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Újhartyán Város Önkormányzata az idei esztendőben a 
beérkezett javaslatok alapján döntött arról, hogy 2021-ben 
Díszpolgári címet adományoz Hölle Martinnak.

Hölle Martin, a hazai és a nemzetközi lovassport legfi -
atalabb fogathajtó világbajnoka. Mindössze 24 évesen hét-
szeres világbajnok. 2017-ben és 2019-ben a Nemzetközi 
Lovas Szövetség szakágában a legjobbnak választotta. Két-
szer nyerte el a Magyar Lovas Szövetség által adományo-
zott „Az Év legjobb lovassportolója” címet. Két alkalommal 
lett az „ÉV LEGJOBB EGYETEMI SPORTOLÓJA”. 2019 
október 23-án világbajnoki címének megvédése elismeré-
séül. „Agrárminiszteri elismerést” kapott. 2013-ban lett a 
fogathajtósport ÖRÖKÖS BAJNOKA. 2020 március 15. 
alkalmából átvehette Áder János, a Magyar Köztársaság 
elnöke által adományozott „Magyar Arany Érdemkereszt” 
elismerést.

Az Újhartyáni Gyémánt Lovasudvar SE ötszörös fogat-
hajtó világbajnoka. Üstökösként robbant be a nemzetközi 
lovassport életébe. Még csak 16 éves volt, amikor a Fran-
ciaországban rendezett felnőtt világbajnokságon egyéni vi-
lágbajnoki címet szerzett póni 1-es fogathajtó kategóriában. 
Ezzel a győzelmével a sportág legfi atalabb felnőtt fogathajtó 
világbajnoka lett.

13 évesen korosztályos Európabajnokként kezdte érem-
gyűjtését.  2010-ben egyéniben és csapatban is győzni tudott. 
A felnőttek között 14 évesen mérette meg magát először. A 
2011-ben a Lipicán rendezett felnőtt póni fogathajtó világ-
bajnokságon egyéniben, póni 1-es kategóriájában az előkelő 
ötödik helyen végzett.  2015-ben egyéni ezüstérmes lett a 
Bredában rendezett világbajnokságon. Ezt követően kategó-
riát váltott. 2016-ban átült a kettesfogat bakra. 2017-ben a 
Lipicán, 2019-ben a németországi Drebkauban, majd 2021-
ben a hollandiai Kronenbergben rendezett kettesfogathajtó-
világbajnokságon egyéniben is és csapatban is világbajnoki 
címet szerzett.

Ezen a XIX. Kettesfogathajtó világbajnokságon sporttör-
ténelmet írt a csapattársaival, hiszen egyéniben is és csapat-
ban is öt egymást követő világbajnokságon védték meg a 
magyar fogathajtók a világbajnoki elsőségüket. 2013-ban, 
2015-ben, 2017-ben, 2019-ben és 2021-ben. Az utóbbi há-
rom alkalommal Hölle Martin vezérletével.

Dabason a Táncsics Mihály Gimnáziumban végzett. Si-
keresen felvételizett a Corvinus Egyetemre, ahol tanulmá-
nyait az idén fejezi be és most a Testnevelési Egyetemen 
másoddiploma megszerzését tűzte ki célul. A tanulás mellett 
a GASTLAND FLIGHT CATERING LTD ügyvezetőjeként 
dolgozik.

Sikeres sportpályafutása során - 10 év alatt hét világbaj-
noki aranyérmet, egy ezüst és egy bronzérmet nyert. Magyar 
bajnok, kétszeres Magyar Hajtó Derby győztes, fedett pá-
lyás magyar bajnok.

Az elmúlt évtizedben eredményeivel ismertséget és elis-
mertséget hozott Újhartyán városának itthon és külföldön 
egyaránt. Szorgalma, kitartása, tehetsége, céltudatossága ré-
vén példaként állítható életútja a mai fi atalok elé.

A fi atal világbajnok büszke arra, hogy Újhartyánon szü-
letett. Büszke azokra az értékekre, amelyeket szüleitől, 
nagyszüleitől kapott és mentén ma is halad. Ezen értékek a 
munka szeretete, a tudatosság, a tisztelet és az alázat. Milan 
Kundera – mondta egyszer: A fi atalemberek végül is nem 
tehetnek róla, hogy játszanak; kialakulatlanok, de egy kiala-
kult világba állítják őket, s nekik kialakult ember módjára 
kell viselkedniük. Gyorsan előszedik tehát azokat a formá-
kat, mintákat, sémákat, amelyek tetszenek és megfelelnek 
nekik, amelyek illenek hozzájuk - és játszanak. Martin meg-
tanulta, hogy ha csak azt teszi, ami nem esik nehezére, soha 
nem lesz sikeres. Tudja, hogy saját eltökéltsége arra, hogy 
sikeres legyen, fontosabb bármi másnál. A pályán folytatott 
küzdelmek megtanították arra is, hogy annak, aki fegyelme-
zi magát, jobbak az esélyei a győzelemre. A csúcson mindig 
van hely, de annyi sosincs, hogy leülhessen. Többször nyi-
latkozta, hogy a győzelem önbizalmat adhat, de nem szabad, 
hogy teherré váljon, és a vállara telepedjen. Pályafutásának, 
sikereinek az elején tart, de érzi, hogy a siker épp az útban 
van elrejtve, amin végig kell menni, és út közben fogja fel-
fedezni azokat az értékeket, amikért megküzdve több lehet, 
amelyek birtokában a civil életben is tartalmas életet tud 
élni. Szeme előtt tartja, hogy a boldog élet titka az, hogy 
az embernek legyenek sikerei, amelyekre büszke lehet, és 
legyenek céljai, amelyek hajtják.

T.A.

Újhartyán díszpolgára Hölle Martin
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Október 23.-ra emlékeztünk
Az 1956-os forradalom és szabadságharc, a 20. századi 

magyar történelem egyik legmeghatározóbb eseménye.  A 
65. évforduló alkalmából tartottak megemlékezést a város-
unkban. A rendezvényen Schulcz József polgármester ünne-
pi beszédében a következőket mondta:

Ma a magyar történelmünk egyik csodájára emlékezünk. 
Az 1956-os forradalom és szabadságharcra, mely valóban, 
maga volt a csoda, ahogy megszületett és élt, s ahogy szelle-
misége túlélte a kegyetlen megtorlás időszakát.

Senki nem számított rá, még maguk a szegedi egyetemis-
ták sem, hogy az 1956. október 16-án életre hívott Magyar 
Egyetemisták és Főiskolások Szövetségével — melyhez 
többek között a pécsi, miskolci, budapesti és soproni diákok 
is csatlakoztak— elindítják a lavinát. „A szövetség célja — 
szögezték le a Műszaki Egyetemen —, hogy az egyetemek-
ről és főiskolákról kikerülő ifjúság, mely a nemzet agyát van 
hivatva képviselni, ne közönyös passzív tömeg, ne gyáva, 
gerinctelen és önző réteg legyen, hanem népéért, hazájáért, 
boldogabb jövőnkért harcoló bátor, lelkes sereg. Ne riadjon 
vissza az igaz szó kimondásától, hanem képzettségével, tu-
dásával, tehetségével népünket, hazánkat szolgálja. 

Akkor, 1956. októberében Márai Sándor szavaival élve: 
„Meghasadt az égbolt, mert egy nép azt mondta elég volt! 
Igen. A nemzet szíve ott és akkor egyként dobbant, s ez a 
dobbanás megrázta a világot. Emberfeletti erővel győzte le a 
poklot. A forradalmat, bár vérbe fojtották, nem tűnt el nyom-
talanul a történelem süllyesztőjében. Üzenete a mai napig 
itt él közöttünk, annak ellenére, hogy az életüket a magyar 
szabadságért feláldozó hősöket jeltelen sírba, arccal föld 
felé fordítva, összekötözve temették el. A megfélemlítés és 
megtorlás nem volt képes legyőzni, sárba tiporni 1956 szel-
lemiségét.

A történések megértéséhez tudnunk kell, semmi sem volt 
véletlen. A II. világháború utáni kommunista terror, a szov-
jet mintára működő államgépezet olyan rendszert működ-

tetett, ahol mindenkinek meg kellett gondolnia kivel, miről 
beszél, mikor mit mond, mert egy át nem gondolt mondat és 
éjszaka megjelent az a bizonyos fekete autó. A rettegés nem 
volt elég. A családok életét megkeserítette a beszolgáltatás, a 
padlássöprés és a kitelepítés. Az emberek érezték, lépni kell, 
mert ha nem teszik teljesen elveszhet hazánk.

Tamási Áron ekként vélekedett a forradalom okairól:
„Nincs módunkban kitérni a hűség elől. Tizenegy éve 

élünk őrhelyünkön: ezen a földön; szomjazva az emberi és a 
nemzeti lét igaz voltára. Éltünk vágyakozásban az enyhület 
után, de szomjúságunkban itthon a hazugság italát nyújtot-
ták nekünk, a világ pedig kotyvasztott főzetekkel kábított 
minket. Ebben a zavaros veszélyben, a hosszú sóvárgás 
után, emberi és nemzeti létünkben tehetünk-e mást, mint 
amit tettünk?

Magunk főztünk enyhítő és éltető italt magunknak. A kor, 
melyben élünk s amelynek ablakán a jövőbe nézünk, vért 
csordított ebbe az italba. Örök intelem ez, mely egyformán 
szól nekünk magunknak és a világnak. Minket arra int, hogy 
a kor forradalmát magunknak kellett volna végbe vinnünk. 
Mivel nem ezt tettük, hanem ajándékba fogadtuk el, olyan 
esztendők rakódtak történelmünkre, amelyek hagyománya-
inkat elferdíteni törekedtek, természetünket gúzsba kötötték 
és jövendőnk felől kétségekkel kínoztak. Ebben a hamis és 
igaztalan állapotban a nép nem találhatta meg nyugodalmát 
és alkotóerejét, bénaság fenyegette. Ezért kellett megtörtén-
nie annak, ami történik.”

Tisztelt Emlékezők!
Az ’56-os hősök magasra tették a mércét. Példát mutat-

tak hazaszeretetből, haza iránti elkötelezettségből. Ha tudni 
akarjuk, mi is lenne az a szabadság, amit követnünk kell, 
az ő nyomukban kell haladnunk. Ők azok, akik mindenüket 
kockára tették, mindent feláldoztak a nemzet szabadságáért, 
függetlenségéért. Erejük az összefogásban rejlett, egységben 
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léptek fel a diktatúrával és az idegen elnyomó hatalommal 
szemben!

Visszalapozva történelmünkben leszögezhetjük, mi, ma-
gyarok, mindig is vágytunk a szabadságra. Szabadságunk 
eszménye végig kíséri múltunkat, jelenünket, s nélküle nincs 
jövőnk. Mi jól tudjuk, milyen érték a szabadság. Sokszor 
megfi zettük már az árát, arról önként sohasem mondtunk 
le. Nemzetünket a szabadságot jelentő önrendelkezéstől, 
függetlenségtől és a demokráciától csak erőszakkal lehetett 
megfosztani.

Kötelességünk, hogy a hősök emlékét megőrizzük, s az 
ifjúságnak elmondjuk: kik, mit és miért tettek 1956-ban. 
Nekik is tudniuk kell, a pesti srácok és lányok önfeláldo-
zó hősiességről tettek tanúbizonyságot. Szinte fegyverek 
nélkül, közös szívdobbanással, hatalmas elszántsággal a 
legnagyobb túlerővel szemben is képesek voltak fellépni a 
szabadságunkért és a függetlenségünkért. Elmehettek volna 
innen, elfogadhatták volna, hogy a rendszer megváltoztatha-
tatlan. Ők azonban nem ezt tették. Küzdöttek, kitartottak a 
végsőkig, készen álltak arra, hogy életüket is feláldozzák a 
szent szabadságunk oltárán.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
A mi felelősségünk abban rejlik, hogy függetlenségünket, 

hazánk hosszú idő után visszanyert szabadságát mire hasz-
náljuk. Joggal merül fel a kérdés, képesek leszünk-e meg-
őrizni azt és sértetlenül átadni gyermekeinknek, annak ér-
dekében, hogy ők ne is ismerjék meg a kiszolgáltatottságot, 
az idegen elnyomást? Csak akkor és csakis akkor élhetnek 
majd ők büszke magyarként a’48-as, ’56-os elődeink által 
megálmodott szabad hazában, ha mi jól sáfárkodunk az örö-
kül kapott szabadságunkkal, függetlenségünkkel.

Jól tudom, erőt és reményt nem meríthetünk a kudarcból, 
a balsorsból, a sötétségből, csakis a büszkeségre okot adó 
pillanatokból. Ezért feladatunk, sőt kötelességünk az emlé-
kezés.

1956 a vérbe fojtás ellenére ott maradt a magyar szívek-
ben. Megmutatta mire képes ez a kicsiny ország, itt Európa 
közepén, bebizonyította, hogy a nyakas magyarságot nem 
lehet eltiporni. Ma már vitathatatlan az is, a forradalom — 
visszaadva az emberek hitét— képes volt megváltoztatni a 
jövőnket.

A mai korunk eseményeit nézve jól tudjuk, a nemzeti szu-
verenitás és a szabadság megvédése mindennapjaink felada-
ta is, mindannyiunk felelőssége. A pesti srácok biztosították 
nekünk a szabad jövőt. Most a mi közös felelősségünk, hogy 
a következő nemzedékre biztonságos, erős, élhető és legfő-
képp egy független Magyarországot hagyjunk!

A nemzeti függetlenségünk megőrzéséért — hűen ’56 
szellemiségéhez - mindent meg kell tennünk, mert csak így 
maradhat fenn keresztény hazánk!

