
„Pogácsás Tibor,
térségünk országgyűlési 
képviselője, 
a Belügyminisztérium 
önkormányzati államtitkára 
tájékoztatta Schulcz József 
polgármester urat arról, 
hogy a 2016-os 
költségvetés zárásakor 
a Belügyminisztérium 
javaslatára Újhartyán város 
polgármesteri hivatal 
építésre 250 millió forint 
támogatást kapott.”
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Városunkban 2015-ben telepítettünk térfi gyelő ka-
merákat. A Gödör és Pilisi utca sarkánál elhelyezett 
webkamera képét Újhartyán Város honlapján láthatják 
az oldal látogatói. www.ujhartyan.hu

Kedves gólyabarátok!
Az idei évben a Grassalkovich téren lévő villanyosz-

lopon fészkelő Gólyák életét megfi gyelő kamerát he-
lyeztünk el. Újhartyán Város honlapján a webkamera 
által rögzített képeket nézve a Településünkre visszajáró 
gólya pár életébe pillanthatnak be az érdeklődők. www.
ujhartyan.hu

A fehér gólya évente egyszer költ, de fészekaljának 
megsemmisülése esetén pótköltése („sarjúköltése”) le-
hetséges. A tojó a tojásokat kétnaponta rakja le, általá-
ban április végén, május elején. Fészekalja jellemzően 
2-4, de ritkán 5-6 fi óka is lehet.  A kotlási idő 28-34 nap 
között változik, mindkét szülő ül a tojásokon. A kotlást 
általában a második tojás lerakása után megkezdik, ezért 
a fi ókák nem egyszerre kelnek ki. A fi ókák 2-3 hetes ko-
ráig az egyik szülőmadár folyamatosan védi, árnyékolja 
őket, kb. 4 hetes korukban állnak fel a fészekben, majd 
8-9 hetes korukban repülnek ki.

A fehér gólya több nemzetközi egyezmény védelme 
alatt áll, hazánkban fokozottan védett, természetvédelmi 
értéke 100 ezer Ft.

Kellemes időtöltést, jó nézelődést kívánunk!

Ingyenes „Wifi  Hotspot” elérési 
pontok Újhartyánon!

Miről is van szó, mi is ez pontosan? Ez nem 
más, mint egy ingyenes vezeték nélküli internet el-
érés köztereken, mely már nálunk, Újhartyánon is 
elérhető több helyszínen is. Ez hatalmas előrelé-
pés a „digitális akadálymentesítés” területén, hisz 
immáron bárki szabadon csatlakozhat széles sávú 
interneteléréssel a világhálóhoz a következő csatla-
kozási pontokon.

FREE WIFI PONTOK

1. Grassalkovich tér
2. Presszó tér (és annak környezete: buszmegálló, 

új presszó stb.)
3. Faluközpont
Figyelem! A rendeltetés szerű felhasználói maga-

tartást, böngészési és letöltési adat kommunikációt 
szigorúan szabályozzuk! Ezzel kapcsolatos további 
információkat a www.ujhartyan.hu weboldalon ol-
vashat.
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Nőnapi köszöntő
„Az élet zenéjét a nők adják, akik őszintén, minden feltétel nél-

kül fogadják magukba a dolgokat, hogy érzéseiken át szebbé ala-
kítsák át azokat. „ (Richard Wagner) 

Van az évnek egy napja, amikor a férfi ak virággal lepik meg 
a róluk gondoskodó nőket, asszonyokat, ezzel is megköszönve 
odaadásukat, a reggeli teát, kávét, a frissen mosott, vasalt ruhát, 
a nehéz munkával töltött napok utáni meleg vacsorát. Ennek elle-
nére kevesen tudják, hogy nem is olyan egyszerűen és romantikus 
célzattal indult hódító útjára ez a neves ünnep. 

A Nőnap kialakulása, létrejötte hűen jellemzi a nőknek azt az 
évszázados küzdelmét - a világ minden részén - amelyet azért foly-
tattak, hogy kivívják a társadalom elismerését, esélyeik egyenlőek 
lehessenek. 1910-ben a második Internacionálé létrehozta a nőna-
pot, amellyel a választójog kivívását kívánták demonstrálni. Elő-
ször a világon 1911. március 19-én tartották meg a Nemzetközi 
Nőnapot Németországban, Dániában, Svájcban és Ausztriában. 
Véglegesen 1917-ben (az oroszországi események után) március 
8-ra tették a Nemzetközi Nőnap dátumát. Hazánkban 1914-ben 
emlékeztek meg először ilyen formában a nőkről. 

Összegezve: a nők elérték céljaikat, szinte mindenhol kivívták 
egyenlőségüket és gyakorlatilag ugyanazokkal a jogokkal indul-
hatnak el az élet rögös útjain, mint a férfi ak.

A nőkről sokan, sokféleképpen vélekednek, költőket ihlettek, 
festők ecsetjeit keltették életre, és sok más művészeti ág hirdeti al-
kotásaiban a nők különlegességét, szépségét, bájait. Ezen a napon 
a férfi ak igyekeznek kivételes bánásmódban részesíteni barátnőjü-
ket, feleségüket, hölgy rokonaikat.

S bár tudva lévő, hogy a női lélek érzékeny és szeretetre éhes, 
s nemcsak az évnek ezen a napján kívánja a törődést, mégis bol-
dogsággal tölti el az a kényeztetés, melyet ezen a napon kap. Sok 
férfi  nyilatkozott már úgy, hogy a nővel élni néha gyönyörű érzés, 
olykor teher, néha felemelő, máskor nyűg, egy mégis bizonyos. 
Nélkülük élni nem lehet!

Hiszen gondoskodóak, szeretnek, aggódnak, féltenek, ha kell, 
simogatnak, s ha szükséges korholnak, vagy éppen hallgatnak. 
Mégis szeretnek, s ezért sokan hálásak is nekik. A nő is olyan, 
mint egy virág. Minél több gondoskodást és törődést kap a párjá-
tól, annál szebb és sugárzóbb!

Köszöntsük őket bárhol is élnek a világban, hiszen nők nélkül 
mit sem érne az élet! Édesanyánk nélkül mi magunk sem szület-
tünk volna meg. És a köszöntést mondják férfi ak, a világiroda-
lom legnagyobbjai, akik oly sokféleképpen fogalmazták már meg, 
hogy mit is jelent számukra a nő.

Nőnap alkalmából kívánom, hogy valamennyi nő élete megér-
demelten  legyen kiegyensúlyozott és boldog, hogy még sokkal 

több tiszteletet és megbecsü-
lést kapjanak családjaikban 
és a társadalomtól. Éljenek 
harmóniában önmagukkal és 
másokkal, életkortól függetle-
nül, egészséges önbecsüléssel, 
félelem nélkül, valódi énjük, 
kreativitásuk megvalósításával 
a mai világban.

A Nő: Csoda. A Nő: va-
rázslatos, törékeny, fi nom és 
sokoldalú teremtés. Ők rendel-
keznek az életadó képességgel 
és sokféle szerepben végzik 
munkájukat: anyaként, lányként, feleségként, társként és munka-
helyükön. 

Miközben a Nő gyengének tűnik, az Erő vele van. Gyengéd-
séggel, megértéssel, odafi gyeléssel fordulnak hozzánk férfi akhoz,  
összetartják a családot, gondoskodnak szeretteikről, s nekünk fér-
fi aknak kell  támogatnunk, megbecsülnünk őket helytállásukban, 
munkájukban, szerepeikben való megfelelésükben.

Hálásak vagyunk nekik kedvességükért, a mindennapokban 
megtapasztalt gondoskodásukért, fi gyelmességükért és türelmü-
kért. Köszönjük, hogy vannak nekünk, köszönjük, hogy mellet-
tünk állnak jóban, rosszban, az élet oly sok területén.

Szeretettel köszöntöm őket, kívánok nekik sok boldogságot, 
örömet, szeretetet és jó egészséget!

Schulcz József     
Polgármester

Szabó Barnabás: Nőnapi köszöntő!

„Itt a tavaszi kikelet, az új élet kezdete, 
Mikor rügy fakad, s hajtás búj elő. 
A fagy enged, zöldül a legelő, 
S a mezőn réti virág nyitja szirmait. 

De van, mi újat hordoz és emberi, 
Mely teremtést minden férfi  ismeri 
És a napot mely róluk emlékezik, 
Mikor a tavasz újra megérkezik. 

Ilyenkor minden férfi  virágért szalad. 
Vagy épp más szép ajándékot keres, 
Mert ez a nap csak körülöttük forog, 
Nők, legyetek ma nagyon boldogok. 

Én már nem futok virágért, 
S más szépet sem veszek, 
Én azt adom, mi belőlem fakad, 
Ajándékként olvasd e sorokat. 

Én nem virággal vagy más széppel teszem, 
Szíved e verssel most a nőnapon meglepem. 
Mert ez szívből jön, s így teljesen egyedi, 
Legyen e nap neked miattam is örömteli.”

Pogácsás Tibor országgyűlési képviselő úr
2017. 04. 19-én 16.00–17.00 óra között 

fogadóórát tart az újhartyáni 
Polgármesteri Hivatal tárgyaló termében. 
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BETEKINTÉS A KÉPVISELŐTESTÜLET MUNKÁJÁBA
Újhartyán Város Önkormányzat Képviselőtestülete  2017. év-

ben idáig  2 alkalommal ülésezett, és az alábbi döntések szület-
tek: 

2017. január 24-én a Képviselő Testület:

– az önkormányzat úgy döntött, hogy új önállóan működő in-
tézményt hoz létre. Az intézmény neve: Presszó Újhartyán Egye-
sített Művelődési Intézményei. Az intézmény székhelye: 2367 
Újhartyán, Újsor u. 3.

– az önkormányzat pályázatot nyújt be az „EFOP-4.1.7.-16 ” 
Közösségi Művelődési     intézmény- és szervezetrendszer tanulást 
segítő infrastrukturális fejlesztései címmel kiírtakra.

– az önkormányzat kinyilvánítja azt a szándékát, hogy a jelen-
legi rendezési terv módosításakor megvizsgálja annak lehetőségét, 
hogy a GIP 3 és 4 építési övezetben az az építési telek legkisebb 
területét 1.000 m2-ben határozza meg.

– az önkormányzat úgy döntött, hogy a Polgármesteri Hivatal-
munkájáról szóló beszámolót az előterjesztés szerint elfogadja.

