemzetiségi önkormányzat képviselője 
és elnökhelyetteseként. Az utóbbi években si-
került gyümölcsöző kapcsolatokat kialakítani a 
németországi Freiberg am Neckar és Tapfheim 
településekkel. 

Több civil szervezetünk mellett az újhartyáni 
futballisták is megtapasztalhatták  Tapfheim-i 
barátaink vendégszeretetét. Közreműködésem-
mel Újhartyán tűzoltó autóval valamint beteg-
szállító autóval gazdagodott, mely sok család-
nak könnyíti meg a mindennapjait.

Előkészítési fázisban van iskola és óvoda pe-
dagógusok cserelátogatása, melyből mindkét 
intézmény dolgozói sokat profi tálhatnak.  A jö-
vőben mindent megteszek azért, hogy iskolánk 
tanulói anyanyelvi környezetben is gyarapít-
hassák német nyelvtudásukat.A Cziffra György 
Alapfokú Művészeti Iskola igazgatójaként na-
gyon fontosnak tartom,hogy az Úhartyáni Né-
met Nemzetiségi Általános Iskola tanulóinak 
döntő többsége részese a művészetoktatásnak.
Rézfúvósaink két alkalommal is arany minősí-
tést értek el a Ceglédberceli és a Taksonyi sváb 
kamarazenei versenyeken. Képzőmüvészeti 
ágon tanuló növendékeink pedig nagy sikerrel 
állították ki sváb témájú alkotásaikat Budapes-
ten, Baján és Pécsen.

Az Újhartyáni Fúvószenekar vezetőjeként 
aktív résztvevője vagyok Újhartyán kulturá-
lis életének.Évek óta szervezője és szereplője 
vagyok a karácsonyi és az újévi koncerteknek, 
emellett örömmel teszek eleget egyházi felké-
réseknek is. 

Megválasztásom esetén a jövőben is hagyo-
mányaink megőrzéséért, fennmaradásáért fo-
gok dolgozni képviselő társaimmal karöltve.
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Tisztelt Adózók!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy az önkormányzathoz a 

2019. évre fi zetendő :
Gépjárműadó második félévi részletének befi zetési ha-

tárideje: 2019. szeptember 16. Számlaszáma: 65500068-
00057347-51150136

Helyi iparűzési adóelőleg második félévi részletének 
befi zetési határideje: 2019. szeptember 16.  Számlaszám: 
65500068-00057347-51150057

Magánszemélyek kommunális adója második félévi 
részletének befi zetési határideje: 2019. szeptember 16.                                                                                                                                      
Számlaszám: 65500068-00057347-51150026

Építményadó második félévi részletének befi zetési ha-
tárideje: 2019. szeptember 16.  Számlaszáma: 65500068-
00057347-51150002

Telekadó második félévi részletének befi zetési határideje: 
2019. szeptember 16. Számlaszáma: 65500068-00057347-
511500019

Az adóhatóság a  befi zetések teljesítéséhez szükséges 
egyenlegértesítőket a  magánszemélyeknek papír alapon  
megküldte. 

A gazdálkodó szerveknek 2018.01.01-től kötelező az 
elektronikus kapcsolattartás, ezért a  fi zetési értesítők nem 
postai vagy külön kézbesítő útján, hanem csak  elektro-
nikusan kerültek megküldésre (azaz egy hitelesített PDF 
dokumentum érkezik a cégkapujába/ügyfélkapujába). 

Magánszemélyek esetében a  fi zetendő adót a Pátria Taka-
rékszövetkezet Kirendeltségén lehet készpénzben befi zetni, 
mig bankszámlavezetésre kötelezett jogi személyek eseté-
ben utalással kell teljesíteni a fi zetési kötelezettségüket. 

Késedelmes fi zetés miatt felszámított pótlékot a 
65500068-00057347-511500071 számú Pótlék számlára, a 
kiszabott bírságot a 65500068-00057347-511500064 számú 
Adóbírság számlára kell megfi zetni.

Az adófi zetési kötelezettséget a fenti számlaszámokra 
utalással továbbra is teljesíthetik. Méltányosságból kapott 
fi zetési könnyítés esetén értelemszerűen a vonatkozó hatá-
rozatban foglaltak érvényesek. 

A határidőre történő befi zetések elmulasztása esetén végre-
hajtást kezdeményezünk (inkasszó, munkabérből való letiltás, 
stb.), illetve a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXX. törvény 
értelmében a gépjárműadó tartozás esetén az Adóhatóság in-
tézkedik a gépjármű forgalomból történő kivonásáról. 

Amennyiben az adófi zetéssel kapcsolatban bármilyen 
kérdésük, problémájuk merül fel, úgy a Polgármesteri Hiva-
tal Adóügyi ügyintézőjét kereshetik személyesen, telefonon 
(29/573-552) vagy e-mailben (ado@ujhartyan.hu).

GFG.

HATÉKONY TÉRFIGYELŐ 
RENDSZER

A térségben már nagyjából minden település rendelkezik 
valamilyen közterületi kamera rendszerrel, népszerű ne-
vén térfi gyelő rendszerrel. A rendszerek tulajdonosa a he-
lyi önkormányzat, felhasználója a közterület felügyelet és 
a rendőrség, kiegészítő funkcióban pedig bizonyos szinten 
bevonható a polgárőrség. A térfi gyelő rendszer olyan beru-
házás, mely az önkormányzatok részéről jelentős befektetést 
igényelnek, megtérülésük viszont nem materiális javakban, 

hanem a köz- és magánvagyon védelmében, az állampolgár-
ok szubjektív biztonságérzetében és objektív biztonságában 
jelenik meg.

A Dabasi Rendőrkapitányság a bűnügyi-, bűnmegelőzési, 
valamint a prostitúció és a hozzá kapcsolódó jogsértések-
kel összefüggésben végrehajtott rendőri intézkedések során 
az elmúlt időszakban több esetben vett igénybe Dabason és 
környékén kiépített térfi gyelő kamerarendszer által rögzített 
felvételeket. Közelmúltban a kamerák segítséget nyújtottak 
egy szomszéd településen elkövetett pénzintézeti rablás fel-
derítésében, valamint segítséget nyújtottak szelektív szige-
teknél történt illegális hulladékelhelyezésnél is. 