Ez a közös cél kell, hogy vezessen bennünket! Ne feled-
jük Wass Albert bölcs gondolatát:

„A szabadság nem koldusok tarisznyájába való alamizsna. 
Meghalni érte dicsőség, az igaz, azonban nem elég még ah-
hoz, hogy szabaddá tegye az életben maradottakat, ha azok 
nem vállalják, a rájuk eső részt. Mert a szabadságot, magya-
rok, ki lehet vívni valahogy azzal, ha sokan meghalnak érte, 
de megőrizni csak akkor lehet, ha minden ember, aki életben 
maradt, élni is tud ám érette, napról napra, kemény mun-
kával és tiszta becsülettel. Mindössze hőseinek halála árán, 
ingyen kegyelemből, még nem nyert szabadságot magának 
nép ezen a földön, s nem is fog soha”

Kívánok mindannyijuknak az 56-os hősök emlékéhez 
méltó megemlékezést! 
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Betekintés a képviselő-testület munkájába

2021. augusztus 10-én 
a Képviselő Testület:

– az önkormányzat döntött, hogy a települési önkormány-
zatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó 
kiegészítő támogatásáról szóló pályázati kiírás alapján a pá-
lyázatot benyújtja, és a pályázathoz szükséges 167 640.- Ft 
önerőt a költségvetéséből biztosítja, a szociális célú tűzifá-
ban vagy szénben részesülőtől ellenszolgáltatást nem kér.

–  az Önkormányzat az Étv. 30/A.§ (1) bekezdésében ka-
pott felhatalmazás alapján a településfejlesztési célok meg-
valósítására a beruházni szándékozóval településrendezési 
szerződést köt.

– az önkormányzat úgy döntött, hogy 50.000.-Ft összeg-
gel támogatja a Monori Katasztrófavédelem dabasi kiren-
deltség felszereléssel kapcsolatos beszerzését.

– az önkormányzat úgy döntött, hogy az Újhartyáni Pol-
gármesteri Hivatal Egyedi Iratkezelési Szabályzatát jóvá-
hagyja. Egyúttal hatályon kívül helyezi a 2013. június 26. 
napján hatályba lépett Iratkezelési Szabályzatot.

– az önkormányzat úgy döntött, hogy a 2021. I. félévi le-
járt határidejű határozatokkal kapcsolatos beszámolót elfo-
gadja.

– az önkormányzat úgy döntött, hogy a vészhelyzet meg-
szüntetését követően a Polgármesteri határozatok, rendele-
tek elfogadását a képviselő-testület megerősíti.

– az önkormányzat úgy döntött, hogy a Polgármesteri Hi-
vatal előtti térre korcsolyapályát bérel 3 hónapra 2021. dec-
2022. február.  

– az önkormányzat úgy döntött, hogy hogy a vízműtorony 
használatbavételi engedélyét követően a vízmű területét le-
választja és 1115/2 hrsz-ú számon kerül feltüntetésre a meg-
osztási vázrajz szerint.

– az önkormányzat úgy döntött, hogy a 067/14 hrsz-ú utat 
belterületbe vonja.

– az önkormányzat úgy döntött, hogy a önkormányzat 
tulajdonában lévő 1117 hrsz-ú területet úttá nyilvánítja és 
Ipartelepi útnak nevezi el.

– az önkormányzat úgy döntött, hogy a 067/14 hrsz-ú út 
belterületbe csatolása után az 1117 hrsz-ú Ipartelepi úthoz 
csatolja.

– az önkormányzat úgy döntött, hogy a Wellis 
Magyaroroszág Zrt. részére Újhartyán településen az általuk 
megjelölt buszmegállókba a táblakihelyezést ingyenesen en-
gedélyezi a megküldött tervezet szerint.

– az önkormányzat úgy döntött, hogy az Újhartyáni Ró-
mai Katolikus Templom külső homlokzati felújítására az 
Önkormányzat 10 M Ft támogatást nyújt.

– az önkormányzat úgy döntött, hogy pályázatot nyújt be a 
Magyar Falu Program keretében, a Modern Települések Fej-
lesztéséért Felelős Kormánybiztos és az állami közfeladatot 
ellátó Nemzeti Művelődési Intézet lebonyolításában valósul 
meg a belügyminiszter vette minisztérium által, 2021. január 
1-én 5000 fő vagy annál kevesebb állandó lakosságszámmal 
nyilvántartott kistelepülések önkormányzati támogatására, a 
XIV. Hartyánfeszt Sváb Gasztronómiai és Kulturális Feszti-
vál megrendezéséhez időpont: 2021.09.10-12.

– az önkormányzat úgy döntött, hogy a Fő utca, Monori 
út, a Szép utca és az Újsor utca által határolt lakóövezet-
ben az LF-O/2 övezeti besorolás módosítását engedélyezi 
LF-O/1 övezeti besorolásra. A rendezési terv átvezetésével 
kapcsolatos költségeket a kérelmezők kötelesek viselni, és 
elindítja az ezzel kapcsolatos rendezési terv módosítását.

– az önkormányzat úgy döntött, hogy a Fő utca, a Szép 
utca, a Monori út és az Újsor utca által határolt lakóöve-
zetben tervezett, előterjesztésben szereplő utca nyitásával 
egyetért. Az ingatlantulajdonosoknak alá kell írni a telepü-
lésrendezési szerződést, valamint az ingatlantulajdonosok-
nak saját költségükön ki kell alakítani: - közútnak megfele-
lő utcát, -vezetékes közműveket, 

- közvilágítást. Az Önkormányzat a kialakított és általuk 
elkészített aszfalttal ellátott közutat vesz át a földtulajdono-
soktól.

219/2021.(VI.24.) sz. Képviselő-testületi határozat – az 
önkormányzat úgy döntött, hogy a Fő utca, a Szép utca, a 
Monori út és az Újsor utca által határolt lakóövezet utca nyi-
tásával kapcsolatos út- és közmű, közvilágítás kiépítését a 
beruházónak engedélyezi és a kiépítést követően térítésmen-
tesen átadja az Önkormányzat tulajdonába.  

– az önkormányzat úgy döntött, hogy a Hartyáni Sváb Fi-
atalok Baráti Köre részére a Dettai Edelweiss Tánccsoport 
Hartyánfeszti fellépésük miatti megvendégeléséhez 200.000 
Ft támogatást nyújt. 

– az önkormányzat úgy döntött, hogy a tulajdonát képező 
Újhartyán, Japán fasor út melletti parkoló építését engedé-
lyezi a becsatolt vázrajz szerint.

2021. október 7-én 
a Képviselő Testület:

– az önkormányzat úgy döntött, hogy a Dabasi Tűzoltó-
ság 2020. évi beszámolóját elfogadja.

– az önkormányzat úgy döntött, hogy az Önkormányzat 
2021. évi költségvetés módosítását elfogadja. A teljes rende-
let megtekinthető a www.ujhartyan.hu oldalon.

FONTOSABB  DÖNTÉSEK
Újhartyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete, az előző újság megjelenésétől 

2 alkalommal tartott testületi ülést, ahol az alábbi döntések születtek: 
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2018. január elsejétől megszűnt az egylakásos ingatlanok 
kötelező kéményellenőrzése, az ingatlan tulajdonosának 
feladata időpontot egyeztetni a kéményseprővel és gon-

doskodni az égéstermék-elvezetők 
általános tisztíttatásáról és ellen-
őriztetéséről. 

A Belügyminisztérium Orszá-
gos Katasztrófavédelmi Főigazga-
tóság Gazdasági Ellátó Központ 
Kéményseprőipari szervezete 2016. 
július elseje óta ellátási területén ki-
zárólagos szolgáltatója minden olyan 
családi háznak, amely tulajdonosa 
természetes személy (magánsze-

mély) és az ingatlanba nincs semmilyen gazdálkodó szervezet 
(pl.: Kft., Bt., egyéni vállalkozás) székhelye, telephelye, fi ók-
telepe, levelezési címe bejelentve.

Az állampolgárok időpontfoglalással igényelhetik a vizs-
gálatot! Még a fűtésszezon beköszönte előtt érdemes felvenni 
a kapcsolatot velük, hogy elvégezzék a kéményellenőrzést.

Ingyenes kéményseprés időpont egyeztetést követően le-
het:

Újhartyán településen a lakosság kéményseprője a BM 
Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazdasá-
gi Ellátó Központ Kéményseprőipari Igazgatóhelyettesi 
Szervezet.

Időpontot az alábbi elérhetőségen tud foglalni:
https://kemenysepres.katasztrofavedelem.hu/

ugyfelszolgalat honlapon tud online időpontot kérni
Ügyfélszolgálati Csoport :

Ügyfélfogadási idő: hétfő: 8.00-20.00, 
kedd - péntek: 8.00-14.00 óra között 

Telefon: 1818 / 9 / 1 menüpont
E-mail: kemenysepro.ugyfelszolgalat@katved.gov.hu

További, kéményseprő- ipari szolgáltatás elvégzésére 
jogosult szolgáltatók listája a térségben:

– Abakémény Kft.
– Agria Camino Kft.
– Bagi Barna egyéni vállalkozó
– Filantrop Környezetvédelmi és Fűtéstechnikai Nonprofi t Kft.
– Főkétüsz Fővárosi Kéményseprőipari Nonprofi t Kft.
– Funel Kft.
– Kémény Fejér Megyei Kéményseprő és Tüzeléstechnikai 
   Zrt.
– Kémény Kormológus Bt.
– Kéményseprő Mester Tüzeléstechnikai és        
   Kéményseprőipari Szolgáltató Kft.
– Kéményseprő-Globál Kft.
– Kéményseprőipari Kft.
– Kéményunió Kéményseprőmesterek Kft.
– Magyar Kéményseprő Ipari Szolgáltató Kft.
– Magyar Kürtő Szolgáltató Kft.
– Országos Kémény Ellenőrző Szolgáltató Kft.
– Szegedi Kéményseprőipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
– Tiszta Kémény Kft.
– Urbán István egyéni vállalkozó

A kéményel-
lenőrzés az ön 
otthona és szeret-
tei biztonsága ér-
dekében alapvető 
jelentőségű!

Kérjük tisztelt 
lakosainkat, hogy a kémény tisztántartása, ellenőriztetése ér-
dekében vegye fel a kapcsolatot a Kéményseprőipari Szerve-
zettel és foglaljon időpontot!

Aljegyző

Kéményellenőrzés fűtésszezon előtt

Tisztelt Lakosok!
Az önkormányzat felé több jelzés is érkezett az Újhartyán 

Város Önkormányzat tulajdonában lévő víz és csatornahá-
lózat hálózatfejlesztési díjának (HFH) megfi zetése tekin-
tetében. 

Ennek tisztázása érdekében adjuk az alábbi tájékozta-
tást:

Újhartyán Város Önkormányzat kötelező feladata a víz-
közmű-szolgáltatás. Az önkormányzat tulajdonában lévő 
hálózatot az önkormányzat saját költségvetéséből, illet-
ve pályázati forrásból építette ki évtizedekkel ezelőtt. Az 
önkormányzat, mint tulajdonos kezeli és karbantartja a 
vízközműhálózatot.

Újhartyán Város Önkormányzata 146/2013. (VII.31.) sz. 
Képviselő-testületi határozatával a település területén há-
lózatfejlesztési hozzájárulást állapított meg, melynek díja 
víz HFH díja 200.000.-Ft, szennyvíz HFH díja 200.000.-
Ft. A hálózatfejlesztési hozzájárulást minden olyan lakos-

nak meg kell fi zetnie, aki a meglévő, önkormányzat által 
megvalósított és annak tulajdonában lévő közmű létesít-
ményre kíván rácsatlakozni és a korábban még nem já-
rult hozzá annak megfi zetéséhez. Annak érdekében, hogy 
a lakos saját telekhatárán belül csonkot kapjon a rákötés 
érdekében, hálózatfejlesztési hozzájárulás kell fi zetnie. Az 
igénybe vevő kérelmére a hálózatfejlesztési hozzájárulás 
megfi zetésére egyedi megállapodás alapján, részletfi zetési 
kedvezmény igénybevételére van lehetőség. Erről a Kép-
viselő-testület dönt.

Fontos hangsúlyozni, hogy a magánszemély által az 
önkormányzat felé fi zetett hálózatfejlesztési hozzájáru-
lás nem összekeverendő a szolgáltató által a hálózatba 
történő bekötés díjával!

A hálózatba történő rákötés – közműcsatlakozás - a szol-
gáltató feladata, amelynek nincs hálózatfejlesztési díja. A 
hálózatba történő rákötéséről, vagyis a közműcsatlakozás-
ról minden tulajdonosnak magának kell gondoskodnia. A 
rákötés műszaki feltételeit a DAKÖV dolgozói biztosítják.

Aljegyző
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Tájékoztatjuk Önöket, hogy a 2021. augusztus 19. nap-
ján hatályba lépett vonatkozó jogszabály értelmében min-
den hazai vendéglátó üzlet üzemeltető köteles a Nemzeti 
Turisztikai Adatszolgáltató Központ (a továbbiakban: 
NTAK) üzemeltetője által e célra működtetett elektroni-
kus felületen a regisztrációt elvégezni, az adatszolgálta-
tásra kötelezett vendéglátó üzletek pedig kötelesek ott - a 
vendéglátó szoftver alkalmazásával - napi szinten adatot 
szolgáltatni.