– az önkormányzat úgy döntött, hogy a Terra Idea Kkt. (1192 
Budapest, Álmos u. 48.) ajánlatát a település helyi vízkár-elhárítá-
si tervek elkészítésére  elfogadja. 

– az önkormányzat úgy döntött, hogy az Újhartyán külterü-
let 072/51 hrsz-ú területen található rekultivált települési hul-
ladéklerakó 3 db monitoring kútjának 2017. évi vizsgálatára és 
éves értékelő jelentés elkészítésére Megbízási szerződést köt dr. 
Csernavölgyi László igazságügyi környezetvédelmi szakértővel ( 
2724 Újlengyel, Dánosi dűlő 38.)

– az önkormányzat úgy döntött, hogy árajánlatokat kér be Dácia 
Daster  típusú autóra a „Háziorvosi ügyelet” Intézményfenntartó 
Önkormányzati Társulás ügyeleti autójának, valamint az önkor-
mányzat részére járőrautónak.

– az önkormányzat  úgy döntött, hogy elfogadja és jóváhagyja 
a „Háziorvosi ügyelet” Intézményfenntartó Önkormányzati Társu-
lás 2017. évi költségvetését az előterjesztés szerint.

– az önkormányzat úgy döntött, hogy a  támogatja Inárcs tele-
pülés várossá nyilvánításának kezdeményezését. 

– az önkormányzat úgy döntött,  hogy az Ipari park III ütem 
fejlesztése miatt út kialakítására 1500 Ft/m2 árat ajánl fel a 067/41 
hrsz-ú külterületi erdő megjelölésű terület tulajdonosainak.

– az önkormányzat úgy döntött, hogy árajánlatukat elfogadja 
és Szerződéses megállapodást köt a Szikla Trans Kft-vel(2367 
Újhartyán, József A. u. 1/a.) és konzorcium társa Három Fenyő 
Kft-vel (2367 Újhartyán, József A. u. 39.) Újhartyán Város Önkor-
mányzat tulajdonát képező Újhartyán, Hősök tere 5. (372 hrsz), 
illetve Hősök tere 7. (373 hrsz.) szám alatti ingatlanok teljes körű 
bontására, bontás utáni földrendezésére, az ingatlanon található 
pince feltöltésére, tömörítésére. 

– az önkormányzat  úgy döntött, hogy 2017. évtől kilép a Ma-
gyar Ipari Parkok Szövetsége Egyesületéből ( 8000 Székesfehér-
vár, Lomnici u. 28.)

– az önkormányzat úgy döntött, hogy a Dunavölgyi Vízgazdál-
kodási Társulat ( 2370  Dabas, Vonat u. 18.) árajánlatát  az bel-
vízelvezető csatornák fenntartási munkálatira az U-4 jelű csatorna 
teljes hosszának karbantartását elfogadja.

2017. február 14-én a Képviselő Testület:

– az önkormányzat az alábbi főbb számokkal elfogadta a 2017. 
évi költségvetését:

BEVÉTELEK

Az önkormányzat 2017. évi Bevétele 3.189.870.000 Ft-ban 
számszerűsíthető. A 2016 évről áthozott pénzeszköz  99.184.000 
Ft. 2017. évi költségvetésünkben 11.500.000 Ft általános tartalék-
keret szerepel.

Összes bevételünk 2017 évben: 3.289.054.000 Ft
Bevételi oldal az alábbi részletezést tartalmazza:
I/1. A  óhelyi adóknál ó - a várható 2016. évi teljesítésekre ala-

pozva, 409.500.000 Ft összeggel számoltunk a 1. számú melléklet 
szerinti bontásban.

I/2. Átengedett központi adóknál a gépjárműadó önkormány-
zatnál maradó 40%-a szerepel, 15.000.000 Ft összegben

I/3. Települési önkormányzatok általános működésének támo-
gatása: (Normatívák): 86.995.350 Ft

A Hivatal állami támogatása: 63.387.200 Ft, + Településüzemeltetés-
re: 16.122.400 Ft, + egyéb kötelező önkormányzat feladatok: 7.462.800 
Ft, lakott külterületek kapcsolatos feladatokra: 22.950 Ft, összesen: 
86.995.350 Ft. Ezt az összeget csökkenti a települési adóerőképesség 
alapján számított beszámítás összege, melynek összege: 149.417.149 
Ft, tehát a településre jutó támogatás összege: 3.150.960 Ft

Központi költségvetési kapcsolatokból származó bevételek:
- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatá-

sa: 3.150.960 Ft.
- 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció: 159.766 Ft
I/4. Finanszírozási bevételek címen 221.684.000 Ft szerepel a 

költségvetésben, ez tartalmazza a 120.000.000 Ft folyószámlahi-
telt, valamint tagi hiteltörlesztést 2.500.000 Ft (ÚJFÖLD Kft.), és 
az előző évi pénzmaradvány összegét 99.184.000 Ft

I/5. Az intézményi működési bevételeknél: 138.090.000 Ft-os 
összeget számszerűsítettünk. 

Ez tartalmazza az étkezési bevételeket, a közterület foglalásból 
tornaterem bérletből származó bevételeket, valamint az Iskola és 
óvoda épületének használati díja.

I/6. Az Átvett pénzeszközöknél 24.375.000 Ft összeget szám-
szerűsítettünk. Átvett pénzként a korábbi évekhez hasonlóan az 
OEP-től kapott támogatás, valamit a mezőőrök támogatása és a 
közmunka program támogatása. 

I/7. Fejlesztési bevételek összesen: 2.477.094.000 Ft, amely 
tartalmazza: 

- Iskolabővítés: 800.000.000 Ft
- Hivatalépítés pályázati forrás: 250.000.00 Ft
- Gödör park - kivitelezés pályázati forrás: 95.180.000 Ft
- Ipari Park infrastruktúra: 499.998.778 Ft
- Energetikai fejlesztések pályázati forrás: 174.780.355.- Ft
- Minibölcsőde: 148.000.000 Ft
- Kerékpárútépítés: 497.134.834 Ft
- Szemléletformálás pályázat: 5.000.000 Ft
- Térinstalláció pályázati forrás: 7.000.000 Ft

II. KIADÁSOK   

A kiadások nagyságrendjének meghatározásánál – fi gyelembe 
véve természetesen az előzőekben felvázolt forráslehetőségeket 
– elsődlegesnek tekintettük a település, az intézményhálózat mű-
ködtetésének biztosítását, jogszabályban előírt kötelezettségeink 
teljesítését, a Képviselő Testület 2017. évet érintő döntéseit.  

Mindezek eredményeként a jelenleg reálisan számba vehető ki-
adási szint 3.289.054.000.-Ft-ban került meghatározásra az aláb-
biak szerint:
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II/1. Működési kiadások
A működési kiadás összességében 519.170.000 Ft, 
A számok kialakításánál a 2017. évi központi szabályozás ön-

kormányzatokat érintő hatását, valamint a korábbi döntések 2017-
ra gyakorolt hatásait, valamint az új Áht. előírásait vettük fi gye-
lembe a következők szerint:

Önkormányzathoz tartozó szakfeladatok és kiadásaik:
• Közművelődés szakfeladat: 16.315.000 Ft
• Ifjúsági szálló és Tájház fenntartás: 10.821.000 Ft
• Idősek napközi otthonának működtetése: 9.469.000 Ft
• Közvilágítás: 8.340.000 Ft
• Sport: 23.856.000 Ft
• Egészségügy (háziorvos): 2.791.000 Ft
• Védőnő: 3.888.000 Ft
• Köztisztasági tevékenység: 4.674.000 Ft
• Szociális feladatok: 9.750.000 Ft
• Konyha: 55.463.000 Ft
• Városgazdálkodás: 78.773.000 Ft
• Közcélú foglalkoztatás 5.968.000 Ft
• Civil szervezetek támogatása 3.387.000 Ft
• Alapfokú zeneiskola támogatása 2.500.000 Ft
• Önkormányzati jogalkotás 18.373.000 Ft
• Közterület rendjének fenntartása 19.242.000 Ft
• Költségvetési befi zetések 65.597.000 Ft

• Finanszírozási műveletek (kamat) 2.000.000 Ft
• Hitel visszafi zetés (folyószámla + hosszúlejáratú): 137.500.000 Ft
• ÖNK. elszámolásai, támogatáscélú műveletek: 52.942.000 Ft
• Hivatal működése: 137.943.000 Ft
II/2. Felhalmozási kiadások:
Felhalmozási jellegű kiadásokra a költségvetésben 

2.618.884.000 Ft-os összeget számszerűsítettünk. 
II/3. Adósságszolgálat:
A 120 millió forint kamatfi zetési kötelezettségeinkre 700.000 Ft 

szerepel. A beruházási hitel kamata: 1.300.000 Ft, valamint hitel-
törlesztés 2017. évben: 17.500.000, összesen: 139.500.000 Ft.

II/4. Tartalékok:
Általános tartalék címén 11.500.000 Ft összeget terveztünk.  
– az önkormányzat úgy döntött, hogy 120.000.-Ft támogatást 

nyújt Kulturális Hagyományőrző Egyesület „Szöszmötölők” kéz-
műves kiállításra.

– az önkormányzat úgy döntött, hogy a Közművelődési Intéz-
mény alapításához vezetői megbízatást ír ki.

– az önkormányzat úgy döntött, hogy a Német Nemzetiségi 
Önkormányzattal korábban kötött együttműködési megállapodást 
módosítja, és meghatározza a Nemzetiségi Önkormányzat kultu-
rális feladatait.