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Újhartyán te-
lepülése is csatlakozik a Dabasi Rendőrkapitányságon mű-
ködtetett térfi gyelő rendszerhez, azaz hozzáadott érték az 
eddigiekhez képest az, hogy a rendszereket egy védett táv-
közlési vonalon a dabasi kapitányság épületében kialakítan-
dó térfi gyelő operátor központtal kötjük össze. Az összeköt-
tetés által minden rendszer, település elérhető a központból, 
így a kapitányság bűnügyes munkatársai egy helyről érik el 
a szükséges információkat, olyan összefüggések tárhatók fel 
percek alatt, mint például egy gépjármű mozgása a telepü-
lések között.

jegyző

Tisztelt Lakosság!
Néhány közérdekű kérdésben, szeretnénk a segítséget 

kérni.
- Zöld hulladék kihelyezése:  
Otthonukban összegyűlt zöld hulladék elszállítása ha-

vonta egyszer ingyenesen történik, ehhez csak annyit kell 
tenni, hogy az adott napon levigyék a “Béla gödörbe”  és 
elhelyezzék a kiállított konténerben, melyet reggel az autó 
oda leszállít. 

Sajnos többször előfordult már, hogy, a túl korai órák-
ban  levitt zöld hulladék, a földre lett helyezve. Ezzel csak 
az a probléma, hogy a konténert szállító sofőr nem fogja be-
letenni, a konténerbe, és nem lesz elszállítva, ott marad.

Kérnénk Önöket, hogy a kiszállításra kerülő, az otthonuk-
ban összegyűlt zöld hulladékot, a helyszínen lévő konténer-
be helyezzék el, ne mellé, és főleg ne akkor vigyék amikor 
még nincs ott a konténer.

- Háztartási hulladék : 
Sajnos itt is, többször előfordult már, hogy a buszmegál-

lókban lévő szemetes tartókba, otthoni háztartási hulladék 
került ( és most nem egy-két csokispapírról van szó...) tisz-
telettel kérnénk Önöket, hogy a háztartási hulladékot, a saját 
szemetesgyűjtő kukában helyezzék el.

- Kóbor ebek:  
Az utóbbi időben, a közösségi (média) fórum, ezektől 

a sajnálatos eseményektől volt hangos, többen, különböző 
napszakokban, időpontokban jelezték, hogy kóbor kutyák 
veszélyeztetik a biztonságos közlekedést. Ezért kérnénk az 
eb tulajdonosokat, hogy fokozott fi gyelemmel tekintsenek 
házi állataik biztonságára, mert a kóbor kutyák elszállítás-
ra kerülnek. Szeptember első hetében délelőtti és éjszakai 
órákban megrendelte az önkormányzat plusz költségen a kó-
bor ebek befogását és elszállítását. 

Köszönjük szíves együttműködésüket, tartsuk fent 
Újhartyán rendjét, tisztaságát, biztonságát.

R.R.
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amely már 
most bebizo-
nyította, hogy 
ugyanolyan si-
keres, mint az 
előző generáci-
ók” - fogalma-
zott Szilágyi 
Zsolt csapat-
menedzser.

Még csak 
22 éves az öt-
szörös világ-
bajnok hajtó, 
aki két éve a 
l eg f i a t a l abb 
felnőtt világ-
bajnok volt a 
kettes fogathajtásban, és azóta is csak felfelé ível a karri-
erje. Háromévesen már pónival gyakorolt, 8 évesen pedig 
már versenyzett. Az egyik interjúban erről így nyilatkozott: 
Megnéztem a 2004-es kecskeméti világbajnokságot is, majd 
amikor 2008-ban a fülembe jutott, hogy gyerekeknek is ren-
deznek pónifogathajtó versenyt, tudtam, hogy ott a helyem. 

Martin edzései igen kemények: a szabadtéri versenysze-
zonban heti hat napot edz, hét lóval. Minden este megbeszé-
li a másnapi programot az edzőjével, évente négy-öt verse-
nyen vesz részt. Hajtóként, mint Martin tartja, csak a ló és 
az ember folyamatos együttműködésének eredményeképp 
lehet csak sikeres. 

Gratulálunk!
-TA- 

(Forrás: MTI, Fotó: Baranyai Antal)

Bambuk László vagyok, újhartyáni la-
kos, nős, három gyerekes apa. Szeptember-
től igazgatóként és informatika tanárként 
dolgozok az iskolában. Magyar szakos 
tanári diplomával kezdtem dolgozni egy 
sporttagozatos gimnáziumban, majd évekig 
informatikát tanítottam a dabasi szakkép-
zőben. Rövid ideig dolgoztam a KLIK Pest 
megyei irodájában pályázati referensként. 
Nagyon örülök, hogy az iskolában dolgoz-
hatok, és vezethetem az iskolát. Egyrészt 
régóta foglalkoztat a tanügyigazgatás és 
ehhez kapcsolódóan az informatikai esz-
közkészlet felhasználása az adminisztráci-
ós feladatokban, másrészt nagyon fontos-
nak tartom a tanulást, az élethosszig tartó 
tanulást és a jobbaktól való tanulást. Célom hogy az iskola-
vezetés feladataiban a legnagyobb mértékben érvényesüljön 
a pluralizmus . Nagyon értékesnek tartom az iskola pedagó-

giai munkáját és szeretném, ha az itt meg-
lévő eredményeinket meg tudnánk osztani 
más szervezettekkel, akár más korosztály-
okkal, akár nemzetközi viszonylatban is, 
illetve továbbfejleszteni eredményeinket 
másoktól tanulva. Az iskolában elvégzen-
dő feladatom sokrétű, a pedagógiai munka 
irányítása mellett például az üzemeltetés, a 
fejlesztések tervezése, dokumentumaink és 
kommunikációs csatornáink kezelése. Ko-
rábbi munkáim során több pályázatban is 
részt vettem, így továbbra is foglalkozom 
pályázatokkal is. Informatikai végzettsé-
gemnek köszönhetően érzékeny vagyok a 
digitális technika, a digitális csúcstechnika 
felhasználásában az oktató munka során, a 

technika kihasználásának mértékét szeretném növelni az is-
kolai élet minden területén.     

 BL. 

Egyéniben Hölle Martin, illetve az ifj. Dobrovitz Józseffel 
és Osztertág Kristóffal kiegészülő magyar csapat egyaránt 
megvédte viágbajnoki címét a németországi Drebkauban 
rendezett kettesfogathajtó világbajnokságon. Így sorozatban 
negyedszer lett mind a két aranyérem Magyarországé, erre 
pedig még nem volt példa a sportág történetében.