A 2021. évi XCVIII. törvény alapján az egyes kormány-
rendeleteknek a turizmus-vendéglátás ágazatot érintő stra-
tégiai célú módosításáról 
szóló 501/2021.(VIII.18.) 
Kormány rendelet 2021. 
augusztus 19-i hatállyal 
módosította a turisztikai 
térségek fejlesztésének ál-
lami feladatairól szóló tör-
vény végrehajtásáról szóló 
235/2019.(X.15.) Korm. 
rendeletet (a továbbiakban: 
Vhr.). A Vhr. 2. § (15) be-
kezdése értelmében adat-
szolgáltatásra kötelezett 
az a vendéglátó üzlet, 
amely nyugtaadási kö-
telezettségének pénztár-
géppel köteles eleget tenni 
a 48/2013. (XI. 15.) NGM rendelet, azaz a pénztárgépek 
műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló 
pénztárgépek forgalmazásáról, használatáról és szervizelé-
séről, valamint a pénztárgéppel rögzített adatok adóhatóság 
felé történő szolgáltatásáról szóló rendelet alapján.

Ennek alapján minden hazai vendéglátó üzletet regisztrál-
ni kell az NTAK-ba, adatszolgáltatásra azonban nem minden 
regisztrált vendéglátó üzlet köteles, az online pénztárgépek 
használatához köti az adatszolgáltatási kötelezettséget.

A következő vendéglátóhely típusok esetében kötele-
ző a regisztráció és a napi szintű adatszolgáltatás is az 
NTAK felé:

- étterem, TEÁOR’08: 5610 - Éttermi, mozgó vendég-
látás.

- büfé, TEÁOR’08: 5610 - Éttermi, mozgó vendéglátás.
- cukrászda, TEÁOR’08: 5610 - Éttermi, mozgó vendég-

látás.
- kávézó, alkoholmentes italokra specializálódott ven-

déglátóhely, TEÁOR’08: 5630 - Italszolgáltatás
- italüzlet, bár, TEÁOR’08: 5630 - Italszolgáltatás
- zenés-táncos szórakozóhely, TEÁOR’08: 5630 - Ital-

szolgáltatás
- gyorsétterem, TEÁOR’08: 5610 - Éttermi, mozgó ven-

déglátás.

- alkalmi vendéglátóhely, TEÁOR’08: 5610 - Éttermi, 
mozgó vendéglátás.

Az alábbi három vendéglátóhely típusnak kizárólag 
a regisztrációs kötelezettséget kell teljesítenie, de adatot 
nem kell szolgáltatnia az NTAK felé:

- munkahelyi/közétkeztetést végző vendéglátóhely, 
TEÁOR’08: 5629 - Egyéb vendéglátás;

- rendezvényi étkeztetés, TEÁOR’08: 5621 - Rendezvé-
nyi étkeztetés;

- mozgó vendéglátóhely, TEÁOR’08: 5610 - Éttermi, 
mozgó vendéglátás.

Felhívjuk fi gyelmüket, hogy a kereskedelmi tevékeny-
ségek végzéséről szóló 
210/2009. (IX.29.) Kor-
mány rendelet 27. § (6)-(7) 
bekezdései értelmében a 
jegyző a vendéglátó üzlet 
NTAK-ba történő adat-
szolgáltatási tevékenységét 
évente legalább egy alka-
lommal hatósági ellenőr-
zés keretében ellenőrzi.  A 
jegyző köteles értesíteni az 
NTAK-ot azon vendéglátó 
üzletekről, amelyeknek al-
kalmaznia kell vendéglátó 
szoftvert, de azzal nem ren-
delkeznek, vagy az NTAK-

ba nem regisztráltak, vagy a 
kötelező adatszolgáltatási kötelezettségüket nem vagy nem 
megfelelően teljesítik.

A turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól 
szóló CLVI. törvény (a továbbiakban: Turizmus Tv.) 9/C. § 
(1) bekezdése kimondja, hogy a vendéglátó üzlet üzemelte-
tője a tevékenysége megkezdésétől számított 5 napon belül 
köteles regisztrálni az NTAK-ba.

Már működő vendéglátóhelyek üzemeltetője - a Turiz-
mus tv. 12/A. § (1) bekezdése értelmében - az NTAK-ba 
történő regisztrációt 2021. november 1. napjával köteles 
megkezdeni, az adatok szolgáltatására és továbbítására 
pedig 2022. július 1. napjától köteles.

Az Magyar Turisztikai Ügynökség (továbbiakban: MTÜ) 
a vendéglátó üzlet üzemeltetője részére a vendéglátó szoft-
vert térítésmentesen biztosítja. Az NTAK tájékoztatása alap-
ján a regisztrációs felület megnyitása a későbbiekben várha-
tó, bővebb információk hamarosan az NTAK információs 
oldalán lesznek olvashatóak: https://info.ntak.hu/.

Kérdések esetén keressék az MTÜ Ügyfélszolgálatát a 
hét minden napján, 0-24 órában hívható 06-1/550-1855 tele-
fonszámon, illetve a turisztika@1818.hu e-mail címen.

Kérjük fenti tájékoztatásunk szíves tudomásulvételét, a 
jogszabályban foglaltak teljesítését!

aljegyző

TÁJÉKOZTATÓ A VENDÉGLÁTÓ ÜZLETEK NTAK-NÁL 
TÖRTÉNŐ KÖTELEZŐ REGISZTRÁCIÓJÁRÓL
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Idősek köszöntése a városunkban

30 éve, hogy az ENSZ közgyűlése október 1-jét az Idősek Világnapjává nyilvánította. Ebből az alkalomból Újhartyán 
Város képviselő-testülete nevében Schulcz József polgármester egy-egy szál rózsával, valamint egy jó hangulatú, zenés 
műsorral köszöntötte a település szépkorú lakosságát. A Faluközpont dísztermében tartott ünnepségen Karda Beáta koncert-
je hozta vissza a zenén keresztül a fi atal évek vidám pillanatait.  

Az Idősek világnapján fontos elismernünk szüleink, nagyszüleink munkáját, amit életük során elértek és ránk hagytak 
és hagynak. Ma az ő, az önök tapasztalataira, eredményeire építve végezzük a munkánkat, belőlük meríthetünk hitet, erőt, 
bátorságot. Sokat segítenek nekünk tapasztalataik átadásával, véleményük, bölcsességük megosztásával. 

A mindennapi teendőnk mellett, sokszor pont arra, azokra az emberekre nincs elég időnk, akiknek a legnagyobb szük-
sége lenne rá. Ez a világnap kiváló alkalom arra, hogy felülvizsgáljuk az önök felé irányuló, néha-néha bizony elmaradozó 
gondoskodásunkat. Szükséges ez, hiszen a mi életünk is akkor tekinthető értékesnek, ha az idő előrehaladtával saját utóda-
inknak értékesebb világot, példát tudunk átadni. 

Tölli Andrea
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Kerékpárút épült a Fő utcán
Újhartyán Város Önkormányzata még a tavalyi eszten-

dőben, sikeresen pályázott a Magyar Falu Program kereté-
ben meghirdetett, Önkormányzati kerékpárút építése - 2020 
című, MFP-OKE/2020 kódszámú pályázati kiírásra. A visz-
sza nem terítendő támogatás összege 49 815 851 Ft volt. A 
támogatás összege 100%-os intenzitású. Ennek a forrásnak a 
felhasználásával készült el a kerékpárút a Fő utcán. Az elké-
szült útszakasz az egyik legforgalmasabb utunkat tehermen-
tesíti úgy, hogy közben biztosítja a biztonságos kerékpáros 
közlekedés feltételeit. Bár a templom elé forgalomlassító 
járdaszigetet telepítettünk, illetve sebességmérő táblát ál-
lítottunk fel, mégis 70-80 km-es sebességgel hajtanak sok 
esetben ezen a szakaszon az autósok. Itt található a templom, 
ahova még az idősebb emberek jelentős része is kerékpárral 
jár. Sokan ebből az irányból közelítik meg az iskolát, az ön-

Elkészült az Arany János utca 
gyalogjárdájának felújítása

Újhartyán Város Önkormányzata még a tavalyi esztendő-
ben, sikeresen pályázott a Magyar Falu Program keretében 
meghirdetett, Önkormányzati járdaépítés/felújítás anyagtá-
mogatása - 2020 című, MFP-BJA/2020 kódszámú pályázati 
kiírásra. A vissza nem terítendő támogatás összege 4 929 759 
Ft volt. A támogatás összege 100%-os intenzitású, azonban 
ebből csak az anyagot lehetett megvásárolni. A járda felújítá-
sához szükséges munkadíjat az önkormányzat biztosította.

A fejlesztés célja az volt, hogy biztonságosabbá tudjuk 
tenni a település ezen részén a gyalogos közlekedést. Ez az a 
része a városunknak, ahol Dabas és Kakucs felől nagy szám-
ban haladnak rajtunk keresztül az autók. Az úttesten jártak a 
gyerekek az iskolába, az emberek a boltba, a templomba. Az 
átmenő forgalom nagysága miatt igen veszélyes volt ezen az 
útszakaszon közlekedni. 

A közlekedési infrastruktúra fejlesztése hozzájárul az 
alapvető szolgáltatások hozzáférhetőségéének javításához, 
a településkép szépüléséhez. Ezek a fejlesztések elősegítik 
a lakosság életminőségének javulását, hozzájárulnak népes-
ségmegtartó és népességnövelő erejének fokozásához.

kormányzat épületét, az egészségügyi központot, a postát, a 
pénzintézetet, a bankautomatát, az élelmiszerboltot. A meg-
valósult beruházással kényelmesebbé, biztonságosabbá vált 
a közlekedés.
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Korszerű eszközökkel gyarapodott az 
egészségügyi ellátás a városunkban

Újhartyán Város Önkormányzata még a tavalyi eszten-
dőben, sikeresen pályázott a Magyar Falu Program kereté-
ben meghirdetett, Orvosi eszközök beszerzése - 2021 című, 
MFP-AEE/2021 kódszámú pályázati kiírásra. A vissza nem 
terítendő támogatás összege 1 729 296 forint volt. Az elnyert 
összegből a gyermekorvosi ellátáshoz szükséges eszközöket 
szerezte be az önkormányzat.

Parkoló épült a Hunyadi utcában
Városunkban a Hunyadi utca végén az önkormány-

zat parkolót épített. Ezzel a fejlesztéssel hosszú évek 
problémáját sikerült megszüntetnie. A körforgalomba 
való ki – és behajtás, a parkolás balesetveszélyes volt 
ezen a szakaszon, illetve a kapukijárók előtt várakozó 
gépjárművek kellemetlenséget okoztak a környéken 
élők számára.  Ezzel a beruházással lehetővé vált, hogy 
a körforgalomból be – és kihajtók, valamint az ezen a 
területen működő szolgáltatókhoz érkező vendégek, vá-
sárlók biztonságosan tudjanak közlekedni.

Tölli Andrea

MA TELJESÜLT EGY RÉGI ÁLMUNK 
Végre átvehettük egyesületünk TAO pályázaton megnyert 

Toyota Proace Shuttle típusú, 9 fős kisbuszát, mely nagy se-
gítségünkre lesz mostantól a klub logisztikai feladatainak el-
látásában, ovis, utánpótlás és felnőtt játékosaink edzésekre, 
tornákra és bajnoki mérkőzésekre való eljuttatásában, illetve 
ezen túl nem okoz problémát a sporteszközeink és felszere-
léseink szállítása sem.

Utolsó „simításként” új kisbuszunkra hamarosan felkerül 
az egyesület címere is, hogy még büszkébben gurulhasson 

az utakon, tovább 
öregbítve egyesü-
letünk hírnevét. 

K ö s z ö n j ü k 
minden támo-
gató cégnek a 
TAO felajánlását, 
Újhartyán Város 
Önkormányzatá-
nak és képviselő 

testületének a bizalmat és az önrész biztosítását, illetve vé-
gül, de nem utolsó sorban köszönjük a Magyar Labdarúgó 
Szövetség és a PMLSZ igazgatójának, Benkő Tamásnak, 
hogy a 2020/2021-es pályázati időszakban beadott sportfej-
lesztési programunk szakmai tartalmát és fejlesztési céljait 
pozitív elbírálásban részesítették, ezzel lehetővé téve egye-
sületünk további fejlődését.

Hajrá Újhartyán VSE, hajrá pest megyei labdarúgás!

Szaller Anita a Gyermekvár 
Német Nemzetiségi Óvoda 
intézményvezető helyettese
Tanító, tűzzománcozott 

dísztárgykészítő, textiljá-
ték készítő, kézműves bolt 
vezető, kreatív igazgató, 
majd 2011. szeptember 
1-től a Gyermekvár Né-
met Nemzetiségi Óvoda 
alkalmazottja lett és ezzel 
egyidőben német nem-
zetiségi óvodapedagógus 
szakképesítésért kezdett 
tanulmányokba az Eötvös 
József Főiskolán Baján. 
Kiváló tanulmányi ered-
ményének kulcsa nemcsak 
a jó képessége és a szorgalma, hanem az álmainak a tel-
jesítése is, miszerint német nemzetiségi óvodapedagó-
gusként hidakat építhet az újhartyáni generációk között 
a sváb identitás és a hagyományok megőrzése céljából. A 
helyi kultúr-kincs megőrzésének, gondozásának igényét 
édesanyja örökítette át számára.

Anitát jellemzi, hogy rendszeresen gyűjti a korszerű új 
pedagógiai-módszertani ismereteket önképzéssel, vagy 
német nyelvterületeken szervezett több hetes óvodapeda-
gógusi tapasztalással, melyeket innovátorként ad tovább 
a nevelőtestületben. 2015-ben német nemzetiségi szak-
mai vezető megbízást kapott, az intézmény német nem-
zetiségi projektjeit, a német nemzetiségi szakmai munkát 
koordinálta. Kiemelkedő óvodapedagógusi tevékenysé-
geivel, kreatív megoldásaival, a kedves, támogató, em-
patikus jellemével a kollégáink között nagy népszerűség-
nek örvend, így az intézményvezető-helyettesi felkérését 
üdvözölték, egyöntetűen támogatták.