 Schulcz József 
polgármester

Leltár
A 2016. évi bevételi és kiadási előirányzatok évközi válto-
zását fi gyelembe véve, a költségvetési főösszegünk: 4 245 
662 000  Ft. Ezen összeg nem tartalmazza az Iskola és óvo-
da költségvetését, az a Német Nemzetiségi Önkormányzat 
költségvetésében szerepel.
Bevételi oldal:
Helyi adóbevétel:  345.100.000.-
Átengedett központi adó (gépjármű adó 40%-a, ami helyben 
marad):  15.000.000.-
Költségvetési támogatás:  4.266.000.-
Működési bevételek:  57.987.000.-
Átvett pénzeszközök (OEP támogatás, mezőőrök, közmun-
ka támogatás):  37.454.000.-
Finanszírozási bevételek (folyószámlahitel, tagi hitel, fej-
lesztési hitel):  355.853.000.-, 
ami tartalmazza a 120.000.000 Ft-os hitelkeretet is.
Fejlesztési bevételek (pályázatok): 3.330.002.000.-, amely 
tartalmazza az általános iskola bővítésének fi nanszírozását, 
ami 2,4 milliárd.
Kiadási oldal:
Működési kiadások (szakfeladatok, személyi juttatások, do-
logi kiadás…stb): 588.357.000 Ft
Felhalmozási kiadások (beruházások): 3.515.805.000.-, ami 
tartalmazza az általános iskola 2,4 milliárd kiadását is.
Adósságszolgálat (hitel törlesztés, kamat): 141.500.000.- 
Pénzeszköz átadások, támogatások: 
UTÜ-OKIP Kft: 91.276.000.-Ft, amely tartalmazza a fej-
lesztési és a működési kiadásokat is. 
Civil alap:  3.000.000.-
Együttsegítő szolgálat:  5.099.000.-
Mentőkocsi:  100.000.-
DABAS rádió:  600.000.-
Ügyeleti központ:  4.568.000.-
Táboroztatás: (Bagoly)  2.000.000.-
Nemzetiségi Önkormányzat:  8.409.000.-
Építéshatóság:  1.050.000.-
Újszülöttek támogatása:  150.000.-
Ország Közepe Kistérségi Társulás:  528.000.-

Részletesen szakfeladatonként mire költ az 
önkormányzat:

Települési hulladék begyűjtése:  4 450 000
Óvodai, iskolai intézményi étkeztetés  34 642 000    

Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben                             
 15 730 000    
Közvilágítás  5 715 000    
Háziorvosi alapellátás  2 690 000    
Család és nővédelmi eü. gondozás  3 540 000    
Lakásfenntartással,lakhatással összefüggő ellátások 
 1 000 000    
Gyermekvédelmi ellátások, támogatások  100 000    
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, 
támogatások (köztemetés, átmeneti segélyek)  6 000 000   
Első lakáshoz jutást segítő támogatások  2 000 000    
BURSA Hungarika  250 000
Idősügyi önkormányzati kezdeményezések, programok 
 8 278 000    
Városgazdálkodási feladatok  69 781 000    
Alapfokú művészetoktatással összefüggő feladatok 
 2 500 000    
Civil szervezetek működési támogatása  3 300 000  
Közcélú foglalkoztatás  10 795 000    
Közművelődési intézmények közösségi színterek 
működtetése  13 786 000    
Ifjúsági szálló, Tájház  7 634 000    
Sporttevékenység  35 700 000
Közterület rendjének fenntartása  16 811 000
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége  144 875 000    

Beruházásokról tájékoztató:
 
Közforgalmi csomópont, melynek átadása május 25.: 
 21.030.406.-
Mezőgazdasági utak felújítása:  9.515.754.-
Thököly, Hernádi út felújítása:  23.304.500.-
Helyi vízkárelhárítás keretében bel és külterületi csapadék-
víz elvezető árkok karbantartása, felújítása:  2.451.000.-
ingatlan vásárlások (Hősök tere):  11.000.000.- 
 + 3.500.000.-
Grassalkovich tér kialakítása: (szobor, tér, parkoló): 
 22.287.611.-
Presszó tér kialakítása:  13.766.800.-
Béla gödör vízelvezetési terve:  1.219.000.-
Általános Iskola és Orvosi rendelő, Bagolyfészek kamera-
rendszer kiépítése:  3.049.082.-
Zrínyi utcai járdaszakasz és csapadékvíz kiépítése:
  4.742.500.-
Fő utcai ingatanok bontása:  3.784.600.-
Gépbeszerzés (szennyvíztisztítóhoz munkagép): 
 7.912.100.-

Tájékoztató a benyújtott pályázatokról:

KEHOP-5.4.1-16 Környezeti szemléletformálási program 
pályázat
VEKOP-1.2.2-15-2016 Ipari park infrastruktúra fejlesztése
VP6-7.2.1-7.4.1.3-16  Termékértékesítést szolgáló piacok 
infrastrukturális fejlesztése pályázat
KEHPO-5.2.9-16-2016 Épület energetikai pályázat ( Pol-
gármesteri Hivatal, Orvosi Rendelő, Általános Iskola) 
VEKOP-6.1.1-15-PT1-2016 Kisgyermeket nevelő szülők 
munkavállalási aktivitásának növelése „Bölcsőde” pályázat
VEKOP-5.3.2-15-2016 Fenntartható közlekedésfejlesztési 
pályázat, Dabas-Újhartyán-Kakucs településeket összekötő 
kerékpárút pályázat
Holnap városért díj 2016
Virágos Magyarországért pályázat 2016
NEMZETI Kulturális Alap pályázat tér installáció létreho-
zására
Emberi Erőforrások Minisztériuma Konyha eszközbeszer-
zése
VP-6-7.4.4.4-16 Településképet meghatározó épületek re-
konstrukciója pályázat keretében a Faluközpont épületének 
bővítése
VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Külterületi helyi Önkormányzati köz-
utak fejlesztése  
EBR Helyi belterületi utak fejlesztése
EBR Sportpálya fejlesztése
Bethlen Gábor alapítvány pályázata, testvérvárosi kapcsola-
tok rendezvényeinek támogatása
Elnyert pályázatok, díjak
Bethlen Gábor alapítvány pályázata, testvérvárosi kapcsola-
tok rendezvényeinek támogatása
Holnap városért díj 2016
Virágos Magyarországért pályázat 2016
Legjobb adatszolgáltató település díja

Tájékoztató a faluvédelemről: 

Újhartyán Város Önkormányzata 2012. 03. 26.-án hozta 
létre 100%-os tulajdonban lévő  Őrző-Védő Kft-jét, azzal 
a céllal, hogy az éves kft üzemeltetését a lakosság fi nan-
szírozza havi 700.-Ft/ingatlan díjjal. A lakossági befi zetés 
egyre kisebb mértékű, így az önkormányzat megszüntetve a 
Kft-t, saját szakfeladatként látja el a település közbiztonsági 
teendőit. Ez éves szinten 16.811.000.- Ft kiadást jelent az 
önkormányzatnak.

Polgármester
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 TUDTAD, hogy Dabason és környékén 2015 óta alapítványi 
jelleggel mentőorvosi kocsi üzemel? 
 TUDTAD, hogy önkormányzatok, cégek  és magánszemé-

lyek felajánlásából tartjuk fent a kocsit? 
 TUDTAD, hogy mindezidáig 622 esetben segítettünk már, 

és az esetek egy negyedében dabasi lakoson segítettünk? 
 TUDTAD, hogy egészségügyi jogi kérdésben és elsősegély 

kérdésében is szívesen adunk tanácsot? 
 TUDTAD, hogy hamarosan az ADÓ 1%-val is segíthetsz 

minket? 
 TUDTAD, hogy minden önkormányzati rendezvényen, amit 

biztosítunk találkozhatsz velünk? 
 TUDTAD, hogy HONLAPUNKON és a FACEBOOK ® 

-on mindig beszámolunk a tanulságos esetekről (www.dabasmok.
hu) ?
 TUDTAD, hogy Te is támogathatsz minket? 
ESETISMERTETÉS és ELSŐSEGÉLY
2. BÖLCSŐHALÁL ÉS GYERMEK ÚJRAÉLESZTÉSE
A bölcsőhalál (angolul: SIDS) a baba nagyjából egy- másfél 

éves koráig előforduló váratlan, előzmények nélküli elhalálozását 
jelenti, amelynél utólagos vizsgálatok se tudják felderíteni a pon-
tos okot.

Megelőzése: Javasolt légzésfi gyelő készülék (Apnoe Alarm) 
MINDEN kisbabának kb. 20 hónapos koráig! Ennek beszerzése 
nem túl nagy költség, a készülékek kb. 20.000 Ft és életet ment-
het! (www.angelcare.hu) 

ÚJRAÉLESZTÉS MENETE: 
1. Csecsemő esetében, ha megszólal a Légzésfi gyelő menjünk 

a babához azonnal. 
2. Vegyük fel, és óvatosan ingereljük. Ha felsír, vagy látjuk 

hogy szuszog, reagál a simogatásra, fi gyeljük meg a színét: ha 
kipirult, rózsaszín, ingerre ébred valószínűleg téves riasztás volt. 
Ellenőrizzük, hogy a baba matraca alatt az érzékelők megfelelően 
vannak-e elhelyezve. A gép úgy van beállítva, hogy inkább fals 
riasztást ad, mintsem ne riasszon. 

3. Tíz másodpercig vizsgáljuk, hogy vesz-e levegőt a baba vagy 
a kisgyermek. Ha nincs reakció: azonnal kiabáljunk segítségért il-
letve fújjunk bele a szájába az alábbiak szerint: nem tüdőből, ha-
nem a pofa-zacskóban lévő levegőt óvatosan fújuk bele a szájába, 
lassan de határozottan. Csecsemő esetén a száj és orrnyílást együtt 
vegye a szájába. A befújás kb. 1 másodperc legyen. Kerülje el, 
hogy túl sok levegőt fújjon be!! ÖT BEFÚJÁST KELL ALKAL-
MAZNI! 

4. Ha a baba erre sem reagál, továbbra sem vesz levegőt (eset-
leg kékül, azaz cianotikus) KEZDJÜK EL HALADÉKTALANUL 
az újraélesztést, 2 ujjunkkal az alábbiak szerint: 

5. 30 lenyomás után újabb 2 befújás következik. Fontos, fél má-
sodpercenként nyomjunk egyet, így érjük el minimum a 120/perc 
szívfrekvenciát! 

6. Folytassuk, amíg nem jön a segítség vagy újra vissza nem 
tér a légzés! 

Kisgyermekeknél az esetek nagy részében étkezés közbeni fél-
renyelés, míg a másikban valamilyen tárgy (pl. játék) okozza a 
légút részleges vagy teljes elzáródását. Ekkor elsődleges a légúti 
akadály eltávolítása. 

1. Amennyiben a köhögés nem hatékony a CSECSEMŐT fek-
tesse alkarjára hasával lefelé, tenyerében tartva az arcát, majd 
csapja hátba! Ezt maximum ötször ismételje!

2. Ha nem járt eredménnyel fektesse hátára a csecsemőt, és al-
kalmazzon mellkasi lökéseket, a mellkas kompresszióhoz hasonló 
technikával, de lassabb ütemben. Maximum öt alkalommal! 

3. A fulladó KISGYERMEK mellkasát támassza meg vagy 

fektesse saját combjára keresztbe és csapja hátba lapockái között, 
határozottan, de nem túl durván.