Hölle Martin a VB-n, kimagaslóan a mezőny legjobb díj-
hajtó programját mutatta be. Maratonhajtásban is győzelmet 
aratott, miután a maratonhajtás nyolc akadályából háromban 
is a leggyorsabbnak bizonyult, további háromban pedig a 
legjobb öt között volt. Az akadályhajtásban négy verőhibája 
mellett időtúllépése is volt, de így is meg tudta őrizni első 
helyét.

A verseny utáni nyilatkozatában az ifjú világbajnok a 
következőket mondta: „Nagyon büszke vagyok arra, hogy 
a győzelmemmel hozzájárultam a magyar fogathajtósport 
újabb rekordjához. Nehéz verseny volt, kiváló ellenfelekkel, 
ezért külön örülök a győzelemnek. Most egy rövid pihenés 
következik nekünk és a lovaknak is, de utána folytatjuk a 
munkát, készülünk a következő évadra”.

„A magyar fogathajtásban a nagy elődök nyomában fel-
nőtt egy újabb generáció. Ígéretes, fi atal, tehetséges gárda, 

Iskolánk új igazgatója Bambuk László

Sporttörténeti siker - Hölle Martin ismét világbajnok
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Tizenharmadik…Igen, már 13. alka-
lommal adunk teret  a különböző helyi 
civil szervezeteknek hogy sváb étele-
ikkel kápráztassák el a Hartyánfesztre 
látogatókat.

Reggel 7 óra van és a tér már meg-
telik a gyülekező főzős csoportokkal. 
Mindenki sürög-forog, díszíti sátrát 
hogy minden összhangban le-
gyen.

Pár óra múlva már fi nom illa-
tok érződnek minden sátorból, 
készül a vadas, a sváb gulyás, 
a babostészta és a fi nomabbnál 
fi nomabb sütemények.

Az idei évben bemutatkoz-
tak ipari parkunk cégei is, mint 
például a REHAU, TAIHO, 
DSM és a BUILDNOW, akik 
az ételek kínálása mellett min-
denféle aprósággal kedves-
kedtek a gyerekeknek. Volt itt 
csokiszökőkút, lufi  osztás, rajzkészítés, 
könyvjelző készítés névre szólóan ja-
pán írással. A gödörben a REHAU ren-
dezvény területén pedig kipróbálhatták 
a lökhárító összeszerelést és festését is 
a gyerekek.

Időközben elkészültek a fi nomsá-
gok, megkezdődött a sváb specialitá-
sok kóstolgatása is.

Ezt követően a zenés felvonulással 
kezdetét vette a rendezvény.

Az Újhartyáni Fúvószenekar kísé-
retével és Önkéntes Tűzoltó Egyesü-
letünk Tűzoltó autójával az élen meg-
indult az óvodásokból, kisiskolásokból 
és vendégszereplőkből álló menet.

A műsor a nagycsoportos óvodások 
és kisiskolások műsorával kezdődött. A 
rossz idő ellenére kitartóan járták a tán-

cot, ügyesek voltak gratulálunk nekik 
és felkészítőiknek.

Ezután a Dabas-Sári Borovenka 
Néptánccsoport lépet színpadra, majd 
Buncsák Zoltán musicalelőadása kö-
vetkezett. Később ismét kicsit az idő-
sebb korosztálynak kedvezett az Inárcsi 
Rozmaring Nyugdíjas Klub énekkara 
harmonika kíséretében.

Bemutatkozott a Brass Time zenekar 
is , akik élőzenés show műsorukkal fer-

geteges hangulatot csináltak a délután 
folyamán.

A műsor a Sváb Táncházzal folytató-
dott, mely az Újhartyáni Fúvószenekar 
kíséretében próbálta összekovácsolni a 
résztvevőket egy kis táncra.

Eközben már nagy készülődés folyt 
a színpadon, megérkeztek az est sztár-

vendégei.
A kóstolgatás mellett a gye-

rekek élvezhették az arcfestést, 
ugrálóvárakat, kipróbálhatták a népi 
játszótéren lévő ügyességi játékokat, 
kosárhintát. Valamint kézműves fog-
lalkozásokon vehettek részt.

A nap folyamán a Könyvtár - Pin-
ceklub adott teret a Nemzetiségi Fes-
tőműhely számára és a Tájház is vár-
ta az idelátogatókat.

Este 20 óra .Kezdődik a Vad 
Fruttik élőzenei koncertje. Szakadó 
eső, de a rajongókat ez sem tartotta 

vissza. A 1,5 órás koncertet végig tom-
bolta a közönség, hatalmas sikere volt 
a zenekarnak.

Így ért véget a 13. Hartyánfeszt. 
Köszönet a résztvevő civil szerveze-
teknek és cégeknek, a fellépőknek, és 
a közönségnek. Mindenkinek, aki az 
előkészületekben részt vett, és köszö-
net a szervezőknek, Újhartyán Közmű-
velődésének.

Surman-Lang Helga

XIII. Hartyánfeszt sváb gasztronómiai és kulturális fesztivál
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Futóest Újhartyánban
„ Sportolj 6 lábon – Lépten-nyomon együtt”

Büszkén írhatom le, hogy egy fantasztikusan jó hangulatú és 
különleges Futóest sporteseményen vagyunk túl, mely Újhartyán 
külterületen került megrendezésre július 6-án este, a Sportolj 6 
lábon Egyesület szervezésében.

Közel 100 kutyás és nem kutyával futó nevező   indult az esti 
9 órai rajtvonalról.

A táv könnyen teljesíthető, laza 5-10 km volt.
Támogatásként kaptuk kölcsön a különleges világító 

Watchman Shoesman célkaput, 
ami kiemelten fokozta a rendez-
vény egyébként is jó  hangula-
tát.

A Futóest különlegessége 
volt az is,  hogy az útvonal teljes 
szakaszat napelemes lámpákkal 
jelölhettük a Globiz Hungarynak 
köszönhetően.

A melegre való tekintettel 
pára kaput építettünk a Vízmű 
segítségével, ami kellemes fel-

frissülést nyújtott nem csak az embereknek, hanem a gazdival 
futó négylábúak számára is. Szinte az ország minden pontjáról 
érkeztek résztvevők.