Örömteli és eredményes munkát, jó egészséget kívá-
nunk Anitának az új munkakörében! 

RizmajerI.
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Heli Istvánné, Marika 
Újhartyán első német nemze-
tiségi óvodapedagógusa, vele 
kezdődött az újhartyáni nem-
zetiségi óvodai nevelés 2005-
ben az újhartyáni óvodában. 
Ő az, aki 2009-ben elsőként 
szervezte az óvodai német 
nemzetiségi hetet, aki sok 
éven át mentora volt a szak-
irányú végzettségért tanuló 
német nemzetiségi óvodape-
dagógusoknak. Erre a szak-
mai munkaközösségvezetői 
és intézményvezető helyettesi 
státusza jogosította fel, mely 

feladatkörében személyiségével, tudásával, tetteivel, lojali-
tásával kivívta a környezetének az elismerését, tiszteletét.  

Heli Istvánné, Marika a nevelőtestületünk karizmatikus 
tagja. A rábízott gyermekek érdekében a nevelésükben kitar-
tó és szorgalmas. Sosem elégszik meg azzal, amit a tapaszta-
lataiból az évek során összegyűjtött, rendszeresen részt vesz 
továbbképzéseken, tanulmányi úton. Heli Istvánné 35 évvel 
ezelőtt, 1982-ben szerzett óvónői végzettséget a Kecskeméti 
Óvónőképző Intézetben, majd ennek korszerűsítésére 1999-
ben ugyanitt óvodapedagógus diplomáért tanult. Pályakezdő 
kora óta rendkívül elhivatottan, lelkiismeretesen dolgozott 

SIKERES  40 ÉV AZ ÓVODAPEDAGÓGUS PÁLYÁN
a rábízott gyermekek testi-lelki fejlődéséért. Egyenletesen 
magas szintű szakmai ismerete a folyamatos önképzésének 
következménye.  Alázattal és hittel fordul a sváb hagyomá-
nyaink felé, példa értékűen ápolja azt, ezzel a gyermekek-
nek, családoknak örömteli, gazdag, értékes élményanyagot 
nyújt.2017-ben a Gyermekvár Német Nemzetiségi Óvoda 
nevelőtestületének kezdeményezésére Pest Megye Német 
Nemzetiségi Önkormányzata kiváló szakmai munkájáért ki-
tüntetésben részesítette. 

Marikát 2021. augusztusában a 40 éves közalkalmazot-
ti évfordulója alkalmából ünnepélyes körülmények között 
köszönthettük kollégáimmal. Intézményvezető helyette-
si megbízásában már nem tevékenykedik a jövőben, de jó 
egészségben, lelkesen, szakmája és hivatása iránti nagy tisz-
telettel, szeretettel dolgozik tovább német nemzetiségi óvo-
dapedagógusként a Gyermekvárban.   

                     Rizmajer Ildikó intézményvezető

Pár szót szeretnék mondani a tanévkezdéshez:
A 2021/2022-es tanévet 324 tanulóval és 33 pedagógus 

kollégával indítjuk. Az idén új kollégaként köszöntöm intéz-
ményünkben: Nagyszűcs Beatrix földrajz szakos tanárnőt, 
Balog Majeczki Zita német-magyar szakos tanárnőt, Kar-
száné Szalay Zsófi a kézilabda edzőt, és Surman-Majeczki 
Martin német népismeret óraadót!

Sajnos a Covid-19 helyzet mi-
att továbbra is elővigyázatosnak 
kell lennünk. Az iskola ezért úgy 
döntött, hogy továbbra is mérjük 
a tanulók testhőjét az iskolába lé-
péskor és fertőtlenítjük a kezeket. 
A maszk használata nem kötelező, 
de nem tiltott.

A pandémia nehezebb időszaká-
ban is jól tudtunk együttműködni, 
továbbra is erre az együttműködés-
re építünk. Tisztelettel kérjük segí-
tő együttműködésüket, hogy gyermekeik felkészülésének 
fi gyelemmel kísérésével segítsék munkánkat, szeretnénk, ha 
támogatnák iskolánk céljait, s segítségükre, áldozatos mun-
kájukra mindig számítunk.

Kulcsfontosságú, hogy a kommunikációnk kétoldalú és 

egyértelmű legyen, arra biztatok mindenkit, hogy ha bármit 
nem ért, vagy ha felmerül bármilyen problémája, bátran kér-
dezzen!

Kedves Diákok!
Osztályaitok készen állnak a fogadásotokra. Egész nyáron 

sokat dolgoztak a szakemberek, 
pedagógusok, technikai dolgozók, 
hogy titeket tiszta, néhány helyen 
új bútorokkal felszerelt tantermek 
fogadjanak. Ahhoz, hogy jól érez-
zétek magatokat, az is szükséges, 
hogy vigyázzátok és óvjátok meg 
iskolánkat.

A nyár folyamán 8 tanteremben 
újítottuk fel a padlót, parketta csi-
szolással és lakkozással, vagy tel-
jes műanyagpadló cserével. A tan-
termekben a szükséges tisztasági 

festéseket elvégeztük. Egytanteremben új interaktív eszközt 
szereltünk fel. A tornaterem felújítását elkezdtük, melynek 
keretében a teljes tető felújításra került sor, valamint az öltö-
zők és mosdó helyiségek teljes felújítása van folyamatban.

Bambuk László intézményvezető

Tanévkezdés az iskolában 
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ÚJ PEDAGÓGUSOK AZ ISKOLÁBAN

Balog-Majeczki Zita va-
gyok, férjemmel és két gyer-
mekemmel Dabason élünk.

Dabason nőttem fel, az ál-
talános iskolát ott végeztem, 
majd 7. osztálytól az ócsai 
Bolyai János Gimnáziumban 
folytattam tanulmányaimat, 
ahol 2004-ben érettségiztem. 
Szegeden diplomáztam a Ju-
hász Gyula Pedagógusképző 
Kar magyar és német szakán. 
Német és nemzetiségi német 
szakon az egyetemi végzettsé-
get is megszereztem. Erasmus program keretében lehető-
ségem volt Ausztriában is tanulni. A diploma megszerzé-
se után amint lehetőségem lett pedagógus pályára léptem. 
Számomra a tanítás hivatás, felelősség azokért a gyereke-
kért, akiket oktatok és nevelek. 

Az idei tanévtől térek vissza újra igazán a munkába, 
németet, népismeretet és magyart tanítok felső tagozaton, 
és az 5.b osztályfőnöke lettem. 

Surman-Majeczki 
Martin vagyok, 25 
éves újhartyáni lakos, 
a helyi Német Nemze-
tiségi Önkormányzat 
képviselője, illetve a 
Hartyáni Sváb Fiatalok 
Baráti Köre elnöke. 

Az idei évben fejez-
tem be tanulmányaimat 
a Pécsi Tudományegye-
tem német nemzetiségi 
nyelv és irodalom-föld-
rajz tanári szakán. Jelenleg az egy éves gyakorlatomat 
töltöm a budapesti Német Nemzetiségi Gimnáziumban, 
ahol az óráim többségében földrajzot tanítok. 

Nagy örömömre szolgál, hogy emellett péntekenként 
Újhartyánon én is részese lehetek a német népismeret ok-
tatásának a 7. és 8. évfolyamon. Fontos küldetésnek ér-
tékelem ezt az új feladatot, hiszen bár a népismeret csak 
heti egy órás tárgy, mégis jelentős részben ezen múlik, 
hogy az itt végzett diákok mennyire ismerik meg a telepü-
lésünk múltját, illetve szeretik meg a hagyományőrzést. 
Éppen ezért az oktatás során tudatosan törekszem majd 
bizonyos élménypedagógiai módszerek megvalósítására. 
Többek között gyakran szeretnék majd a gyerekekkel az 
iskola falain kívül is órát tartani, ugyanis azt vallom, hogy 
ily módon érhető el náluk a leginkább a tantárgy szeretete, 
valamint reményeim szerint ennek köszönhetően később 
ők is kedvet kapnak majd a közösségi léthez.

Köszönöm az iskolavezetésnek, hogy fi atal korom el-
lenére megtisztelt a bizalmával, igyekszem rászolgálni 
erre!

Karszáné Szalay Zsófi a 
vagyok. Dabason élek csalá-
dommal – férjemmel és két 
óvodás korú gyermekemmel. 

Gimnáziumi évek alatt 
szerettették meg velem a ké-
zilabda sportágat, játékosként 
az NB I/B-s szintig sikerült 
eljutnom. Sérülések miatt 
abba kellett hagynom aktív, 
versenyzői pályafutásomat, 
viszont a sport szeretete to-
vábbra is megmaradt. Így 

döntöttem el, hogy a későbbiekben ezen a területen sze-
retnék dolgozni, elhelyezkedni.

 A Testnevelési Egyetem hallgatójaként volt szeren-
csém Zsiga Gyula mesteredző mellett elkezdeni edzői 
munkámat. Felkérésére két szakkönyvében is lehetőséget 
kaptam egy-egy fejezet, illetve hozzászólás megírására, 
amit nagy megtiszteltetésként éltem meg. Testnevelő-
edző szakon végeztem, kézilabda sportágra specializálód-
va. Jelenleg a Dabas VSE KC utánpótlásedzője vagyok.

Nagyon szeretem a gyerekeket, ezért mindig is az 
utánpótlásnevelésben igyekeztem elhelyezkedni. Az isko-
la megkeresésére vállaltam el a testnevelő tanári pozíciót. 
Célom a sport megszerettetése a gyerekekkel, kihívásként 
tekintek erre a helyzetre. 

A sporthoz kitartás és fegyelem szükséges, amely ala-
pok - úgy gondolom - az életben is kiemelkedő jelen-
tőséggel bírnak. Játékos, mégis szigorú módszerekkel 
igyekszem a gyerekeket az egészségesebb életmód felé 
terelni. Remélem sikerül elérnem a célomat és a gyerekek 
sok jó élménnyel gazdagodnak majd.

Nagyszűcs Beatrix Irén vagyok. Budapesten születtem 
sváb hagyományú családban.  

Érettségi után a Zsámbéki Katolikus Tanitokeptző 
Főiskolán szereztem 
diplomát vizuális 
műveltségi szakterü-
lettel. Később ezt bő-
vítettem egy földtrajz 
tanári diplomával.  

13 éve élek 
Újhartyánban. Három 
gyermekem van, a 
legkusebb szintén ide 
jár iskolába.  

1997-től tanítottam 
Inárcson földrajzot, 
honismeretet s rajzot. 
Nagyon örültem an-
nak a lehetőségnek, 
hogy az idei tanévet 
itt Újhartyánban kezd-
hetem el.
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Hogyan is kezdődött? Mi az a „Málenkij Robot”? Ma 
már, a magyarországi németek jóvátételi munkára történő 
elhurcolása után 76 évvel, ki is emlékezik a történtekre? 

Azoknak biztosan emlékezni illik, akiknek családjában, 
rokonságában érintett személyt a történelem. A 0060. sz. 
orosz katonai parancs többek között a következőkről ren-
delkezett: „Minden német származású munkaképes személy 
mozgósítandó és jelentkezni tartozik: férfi ak 17-től 43, nők 
18-tól 30 éves korig.”

Újhartyánban 300-400 személyt tereltek az akkori Köz-
ségházára 1945. ja-
nuárjában és végül 
- későbbi levéltári 
adatok alapján – 
168 személyt hur-
coltak el jóvátételi 
munkára Ukrajnába 
a Donyeci meden-
cébe, legtöbbjü-
ket Novi Donbasz 
– Sznyizsnoje te-
lepülés mellé bá-
nyavidékre. Sokan 
meghaltak a láge-
rekben, de sokan 
haza is tértek, az 
utolsó „transzport” 
1949. november 
5-én.

„Fekete volt az 
út”, mikor a helyi 

lakosság fogadta őket – nyilatkozta több visszaemlékező 
Szebeni Ilona könyvében a rendszerváltás utáni első évek-
ben. 

Orosz János akkori plébános kezdeményezésére emlék-
művet állított a lakosság, melyet a helyi német nemzetiségi 
önkormányzat a GULAG emlékévben felújított és az emlék-

A hartyáni Ukrajnások emlékmiséje

művön feltüntette mind a 168 elhurcolt nevét. Néhány éve 
újabb felajánlás érkezett az újhartyáni Svébis család részéről 
és a Fő utca végén elkészült a „Málenkij Robot” emlékmű, 
Szemők Zsuzsa művésznő alkotása.

Azóta már a sok szenvedést megjárt „Ukrajnások” 
(Hartyánon így hívta őket a nép!) unokái, sokszor dédunokái 
csak az emlékezők. Nekik is szól a meghívás, emlékezzetek 
nagyszüleitekre, dédszüleitekre! 

Minden év november 5-én a családtagok emlékmisét ren-
delnek az újhartyáni templomban, így lesz ez idén is! Az 
emlékező szentmise végén gyertyát, mécsest gyújtunk a 
templom melletti emlékműnél. 

Várunk minden emlékezőt.
Utóirat:
2013-ban dabasi motorosok felkeresték a Donyeci meden-

cét, megtalálták Novi Dombasz települést, Újhartyán lakos-
sága emléktáblát küldött a helyszínre, ez állt rajta: „Egyetlen 
bűnük a származásuk volt.”