4. Ha ez eredménytelen alkalmazzon hasi lökéseket. Egyik ke-
zét szorítsa ökölbe, kiálló hüvelykujját helyezze a szegycsont alsó 
része és a köldök közötti területre, majd másik kezével átkulcsolva 
végezzen magafelé, illetve enyhén felfelé irányuló mozdulatokat! 
Ezt addig alkalmazza, amíg az idegentest nem távozik, de legfel-
jebb 5 alkalommal!

(források:www.elsosegely.hu) 

 ELINDÍTOTTUK AZ ŐRZÖTT BETEGSZÁLLÍTÁST 
Amennyiben szüksége lenne Önnek vagy családjának beteg-

szállításra, érdeklődjön a www.dabasmok.hu honlapon vagy a 
06-30-857-9000 mobilszámon. A betegszállítás költségtérítéses, a 

befolyt összegből a mentőorvosi kocsit támogatja. 
K&H Bank: 10402128-50526766-85851006

LEGYÜNK GYANAKVÓAK!
Minden évben megszaporodnak a vagyon elleni bűncselek-

mények.
Lakásbetörések: mivel a téli időszakban sokkal korábban sö-

tétedik, a betörők pillanatok alatt fel tudják mérni, hogy melyik 
lakásban nincsenek otthon a tulajdonosok. Az a lakás az üres, 
amelyikben sötét van. Védekezzünk ellenük alacsony fogyasz-
tású, energiatakarékos izzók felkapcsolásával, vagy időzítő 
kapcsoló beszerelésével. A betörők kedvelt célpontja a sövény-
nyel, vagy betonkerítéssel takart ingatlanok! Ilyen helyeken 
zavartalanul tevékenykedhetnek.

Gépkocsi feltörések: a korai sötétedés és a bevásárlások mi-
atti rohanásban hajlamosak vagyunk táskákat, vagy egyéb érté-
kesnek tűnő tárgyakat a gépkocsinkban szem előtt hagyni. Ez 
szinte vonzza a gépkocsi-feltörőket. Sajnos sokszor a gépkocsi-
ban okozott kár sokkal nagyobb, mint az érték, melyet ellopnak 
tőlünk. Még egy üres reklámszatyrot se hagyjunk a kocsiban 
látható helyen!

Unokázás: általában késő este, de akár nappal is felhívják 
az idős embereket az unokájuk nevében, hogy a gyermek bajba 
került és sürgősen pénzre van szüksége! Soha sem tud érte jön-
ni személyesen, de egy kedves barátját érte küldi. Ne dőljünk 
be! Kérdezzünk rá olyasmire, amit csak a valódi unoka tudhat!

Demencia: vegyük észre és fogadjuk el, hogy ha az idős 
családtagunk zavarttá, feledékennyé válik! Sötétedéskor inten-
zívebben jelentkeznek ezek a tünetek. Magányos embereknél 
gyakoribb. Figyeljünk idős családtagjainkra! Ők gyakrabban 
válnak áldozattá.

Falopás, átverés tűzifával: mindenki szeret jól járni, de fo-
gadjuk el, hogy csodák nincsenek! Ha TÜZÉP-eken 3000 Ft 
a tűzifa mázsája, ne akarjunk 2000 Ft-ért vásárolni utcai áru-
soktól! Vagy lopott fát árulnak, és így könnyen orgazdává vál-
hatunk, vagy a mérlegelésnél tutira átvernek bennünket! Ne 
feledjük, csodák nincsenek.

Ajándékcsomag: sok esetben felhívják az általában egyedül 
élő sértetteket, hogy ajándékcsomagja érkezett! Ingyen csomag, 
nagy értékű és csak a szállítási díjat kell kifi zetni! Ez a mézes 
madzag. Rendszerint valamelyik karitatív szervezetre, vagy a 
polgármesteri hivatalra hivatkoznak. Legyünk gyanakvóak! 
Ha valamit ajándékba kapunk, biztosan nincsenek járulékos 
költségek! Ha valakit ilyen átlátszó trükkökkel keresnek meg, 
azonnal hívják a 112 segélyhívót, vagy a helyi őrző-védőket!

GFG

„AZ ÉLET NÉHA PERCEKEN MÚLIK 
– SEGÍTS, HOGY SEGÍTHESSÜNK A BAJBAN”  



2017. március 7

Tarlóégetés szabályai
A tarlóégetés komoly környezetvédelmi kérdéseket vet fel, ép-

pen ezért szigorúan szabályozott és ellenőrzött folyamat. Az önké-
nyes tarlóégetést az új Országos Tűzvédelmi Szabályzat szigorúan 
bünteti, és pénzbírsággal sújtja a földet használó földművest.

A tarlóégetésnek mégis megvan a lehetősége, a következő sza-
bályok betartása mellett, hiszen az OTSZ 227. paragrafusa rögzíti 
a tarló égetés szabályait. Amennyiben tarló égetést tervez egy gaz-
dálkodó, a területileg illetékes Katasztrófavédelmi kirendeltségen 
kell egy nyomtatvány kitöltésével, bejelenteni a tervezett égetés 
folyamatát. A kérelem elbírálására 10 napja van a hatóságnak, ezt 
követően, a kérelemben szereplő napon, vagy a pótnapon az ége-
tés, pozitív elbírálás esetén, elvégezhető. Amennyiben tűzgyújtási 
tilalom van érvényben az adott területen, a tarló égetés tiltott te-
vékenység.

Milyen szabályokat rögzít az OTSZ 227. paragrafusa?
 A tarlónak minden oldalról egyidejűleg történő felgyújtása 

szigorúan tilos,
 az égetéshez csak a tarlómaradványok használhatók fel,
 a szalmát elégetéssel megsemmisíteni, lábon álló gabonatábla 

mellett tarlót égetni tilos,
 a tarlót vagy az érintett szakaszokat a tarlóégetés megkezdése 

előtt legalább 3 méter szélességben körül kell szántani
 az adott területen az apró vadban okozható károk elkerülése 

érdekében vadriasztást kell végrehajtani,
 a fasorok, facsoportok védelmére a helyi adottságoknak meg-

felelő, de legalább 6 méteres védősávot kell szántással biztosíta-
ni,
 a tarlóégetés 10 ha-nál nagyobb területen szakaszosan végez-

hető, és csak az egyik szakasz felégetése után lehet a másik sza-
kasz felégetéséhez hozzáfogni,
 a tarlóégetés során tűzoltásra alkalmas kéziszerszámmal ellá-

tott, megfelelő létszámú, kioktatott személy jelenlétéről kell gon-
doskodni, és legalább egy traktort ekével a helyszínen készenlét-
ben kell tartani,
 a lábon álló növényzet, avar és egyéb növényi hulladék irá-

nyított égetése során is a fenti szabályokat kell alkalmazni.
A tarlóégetés komoly környezetvédelmi kérdéseket vet fel, ép-

pen ezért szigorúan szabályozott és ellenőrzött folyamat. A tarló 
maradványok talajba forgatása a tápanyag utánpótlás miatt is meg-
fontolandó, de a szalma elhordása a területről is gyakori munka-
folyamat.

A tarlóégetés hátráltatja a gyomok fejlődését, és egy fajta „meg-
előző növényvédelmi” tevékenység is, hiszen az esetleges kóroko-
zó és kártevők is gyéríthetők a tarlóégetéssel.

Mindezek fi gyelembe vétele mellett érdemes meghozni a dön-
tést a tarló maradványok „sorsáról”.

Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat nemcsak a tarlóégetés 
szabályait, hanem az aratás során kötelezően alkalmazandó tűz-
védelmi előírásokat is rögzíti, így a munkafolyamat előtt érdemes 
azt pontosan áttekinteni.

A szabályok megfelelő betartása és az esetleges bírságok elke-
rülése érdekében, a gazdálkodók igénybe vehetik tűz- és munka-
védelmi szakemberek segítségét.

GFG
agrotrend.hu 

A fejtetvesség elleni védekezés 
gyermekközösségekben

Ártalmuk elsősorban a vérszíváskor a szervezetbe jutó anyagok miatt 
kialakuló viszketés és ennek következményeként a vakarózás, amely felsebzi a 
bőrt és így másodlagos bőrgyulladáshoz vezethet.

A fejtetű szürke-világossárga kültakarójú, vérrel teleszívott állapotban piros, 
később feketés színű, 2,5-4,5 mm nagyságú, ovális alakú rovar. Petéit (serkéit) 
erős cementanyaggal, szorosan a hajszálak tövéhez ragasztja. A legtöbb serke 
rendszerint a halánték- és tarkótájon található, túlnyomó többségük a hajszálak 
eredési helyétől számított első 6 mm-es szakaszon helyezkedik el. A 2 mm-nél 
rövidebb haj alkalmatlan a fejtetű megtelepedésére. Általában egy-egy fejen – az 
elhanyagolt állapotú tetvesség kivételével – ritkán van 5-10 db fejtetűnél több.

A fejtetű elsősorban közvetlen érintkezés útján terjed, leggyakrabban úgy, 
hogy játék közben a gyerekek feje egymáshoz ér. Egyik személyről a másikra 
közösen használt tárgyakkal (pl.: sapkával, fésűvel, hajkefével) is átvihető. Nem 
csak a gyermekközösségekben, hanem a családtagok között is könnyen terjed-
hetnek. A terjedési mechanizmus ismerete a célzott és hatékony védekezés el-
engedhetetlen feltétele!

Fejtetvesség gyanúja esetén célzott felderítést kell végezni a haj átvizsgálásá-
val. Rendkívül fontos, hogy a vizsgálat kellően alapos legyen, mivel az esetek je-
lentős részében csak néhány tetűegyed van jelen a hajzatban. A serkét a fehér és 
piszkossárga közötti szín jellemzi, míg az élő tetvek színe – a fogyasztott vértáp-
lálék mennyiségétől függően – a világossárga és a sötétbordó között változhat. 
Gyakorlatlan vizsgáló számára a serkék és a hajban található korpa egymástól 
való elkülönítése gondot okozhat, azonban a serke eltávolítása mindig sokkal 
nehezebb, mint a korpadaraboké.

A szűrővizsgálat menete a következő: A hajból távolítsunk el mindent (pl: haj-
gumit, hajcsatot, hajráfot stb.), ami a kifésülést zavarhatja. A hajat lazán szét kell 
bontani és elsősorban a fülek körüli területet, valamint a tarkótájat kell átvizsgálni. 
A vizsgálatot megfelelő világítás mellett, nagyító segítségével végezzük. Hasz-
náljunk sűrű fogazatú (0,2-0,3 cm fogtávolságú) fésűt, azzal ugyanis biztosabban 
azonosítható a fertőzöttség a pusztán szabad szemmel történő vizsgálathoz ké-
pest. A sűrűfésű használatát megkönnyíti, ha a haj enyhén nedves.