Újhartyánt Schmitter Attila és négylábú kísérője Zénó kép-
viselte, akik egyebkent az időeredményük alapján a dobogó III. 
helyen végeztek. Ezúton is gratulálunk Nekik! 

A futás után a sportolókat frissítőkkel, banán és kalória pótló 
zsíros kenyérrel, teával kínáltuk mindenki nagy örömére.

A csodálatos célkapu világításához szükséges energiát vala-
mint a hűtött italokat a Kratos Kft aggregátorával sikerült le hű-
tenünk, mely mindenkinek az egészségére vált! :)

Az esemény fénypontja volt az a különleges befutóérem is, 
amit kimondottan erre az alkalomra terveztünk és meglepetés-
nek szántuk: a sötétbe világít.

Rengeteg segítséget kaptunk most is Újhartyán önkormány-
zatától, amit ezúton is hálásan köszönünk, hiszen a támogatásuk 
nélkül a Futóest nem valósulhatott volna meg. Az anyagi támo-
gatás mellett a terület lekaszálása, az árnyékoló sátorok es padok 
használata tette emlékezetesebbé a sporteseményt.

A pára kapu működéséhez szükséges vizet a Vízmű biztosí-
totta, mindenki hálás volt érte. :)

A Best Ice jóvoltából adalék mentes jutalom fagylalt kaphat-
tak a négylábú sportolok. 

Az egyáltalán nem problémamentes ám csodaszép fotókat a 
Závodka Zsoltnak (Husse) támogatásának köszönhetjük, melyet 
Gáti O. Dániel fotós készített.

A Muskátli Motel látta el étellel mindazokat, akik frissensül-
tekre vagy vegetáriánus ételre vágytak az est folyamán.

Köszönjük támogatóink segítségét, és nem utolsó sorban 
az önkénteseink áldozatos munkáját, akiknél nem valósul-
hatott volna meg a sportrendezvény.

A legutóbbi rendezvényünk szeptember 14-en Pusztavacson 
volt, melynek képes beszámolója a következő ÚjHír számában 
lesz majd olvasható.

Rendezvényeink megvalósításához további támogatók jelent-
kezését várjuk az info@sportolj6labon.hu emial címen. 

További információk és képek: Sportolj6labon.hu oldalán
KollárMihály 06209241220

Két országos ezüst strandfociban!
Eddigi legsikeresebb sze-

zonját zárta az Újhartyán VSE 
az idei strandfoci szezonban!

Hatalmas büszkeséggel 
tölt el, hogy minden korosz-
tályban, melyben elindultunk, 
a gólkirály vagy a legjobb já-
tékos tőlünk került ki.

Idén új helyszínen, a Bu-
dakalászi Lupa-Beachen ren-
dezték a magyar NB1-es fel-
nőtt bajnokságot, ahol felnőtt 
csapatunk az alapszakaszt az 
utolsó pillanatig veretlenül 
vezetve, végül az 5. helyen 
végzett. Újhartyán keretéhez 
jelenleg 4 magyar, 2 spanyol 
és 1 német, illetve 1 magyar 
utánpótlás válogatott játékos 
tartozik. Mi voltunk az egyet-
len csapat az idényben, akit 
a bajnok Goldwin Pluss nem 
tudott legyőzni. Az ellenük 
megvívott 7-5-ös sikerünk - a 
szakmai vélemények alapján 
- a bajnokság legjobb mérkő-
zése volt!

A bajnokság gólkirálya 
Újhartyán csatára, Oliver 
Romrig lett, aki nemmellesleg 
Németország rekorder válo-
gatottja.

A felnőtt bajnokság hátte-
réhez tartozik, hogy a teljes 
NB1 lebonyolítását (hozzátéve a Talent Cup U21-es nemzet-
közi válogatott tornát) a mi utánpótlás játékosaink vállalták, 
úgymint: labdaszedés, válogatott meccsek előtti zászlótartás, 
játékosbekísérés, stb. Külön dicséret és köszönet nekik illetve 
szüleiknek, a szövetség részéről!

Utánpótlás szezon egy olaszországi edzőtáborral indult júni-
usban. A szülőknek illetve önkormányzati támogatásnak köszön-
hetően 4 napot készültünk napi 2 edzéssel, az olasz tengerparton. 
Talán ennek is köszönhetően két országos ezüstérem illetve egy 
közép-magyarországi bronzérem lett az idei termés.

U13-as csapatunk az ország középső régiójában 3. helyen vég-
zett, a legjobb játékos Kovács Kristóf  (Újhartyán) lett!

U11-es csapatunk a középső régiót veretlenül megnyerte, a 
gólkirály Iványi Zente (Újhartyán) lett! Az országos döntőben 
végül a 2. helyen végzett a csapat! Az országos döntő legjobb 
játékosa: Egyed Márton (Újhartyán)

U9 egy teljesen új korosztály, emellett a csapatlétszám is ke-
vés, de játékosaink mindjárt az országos döntővel kezdtek és 
szintén a 2. helyen végeztek. Az országos döntő legjobb játékosa: 
Wrábel Dominik (Újhartyán)!

Köszönjük mindenkinek aki szurkolt nekünk!
Hajrá Újhartyán!!!

Fabók Máté 
edző, Újhartyán VSE
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Szeptember 21 szombat 
Káposztafeszt Vecsés – fellépés Sváb Parti Újhartyán

Német Nemzetiségi Önkorm. Újhartyán

Szeptember 29 vasárnap
Szüreti felvonulás – szüreti bál 

Újhartyáni Német Nemzetiségi Ált. Iskola

Október 1 kedd Idősek világnapja Közművelődés

Október 5 szombat 
VIII. Országos Vizslafesztivál Újhartyánban Sportolj 6 lábon Egyesület

Október 5 szombat Kézműves foglalkozás felnőtteknek
Bagolyfészek Kézművesház

Október 9 szerda Zárdakert Idősek Otthona Dabas
– fellép a Nyugdíjas Klub énekkara - Nyugdíjas Klub Újhartyán

Október 11 péntek Újhartyáni színházi esték
– Szerelmes komédiások – Közművelődés

Október 12 szombat Nyugdíjas KI-MIT-TUD Örkény
Lila Akác Nyugdíjas Klub énekkara

Október 15 kedd Irodalmi est –  az 1956-os forradalom helyi 
eseményei Irodalmi és Helytörténeti Társaskör