 Lauter Antal

Barátságfával és emléktáblával gazdagodott 
a Grassalkovich tér

Szeptember 10-én, a Hartyánfeszt előestéjén barát-
ságfa-ültetésre került sor a Grassalkovich téren. A Dettai 
Edelweiss Tánccsoport, illetve a Hartyáni Sváb Fiatalok 
Baráti Köre ezzel a gesztussal kívánt emléket állítani hat 
éve tartó baráti kapcsolatuknak, valamint nem titkolt 
szándékuk volt felhívni a fi gyelmet a határon túli kap-
csolatok fontosságára. Az újhartyáni barátságfa elülteté-
sét már egy korábbi ünnepi alkalom is megelőzte, hiszen 
a nyár folyamán a dettai sváb búcsú keretében szintén el-
ültettünk egy hársfát a bánsági kisváros központjában.

Az olvasók körében talán többekben is felmerül a kérdés, 
hogy hogyan is jött létre ez a baráti kapcsolat, mi előzte meg 
a barátságfa elültetését? 

2015-ben egy Kárpát-medencei német kapcsolat kiépí-
tését tűzte ki célul egyesületünk. Több email is kiküldésre 
került, írtunk többek között erdélyi szász és szatmári sváb 
csoportoknak, de ezek a próbálkozások sikertelennek bizo-
nyultak. Küldtünk még egy emailt a bánsági sváboknak is, 
de igazából sok reményt már nem fűztünk a hozzá, hogy 
sikerrel zárul a kapcsolatkeresésünk. Mégis egy őszi délutá-
non válaszlevél érkezett a Bánságból, Edith Singer, a Temes-
vári Német Fórum vezetője jelezte felénk, hogy nemrégiben 
alakul egy német ifjúsági tánccsoport Dettán, ők biztosan 
nyitottak lennének a megismerkedésre. Így kerültünk végül 
kapcsolatba Samantu Ilonával és Gerharttal, akik az első be-
szélgetésünktől kezdve nagyon nyitottak voltak felénk. 
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Az első személyes találkozásunk 2016-ban szintén a 
Hartyánfeszt keretében történt, bár akkoriban még a cso-
portjuk tagjai túl fi atalok voltak hozzánk képest, mégis úgy 
gondolta mindkét fél, hogy érdemes belevágni a kapcsolat-
építésbe. (Az idő minket igazolt, az évek alatt a dettai gyer-
mekek is felcseperedtek, mára már egyáltalán nem jelent 
gondot a néhány évnyi korkülönbség.) Ennek a jegyében 
kaptunk meghívást a 2017-es dettai sváb búcsúra, amelyre 
önálló tánckoreográfi ával is készült egyesületünk. 

A feledhetetlen utazást további események követték. 
2018-ban meglátogattak minket az Hartyáni Sváb Lakoda-
lom keretében, sőt az esti műsorunkat a bánsági sváb lako-
dalmas bemutatásával is gazdagították. Szintén ebben az 
évben közös erdélyi utazáson vettünk részt, melynek célját 
a romániai németek megismerése képezte. Ennek az utazás-
nak a dettai estéjén került megkötésre az a testvérszervezeti 
megállapodás, amely a kialakult baráti viszonyt még inkább 
elmélyítette, ezt követően még intenzívebbé vált a kapcsolat-
tartás. 2019 tavaszán, Kübekházán közös táncszemináriumot 
tartottunk, itt sajátítottuk el azokat a koreográfi ákat, amellyel 
2019 nyarán ismét szerencsénk volt részt venni a nagysza-
bású dettai búcsún. Sőt, erre az alkalomra még a Sváb Parti 
Zenekar is elkísért minket és nekik köszönhetően több mint 
30 év után volt ismét igazi búcsúbál Dettán! Ez a sorozat 
valószínűleg tovább folytatódott volna, ha nem tört volna ki 
a világjárvány, amely következtében közel két éven keresztül 
csak az online térben tudtunk találkozni egymással. 

Éppen ezért jelentett különösen nagy örömet mindkét fél 
számára, hogy az idei nyáron bepótolhattuk az eredetileg 
2020-ra tervezett dettai barátságfa-ültetést, illetve, hogy az 
aktuális járványügyi szabályozás még a Hartyánfeszten való 
találkozást is lehetővé tette. 

Az újhartyáni barátságfa-ünnepség egy kétnyelvű szent-
misével vette kezdetét, majd a téren meghalogattuk a ma-
gyarországi németek és a bánsági svábok himnuszát. A 
himnuszokat követően mindkét vezető beszédében emlé-
keztetett a közös származás fontosságára. Mint mondták, 
őseink a 18. században az ún. Ulmer Schachteleken együtt 
kezdték meg útjukat az új hazába, ma nekünk, mint a fi atal 
korosztály képviselőinek, az az elsődleges feladatunk, hogy 
ezt az utat közösen is folytassuk, határokat átívelően, egyet-
értésben, a barátság szellemisége által vezérelve. Beszéd-
jükből megtudhattuk, hogy nem véletlenül esett a hársfára 

a választás, hiszen ez a fafajta szív alakú leveleivel a német 
nép fája, amely mindig is kiemelkedő jelentőséggel bírt a 
német közösségek életében. Ezt követően Surman Edit, az 
emléktábla megalkotója is kifejezte elismerését a kezdemé-
nyezés kapcsán, illetve kifejtette, hogy mi inspirálta a legin-
kább a kerámiatábla készítésekor. Majd Hefl er Gábor atya 
áldását követően ünnepélyesen is elültetésre került a barát-
ságfa, valamint leleplezésre került a hozzá tartozó tábla. A 
műsor záróakkordjaként német népdalokat hallhattak, illet-
ve bánsági sváb táncokat láthattak az érdeklődők, a moz-
galmas nap pedig közös vacsorával zárult a Bagolyfészek 
Kézművesházban. 

Persze a dettai látogatás még itt nem ért véget. Másnap 
a Hartyánfeszten is megcsodálhattuk nemzetközi hírű tánc-
tudásukat, valamint vasárnap velük közösen vettünk részt 
Ferenc pápa budapesti szentmiséjén, amely mindannyiunk 
számára életre szóló élmény marad.

Ezúton is szeretnénk köszöntet mondani mindenki-
nek, aki bármilyen formában hozzájárult az ünnepség 
sikeréhez. Hálásan köszönjük Újhartyán Város Önkor-
mányzatának a dettaiak vendéglátásához nyújtott támo-
gatását, Surman Editnek az emléktáblák megalkotását, 
Gyetkó Istvánnak a tartószerkezet elkészítését, Dormány 
Zoltánnak és Zsolnai Richárdnak a fa beszerzésében és 
ültetésében nyújtott segítséget, Lauter Antalnak a műsor 
összeállítását, a Bagolyfészek dolgozóinak a vendégek 
szívélyes fogadását és végül, de nem utolsó sorban Fajth 
Józsefnak az igazi hartyáni savanyút!

Surman-Majeczki Martin
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A 2021-es esztendő, az elmúlt évhez hasonlóan, igazi ki-
hívások elé állította a közművelődés területén dolgozókat. 
Kreativitásra, leleményességre volt szükség, hogy a virtuális 
térben is tudják közvetíteni a kultúrát, kapcsolatot tudjanak 
tartani az emberekkel, életben tudják tartani a lelkesedét, a 
programokat.

Szinte minden településen hasonló kihívásokkal küzdöt-
tek. Mindenki a saját tapasztalatait felhasználva kereste a 
lehető legjobb megoldást, a legjobb formát a kultúra köz-
vetítésére. Surman-Lang Helga művelődésszervezővel a 
hartyáni tapasztalatokról beszélgettünk.

T.A.: A pandémiával terhelt 2021-es esztendő első felé-
ben, hogyan sikerült a hagyományos programokat megva-
lósítani?

L.H.: Az elmúlt évhez hasonlóan a kulturális élet, a prog-
ramok egyfajta virtuális térben zajlottak.  Az Újhartyán 
Közművelődése Facebook oldalon és a Mag TV adásaiban 
sikerült a már jól megszokott rendezvények hangulatát fel-
idézni.

T.A.: Az évszakokhoz, ünnepkörökhöz kapcsolódóan mi-
lyen események történtek?

L.H.: A már említett két kommunikációs felületen meg-
emlékeztünk a Magyar Kultúra Napjáról, majd márciusban 
az 1848-49 - es forradalomról. A Bagolyfészek kreatív csa-
pata folyamatos online foglalkozásokkal próbálta a gyereke-
ket és felnőtteket is egyaránt elfoglalni, kicsit kizökkenteni 
a pandémiás helyzetből. Valentin napkor képeslapot készí-
tettünk, Farsang hetében élő adásban vezettük be a nézőket 
a fánksütés rejtelmeibe. Kézműves foglalkozást tartottunk a 
Föld napja, Méhek napja, Madarak és Fák napja, valamint 
Anyák Napja alkalmából. Eközben egy másik kulturális 
színtéren zenés online irodalmi estnek adtunk helyet, me-
lyen Surman Viktor amatőr novellaírónak néhány művét, 
Röck Gábor és Borbély Ferenc zenei kíséretével Zsolnai Ri-
chárd adta elő. Nőnap alkalmából szintén online kézműves 
foglalkozást tartottunk a Bagolyfészekben, majd a Költészet 
Napja alkalmából Lauter Linda szavalta el a Szabó Lőrinc 
Tavasz című versét. 

Húsvét közeledtével – a Bagolyfészek kézművesei közre-
működésével- egy óriás nyuszi és tojások lepték el a Város-
háza előtti teret, ahol tojáskereső programmal kedvesked-

tünk a gyerekeknek. Ezt követte az Aszfaltrajz Mozgalom 
kezdeményezése, melyhez Újhartyán Város is csatlakozott.

A helyi zenészeknek köszönhetően május 1-én a hagyo-
mányokhoz híven zeneszóra ébredtünk.

Trachtag - a Népviselt Napja. A Hartyáni Sváb Fiatalok 
Baráti Köre és Újhartyán Közművelődése is csatlakozott 
a Zentrum.hu kezdeményezéséhez és egy héten keresztül 
minden nap feltöltöttünk egy népviseletes montázst az olda-
lainkra. Csatlakoztunk a Közösségek Hete országos rendez-
vénysorozathoz is, ahol Újhartyán Helyi Értéktár Bizottsága 
bemutatta a helyi értékeinket. 

Június 4-én, már szűk körben megtarthattuk a Trianoni 
megemlékezést és koszorúzást is.

T.A.: A nyári időszak milyen változásokat hozott?
L.H.: A legfontosabb, hogy a nyár beköszöntével végre 

kinyithattuk a művelődési színtereink kapuit. Végre úgy 
szervezhettünk programokat, hogy már nem csak különböző 
csatornákon keresztül, hanem fi zikálisan is együtt tudtunk 

Közművelődés a pandémia árnyékában
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L.H.: Kompromisszumos megoldás született. A nagyze-
nekari koncerteket nem mertük bevállalni, így visszatértünk 
a kezdetekhez. Azaz a színpadon a helyi fellépők, óvodások, 
iskolások, fúvószenekaraink biztosították a látnivalót. A sát-
rakban természetesen a hagyományokhoz híven a civil szer-
vezetek kínálták a tradicionális ételeket. Az estét az utcabál 
zárta, ahol a Presszó Band zenélt. 

T.A.: Az őszi időszak kedvenc és igen látogatott prog-
ramja volt az Újhartyáni Színházi Esték sorozat, valamint a 
MOZI vetítései. 

L.H.: Nagy örömünkre újból meg tudjuk tartani ezeket 
a programokat. Az Éless-Szín előadásában folytatódnak az 
Újhartyáni Színházi Esték, 2021. október 14-én 19:00 órai 
kezdettel Bridge, a nagy játszma volt látható a Faluközpont 
Dísztermében. Újra premier fi lmekkel várjuk a nézőket 
MOZI előadásinkra is. Az Idősek napja alkalmából Karda 
Bea dalait hallhatták a Faluközpont Dísztermében. A jár-

ványügyi szabályokat fi gyelembe véve folytatódik a Baba 
Mama Klub, az OM chanting, kiállítások, varró-tanfolyam, 
valamint a tavalyi évben elhalasztott programok szervezé-
se is. Az Újhartyáni Könyvtár továbbra is várja az olvasni 
vágyókat, folyamatos könyvajánlóit nyomon követhetik a 
könyvtár Facebook oldalán. Folytatódnak az irodalmi estek, 
új helyszínen a régi Hivatal nagytermében. Az előttünk álló 
rendezvényekről a honlapon, valamint a közösségi médiá-
ban és a Mag Televízióban is tájékozódhatnak majd. Szeret-
nénk, ha újra együtt tudnánk lenni. Éppen ezért szeretettel 
várjuk régi-és új látogatóinkat programjainkra Újhartyán 
Város Közművelődése nevében!

     Tölli Andrea

lenni. Ezt az örömünket fejezte ki az a sok-sok vidám és 
mókás esernyő, amikkel a Városháza előtti teret díszitettük

T.A.: A Bagolyfészek mindig hangos a nyári programok-
tól. Mit sikerült ezek közül megvalósítani?

L.H.: A Bagolyfészekben és Tájházban láttuk vendégül a 
Grassalkovich Antal Német Nemzetiségi Általános Iskola 
osztályát, majd karaoke és palacsinta partit szerveztünk az 
Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola osztályá-
nak.

Szeretettel vártuk a táborozni vágyó gyerekeket, több tur-
nusból álló táborokat biztosítottunk a számukra. Levendulás 
kézműves foglalkozást szerveztünk a gyerekeknek és Baba-
Mama klub és börzét a kismamáknak.

T.A.: A Fő utcán a hivatal régi termében kiállításokat, iro-
dalmi esteket terveztek. Ezekből mit sikerült megvalósíta-
ni?