Irtás:
Az elpusztításukra alkalmas szerek a gyógyszertárban, esetleg drogériákban 

vásárolhatók meg. Az irtószert minden esetben a címkén lévő használati utasítás 
szerint, nagy gondossággal alkalmazzuk! A címkén feltüntetett hatás kizárólag az 
Országos Tisztifőorvosi Hivatal által engedélyezett, OTH engedélyszámmal ellá-
tott, az Országos Epidemiológiai Központ által hatástani szempontból bevizsgált 
tetűirtó szerek esetén garantálható.

Hajmosás nélküli, egyszeri kezeléssel használható szer:
Erre a PEDEX tetűirtó hajszesz alkalmas, amivel a hajas fejbőrt és a hajat 

gondosan át kell nedvesíteni. A felvitt készítményt megszáradásig (kb. 5-15 perc) 
hagyjuk a hajon. A behatási idő alatt a mozgó tetvek és a serkék is elpusztulnak. 
Célszerű a tetűirtó szert a következő hajmosásig a hajon tartani.

Hajmosással, egyszeri kezeléssel használható szerek:
Az erre alkalmas tetűirtó készítmények (pl.: NIX, NOVOPED) alkalmazási 

módja eltérő.
Hajmosással, többszöri kezeléssel használható szer:
A PARASIDOSE tetűirtó sampon használatával a tetűmentesség kizárólag 

többszöri hajmosással biztosítható, ezért a kezelést legalább három alkalommal 
el kell végezni.

A tetűirtó szeres kezeléstől elpusztult serkéket a gyermek hajáról ecetbe 
mártott sűrűfésűvel távolítsuk el, vagy egyszerűen vágjuk le a hajszálat. A fésűn, 
kefén található fejtetvek néhány perces forró vízbe mártással, a ruhaneműn (pl.: 
sapkán) ill. ágyneműben lévők pedig rendszeres mosással pusztíthatók el.

A megelőzés leghatékonyabb tényezője a szülői gondoskodás! Gyakran ma-
gunk sem vesszük észre, ha a gyermek az óvodából, az iskolából vagy a nyári 
táborból tetvesen érkezik vissza. Ha viszont nem fi gyelünk fel arra, hogy gyer-
mekünk gyakran vakarja a fejét, otthon nem fordítunk kellő gondot a rendszeres 
hajápolásra, a hajmosásra és fésülésre, úgy a hajra került fejtetű könnyen és 
gyorsan elszaporodhat. Ezért a gyermek tisztálkodásának, fésülködésének rend-
szeres ellenőrzése nagyon fontos!

A védőnő rendszeres időközönként ellenőrzi a fejtetvességet, szükség esetén 
az első kezelést el is végzi, azonban a gyermek kikezelése a szülők feladata és 
kötelessége!

Amennyiben az ellenőrző vizsgálatok során a védőnő a gyermek hajában is-
mételten tetűt vagy serkét talál, közegészségügyi érdekből a kiszűrt gyermeket 
név szerint köteles jelenteni az illetékes kistérségi intézetnek, amely a gyermek 
környezetére (családtagjaira, stb.) is kiterjedő vizsgálatot végez. 

GFG

Közlemény
Januártól már nem dolgozom az újhartyáni „Isteni Gondvi-
selés” gyógyszertárunkban. Ezúton szeretném megköszönni 
Újhartyán lakosságának az éveken át felém irányuló bizalmu-
kat és szeretetüket.

Tisztelettel: Ertsey Tamásné Marika
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Január 14-én a Sváb Kemencések és a Hartyáni Sváb Fiatalok 
Baráti Köre közös csapata először szerepelt Budakeszin a Sautanz 
Sváb Disznótoron, amelyen 7 Pest megyei böllércsapat mérte ösz-
sze a tudását a hagyományos sváb disznótor területén. A Sautanz 
bár még csak a harmadik alkalommal került megrendezésre, de 
egyre inkább kinövi magát, már országis szinten a legnagyobb 
sváb böllérfesztiválnak számít.

Újhartyán csapata is lelkesen vágott neki az újfajta kihívásnak: 
Hornyák Zoltán főböllér vezetésével, a sváb gasztronómiában jár-
tas kemencések mellett néhány fi atalunk is segédkezett.

A fesztivál kiváló hangulatban telt, természetesen a fi nomabb-
nál fi nomabb disznóságok mellől nem maradhatott el a bajor sör-
sátor, illetve a sramli sem.

Újhartyán sátra is rendkívül látogatott volt, alig győztük „Döm-
per” hagyatékával kiszolgálni a nagyérdeműt.

De „Dömper” kivételes méretének köszönhetően, bőven jutott 
még itthonra is. A Sváb Kemencések példaértékű felajánlásának 
köszönhetően, az újhartyáni Batyus Bálon a teljes vendégsereg ré-
szesülhetett munkánk gyümölcséből. Reméljük, hogy a frissen ké-
szített orjaleves, töltött káposzta, illetve kolbász és hurka elnyerte 
a vendégek tetszését! 

Bár Újhartyán debütáló csapatként, még nem ért el helyezést 
– a legjobb újonc csapat különdíjában részesültünk-, jövőre egé-
szen biztosan idei tapasztalatainkat felhasználva újra elindulunk, 
célunk az „aranybárd” megszerzése lesz!

Ezúton szeretném megköszönni Újhartyán Város Önkormány-
zatának a támogatást, Schrotti Jánosnak a Pest Megyei Német Ön-
kormányzat Elnökének a meghívást, illetve Manger Henriknek a 
csapat összefogását!

Surman-Majeczki Martin Pest Megyei Német Önkormányzat

Sváb Kemencés hősök Budakeszin
Újhartyán csapata első ízben vett részt a Sautanz Sváb Disznótoron…

A gyerekek a tanítók vezetésével együtt étkeznek. Ilyenkor job-
ban tudunk fi gyelni a kulturált szabályok, szokások kialakítására.

Az eddigi tapasztalataink nagyon jók, ezt a szülők pozitív visz-
szajelzései is megerősítik.

Az egész napos iskola oktatási formát az idei tanévben is foly-
tattuk, illetve a tervek szerint a következő tanévben felmenő rend-
szerben már a 3. évfolyamon is ebben a rendszerben tanulnának a 
gyerekek.

Surmanné Farkas Mária pedagógus
Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola

Egész nap az iskolában
Iskolánk 2015/2016-os tanévben indult első osztályai a korábbi 

évektől eltérően, iskolaotthonos oktatási formában kezdték meg a 
működést.

Igyekeztünk az óvodában megszokotthoz közelíteni, az átmene-
tet zökkenőmentesebbé tenni. A kisgyermek az egész napos isko-
lában valóban kisgyermek lehet.

Miért jó a rendszer? Miért választottuk?
A szülők válláról szerettük volna levenni a terhet, hiszen több-

ségük elfoglalt. A tanulók egész napja pedagógiailag szervezett, 
irányított, ellenőrzött. Az órarend helyett napirend határozza meg 
a gyerekek időbeosztását 8-tól 16 óráig. Ez nem jelent rideg sza-
bályokat. Rugalmasan kezelhető keretnek tekintjük, mely a gyer-
mekek fi zikai, pszichés terhelhetőségéhez igazítható. 

A tanítási órákat nehézségük, jellegük szerint, illetve a gyerekek 
életkori sajátosságaihoz igazodva osztjuk szét egész napra, hos-
szabb-rövidebb szabadidős tevékenységekkel és önálló tanulással 
megszakítva.

Az önálló tanulás - mivel nincs házi feladat - részben délelőtt, 
részben délután történik a tanítók vezetésével, így lehetőség adó-
dik a helyes tanulási szokások kialakítására. Az önálló tanulási 
időben jut idő gyakorlásra, differenciálásra, felzárkóztatásra, eset-
leg tehetséggondozásra is.

A szabadidős tevékenység során biztosítjuk a kikapcsolódást, 
pihenést, kötetlen játékot. 15 óra után a gyerekek szakkörökre jár-
hatnak, zeneiskolai oktatásban is részt vehetnek. 

Több lehetőségünk van a tanulókkal beszélgetni, így job-
ban megismerjük egymást. Az osztályban sokkal családiasabb, 
nyugodtabb a légkör. Azt tapasztaljuk, hogy a tanulók terhelése 
egyenletesebb így.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma kiegészítő támoga-
tásban részesítette Újhartyán város Német Nemzetiségi Önkor-
mányzatát, mint fenn-
tartót, az Újhartyáni 
Német Nemzetiségi 
Általános Iskolát és a 
Gyermekvár Német 
Nemzetiségi Óvoda és 
Egységes Óvoda Böl-
csőde intézményeket.

A támogatás mérté-
ke mintegy 5,5 millió 
forint, a dokumentumot 
február 28-án vehettük 
át Soltész Miklós ál-
lamtitkár úrtól a Parla-
ment Vadász termében. 

 LA
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„Farsang van, farsang van, járjuk a táncot gyorsabban…”

Óvodánkban a gyerekek legjobban várt ünnepe a FARSANG, 
mely az idén is óvodánk feldíszítésével kezdődött. A faliújságokra 
színes, témához illő munkák kerültek és már akkor elkezdődtek a 
titkolózások, sugdolózások, érdeklődések, hogy a jelmezbálon ki 
minek öltözik majd be.

Az előkészületi időben a nagycsoportokban öt napon keresztül 
tartott a „TARKA-BARKA HÉT”. A gyerekek és felnőttek min-
den nap az adott napnak megfelelő színű (sárga, piros, zöld, kék, 
tarka) felsőbe érkeztek az óvodába és minden nap otthonról hozott 
érdekes tárgyat hoztak csoporttársaiknak. 

A FARSANGI HÉT ezután vette kezdetét. A legkedveltebb té-
mák az „Állatok bálja”, a „Bohóc bál”, a „Királyi bál”, az „Indián 
bál”, a „Fordított nap” és a „Pizsama parti” volt. Minden csoport-

ban a pedagógusok megszervezték az újhartyáni hagyományőrzés 
jegyében a Sánta csütörtököt és a Tuskóhúzást. Az óvodai farsang 
utolsó napján került sor a Jelmezbálra. Farsang utolsó napján min-
den gyerek az óvó-nénikkel és dadus nénikkel együtt, jelmezbe 
öltözve a csoportszobákon átvonulva, vidám énekszóval kísérve 
mutatkozott be egymásnak. Az óvoda megtelt vidám hercegnők-
kel, vicces bohócokkal, bátor kalózokkal és szebbnél-szebb jel-
mezbe öltözött gyerekekkel. 