Október 20 vasárnap Vendel napi búcsú Újhartyán város

Október 22 kedd 1956 forr. szabadságharc ünnepe 
- megemlékezés – Újhartyán város + ált. iskola

Október 28-31 H, K, Sz, Cs. Őszi kézműves napok gyerekeknek
Bagolyfészek Kézművesház

November 3 vasárnap Mozi a Faluközpontban Közművelődés

November 8 péntek Laterne feszt az iskolában
Újhartyáni Német Nemz. Ált. Iskola

November 10 vasárnap Retro slágerek – élőzenei koncert
Közművelődés

November 11 hétfő Gyermekszínház – „Ludas Matyi” 
a Faluközpontban – Közművelődés

November 12 kedd Nemzetiségi kirándulás Csepel-sziget 
+ Ráckeve – Német Nemzetiségi Önkorm. Újhartyán

November 12 kedd Laterne feszt az óvodában Gyermekvár óvoda

November 17 vasárnap ÉMNÖSZ kulturális gála Dunaharaszti
Német Nemzetiségi Önkormányzat Újhartyán

November 23 szombat SZMK bál 
Újhartyáni Német Nemzetiségi Ált. Iskola

November 24 vasárnap Házassági jubileumi mise 
Római katolikus Egyház

November 26 kedd Irodalmi est – Móricz Zsigmond művei
Irodalmi és Helytörténeti Társaskör

November 30 szombat Karácsonyi dekorációkészítés 
a Bagolyfészekben Bagolyfészek Kézművesház

Őszi kulturális programok Újhartyán 2019 (Programtervezet)
December 1 vasárnap Advent első vasárnapja- gyertyagyújtás

Közművelődés + Katolikus fi atalok

December 4 szerda Mikulás színház a Faluközpontban 
Közművelődés

December 7 szombat Mézeskalácssütés a Bagolyfészekben
Bagolyfészek Kézművesház

December 8 vasárnap Diákmise – Mikulás ünnep 
Római Katolikus Egyház

December 12 csütörtök Irodalmi est – novellák Újhartyánból
Közművelődés

December 14 szombat Adventi vásár a Presszó téren 
Közművelődés

December 16-i hét Betlehemezés hete Katolikus fi atalok Újhartyán

December 17 kedd Irodalmi est – Karácsonyi versek, zenék
Irodalmi és Helytörténeti Társaskör

December Karácsonyi koncert a templomban Közművelődés

December 21-22 Donauschwäbisches Christkindlspiel 
– betlehemezés Hartyáni Sváb Fiatalok Baráti Köre

December 24 kedd Vigíliai mise 
– Pásztorjáték Római Katolikus Egyház

December 27 péntek Újhartyáni színházi esték 
– Félre lépni tilos Közművelődés

Január 5 vasárnap Német nyelvű házszentelés – Háromkirályjárás
Hartyáni Sváb Fiatalok Baráti Köre

Újhartyán Egyesített Művelődési Intézményei
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Augusztus utolsó hétvégéjén Újhartyán Város delegá-
ciója három emléktáblát helyezett el sváb őseink tiszte-
letére Tapfheim, Gremheim és Blindheim településeken, 
ahonnan az újhartyáni németek többsége származik.

A delegáció tagja volt Schulcz József polgármester, 
Lauter Antal a Német Nemzetiségi Önkormányzat el-
nöke, Tóth Antal és Majer György képviselő, Bambuk 
László iskolaigazgató, Závodszky Ferenc a tábla tervező-
je, valamint a Hartyáni Sváb Fiatalok Baráti Köre részé-
ről Surman-Majeczki Martin, aki az emléktáblák elhelye-
zésének fő kezdeményezője volt.

Eredetileg Ulmban szerettünk volna elhelyezni egy 
sváb emléktáblát, ahol a világ minden tájáról található 
hasonló, mivel azonban az ulmi városfal ideiglenesen be-
telt, úgy gondoltuk még szebb gesztus lenne, ha őseink 
településein létesítenénk emlékhelyeket, amelyek szintén 
a Duna mentén, Ulmtól körülbelül 70 kilométerre fek-
szenek. Utólag biztosak vagyunk benne, hogy jól dön-
töttünk!

Felejthetetlen pillanatok részesei lehettünk, megható 
emlékműsorokon vettünk részt. 

Mindhárom településen a polgármesterek köszön-
tője mellett a helyi fúvószenekar muzsikált, valamint 
Újhartyán részéről Sósné Lauter Adrien előadásában „A 
Duna a tengerbe folyik” című népdal hangzott el verses 
formában a Magyarországra település idejéből, illetve 
Tóth Antal és Lauter Antal zenés műsorral emlékeztek 
őseink kivándorlására.

A településeken nagy lakossági érdeklődés kísérte az 
emléktáblák avatását, csodálatos vendéglátásban volt ré-
szünk távoli rokonaink jóvoltából.

Az ünnepségsorozat Tapfheimben ért véget, ahol a he-
lyi családfakutató egyesületnél a négy település együtt 
ünnepelte a sikeres eseményt. Leírhatatlan érzés volt, 
amikor együtt táncolt minden tapfheimi, gremheimi, 
blindheimi és hartyáni, valószínűleg nem tettek másképp 
őseink sem, közel háromszáz esztendeje…

Hálás köszönet Surman-Majeczki Martinnak az ötle-

Emléktábla-avatás sváb őseink tiszteletére

tért és Závodszky Ferenc Művész Úrnak a táblák színvo-
nalas megalkotásáért!

Köszönjük Karl Malz, Reinhold Schilling, Jürgen 
Frank Polgármester Uraknak, hogy az emléktáblák elhe-
lyezését lehetővé tették.

Köszönettel tartozunk továbbá Schulcz József Pol-
gármester Úrnak, Lauter Antal Elnök Úrnak és minden 
Képviselőnek, akik a kezdetektől támogatták a kezdemé-
nyezést, hogy létrejöjjenek ezek a maradandó és méltó 
emlékhelyek sváb őseink földjén!

A delegáció tagjai
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Útdíjszedéstől a Magyar Arany Érdemrendkeresztig 
Az augusztus 20-ai nemzeti ünnep alkalmából, elmúlt 

több mint két évtizedes szakmai munkásságának elismeré-
seként Magyar Arany Érdemkereszttel tüntették ki Veres Ist-
vánt, Újhartyán városának lakosát. 

- Mindenekelőtt szívből gratulálok a kitüntetéséhez, nem 
mindennapi elismerést vehetett át Magyarország köztársa-
sági elnökétől! 