L.H.: Hornyák Gyuláné szervezésében június végén létre-
jött egy amatőr ,,Gobelin kézművesek Hartyánon” című ki-
állítás. Ez a program tulajdonképpen az első volt az amatőr 
alkotói est, kiállítás sorozatban. Célunk, hogy lehetőséget 
biztosítsunk a településen és a környékünkön élő amatőr al-
kotók számára, hogy nagyobb közönség előtt is bemutassák 
az alkotásaikat. 

A sorozat második állomásaként Márton Antalné Terézke 
írásait hallhatták az érdeklődők. 

T.A.: Nagy kérdés volt a térség talán legnagyobb esemé-
nyének a Hartyánfeszt megrendezése.
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Az elmúlt hónapok pandémiával terhelt időszakában a 
város közösségi rendezvényei sorra elmaradtak. Hosszú idő 
után az idei Hartyánfeszt volt az első alkalom, ahol ismét 
közösen ünnepelhettünk. Bízva a jövőben a képviselő tes-
tület úgy gondolta, hogy az idei télen létrehoz egy olyan 
közösségi színteret a Városháza előtt, ahol egy kis korcso-
lyázás mellett beszélgetni, bulizni lehet. Ahol a kalandvágyó 
gyerekek és felnőttek korcsolyázhatnak, a barátok beszél-
gethetnek egy-egy jó pohár forraltbor vagy csokoládé mel-
lett.  A JÉG-SZÍN-TÉR-en, ahogy a szervezők elnevezték, 
folyamatos programokkal várják majd az érdeklődőket.  
Megkóstolhatják a SZILI-BISZTRO különlegességeit, az 
adventi időszakban pedig a helyi termelők is bemutatkoz-
nak. Adventi programok, Miklulás parti, karácsonyi vásár, 

szilveszteri – és farsangi buli, valamint sok-sok színes prog-
ram várja majd a látogatókat.

A képviselő-testület úgy döntött, hogy a 2021. november 
27-től 2022. február 18-ig működő korcsolyapálya hasz-
nálatával kapcsolatban külön szórólapon értesíteni fogja a 
lakosságot. Városkártyát szeretnének biztosítani mindenki 
számára, aki újhartyáni lakosként szereti a téli sportokat és 
csúszni szeretne egyet a jégen. 

A szervezők bíznak abban, hogy sikeres lesz a JÉG-SZÍN-
TÉR gondolata. Komoly szervezést igényel a zökkenőmentes 
üzemeltetés biztosítása hiszen most nem támaszkodhatunk 
több évtizedes tapasztalatra. Ha sikerül megbirkózni a fel-
adattal, akkor az egyszeri alkalomból hagyomány vállhat. 

Részletekről hamarosan…..

JÉG-SZÍN-TÉR   

Korcsolyapálya és közösségi színtér nyílik a Városháza előtti téren!

Nagy izgalommal vártuk a nyarat, hiszen a járványhely-
zet miatt, az elmúlt évben nem tudtunk táborokat fogadni és 
rendezni sem. 2021-ben a nyári táborok sorát, a Nemzetiségi 
Festőműhely csapata indította, június 28. és július 2. között. 
Július első hetében Jurik Erika szervezésében a Mocorgó Al-
kotó Napok zajlottak.

Július 13-án a gödöllői Petőfi  Sándor Általános Iskolá-
ból érkezett hozzánk egy 45 fős iskolai csoport. Surman-
Majeczki Martin vezetésével, lovaskocsin járták körbe a 
várost, megnézték a tájházat, majd Hercel süteményt készí-
tettünk velük a Bagolyfészekben. 

Július 14-én szerdán, Levendulás kézműves napot tar-
tottunk, süteményt sütöttünk, buzogányt, illatpárnát készí-
tettünk. Július 15-én a József Attila Katolikus Nyelvoktató 
Német Nemzetiségi Általános Iskolából érkezett hozzánk 
egy csoport. Lauter Antal vezetésével körbejárták a várost, 
megtekintették a tájházat, majd kézműves foglalkozást tar-
tottunk nekik és vendégül láttuk őket uzsonnára.

Július 26. és 30. között rendeztük meg a Bagolyfészek 

„Zöld Béka” táborát. Sok érdekes és hasznos információ 
hangzott el a szelektív hulladékgyűjtésről, környezetvéde-
lemről, újra hasznosításról. A hetet fűfej ültetésével kezdtük, 
majd textiltáskákat festettünk, a környezettudatosság jegyé-
ben, a hét hátralévő részében egy tündérkertet állítottak ösz-
sze a gyerekek, amit utolsó nap haza is vihettek. 

Augusztus 2-6-ig, a Népismereti Hagyományőrző tábor-
ban a hagyományos sváb ételekről szerezhettek ismereteket 
a résztvevők, lovaskocsikáztunk, tanyát látogattunk, megis-
merhették a gyógynövények hatásait. Beszélgettünk a régi 
paraszti életről, mezőgazdaságról, állattartásról. Számos 
apró kézműves tárgyat készíthettek. 

Mindkét héten délutánonként, ellátogattunk a játszótérre, 
fi lmet vetítettünk, a nagy hőségeben a csendes pihenő alatt 
mesét olvastunk. Számos társas játékot és szabadtéri játékot 
kipróbáltak a gyerekek.

Reméljük jövőre is találkozunk, szeretettel várunk min-
denkit!

Bagolyfészek Kézművesház

NYÁRI TÁBOROK A BAGOLYFÉSZEKBEN
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Amikor Anya kiengedte a kertbe a fi úkat a délutáni szunyó-
kálás után, Pocak rögtön a mászókára sietett. Még elalvás előtt 
elhatározta, hogy lesz, ami lesz, ő bizony hintázni fog délután. 
Babu kezébe Anya egy tál kukoricapelyhet nyomott, és a kisfi ú 
azzal egyensúlyozva totyogott ki a napsütötte udvarra. Leült 
a lépcsőre, kivette szájából a kék színű delfi n mintás cumiját 
és komótosan falni kezdte az uzsonnáját. Közben jókat szóra-
kozott testvére mászóka-mutatványain, mintha csak cirkuszi 
előadáson lenne.

  – Foxi! Ezt nézd, mit bírok! – kiabált oda Pocak a hátsó 
kertben szunyókáló kutyának. Aztán bemutatta a legújabb mu-
tatványát, ami abból állt, hogy a tányérhintán ülve összekul-
csolta a lábait és háttal lelógott.

– Nagyon ügyes vagy Pocak, ezt én sem csinálhatnám job-
ban – biztatta Foxikutya. – De vigyázz…– 
mire kimondta volna, hogy „le ne ess!”, 
addigra Pocak lábai kigubancolódtak és a 
kisfi ú jó nagy puff anással a fűre pottyant.

– Úgy kell neked – kárörvendezett Pindi 
cica, aki a napsütötte galambház tetején he-
verészett. Persze kellő távolságra Foxitól, 
aki egy jól irányzott vicsorítással fejezte ki 
ellenszenvét a macska felé.

Babu látva a balesetet, szájába vette a 
cumiját és Pocak segítségére sietett. Az 
volt ám a segítség! Megállt Pocak előtt, 
leguggolt és hangos kacagásba tört ki. Po-
cak morcosan felkászálódott és éppen Babu megdorgálására 
kezdett volna, amikor különös dologra lett fi gyelmes: Babu 
teraszon hagyott táljából a kukoricapelyhek vándorútra indul-
tak. Egyik a másik után, hogy aztán eltűnjenek a piros virág-
cserép mögött. Kis idő múlva megmozdult a fűben elszóródott 
csokoládépapír, egy almacsutka, de még virágszirmok és cse-
resznye magok is. Pocak nem értette a dolgot, ezért inkább 
jobbnak látta, ha fellép a mászóka biztonságot jelentő első 
fokára. Babu viszont úgy döntött, hogy utánajár a sétáló ku-
koricapelyhek rejtélyének, megigazgatta pelenkáját és a piros 
virágcserép irányába indult. Félúton megállt, lehajolt, mert 
dobpergést hallotta a fűből:

 - „Mi vagyunk a hangyák,
nem lehetünk bambák
begyűjtünk mi mindent
hogy mit eszünk az mindegy.”
Babu észrevette azt a csapat hangyát, akik a cserép alól ma-

síroztak ki, és kíváncsian, négykézlábra ereszkedve vizsgálta 
meg a sereget.

– Szakaaasz, áááállj! – hangzott a legelöl haladó hangya 
határozott kiáltása, amire az eddig rendezett sorban haladó 
sereg tagjai megálltak és helyben járásra váltottak a menete-
lésből. Az utolsó hangyakatona azonban nem igen hallhatta a 
vezényszót, mert megállás nélkül az előtte megálló társa pot-
rohának ütközött, aki emiatt az előtte lévő hangyakatona há-
tának ütközött, aki ettől az őelőtte lévőnek ütközött és így to-
vább egészen a vezér hangyáig, akinek a lökéstől félrecsúszott 
a csúcsos piros-fehér színű csákója. Összevont szemöldökkel 

rosszallóan hátrapillantott, ezzel fi gyelmeztetve seregét, hogy 
a fegyelmezetlenségük nem marad büntetlenül; talán megvon-
ja egy esti cukorsör adagjukat, vagy naphosszat gyakoroltatja 
velük a menetelésből megállást. De nem volt ideje ezen to-
vább morfondírozni, hisz egy ellenséges alakulat keresztezte 
útjukat. Közben Pocak bátorságot merítve öccse mögé állt ár-
nyékot vetve a hangyaseregre.

– Követelem, hogy azonnal térjetek ki az utunkból – nyúj-
totta be az ultimátumot a vezérhangya.

– Nnnem! – válaszolt a legtöbbet használt szavával Babu.
– Még egyszer mondom, térjetek ki az utunkból – követe-

lőzött tovább a hangya – különben…különben… Mit is ír a 
katonai kézikönyv ilyen esetre? – Szólt hátra elsőtisztjéhez a 
vezér.

– Hát…, hát ilyen esetben – kotorászott 
zavartan az elsőtiszt a zsebeiben – jelen-
tem, ilyen esetben nem tudom mit ír a kézi-
könyv, ugyanis minden bizonnyal a kantin-
ban felejtettem.

– Ezért egész hátralévő hangyaéletedben 
krumplit fogsz pucolni! – forrongott a ve-
zér.

– Javasolom, állítsuk őket a Királynő elé, 
majd ő eldönti, mit kell tenni ilyen esetben! 
– kiáltott előre egy közlegény a sorból. A 
vezérhangya elszégyellte magát, mert nem 
neki jutott ez eszébe. Azért jól érthetően ki-

adta a parancsot:
– Figyelem! Fegyelem. Soooorbaa rendezőőődj! Vigyázz! 

Az ellenséget a Királynő elé vinni, iiin duuulj!
Erre a hangyasereg Pocak és Babu talpa alá vonult, majd 

őket hátukra véve elindultak a virágcserép mögé, onnan egye-
nesen le a hangyavárba. Szemmel láthatóan Babu élvezte az 
utazást, kényelmesen elhelyezkedve büszkén húzta ki magát, 
míg Pocak kicsit aggodalmaskodva, de tűrte, hogy szállítmá-
nyozzák a hangyák.

A föld alatti hangyavár telis-tele volt alagutakkal, folyo-
sókkal, sok ezernyi hangya-dolgozó sürgött-forgott, egymás 
sarkára taposva. A Hangyakirálynő egy óriási terem közepén 
trónolt, körülötte, amíg csak a szem ellátott, mindenféle étel-
maradék, meg felesleges műanyag szemét. Pocak észrevett 
egy zacskó bontatlan földimogyorót, ami minden bizonnyal 
ugyanaz lehetett, amit tegnap egész este keresett Apával. De 
volt ott karácsonyról marad szaloncukor, Babu félig elcsócsált 
kifl imaradéka, még egy használt pelenka is. A hangyák min-
den olyan dolgot összegyűjtöttek, amiről úgy gondolták, hogy 
csillapíthatják a Hangyakirálynő mérhetetlen étvágyát.

– Szakaaasz, áááállj! – vezényelt a vezér. A hangyasereg 
megállt, de megint csak úgy jártak, mint korábban; a legutol-
só hangya megállás nélkül az előtte megálló társa potrohának 
ütközött, aki emiatt az előtte lévő hangyakatona hátának ütkö-
zött, aki ettől az őelőtte lévőnek ütközött és így tovább egé-
szen a vezérhangyáig, akinek a lökéstől félrecsúszott a csú-
csos piros-fehér színű csákója. A vezér dühösen megigazgatta 
a kalapját, vigyázzba vágta magát, majd büszkén jelentette 

A hangyakirálynő
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volna, hogy rendkívül hősies csata után hadifoglyokat ejtett, 
de a Hangyakirálynő megelőzte.

– Kik ezek az embergyerekek? Miért hoztátok ide őket? 
Ezek túl nagy falatok nekem!

– Jelentem, hogy felderítő akciót hajtottunk végre a még 
megszerezhető élelmiszerek felkutatása céljából, de ezek ket-
ten elénk álltak, így meghiúsult az akció.

– Hát, miért nem kerültétek ki őket? – kérdezte nyugodt 
hangon a királynő.

Erre a vezérhangya behúzta a nyakát, szégyenében, ugyanis 
ez a megoldás valóban kézenfekvő lett volna, de neki eszébe 
sem jutott. Olyan sokáig azonban nem törhette a válaszon az 
apró hangyakobakját, mert Babu hirtelen felállt és bizonytalan 
léptekkel elindult az egyik élelemkupac felé, mivel annak te-
tejében megpillantotta az elhurcolt kukoricapehely egyetlen, 
még épségben lévő darabját. Amint megszerezte, békésen 
lecsüccsent a dombocska tetejére, és jóízűen falni kezdte. Ezt 
látva a Hangyakirálynő éktelen sírásba kezdett. De úgy sírt, 
hogy nem tudták megvigasztalni a köré sereglő udvarhölgyek, 
kiegészülve az udvari bohóccal és a katonazenekarral. Lassan 
az egész hangyatársadalom együttes sírásba kezdett.