Visszagondolva az izgatott, mosolygós és önfeledt gyermek-
arcokra, úgy gondolom, hogy tartalmas és élményekben gazdag, 
emlékezetes farsangi időszakot töltöttünk együtt. Ezúton is kö-
szönjük a szülők aktív segítségét.

Surman-Szabó Ágnes
csoportvezető, német nemzetiségi óvodapedagógus

(Bagoly csoport)

FARSANG A GYERMEKVÁR ÓVODÁBAN
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Amikor gyermekünket először szeretnénk gyermekközösségbe 
vinni, rengeteg kérdés kavarog bennünk, hiszen az óvodai, böl-
csődei beszoktatás nagy próbatétel a gyermeknek és a szülőnek 
egyaránt. Fontos, hogy először magunkkal tisztázzuk az érzelme-
inket, mert minden érzésünket átveszik gyermekeink. Természetes 
a szülői szorongás, de segít az, ha információkat gyűjtünk arról 
az intézményről, annak szokásairól, amelybe gyermekünket vinni 
szeretnénk. Az e téren nagy tapasztalattal rendelkező óvodapeda-
gógusok és kisgyermeknevelők segítik, irányítják a gyermek be-
szoktatását, de ehhez a szülők maximális alkalmazkodása is szük-
séges a siker érdekében.

Nagyon fontos a gyermek pedagógusa, nevelője felé való bi-
zalom, bátran kérdezzenek és őszintén beszéljenek a gyermeket 
érintő kérdéskörben. Fontosnak tartom, hogy a gyermek bölcsőde 
vagy óvodakezdés előtt valamennyire váljon le az édesanyáról, 
ne essen kétségbe, ha pár órára másra bízzák. Vigyük el többször 
olyan közegbe, ahol hasonló korúakkal találkozhat, ismerkedhet. 
Pld. baba-mama klubba, foglalkoztatóba, játszótérre, játszóházba, 
A beszoktatás idejére a szoptatást már váltsák fel teljes mér-
tékben a vegyes ételféleségek, a darabos ételek. Fontos, hogy az 
önálló étkezésre, evőeszköz használatra képes legyen két éves 
kor körül.

A gyermekeknek két éves koruk felett a cumi több kárt okoz, 
mint hasznot, ezért nagyszerű lenne, ha a odaadnánk a „Húsvéti 

nyuszinak” vagy a „Télapónak”. A cumi elvétele mindig krízis, 
de megéri a pár napos nehézség, mert sokat teszünk ezzel többek 
között a gyermek beszédfejlődéséért.  

2-3 éves gyermekektől elvárható, hogy egyedül étkezzenek, vé-
gig tudjanak ülni egy 15 perces étkezést, egyedül vegyék le a benti 
illetve kinti cipőt. A beszédfejlődésükre jellemző a halandzsázás, 
rengeteg szót ismernek, de egymás mellé még nehezen tudják ösz-
szeilleszteni.

Figyelemfelhívó és számunkra fejlettségi szintet üzenő,  ha a 
kisgyermek 3 éves korára még nem beszél és nem szobatiszta.

Ranschburg Jenő: Első nap az óvodában

Most sírok. Itt hagyott anyu. 
Sírok és nem törlöm le a könnyemet. 
Hadd lássák, hogy én most szenvedek!
És hiába dobják ide a labdát, 
nem gurítom vissza… Nem lehet.
Itt fogok ülni a széken estig,
s a mesét sem hallgatom, úgysem tetszik!  

Kívánok mindenkinek szeretetteljes várakozást és sikeres böl-
csőde/óvodakezdést!

Tóthné Jeszenszki Ildikó
kisgyermeknevelő

ÓVODAI és BÖLCSŐDEI BEÍ� TÁS
Helye: „Gyermekvár” Német Nemzetiségi Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde, 

2367 Újhartyán, Béla gödör 3. 
Időpont óvodai beíratásra:

1. Újhartyáni lakosok részére: 
2017. április 18-án 8-tól 16 óráig

2. Más településről jelentkezők részére: 
2017. április 19-én 8-tól 16 óráig
2017. április 20-án 8-tól 13 óráig

Időpont bölcsődei beíratásra: 2017. április 25 kedd, 8.00-16.00-ig

A zsúfoltság, a várakozás elkerülése érdekében kérjenek időpontot a 06-29-372-060 telefonszámon a titkárnál, 
vagy a titkarsag@gyermekvarovoda.hu email címen.

Az óvodai beiratkozásra azokat a szülőket várjuk a gyermekükkel, akiknek gyermeke 
2018. aug. 31-ig betölti a 3. életévet (kötelezően óvodás!)

2019. február 28-ig betölti a 2,5 évet (szabad férőhelyekre tudjuk felvenni)
A bölcsődei beíratásra azokat a szülőket várjuk gyermekükkel, akiknek gyermeke 

      -  2017. szeptember 1-én betölti a 18 hónapot. 
   ( 2017. 09.01-től a Gyermekvárban 1 bölcsődei csoport indul, max. 8 gyermek férőhellyel!)

A beiratkozáshoz hozza magával:
A gyermek születési anyakönyvi kivonatát, TAJ kártyáját, lakcímkártyáját, egészségügyi kiskönyvét

A beíratásra érkező Szülő személyi igazolványát és lakcímkártyáját
Amennyiben érintett: 

a gyermek tartós betegségéről szóló igazolást, 
„Rendszeres Gyermekvédelmi Kedvezmény”–ről igazolást

3 vagy több kiskorú esetén erről szóló  ,, Hatósági igazolást”
Elvált gyermek esetén elhelyezésről szóló bírósági határozatot

Gyermekközösségben először
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A 2016/2017-es tanév a 3. olyan tanév, amelyben iskolánk 
fenntartója a helyi Német Nemzetiségi Önkormányzat. Köszönet 
a fenntartónknak és Újhartyán Város Önkormányzatának, akik fo-
lyamatosan biztosítják a zavartalan működést.  

Az idei tanévet 26 főállású és 4 óraadó pedagógussal kezdtük 
meg. Emellett 5 munkatárs segíti a mindennapokban nevelő-oktató 
munkánkat. Közülük Bernuláné Tóth Edit szeptembertől könyvtá-
ri asszisztensként dolgozik iskolai könyvtárunkban.

Ebben az évben is kiemelt feladat a pedagógusok magas szintű 
továbbképzése az oktató-nevelő munka hatékonysága érdekében. 
3 pedagógusunk végzett további felsőfokú tanulmányokat, közü-
lük Konczig Kitti Mária testnevelés tanár szakon egyetemi diplo-
mát szerzett, Bambuk László igazgatóhelyettes közoktatás vezetői 
kompetenciáit fejlesztette a Kodolányi János Főiskola hasonló 
nevű képzésén, ahol pedagógus szakvizsga keretén belül közokta-
tás vezető képesítését szerezte meg. Kerekes Katalin magyar sza-
kos kolléganőnk erkölcstan, etika szakos tanári diplomát szerzett. 

Az idei tanévben 5 kollégánk automatikusan Pedagógus II. fo-
kozatba léphetett, valamint két kolléganőnk májusban vesz részt a 
pedagógus életpálya minősítő vizsgáján, és nyílik lehetősége arra, 
hogy Gyakornok fokozatból Pedagógus I. fokozatba, illetve Peda-
gógus I. fokozatból Pedagógus II. fokozatba léphessenek.

Az Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola tanulóinak 
száma jelenleg 305 fő. Szeptemberben 48 kis elsős érkezett hoz-
zánk az újhartyáni és környező települések óvodáiból.  Megköny-
nyíti az iskolánkba történő beilleszkedést az első két évfolyamon 
működő egész napos más néven „iskolaotthonos” rendszerünk. A 
nap folyamán a tanítási órák és a szabadidő váltakozva követik 
egymást, így a tanulók terheltsége egyenletesebbé válik. A napi 
időbeosztás jobban megfelel a tanulók életkori sajátosságainak. A 
délelőtt és a délután folyamán is tartunk tanítási órákat, s közötte 
a szabadidő eltöltésének számtalan lehetősége biztosított a gyere-
keknek. 

Az angol nyelv oktatása bevezetésre került az idei tanévtől 4. 
évfolyamtól felmenő rendszerben. Jelenleg a 4., 5., 6., 7. évfo-
lyamokon folyik angol nyelvoktatás.

A tanév kiemelt feladatai és célkitűzései:
A tavalyi tanévben az intézményi önértékelés kidolgozására 

létrehoztuk az önértékelési csoportot, amely az idei tanévben foly-
tatja munkáját.

Iskolánk csatlakozott a DSD nyelvvizsga rendszerhez, amely-
nek keretében nyolcadik osztályos diákokat készítünk fel a tanév 
során, hogy megszerezzék a KER B2 típusú nyelvvizsgát.

Kiemelt fi gyelmet fordítunk a mérés-értékelési rendszerünk 
szabályozására, az országos mérések eredményeinek feldolgozá-
sára és elemzésére. A tavaly bevezetett belső kompetenciamérést 
idén is folytatjuk.

Az egészség megőrzésének érdekében sportszakkörök szerve-
zése (foci, kézilabda).

A DÖK szervezésében színes, tartalmas diákközösségi élet ki-
alakítása.

A 2016-17-es tanév félévi szakmai beszámolója

A szülőkkel, családokkal való rendszeres kommunikáció ki-
emelt szerepben (szülői értekezlet, fogadóóra, nyílt napok).

Iskolánk csatlakozott az oktatásért felelős miniszter által meg-
hirdetett Digitális Témahéthez.

Iskolánk ad otthont áprilisban a Pest megyei Német Nemzetisé-
gi Vers és Prózamondó Verseny megyei fordulójának.

Nagy hangsúlyt fektetünk a folyamatos pályázatfi gyelésre és 
pályázásokra: Az első félévben pályáztunk a kőszegi „Nyelvi kör-
nyezetben megvalósuló nemzetiségi népismereti, művészeti, ha-
gyományőrző és olvasótáborra”, valamint a liptódi „Hagyomány-
őrző alkotótáborra”. Nemzetiségi kulturális értékek megőrzésével 
kapcsolatban „Sváb hagyományőrző kalendárium” megalkotására 
írtunk pályázatot. Intézményünk pályázott és nyert idén is a „Ha-
tártalanul a nemzeti összefogás programja” keretében hirdetett 
egy hetes erdélyi utazásra, amelyen a 7. évfolyam tanulói vehet-
nek részt.