- Köszönöm szépen! Annyit azonban pontosítanék, hogy 
Orbán Viktor miniszterelnök úr és Áder János köztársasági 
elnök úr jóváhagyá-
sával Bártfai-Mager 
Andrea nemzeti va-
gyon kezeléséért 
felelős tárca nélkü-
li miniszter adta át 
nekem, dr. Fónagy 
János miniszterhe-
lyettes parlamen-
ti ügyekért felelős 
államtitkár és dr. 
Juhász Edit nemze-
ti pénzügyekért és 
közszolgáltatásokért 
felelős államtitkárral 
közösen, a Nemzeti 
Fejlesztési Miniszté-
rium átadóünnepsége keretében.

- A Magyar Arany Érdemkereszt a legmagasabb állami 
kitüntetések egyike, amelyet kizárólag a területükön kima-
gasló teljesítményt nyújtó, és a nemzet szempontjából is je-
lentős eredményt elért szakemberek kaphatnak meg. Melyik 
az a szakterület, mely Önt ehhez az elismeréshez hozzáse-
gítette?

- A kitüntetés indokolásában átfogóan a hazai elektroni-
kus útíjfi zetési rendszer kialakításában vállalt jelentős sze-
repemet, valamint az ellenőrzéstechnikai fejlesztések terü-
letén végzett innovatív munkámat jelölték meg. Ezzel az 
elmúlt több mint két évtizedes szakmai munkásságomat is 
elismerték, ami nagy megtiszteltetés számomra. Az elmúlt 
5-10 évben főként a hazai díjszedési és díjellenőrzési mun-
kafolyamatok modernizálásával foglalkoztam, illetve ennek 
központi irányításával foglalkozom pár éve. Az elismerést a 
Nemzeti Útdíjfi zetési Szolgáltató Zrt. díjellenőrzési igazga-
tójaként kaptam, de mindez a korábbi éveimre és munkáim-
ra is visszamutat, így kezdem az elején:

Még 1998-ban a Magyar Intertoll Rt.-nél kezdtem ezen a 
területen dolgozni az M5-ös autópályán kialakított fi zetőka-
pukban - ahogy velem együtt sokan mások is Újhartyánból 
vagy a környékbeli településekről – díjszedőként, később ve-
zető díjszedő és csoportvezető helyettesi pozícióban. 2004-
től 2013-ig az Állami Autópályakezelő Zrt.-nél dolgoztam 
többek között díjellenőrként, területi irodavezető-helyettes-
ként és adatgyűjtési szakértőként.  

2013-ban már díjszedési projektmenedzserként részt vet-
tem az akkoriban még egyedülálló, a költségvetésnek ma 

éves szinten több mint 1 milliárd eurót termelő hazai elekt-
ronikus útdíjfi zetési rendszer kialakításában, mely munká-
mért miniszteri köszönetben részesítettek. 

Az ezt követő években szakmai vezényletemmel olvadt 
össze a korábbi e-matricás és az új e-útdíjas (HU-GO) díj-
ellenőrzési rendszer Magyarországon, mely integrációnak 
köszönhetően a korábbiak többszörösére emelkedett a jo-
gosulatlan úthasználók kiszűrése, ellenőrzési hatékonysága, 
ezzel párhuzamosan biztosítva a díjbevételek növekedését, 

a jogkövető hazai és 
külföldi autósok, 
fuvarozók számát a 
hazai díjköteles köz-
úthálózatokon belül. 

A 2015-ös évtől 
kezdődően a Nemzeti 
Útdíjfi zetési Szolgál-
tató Zrt. osztályveze-
tőjeként ellenőrzés 
technikai és adat-
gyűjtési tapasztala-
tomnak köszönhe-
tően vettem részt az 
áfa-csalások vissza-
szorítása érdekében 
létrehozott Elektro-

nikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer (EKÁER) és 
a közlekedésbiztonsági szempontból kockázatos, túlsúlyos 
járművek kiszűrését célzó Nemzeti Tengelysúlymérő Rend-
szer (TSM) kiépítésének előkészületében is.  

A NÚSZ Zrt. berkein belül a 2016-ban díjellenőrzési igaz-
gatóvá neveztek ki, és ettől kezdve alakítottam ki és felügye-
lem a mai napig azt a példamutató és eredményes hatósági 
együttműködést, amely többek között a közlekedési ható-
ság, az adóhatóság és bűnüldöző szervek között jött léte, és 
amelynek eredményeképpen az említett állami szervezetek 
képesek a korábbinál jóval több szabály- és törvénysértést 
megakadályozni a közreműködésünkkel. 

- Biztosan van olyan egyéni teljesítmény, ami az évek so-
rán kiemelte a munkatársai közül, ami miatt mégiscsak Ön 
kapta most ezt a kitüntetést.

- Visszatekintve az elmúlt évekre talán arra vagyok leg-
inkább büszke, hogy saját ötletemen alapulnak olyan ex-
portképes, tudásalapú innovációk, mint például a központi 
ellenőrzésfelügyeleti rendszer megalkotása, a járművekbe 
épített kamerás adatgyűjtés vezérlési-technikai kialakítása, 
vagy a legutóbb különböző szakmai fórumokon is bemuta-
tott menet közbeni ellenőrzés, amely iránt jelenleg is számos 
ország mutat intenzív érdeklődést.

- Ezek komoly eredmények! Bizonyára büszkék Önre a 
családtagjai, barátai, ismerősei, és azt hiszem büszkék lehet-
nek Önre az újhartyániak is, hisz igencsak fi gyelemre méltó 
elismeréssel  öregbítette városunk hírnevét.                                                                                                                                      

Surman Viktor
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- Azt szinte az egész város tudja, hogy ha egy buli, egy 
önkormányzati rendezvény, vagy baráti összejövetel lehe-
tőséget ad egy kis főzésre, Streifer Andrásra mindenkép-
pen lehet számítani. Már nem csak 
Újhartyán elmaradhatatlan szakácsa 
vagy, hanem Balatonszárszóé is. No, 
hogy is van ez?