A nagy sírás-rívásnak végül Pocak vetett véget:
 – Miért sírsz királynő?
– Ééééheeees vagyooook – szipogta.
– De hát itt rengeteg ennivaló van.
– Niiiincs – szipogott a királynő. – Mostanában minden nap 

mást kívánok, hol sósat, hol édeset, hol folyékonyat, hol rágni 
valót. Hangyababák növekednek a pocakomban, és én folyton 
éhes vagyok. Ma a kukoricapelyhet kívántam, és az utolsót 
csócsálja most az a nyáladzó embergyerek – mutatott Babura. 
– Ez a tökkelütött hangyavezér, meg idehord a mihaszna se-

regével nekem csupa ehetetlen dolgot. Nézd mekkora a han-
gyanépem! Lassan itt a tél és nekem gondoskodnom kell róluk 
is!

Pocak szomorúan lehajtotta a fejét, de aztán az eszébe jutott 
valami és boldogan felpattant.

– Megvan! – kiáltotta – Apa és Anya vacsora után az étel-
maradékot kiviszi a hátsó kertbe és ott egy komposz… izé 
nevű ládába önti. Ott mindig találtok ennivalót, nem kell ag-
gódnod, sosem fogy ki, télire is bőségesen jut. 

A hangyavárban döbbent csend lett.
– Gyertek utánam megmutatom nektek, hogy hol találhattok 

mindig friss fi nom falatokat, így  nem kell többé csennetek. 
Azzal elindult kifelé a várból, fel a felszínre, mögötte az 

egész hangyanéppel, élükön a királynővel. Pocak átvezette 
őket az udvaron, egészen a kertkapuig.

– Innen tovább nem mehetek, Apa és Anya megtiltotta. De 
nézzétek csak azt a zöld ládát! – mutatott az almafa alá Pocak. 
Valóban telis-tele volt fi nomabbnál fi nomabb csemegékkel. A 
hangyasereg ujjongott örömében.

A fi úkat a hangyavárban óriási pompával megünnepelték, 
búcsúzásul virágszirmokat szórtak eléjük, sorfalat álltak a ha-
zavezető út mentén, sőt még a katonazenekar is az ő tisztele-
tükre játszott.

Amikor Pocak és Babu a piros virágcserép mellől a felszín-
re értek Anya éppen akkor nyitotta ki a terasz ajtaját:

– Fiúúúk! Befelé, vacsoraaaa!
A két testvér, mint a nyúl szaladtak be, meg sem álltak egé-

szen az étkezőasztalig. Befaltak mindent, amit csak eléjük ke-
rült.

 Surman Viktor

A Gyergyószárhegyi művészeti alkotótábor megalaku-
lásának kezdeményezői Zöld Lajos újságíró, Gaál András, 
Márton Árpád, valamint több hargitai képzőművész voltak.

Az összefogás eredményeként 1974-ben elindult a mű-
vésztelep megvalósítása, ez év augusztusában a romos álla-
potban levő szárhegyi ferences kolostor néhány szobájában 
megnyitották a Barátság művésztelepet, és ezzel kezdetét 
vette egy hosszadalmas, rengeteg erőfeszítést igénylő épí-
tőmunka, melynek eredményeként a szárhegyi művésztelep 
mára már nemzetközi szinten, sőt mondhatni világviszony-
latban is elismerést váltott ki. A kolostor, a kastély, Szárhegy 

környezete ideális helyszínnek bizonyult egy művésztelep 
számára.

Az alkotótáborban évente 40 körüli alkotás születik, ösz-
szesen 600-nál is többet tartanak nyilván napjainkban. Ezek-
ből láthattak ízelítőt, akik ellátogattak az idei Hartyánfeszt 
alkalmából a tájház udvarában kiállított alkotások installáció 
bemutatására. A kiállítást Ferencz Zoltán úr, képzőművész, 
a Gyergyószárhegyi Kulturális és Művészeti Központ mű-
vészeti tanácsadója nyitotta meg.

Köszönjük a lehetőséget, hogy láthattuk, ha csak képen is, 
a csodás műveket.                                                      FT

A Szárhegyi alkotótábor bemutatkozik Újhartyánon
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Újhartyán közművelődésének színes pontja a most indí-
tott amatőr alkotói est és kiállítássorozat. A szervezők célja 
az, hogy bemutatkozási lehetőséget biztosítsanak mindazok 
számára, akik szabadidejükben keresik azt, amitől szép tud 
lenni az élet, ami boldogságot jelent a számukra. 

A sorozat nyitó állomása a Gobelin kiállítás volt. A mos-
tani esten Márton Antalné Terézke írásait hallhatta a szép-
számú közönség. Terézke számára az írás a boldogság, az 
öröm, a hála, a fájdalom, a veszteség érzésének a papírra 
vetését jelenti. A Gyóni Géza irodalmi kör tagja. Több írása 
már megjelent az Alkotó című irodalmi folyóiratban. Sorai-
val azt szeretné üzenni, hogy tudjunk megállni egy mondat 
vagy gondolat mellett, értelmezzük, hagyjuk, hogy hassanak 
ránk és az így kapott erőből fel tudjunk töltődni és pozitívan 
tudjunk előbbre menni.

Csíkszentmihályi Mihály Széchenyi-díjas pszicholó-
gus szerint az, hogy miképp alakul valakinek a sorsa, sok 
tényezőtől függ: a génektől, a kultúrától és saját élménye-
itől. Döntő azonban, hogy mit kezdünk a lehetőségeinkkel, 
s miképp használjuk ki őket. A legfontosabb az életben azt 
megtalálni, ami örömet okoz, és amiben kiteljesedhetünk: 

Amatőr alkotói est – Márton Antalné írásai

A „Barátság fája” emléktábla készítése közben felmerülő 
gondolataim 

Mindig mély tiszteletet érzek egy ajándékozó, egy kerá-
miával valakit vagy valamit megtisztelő iránt. Tisztelem a 
fi gyelmességet, az áldozatot, a másikra ily módon rászánt 
időt. Az emléktábla fontosságának, üzenetének szándékát is 
ugyanilyen tisztelet övezte bennem. 

Mély tisztelet éreztem a barátság jelképeként, annak meg-
tartásának, megélésének jelképeként a fa ültetése iránt is. 
Elismerés illeti bennem a fák ültetőjét, a fák tisztelőjét, ápo-
lóját, méltatóját és legelsősorban védőjét. A fák tudása mély 
alázatra kell tanítson mindannyiunkat. Különösen azon fáké, 
melyek szótlan tudásukkal évtizedeket, nemzedékeket szol-
gálnak illeszkedve az adott hely és közösség körülményei-
hez. 

Egy fi atal fa kicsi gyökerével, lombkoronájával indul 
neki az életnek.  Gyökereit eresztve, keresve vizet, táplálé-

kot - éltetőt, növesztőt, megtartót, biztonságot adót - növeli 
törzsét, ágrendszerét, tartóoszlopait, fejleszti lombozatát, 
virágát, terméseit.  Ezeken keresztül nekünk adományozza 
minden bölcsességét. A mélybe és égbe törekvése, a Föld-
anya biztonsága és az égiek fényereje, az éltetőn túli növe-
kedés feltétele.

Ezen bevezetés mentén a fa tökéletes szimbóluma az em-
beri fejlődésnek A mélybe és a múltba nézni, szembenézni 
identitásunkkal, gyökereinkkel, ezek közt őseinkkel, hagyo-
mányainkkal adott és hozott személyiség és csoportjegye-
inkkel, fejlődésünk záloga. Meghatározottságunk ismerete 
szükséges a választásaink szabadságához. Önismeretünk és 
tükörbe nézésünk elengedhetetlen valódi státuszunk megál-
lapításához és csak innen indulva találkozhatunk és érhetünk 
el vágyott önmagunkhoz. Ennek felismerését is tisztelem a 
keresőkben. 

Az én munkámnak is nagy tanítója a Föld és a fény, az 

legyen ez akár a sport, akár művészet vagy a tudomány, illet-
ve bármi más. A lényeg, hogy ezáltal jól érezzük magunkat, 
és előbbre vigyük a társadalmat, az emberiséget. Találjuk 
meg, mi is számunkra a boldogság, ezáltal jövünk rá, mi az 
élet értelme. 

Az amatőr művészeti tevékenység az aktív művelődés 
egyik legfontosabb formája, a kulturális élet semmi mással 
nem pótolható eleme, mind az általa létrehozott-közvetített 
művészeti értékek, mind közösségformáló ereje révén. Ma 
a sikert, a teljesítményt, az elért eredményt csodáljuk, nem 
a tapasztalatok minőségét, pedig az amatőr azt éri el, ami a 
legfontosabb – örömet szereznek neki a saját cselekedetei.

Az este, ahol a barátok szép számmal megjelentek, hűen 
példázta a sorozat elindítóinak gondolatait, melyek alapját 
az alkotás öröme és az amatőr művészeti lét fogalma köré 
építették.

Tölli Andrea

Tisztelet a fáknak és tisztelet az 
„egy töröl fakadás” fel és elismerésének 
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agyag és a tűz formájában. Összeköthető az agyag és a lé-
lek, a test profán szférája, a lélek szakrális energiájával, soha 
nem feledve a létrehozott és tartós matériává vált tett fele-
lősségét. Azt a mindent és minden választást átjáró felelős-
séget, amit a fa az életével és az ember a döntéseivel példáz.  
Példázza a mibenlét és a milyenség lélekminősége közötti 
összekötő hidat. 

Köszönöm a munkát, köszönöm, amit hozott, köszönöm, 
hogy ezt a gyönyörű párhuzamot fa és ember között, ennek 
üzenetét, lenyomatát itt hagyhatjuk remélve, hogy a fák 
szellemi ereje vezeti az embert és a barátságokat.

Surman Edit

Gyóni Géza
Ha Újhartyánban elhangzik a szó, hogy gyón, akkor nem 

az ige, az az valaki épp megvallja bűneit, hanem a közelben 
lévő Gyón, amely község 1966 óta Dabas része jut eszébe 
az ittenieknek. Itt született már több mint százharminc éve 
Áchim Géza. Akkoriban a nagy kertes zsellérházak, földes-
úri birtokok színezte település mély nyomot hagyott Gézá-
ban, később aztán több versének is ihletője lett Gyón, így lett 
Gyóni Géza belőle. Különböző családi okok miatt gimnáziu-
mi tanulmányait Szarvason kezdte és már ekkoriban gyakran 
kísérletezett versírással, melyeket szarvasi szerelme, Gizella 
inspirált. Néhány korai verse meg is jelent a Képes Családi 
Lapban. 1900-ban Békéscsabán folytatta a tanulást, már az it-
teni önképzőkör kiemelkedő tagja lett, itt végzett munkájáért 
többször szerepelt a békéscsabai érdemkönyvben. Jelesre si-
került érettségijét követően magyar és történelem szakon kí-
vánt továbbtanulni, de végül meghajolt apja akarata előtt - aki 
papot szeretett volna nevelni belőle - így 1902-től Pozsony-

ban, az ottani evangélikus 
teológiára iratták be. Több 
nyelven is megtanult, 
de főleg már verseket és 
tárcákat írt, melyekből 
a Nyugatmagyarországi 
Híradó 1903-tól többet is 
leközölt. Ennél az újság-
nál aztán korrektori mun-
kát is kapott és egyre több 
időt töltött a szerkesztő-
ségben és összeállította 
első verseskötetét, mely 
1904 januárjában jelent 
meg Versek címmel, majd 
egy máig tisztázatlan ön-
gyilkossági kísérlete után viszont el kellett hagynia a pozso-
nyi főiskolát, ezért ez év nyarától visszatért a laphoz és aktív 
munkatársa lett. A következő évben apja hazahívta Gyónra, 
ahol jegyzőgyakornok lett, iroda és egyben az egész falu 
szellemi színvonala elszomorította, ezért kísérletet próbált 
tenni a helyi kultúra fejlesztésére és elérte, hogy létrejöjjön 
az Alsódabas és Vidéke elnevezésű folyóirat, amelynek szer-
kesztője is lett. Azonban néhány hónap múlva Pestre hívták 
jegyzőgyakornoki tanfolyam elvégzésére. 2 év múlva visz-
szatért szülőfalujába, ahol ismerősi támogatására újabb lapot 
alapított Dabas és Vidéke néven, egy idő után megint visz-
szament Pestre, de barátainak köszönhetően 1910-ben a Sop-
roni Naplónál helyezkedett el, mint újságíró. Gúnyversekkel 
pellengérezett ki ismert közéleti személyiségeket, „Az elnök” 
című versével gróf Tisza István miniszterelnököt is, ennek 
okán 1912 júniusában felmondtak neki, majd újra behívták 
katonának, ekkor írta meg híressé vált Cézár, én nem megyek 
című versét. Egy év múlva állást kapott a Bácskai Hírlapnál, 
de színikritikákat írva kritikáit a Színházi Újság is több ízben 
közölte. Sok új ismeretséget kötött, ismerten társasági életet 
élt ekkor. 1914 júliusában, a szarajevói merényletet követő-
en ezredével Przemyśl erődjébe került, ahol is folyamatosan 
írt, sorra jelentek meg elsősorban bajtársainak szánt versei a 
przemyśli Tábori Újságban. A háború borzalmaiból született 
meg 1914 novemberében legmaradandóbb és legismertebb 
verse, a Csak egy éjszakára… című alkotása, a háború okozó-
it, haszonélvezőit hívta a lövészárokba, („Csak egy éjszakára 
küldjétek el őket…). 1915 tavaszán Przemyśl elesett, Gyóni 
Géza hadifogságba került. A százezernyi hadifogoly a város 
eleste után kezdte meg menetelését a szibériai Krasznojarszk 
hadifogolytábora felé. Gyóni Géza és szintén hadifogoly 
testvére angol és francia nyelven kezdett tanulni és Gyóni 
ismét bizonyságot tett nyelvérzékéről, rövid időn belül már 
ezen nyelveken íródott műveket fordított. De a rettentő kö-
rülmények között megbetegedett és végül 1917. június 25-én, 
napra pontosan a 33. születésnapján, Gyóni Géza befejezte 
földi pályafutását. Még had tegyem hozzá, hogy édesapám 
első könyvét friss diplomával 1932-ben Gyóni Géza életéről 
írta, én meg jelenleg a Gyóni Géza iskolában Vizuális kultúrát 
tanítok. 