Az infokommunikációs eszközök fejlesztése tekintetében is 
nagy előrelépésről számolhatunk be, ugyanis 2017 márciusától 
már 9 tanteremben használhatnak interaktív táblát kollégáink, és 
minden termünkben adott a fi xen szerelt projektoros kivetítő rend-
szer. Beszerzésre került 10 csomagos Lego Wedo education kit, 
amely segítségével az alsós diákok ismerkedhetnek meg a robot-
programozással. IKT fejlesztéseink nagy része az Emberi Erőfor-
rások Minisztériuma kiegészítő működési támogatásának elnyeré-
sében valósulhatott meg. Bevezetésre került az elektronikus napló 
használata valamennyi évfolyamon. Megújult az iskola honlapja, 
és naprakész információkat lehet olvasni rajta. Csatlakoztunk a 
Google Classroom programhoz. amelyen keresztül a tanulóknak 
és tanároknak lehetőségük van otthonról is kapcsolódni a külön-
böző tudásfejlesztő programokhoz. 

Iskolánk tehetséggondozó munkáját részben tehetséggondozó 
szakkörök keretében, részben a gyerekek által szabadon választott 
délutáni foglalkozások keretében végzi magas színvonalon. Szak-
köreink közül a német nyelvi, művészeti, sport, valamint a zenei 
a legnépszerűbbek.

A Szülői Munkaközösség és az Újhartyáni Iskoláért Alapítvány 
is fontos partnerünk. Munkájuk és anyagi támogatásuk is hozzájá-
rul az intézmény fejlődéséhez. A szülők és a pedagógusok között 
nagyon jó az együttműködés. Segítik és anyagilag támogatják kö-
zös programjaink, pl. a Szülők-nevelők Bálja, valamint a farsangi 
bálok szervezését, lebonyolítását. A szülők közössége készségesen 
támogatja gyermekeink kulturális programokra való eljutását.

Intézményünkben három szakmai közösség tevékenykedik 
(alsós, felsős, német munkaközösség). Ezek a szakmai munkakö-
zösségek hatékonyan részt vesznek az intézmény oktató-nevelő 
munkájának tervezésében, szervezésében, irányításában, ellenőr-
zésében. Büszkén mondhatjuk el, hogy nyolcadik osztályos tanu-
lóink nagyon jól szerepeltek az idei központi felvételiken, hason-
lóan jó eredményeket értek el alsós és felsős tanulóink a megyei 
Zrínyi Ilona matematika versenyen. Gratulálunk nekik!

Beszámolóm végén megköszönöm minden kollégámnak és 
fenntartónknak az első féléves munkáját és segítségüket, második 
félévre sok kitartást és jó egészséget kívánok!

Sósné Lauter Adrien igazgató
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Farsangoltunk
2017. február 25-én, pénteken tartottuk a minden évben meg-

rendezésre kerülő, farsangi jelmezes felvonulásunkat az iskola 
tornatermében. Bátorkodtunk néhány újítást is kipróbálni, többek 
között aktív szerepet vállalt a büfé üzemeltetésében az SZMK és a 
DÖK, valamint discoval vártuk a táncolni vágyókat.

Az alsó tagozatban 80 fő egyéni jelmezben vonult fel, akik kö-
zül az első 15 helyezett részesült jutalomban. A zsűrinek igen ne-
héz dolga volt, mivel a legtöbb jelmez nagyon ötletesnek és egye-
dinek bizonyult. Az első 3 helyen Dínó, Szekrény és Lego Batman 
végzett. Csoportos jelmezesben sem volt hiány, összesen 8 csapat 
képviseltette magát és a zsűri döntése alapján mindenki jutalma-
zásban részesült. Az első 3 helyezés az alábbiak szerint alakult: 

1. Sváb ősök betelepülése - 2.b osztály
2. Bajor sörtánc - 4.a osztály
3. Űrutazók - 4.b osztály és
Hajrá Magyarország, hajrá magyarok! – 3.a osztály
A felsős produkciók egytől egyig rendkívül színvonalasak vol-

tak és az alábbi sorrendben kerültek bemutatásra:
5.a osztály: Trollok 
5.b osztály: Életünk képekben - születéstől a halálig

Farsangoltunk

12

6.a osztály: Hattyúk és hollók balettje
6.b osztály: Generációk tánca
7.a osztály: Azok az édes ’60-as évek
7.b osztály: Tisztaság Kft.
Újításként került bevezetésre, hogy a felsős csoportok között 

nem hirdettünk helyezéseket, hanem egyenlően minden osztály ka-
pott egy jelképes 5000 Ft-os bankjegyet, amit beválthatnak a DÖK-
nél. Természetesen az oklevél sem hiányozhatott, amelyen a zsűri 
által kitalált, a produkcióhoz illő név szerepelt. A bemutatók után 

kiosztásra kerültek a farsangi 
fánkok, amit minden osztály a 
saját termében fogyasztott el, 
majd kezdődhetett a tánc. Este 
7 óra magasságában megcso-
dálhattuk a 8. osztályosok ke-
ringőjét, akik gyönyörű színes 
ruhákban, csodaszép tánccal 
kápráztatták el a közönséget. 
Ezt követően kezdetét vette az 
est záró programja, a tombola 
sorsolás. Mindenki élmények-
kel és jókedvvel térhetett haza, 
hisz egy tartalmas délutánt tud-
hattunk magunk mögött.

Ezúton szeretnénk megkö-
szönni az SZMK, a diákönkor-
mányzat, valamint a gyerekek, 
felkészítők, szülők és pedagó-
gusok munkáját. Köszönjük 
mindenkinek, aki bármilyen 
formában hozzájárult a rendez-
vény sikeréhez!

Ezúton is gratulálunk a he-
lyezetteknek és minden egyéni 
jelmezesnek!  

Sné..L.A.
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Beszámoló a DÖK 
munkájáról

Eltelt az első félév és büszkén mondhatjuk, hogy a diákönkor-
mányzat sok feladatot tudhat maga mögött. Szeptemberben felelő-
söket választottunk, összeállítottuk a munkatervet, beindítottuk a 
DÖK versenyeket. Elnökünknek Farkas Rékát, helyettesnek pedig 
Rizmajer Dórát választottuk. Az év első nagyobb programja az 
októberi papírgyűjtés volt, ahol a felsős osztályok nagy együttmű-
ködéssel és munkakedvvel dolgoztak azért, hogy minél több pénzt 
kapjunk. Bevételünk 64.000 Ft lett végül, amit az iskolai rendez-
vényekre, vetélkedők lebonyolítására, díjazására, gyermeknapra és 
egyéb versenyek jutalmazására használunk fel. Ezúton szeretnénk 
kérni az újhartyáni lakosokat, hogy a tavaszi papírgyűjtésünkön 
minél többen vegyenek részt és ezzel járuljanak hozzá az iskolai 
programok fi nanszírozásához. Előre is köszönjük segítségüket! 
Novemberben megrendeztük első Tök diszkónkat , ami nagyon 
nagy sikert aratott. A gyerekeknek feketében, narancsban és piros-
ban kellett jönniük és töknek festhették ki arcukat. Jó hangulatban, 
vidáman telt az esténk, amihez nagyban hozzájárult zeneszolgálta-
tónk, Dj Emil és Tomi. A hónap 22. napján, Monoron képviseltük 
iskolánkat a Regionális Diákparlament ülésén. Delegált tagunk 
Fekete Zsófi a volt, aki nagy lelkesedéssel és érdeklődéssel vetette 
bele magát a parlamenti munkába. December elején megtartottuk 
az év első diákhíradóját, ahol az osztályfőnökök összegezték és 
értékelték az első 3 hónap történéseit. December 6-án reggel, mint 
minden évben megérkezett a DÖK Mikulás, akitől minden gyerek 
és felnőtt szaloncukrot és jókívánságot kapott. Ez a hónap minden 
évben nagyon sok programot kínál, természetesen idén sem alakult 
másként. Feldíszítettük a felsős aulát és folyosót, rajzpályázatot 
hirdettünk Tél címmel, közösen díszítettük az aulában felállított 
karácsonyfát. A szünet előtti utolsó napon vetélkedőt szerveztünk 
felsősöknek, ahol minden osztályt 3 fő képviselhetett. Nagyon jó 
hangulatban, érdekes és vidám feladatokkal készültünk az ünne-
pekre. A vetélkedő zárásaként értékes nyereményekkel térhettek 
haza a résztvevők. 2017. év első programja a kecskeméti Korcso-
lya délután volt, január 26-án, csütörtökön. Nagy izgalommal vár-
tuk és nagy sikerrel zártuk a napot. Kezdeti félelem helyét átvette 
a bátorság és a 2 órás program végére mindenki megtanult egye-
dül közlekedni a jégen. Elérkezett és lezárult a várva várt félév, 
így ismét diákhíradót olvashattunk február elején. Szeretet napot 
tartottunk február 14-én, ahol a diákok üzenhettek tanáraiknak és 
diáktársaiknak a diákpostával. Megrendeztük a Sánta csütörtöki 
bálunkat és segítettünk a farsangi jelmezverseny lebonyolításában. 
Ez utóbbiban kivettük részünket a büfés munkából, feldíszítettük 
a tornatermet és a zenét is mi szolgáltattuk. Ezúton is köszönjük a 
Dj-k, Szakács Kristóf, Schulcz Tamás, Czifra Joachim munkáját. 
Tartalmas időszakot tudhatunk magunk mögött, de mivel az évnek 
még nincs vége, adunk némi ízelítőt az előttünk álló programok-
ból. Február 28-án színházlátogatásra megyünk, a Pál utcai fi úkat 
nézzük meg. Megrendezzük a tavaszi papírgyűjtést, Pizsama és 
fordított napot, A magyar költészet napját, Föld napját, gyermek-
napot, Nemzeti összetartozás napját, sulidiscot tartunk és kilátoga-
tunk a Budapesti Nagy Sportágválasztóra. Minden diáktársunknak 
jó tanulást kívánunk a második félévre, reméljük sikerül tartalmas 
és élvezetes programokkal tarkítanunk a napjaitokat!

Konczig Kitti Mária
Diákönkormányzat és DÖK segítő pedagógus

Hová és hogyan tovább?
Többnyire ez a két kérdés foglalkoztatja iskolánk egyedüli 

szóló osztályát. Ők az utolsó évfolyam ugyanis, ahol 1 osztály 
végez.