-  A helyszín lényegében mindegy; 
jól mondod, ahol egy kis gasztronómiai 
csoportosulás üti fel a fejét én ott szíve-
sen előfordulok. A Balatonszárszói Ön-
kormányzat és a Balatonszárszói Turisz-
tikai Egyesület 11-dik éve rendezte meg 
idén a Szárszói Lecsófesztivált, ami az 
évek alatt nemzetközi programmá nőtte 
ki magát. A fesztivál egyben főzőver-
seny is, idén ötven csapat indult, köztük 
több is külföldről érkezett. Én gyakor-
latilag a kezdetektől, jelen vagyok; első 
alkalomra egy fa kanalat készítettem, 
amit a szervezők különdíjként adtak át 
egy díjazottnak. Ezt a szokásomat az 
eltelt évek alatt is megtartottam, és minden évben az általam 
készített fa munka az egyik elismerés a főzőversenyen.

- Ha jól tudom idén te is kaptál egy különdíjat, nem is 
akárkiktől.

- Igen, az Első Magyar Fehérasztal Lovagrend különdíját 
kaptam meg. 

- Mivel érdemelted ki?
- Igazából azzal - ahogyan azt a szervezők megfogalmazták 

-, hogy „évről-évre emelem a rendezvény színvonalát”.
- Igen, ezt el tudjuk képzelni. Me-

sélj a díjról, kérlek!
- A különdíj egy serleg, melyet a Lo-

vagrend egyik alapítója, a nemrégiben 
elhunyt Benke Laci bácsi tiszteletére 
hozták létre. Akik átadták: Lukács Ist-
ván Oscar-díjas mesterszakács és Kiss 
Dezső Péter a Minőségi Borok Ételek 
magazin főszerkesztője.

- Azért, gondolom csak megvillan-
tottad a képességeidet lecsó terén is?!

- Természetesen! Bár nem egyedül, 
hanem Schulcz Pista barátommal és per-
sze asszonyainkkal, Rózsival és Magdi-
val közösen. Habár az idén is a verseny 
szakmai zsűri elnöke Csukás István író, 
költő barátom volt, természetesen nem 
volt részrehajló, így nem értünk el he-
lyezést.

- Lehet tudni mivel indultatok?
- Hagyományos hartyáni sváb lecsóval; paprika, paradicsom, 

hagyma, só, bors, kömény, pirospaprika, házi kolbász, „kettes 
kolbász” és persze házi füstölt szalonna.

- Ezzel a végszóval, kívánok pompás jó étvágyat minden-
kinek, aki legközelebb Streifer András főztjét kóstolja!

Sajtóközlemény      
Sikeresen zárult a Bro-Ker-Bét Korlátolt Felelősségű Társaság 

„Innovatív megoldás kutatása naposcsibék szállítása és keltetése során 
fellépő dehidratáció megelőzésére, az Európai uniós EC 1831/2003 
normáknak megfelelő szuperabszorbens hidrogél alkalmazásával” 
című projektje. 

A Bro-Ker-Bét Kft. Projektje 2019 szeptember 18-án zárult. A 
projekt a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap támogatá-
sával valósult meg. 

A tervezett K+F+I projekt célja az volt, hogy egy olyan korai 
takarmány-kiegészítőként funkcionáló polimer gélt alkossunk meg, 
amely számos kedvező tulajdonsággal rendelkezik: Amellett, hogy 
biztosítja a naposcsibék megfelelő hidratáltságát, fontos feladatot lát 
el az emésztő rendszer mikrobiomjának kialakításában és a szállítás 
folyamán annak fenntartásában ennélfogva lehetővé teszi a termelés hatékonyságának növelését, úgy hogy kiküszöböli a nem kívá-
natos hatások egy részét (a passzív immunitás csökkenése, súlyvesztés és patogén baktériumok okozta fertőzések). 

A megvalósult termék(kör) célja továbbá, hogy a hidrogéllel az alapvető elemeken, mint például proteineken, peptideken, 
aminosavakon, zsírokon és vitaminokon túl újdonságként probiotikus baktérium-kultúrákat is bejuttathathatunk, melyek segítik a 
takarmányok jobb felhasználhatóságát, emészthetőségét. A probiotikus hatás kifejezetten kedvező, mivel a bélmikrobiota kialakítá-
sára az első életnapok a legalkalmasabbak. A kétéves projekt eredményeként létrejött két olyan technológia, amelyeknek a iparjog 
oltalmi eljárását megkezdtük. Az egyik technológia vonatozik a létrejött Szuperabszorbensre, a másik a létre jött korai takarmányo-
zási technológia kijuttató rendszerére. 

Bizonyítást nyert, hazai és külföldi próbáink alkalmával, hogy a csibék 1-1,6 grammal nagyobb testtömeggel érkeznek a hiz-
laló telepre, bioaktív komponenstől függően a naturális mutatók egyes paraméterei is javultak különböző mértékben. 

Az eredmények megnevezése: (1) korai a keltetőben induló brojler takarmányozási takarmányozási rendszerrel előállított 
naposcsibe (2) egy az EC 1831/2003 I. Mellékletében szereplő anyagokból előállítható szuperabszorbens gyártási technológia. 

A projekt a Bro-Ker-Bét Kft. Újhartyáni központjában és szigetcsépi telepén, illetve külső helyszíneken valósult meg.

Streifer András az Első Magyar Fehérasztal Lovagrend idei különdíjasa
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Jöjj el kedves templomi évnyitó, minden gyermek 
várva vár… Ez nem vicc!  Ugyanis mostantól nagyon 
szép, nem túl nagy, de 50 gyermek fogadásra kényel-
mes, alkalmas termeink épültek.

A fejlesztés során négy olyan helyiséget sikerült ki-
alakítanunk, ahol már nagyobb csoportokat is tudunk 
fogadni.  

1. Kibővült a templom sekrestyéje, így a templomi 
szereplések alkalmával bőven jut hely a felsőruhák, 
hangszertokok elhelyezésére, átöltözésre, sőt mosdásra 
is van lehetőség.

2. A plébánia nagy terme 30 db körbe tett székkel 
már az elmúlt jegyes-kurzuson is megtelt. A két szoba 
nyitottá tételével további 20 fő befogadására alkalmas.

3. Felújítottuk a plébánia pincéjét is, amely így szin-
tén alkalmas 50 fő ülő fogadására.

4.A plébánia megújított szárnyában levő nagy terem 
ugyancsak 50 fős. 