Závodszky Ferenc
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Drága Testvéreim! Már biztosan tudhatjátok, hiszen ta-
pasztaljátok és el is mondtam, hogy én hátra levő életemben 
már sosem fogom korholni, sem rimánkodva kérni a hívei-
met. Ez csak öregkori bölcsesség, fi atalon azért én is más-
ként csináltam. Tehát most nem szidok, nem rimánkodok, 
nem fenyegetek, éppen csak észrevételt teszek, és szépen 
kérek. 

Annál is inkább, mert meg vagyok győződve, hogy lel-
kipásztori helyeim lakossága nagyrészt hivő emberekből 
áll. A gyerekeket szép számban járatjátok hittanra, még a 
hivatalokban is vallási köszönéssel, Dicsértessék a Jézus 
Krisztus köszönéssel fogadtok, az egyházat anyagilag szé-
pen támogatjátok, vannak keresztelések, esküvők, szentmise 
mondatások stb.

Azonban azt szomorúan tapasztalom, hogy a járvány 
óvatosságra inti az időseket, ezért nem járnak közösségi he-
lyekre, pl. templomba. Magam is abba a helyzetbe kerültem, 
hogy kedves hitoktató munkatársaim azt mondták: Atya a 
Te korod a veszélyeztett korok közé tartozik, most ne jőj az 
iskolába, majd mi hitoktatunk. Nagyon hiányoztak a gyere-
kek, de nem látogattam a hittanórákat. Pedig még mindig 
lenne mondani, mutatni, énekelni valóm.  E héten a szomba-
ti Templomi Évnyitóra való hívogatásként meg is jelentem 
az órákon, és örömmel láttam a kedves gyerekeket.

Olyan sok mindent megadott a jó Isten az anyagiak terén, 
hogy   már mindenünk   megvan, ami a jó közérzethez és 
a közösségi együttléthez szükséges. Először elkészült a hit-
tanterem teljes komforttal /konyha, vendégszoba, diákszál-
lás, mosdók/, aztán megszépült a templom, /ellátva hango-
sítással, felhangolt orgonával, csillárokkal, rendkívül szép 
megvilágítással/, az idén megújult a plébánia kívül belül. 
Öröm belépni a képekkel ízlésesen feldíszitett otthonomba 
és a hivatalba. A vendéglátáshoz felújítottuk a pincét, s már 
ki és próbáltuk apák napjára. Az udvaron 120 személy szá-
mára van fedett terasz, három pingpongasztallal. Megvan a 
helye a karitász munkának, vannak aktivisták is, kezd for-
galom is lenni. A nyáron szeretetvendégség volt a látogatók 
részére. Kiálltam eléjük és azt mondtam: Én már 25 éve nem 
vásárlok, csak alsó ruhát meg cipőt, mert minden más ruhát 
a karitász biztosít a számomra. Nem úgy, hogy lehalászom 
az adományok javát, hanem úgy, hogy bizonyos ruhákat úgy 
küldenek, hogy ez a férjemé volt, ezt plébános úr viselje. 
Úgy gondolom keresztény magatartás az újrahasznosítás, és 
ennek jegyében szívesen viselem a   korábban más holmi-
ját. Tehát nem csupán a szegénységről van szó. Különösen 
praktikus ez a kisgyermek ruháknál, hiszen azokat a legtöbb 
esetben nem használják el a kicsik, mert hamar kinővik. Tes-
sék élni a lehetőséggel, hogy ezek nálunk beszerezhetők. 

Nagyobb településeken az iskolákban vagy kultúrházak-
ban tartanak baba-börzéket.

A szentmiséinken igényes kántori szolgálat van, direkt 
meghívtam Újlengyelből az ottani kántor munkatársamat, 
hogy legyen orgonálás a kórusról.  Én magam is muzsiká-
lok, bár nem olyan színvonalon, mint a kántoraink, de mű-
ködésem ideje alatt már régen csak énekes misék vannak. 

A gyerekeknek szemléltetek az iskolában, a templomban 
egyaránt. Direkt és külön megszólítom a prédikációban a ki-
csiket és a nagyobb gyerekeket. Minden mise előtt fél órával 
ott ülök a gyóntató helységben, szolgálom, akit kell. Szóval, 
színvonalasnak gondolom a szolgálatom.                 

Egyszer valakitől meg mertem kérdezni a templomfes-
tés után egy évre, hogy látta-e már? Nem??? Mondja, mit 
kellene még csinálnom, hogy Ön kíváncsi legyen rá? Ne-
vettünk…, valószínűleg jogosnak érezte a kérdést. Ez nem 
szidás, csak kérdés: Mit tegyek még, hogy látogassátok a 
templomot??? Legyen jelenléti misehallgatás!!!

Gábor atya

A jelenléti misehallgatás

Beszámoló a 2021-es hittantáborról
Táborunk július 12-16-ig került megrendezésre az újlen-

gyeli művelődési házban, illetve annak területén. A bizony-
talan járványügyi helyzet miatt az idei évben nem mertünk 
távolabbi helyekre tervezni, mint ahogyan azt eddig meg-
szoktuk a korábbi évek ottalvós táborainál, így helyben 
szerveztük meg napközis kereteken belül az újhartyáni, il-
letve újlengyeli hittanos gyermekek számára. A korosztályi 
megszólítás a leendő első osztályosokat érintette, egészen a 
hatodik osztály korcsoportjáig bezárólag. A táborban így a 
két településről összesen 54 gyermek vett részt. Reggelente 
már 8 órától vártuk a résztvevő gyermekeket, ténylegesen 

9 órától kezdődtek meg 
a szervezett programok, 
illetve 16 órától már el 
lehetett vinni a szülők-
nek a gyermekeket. A 
tábor témában igyekez-
tünk arra fókuszálni leg-
főképpen, hogy a covid 
után újra szocializálód-
janak a táborozók mind 
egymással, mind hitélet 
szempontjából. A tábo-
runk napi témái a kö-
vetkezők voltak: hétfőn 
– Üdvözletek; kedden – 
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Ösvény; szerdán – Gyors,gyorsaság; csütörtökön – Öröm; 
pénteken – Bátorság. A mindennapok részei voltak a külön-
böző játékok (alakzatháború, röpi, pingpong, stb.…), kéz-
műves foglalkozások, kiscsoportos hittanblokkok, imaidők, 
tízóraik, ebédek, uzsonnák. A hétfői napunk a táborhelyen 
telt, a keddi napon viszont már ellátogattunk Csévharasztra 
a tanösvényre. Szerdán szintén a kultúr területén tartózkod-
tunk, azonban csütörtökön egész napos strand várt ránk a 
kecskeméti fürdőben. A pénteki napon zárásképp előadtuk a 
helyi televíziónak a fl ashmobunkat, melyre egész héten pró-

báltunk. Ez egy kis táncos előadás volt, Pintér Béla – Az én 
Istenem... c. dicsőítő zenéjére, illetve meglepetés is várta a 
táborozóinkat egy óriási légvárcsúszda keretében. Táborunk 
nem jöhetett volna létre lelkes önkéntes fi atal (IFI) segítőink, 
a nyugdíjas klub néhány tagja és fi atal anyukák áldozatkész 
szeretete nélkül. A gyermekek már most várják a következő 
évi tábort, ahogyan mi is, hiszen örömmel gondolunk visz-
sza a közösen eltöltött öt napra! Beszéljenek most tovább 
helyettem a képek!

Karitász hírek
Szeptemberben több rendezvénybe is bekapcsolódott az 

Újhartyáni Szent Borbála Katolikus Karitász.
Szeptember 4-én az Eucharisztikus Kongresszus prog-

ramsorozatának keretében a Katolikus Karitász országszer-
te szeretetvendégséget szervezett védencei számára. Az 
újhartyáni karitász is csatlakozott ehhez a kezdeményezés-
hez. Plébánosunk Hefl er Gábor nyitotta meg az eseményt, 
saját maga által készített rajzokkal szemléltetve mondandó-
ját. Ezután a templom gitáros énekkarával karöltve furulya 
játékával lepte meg a közönséget. 

Ezt követte a közös ebéd melynek fényét emelték a Te-
réz virágbolt által készített asztaldíszek, a Márka üdítő által 
adományozott üdítők, Mould kft-től kapott poharak, a Man-
na Ice által felajánlott fagylaltok. A híveknek köszönjük a 
fi nom süteményeket, adományokat. 

Az ebéd elfogyasztása után hitoktatónk Klemencz Anikó 
bemutatta a karitász történetét, lényegét, majd a Szent Bor-
bála templom gitáros énekkara muzsikált. A délután jó han-
gulatú beszélgetéssel telt, a gyerekek pedig piros makramé 
kulcstartót készíthettek. 

Az alkalom végén a Surman Keramik által készített 
mécsestartóval és a karitásztól kapott emléklappal aján-
dékoztuk meg a résztvevőket. A karitász önkénteseinek 
is köszönjük az önzetlen munkáját. A nap szép pillanatait 
Kárpátiné Saci örökítette meg. 

Szeptember 11-én lehetőségünk volt részt venni a 
Hartyánfeszten. Sátrunkban kézműveskedéssel vártuk a csa-
ládokat. A gyerekek korábban felajánlott gyerekjátékokból, 
plüssökből, könyvekből, társasjátékokból válogathattak. 
Ezúton is köszönjük a becsületkasszába bedobott nagylelkű 
adományokat, mellyel már azóta is több bajba jutott csalá-
don segíthettünk. 

Nagy örömünkre elkészült a plébánia udvarán találha-
tó karitász helyiség, ahol most már kulturált körülmények 
között, szekrénybe rendezve várják a ruhák, gyerekjátékok 
és egyéb adományok az ide érkezőket. Ezúton is buzdítunk 
mindenkit, hogy akár Újhartyánon kívülről is jöjjenek és vá-
logassanak, hiszen ha új gazdára lelnek a használt, de néha 
címkés, új darabok is, azzal kíméljük a környezetünket is. 
Jelképes összeget várunk csupán cserébe, mellyel további 
segítséget tudunk nyújtani.

Előzetes időpont egyeztetés szükséges Mudra Magdolná-
nál a 06-70-389-3465 telefonszámon. 

Továbbra is szívesen fogadunk tiszta, folt- és szakadás-
mentes, jó állapotú ruhákat, játékokat, bútorokat…, amit 

még más is szívesen használna! Ezzel kapcsolatban keres-
senek minket a fentebb említett telefonszámon, illetve az 
Újhartyáni Szent Borbála Katolikus Karitász facebook ol-
dalon. 

A legkisebb segítség is számít! 
Segíts, hogy segíthessünk!

RECEPTAJÁNLÓ

Pikáns póréhagymaleves, 
ahogy Szikszay Mária készíti

Hozzávalók: Póréhagyma, 30 dkg burgonya, 3 gerezd 
fokhagyma, 2 alma, 3 kanál olaj, 8 dl húsleves/vagy 
zöldségleves(egyszerűen leveskockából), 2 dl tejszín, 3 
kanál napraforgómag, 2 kanál cukor, citromlé, só, bors 
kakukkfű, almapálinka.

A zöldségeket meg� sz� tjuk, a pórét felkarikázzuk, a 
burgonyát és az egyik almát apró kockákra vágjuk. Ola-
jon megfonnyasztjuk a fokhagymát, a pórékarikákat, 
majd hozzáadjuk az almát, burgonyát és kb.: 5 percig 
együ�  pároljuk. Felöntjük a zöldséglevessel. Belecsur-
gatjuk a tejszínt. Fedő ala�  addig főzzük, míg a krumpli is 
megpuhul. Eközben a többi olajon, aranysárgára sütöm 
a napraforgómagot, majd szalvétára szedem. A forró 
serpenyőben a vékonyan felkarikázo�  almát is hirtelen 
megsütjük, majd megszórjuk cukorral, csöpögtetünk rá 
citromlevet, és pároljuk pár percig. 

A kész levest turmixoljuk, sóval, borssal, almapálinká-
val ízesítjük.

Csészében almával és napraforgóval tálaljuk.
Téli napokon kellemes élményt ad. Jó étvágyat.



2021. november 25

munkatársaink szakismerete, képzettségi 
szintje és hozzáértése garantálja.

szerelési anyagok gyártása és forgal-

Pillants bele az OBO Bettermann Magyarország 
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AZ ÚJ, ELEKTROMOS  
 ENYAQ iV. ENYAQ iV.
FELTÖLT ÉLETTEL.

PRÓBÁLD KI KERESKEDÉSÜNKBEN!

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

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

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

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



2021. november 27
A4.indd   1 2021. 04. 26.   14:16:39



Korcsolyapálya és közösségi színtér 
Újhartyánon a Városháza előtti téren.
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