Már valószínűleg többször is elmondtam, hogy plé-
bániai közösségeket szeretnék építeni.  Egy jó plébánia 

a közösségek közössége. Az építkezéssel ezt jól tudnám 
érzékeltetni. Egy szép, és erős ház egymáshoz illesztett 
téglákból áll. Nemcsak úgy összedobálva, hanem sa-
játos funkciót adva mindegyik darabnak.  Mindegyik 
darabnak „éreznie” kell az ő nélkülözhetetlen fontos-
ságát. Ezt a nagy egészet tekintve nem „látja át”, csak 
a mellette levőkhöz tud kapcsolódni.  Egy-egy résznek 
viszont jól össze kell illeszkedni, ezáltal tudják betölte-
ni közös feladatukat. 

Ha a hasonlatnál maradok és a közösségek és azok 
tagjai az építőkövei a plébánia közösségeinek, akkor 
jól állunk.   Biztos közösségeink már vannak:  az  egy-
háztanács, a Mária légiós lelkiségi közösség, a gitáros 
ének és  zenekar, egy családos  közösség.

Alapítani szeretnék újabb családos közösségeket, 
karitász csoportot, gyerek skólát /énekkart/, ifjúsági cso-

portot. Helyünk már van és akár egyszerre egyidőben is 
lehetnek a plébánián. 

Közösségépítő munkával szeretném megtölteni a te-
reket. Van egy nagyszerű könyvem, a címe ÚJRAÉPÍT-
VE.  Ez a könyv éppen az életszerűen működő plébáni-

ákról szól.  Az idén a családközösségeinkkel ezt fogjuk 
végig beszélgetni.  Minden találkozás alkalmával egy 
gondolat és vitaébresztő bevezető előadást fogunk hall-
gatni, éneklünk, imádkozunk, tárlatot nézünk.  Az új 
helységeink már fel is vannak szerelve képfüggesztő 
lécekkel, és képekkel. Vannak mozgatható paravánja-
ink, amelyekre gombos tűvel is gyorsan fel lehet illesz-
teni egy megmutatandó képet. Ide kerületnek a gyere-
kek aranyos, friss képei.

A Templomi Tanévnyitón élvezhettük először a plé-
bánia tágasságát. A  templomban volt egy színes elő-
adás, amelyet egy afrikai missziós orvos tartott. Egy 
afrikai papot is hozott magával, aki prédikált. Közben a 
gyermekeknek a teremtésvédelemről volt egy előadás a 
közösségi házunkban.

Igazi kincsekkel is gazdagodtunk a felújítás során. A 
plébánia régi szobáiban újabb cserépkályhákat építet-
tünk, amelyeket a padláson talált cserépkályhacsempe 
töredékeiből készítettünk apró kiegészítéssel. Ebben az 
értékmentésben ismét Rizmajer Tibor és munkatársai 
segítettek.

Az egész plébániafelújítás Adamcsikék munkája, a 
villanyszerelést a Zsitva cég csinálta, a festést Klemenc 
Tibor, az ács munkát Gubicza Norbert, az asztalosmun-
kákat Gacsal Antal, a vízszerelést Horváth József, a pa-
dokat Streifer András, a fa lépcsőt Talapka Tibor. 

Én is megfi zettem, de Isten is fi zesse meg munkáju-
kat.

Reménykedve a legjobbakban, egy nagyot előbbre 
lépve, Üdvözlöm az újhartyániakat.  

Hefl er Gábor plébános

Plébánia-otthon gyermekeknek, szülőknek, időseknek
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Sajtóközlemény 
 
Újhartyán Város általános iskolájának energetikai 
korszerűsítése 
2019/09/27 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Újhartyán Város Önkormányzata a KEHOP-5.2.9-16-2017-00179 számon nyilvántartott pályázatát 
2017.12.12-én nyújtotta be a hatósághoz. A Támogató 2019.05.28. napon született döntése alapján 
116 456 000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült. A támogatás mértéke: 98,13%. Az projekt 
összköltsége: 123 888 117 Ft. A város a munkaterületet a kivitelező számára 2019.07.15-én adta át. A 
2019.szeptemberében keletkezett támogatási szerződés értelmében a beruházás még az idei 
esztendőben befejeződik. 
 
A 123,888 millió forintos beruházásnak köszönhetően a Város az Intézmény fenntartását 
költséghatékonyabban tudja majd biztosítani. A kivitelezéssel december végére végeznek a 
szakemberek, így már év végétől az európai uniós támogatásnak köszönhetően környezetbarát és 
gazdaságosan üzemeltethető intézménnyel fog gazdagodni a város. 
 
Az épület energetikai fejlesztése több szempontból is indokolt. Az épület hőtechnikai tulajdonságai a 
készítés időpontjában érvényes előírásoknak megfeleltek, azonban ma már erősen alulméretezettek. A 
projekt célja az épület hőtechnikai adottságainak javítása, valamint hőveszteségeinek csökkentése. 
 
A korszerűsítés során kicserélik az iskola épületénben, valamint a tornateremben és az étkező eredeti 
részén található nyílászárókat. Megtörténik a jelenleg meglévő betonburkolatos lábazat szigetelése, 
valamint az épületek homlokzatának és mennyezetétnek hőszigetelő rendszerrel való szigetelése is.  
 
Az uniós támogatásból finanszírozott korszerűsítésnek köszönhetően az Intézmény energetikai 
szempontú korszerűsítése az üzemeltetési, fenntartási költségek csökkenését fogja eredményezni, 
amely nemcsak az Önkormányzatnak jelent költségmegtakarítást, de a csökkenő energiahordozó 
felhasználás környezetvédelmi szempontból is előnyös. 
 
 
Projekt azonosító száma: KEHOP-5.2.9-16-2017-00179 
 
Kedvezményezett: Újhartyán Város Önkormányzat  
 
Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege: 116 456 000 Ft 
 
A projekt megvalósítási időszakának tervezett időpontja: 2019.07.15.  
 
A projekt fizikai befejezésének tervezett időpontja: 2019.12.31. 
 
A projektről bővebb információt a www.ujhartyan.hu oldalon olvashatnak. 
 
 
 
 

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programok Irányító 
Hatósága KEHOP-5.2.9 azonosítószámmal rendelkező "Pályázatos épületenergetikai felhívás a 
közép-magyarországi régió települési önkormányzatai számára" pályázati kiírás keretében Újhartyán 
Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be az Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola 
épületének épületenergetikai felújítására. A pályázaton a város 116 456 000 Ft összegű, vissza nem 
terítendő támogatásban részesült. A támogatás mértéke: 98.13%. 
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