Kisiskolás éveik talán legnehezebb időszakát élik meg nap-
jainkban ezek a gyerekek, akik 
ugyan már a központi írásbeli 
felvételiken túl vannak, de a 
konkrét iskolák szóbelijei va-
lamint több helyen szakmai és 
írásbeli felvételik még jelenleg 
zajlanak.

Szerencsére olyan jó kis csa-
patról beszélünk, akik tudato-
san készültek életük első nagy 
megmérettetésére. Már az 1. 
félévben kialakult egy pozitív 
mag, akik szinte mindent meg-

tettek a siker érdekében. S 1-2 kivételtől eltekintve ez volt a jel-
lemző. Az első sikerekről már be is tudok számolni. Dícséretes, 
hogy a központi írásbelik viszonylag jól sikerültek. A választott 
iskoláktól függetlenül, bárhol megírhatták a központi felvételi-
ket a gyerekek. Így hát az osztály több mint 2/3-a ezt a Dabasi 
Táncsics Mihály Gimnáziumban tette meg. Az ott elért eredmé-
nyek azt mutatják, hogy az újhartyáni gyerekek mintegy 20-25 
%-al jobb eredményt produkáltak, mint az ott írt többi diák.

A legjobb központi felvételivel ebben a sorrendben: Varga 
Flóra (Inárcs), Szolnoki Evelin (Újhartyán), Krajczár Natália 
(Pilis), Rizmajer Dóra (Újhartyán) dicsekedhet. Természetesen 
az inárcsi és pilisi tanuló is a mi iskolánk tanulója, bejáró.

Ha a választott iskolák szemszögéből vizsgáljuk a kérdést, 
elmondható a következő statisztika.

A 15 végzős diákból 6 fő 
gimnáziumban, 7 fő szakgim-
náziumban kíván továbbtanulni. 
Mindössze 2 fő jelölt szakközép-
iskolát.

Örvendetes, hogy egyre in-
kább jellemző az iskola profi ljá-
nak megfelelő továbbtanulás. A 
német mint iskolánk fő profi lja 
szinte mindenki által választott 
nyelv. Ebből az osztályból 3 ta-
nuló készül a Német Nemzetisé-
gi Gimnázium és Kollégiumba. 
1 tanuló a budapesti Kossuth La-
jos kéttannyelvű Gimnáziumba. 
A másik profi lunk a képzőmű-
vészet. A budapesti Képzőművé-
szeti Szakgimnáziumba 2-en készülnek. Ez összesen a tanulók 
40 %-a. Az iskola sokszínűsége tehát gyümölcsözik. Egyre 
többen érzik, hogy jó volt itt végezni, s innen továbbtanulni, 
hiszen igazán neves, rangos középfokú intézményekben tudják 
tanulmányaikat folytatni.

Ha a megjelölt intézményekbe sikerül felvételt nyerni, akkor 
igazán szép eredményekről számolhatunk be.

Azt kívánom, így legyen!
Ruttersmid Katalin

8-os osztályfőnök
Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola
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Újhartyán város Önkormányzata évek 
óta bővíti, szépíti köztereit, parkjait. A 
Lövölde téren áll egy Jelkereszt, amely 
a középkori Hartyán meglétére emlékez-
tet, ott áll a Trianoni emlékmű is. 

A közelmúltban szintén több köz-
tér alakult ki, így a Szép utca elején a 
Szent Flórián tér, azután létrehoztuk a 
Grassalkovich teret a Betelepítési em-
lékművel, Grassalkovich Antal mell-
szobrával, az újkori betelepítést jelké-
pező Ulmer Schachtel-lal. 

Emlékhelyet alakítottunk ki a 
Málenykij Robotra elhurcoltakért is, 
egyet a templom mellett, egyet pedig a 
Fő utca végén.

A Hősök terén 1935 óta áll a Hő-
sök szobra, mely az I. Világháború 
újhartyáni áldozatainak tiszteletére 
készült. A rendszerváltás után ezen az 
emlékművön rögzítettük a II. Világhá-
ború és a Holokauszt helyi áldozatainak 
névsorát, azóta rájuk is itt emlékezünk.

Az elmúlt évben egy újhartyáni csa-
lád felajánlásával készült el a középen 
álló emlékmű, mely az 1956-os forra-
dalom és szabadságharcra, annak helyi 

eseményeire emlékeztet bennünket. És 
régi vágya Újhartyán város Önkormány-
zatának, hogy az 1848/49-es forradalom 
és szabadságharc eseményeinek is emlé-
ket állítson. Ez a kopjafa fog bennünket 
emlékeztetni arra, hogy – bár a szabad-
ságharcnak közvetlen helyi eseményeiről 
nem tudunk – mégis az események helyi 
részese volt többek között egy Lauter Ist-
ván nevű joggyakornok, aki a megyében 
létrehozott Állandó Bizottmány 473 fős 
testületének újhartyáni tagja volt, vagy az 
néhány honvéd, akit szintén Újhartyánból 
soroztak be a szabadságharc ideje alatt, 
név szerint: Norancsik István, Balázs 
György, Peheim István, Princz József, 
Pergel Ferenc, Zelenák György, Csernák 
Márton, Pergel János.

Ezt a kopjafát Fajt Benő újhartyáni 
lokálpatrióta polgárunk ajánlotta fel és 
faragta a település számára, a talapzatot 
Rizmajer Róbert és édesapja készítették. 

Köszönjük Benő a műalkotást és ön-
zetlen felajánlásodat!

Lauter Antal

Önkormányzatunk  ünnepélyes keretek között avatta fel az 1848-as hősök emlékére Fajt Benő művészi kopjafáját. Közre-
működött egyesített fúvószenekarunk és a „Városi Baglyok” nótakör. A város vezetői és civil szervezetei koszorút helyez-
tek el az emlékműnél.  Rendezvénytermünkben a Polgármester úr köszöntő beszéde után iskolásaink hatásos, kiválóan 
megrendezett műsorral emlékeztek a szabadságharc hőseire.

/fotó: drszix/

1848-49 hőseinek emlékére
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Svábnap a nemzetiségi iskolában
Új köntösben, régi tartalommal!
A húshagyókedd a nagyböjt kezdetét 

megelőző utolsó nap a keresztény egyházi 
évben, azaz a hamvazószerda előtti nap. A 
név is a böjt kezdetére utal, azaz ezen a na-
pon lehet utoljára húst fogyasztani. A hús-
hagyókedd a farsangi szezon utolsó napja, 
sok helyen karnevállal, felvonulással ün-
neplik. Ekkor van a híres velencei karnevál 
utolsó napja is, és persze az újhartyáni far-
sangi ünnepkör vége. 

Ezen a napon a német nemzetiségi is-

kolában a „Tuskóhúzás” felelevenítésével 
búcsúztatták a farsangot. Herczeg Jánosné 
és Majer György pedagógusok vállalták azt 
a nemes feladatot, hogy összeállítanak egy 
olyan programot, amelyben modern tech-
nikai és a hagyományos elemek jól megfér-
nek, segítik és erősítik egymást. 

Nagyszülőkkel készített riportfi lmek, 
látványos kvízjáték, csillagtúra a régi kocs-
mák (Lenka kocsma, Béla kocsma, Schenk 
kocsma) helyének felkeresése, hangszerbe-
mutató, kötélfonás és tánctanítás szerepelt 

a programban. A gasztronómiai utazást a 
saját maguknak készített, kemencében sült 
pogácsa, valamint a Bagolyfészekben sütött 
baracklekváros farsangi fánk tette teljessé. 

Az iskola pedagógusai mellett, a zene-
iskola tanárai, valamint a Bagolyfészek 
munkatársai gondoskodtak arról, hogy a 
régi hartyáni farsangi szokások új életre 
keljenek. Ne csak felidézzék ezek a progra-
mok a múltat, hanem új köntösbe bújtatva 
váljanak a diákok életének részévé.

szöveg és fotók : Tölli Andrea 
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„Az életet véges végig együtt kell leélni,
Úgy válik el mit ér a nő és a férfi .
Jót és rosszat megosztani, kacagni és sírni,
a szerelem dal, melyet együtt kell megír-
ni.”

 Végh Mária /

 Mint már oly sok éve, a tavalyi évben is 
sor került Újhartyánban az 50. és 60. há-
zassági évfordulójukat ünneplő házaspár-

ok köszöntésére. Az év vége felé haladva 
gyűjtjük ki a település anyakönyveiből 
azokat a párokat, akik Újhartyánban kö-
töttek házasságot és itt is élnek. Városunk 
Önkormányzata nevében Schulcz József 
polgármester Úrral együtt, Nekünk jut az 
a megtisztelő feladat, hogy részesülhetünk 
a jubiláló párok örömében és egy kis aján-
dékkal kedveskedhetünk Nekik. Mindig 
kellemes érzés egy ilyen kivételes, boldog 

családi eseményen részt venni, elbeszél-
getni az elmúlt 50, 60 év szépségeiről és 
nehézségeiről, az alkalmazkodásról és a 
türelemről… Minden kedves jubiláló há-
zaspárnak ezúton is szívből gratulálunk és 
kívánjuk, hogy sokáig gyönyörködjenek az 
élet szépségeiben, gyermekeik, unokáik, 
dédunokáik mosolyában! 

 LÁD

Házassági évforduló köszöntése

50 éves évfordulót ünneplők:

60 éves évfordulót ünneplők:

Kaldenecker Ferenc-Rakita Rozália

Németh Pál-Simári Mária

Kucsera Imre-Gombár Erzsébet

Rizmajer Mihály-Kovács Katalin

Fail Mihály-Cserna Mária

Ménich József-Rizmajer Anna
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Bözsi nénit január 16-án a Rozmaring Idősek Otthona 
tagjai, településünk polgármestere, és családtagjai köszön-
tötték e jeles eseményen.

Városunkban szinte nincs olyan ember, aki ne ismerné a 
mindig jó kedélyű, társaságkedvelő Bözsi nénit.  A napközi 
otthon, alapító tagja szeret kártyázni, beszélgetni, imádja a 
történelmet, a sportot, s a mindennapi életben való tájéko-
zottságát mindannyian nagyra becsüljük.  

Fiatal lányként nagyon nehéz élete volt, hiszen 1945 janu-
árjában Ukrajnába kényszermunkára hurcolták. „Malenkij 
Robot” –  avagy, a polgári lakosság tömeges elhurcolása Ma-
gyarországról szovjetunióbeli kényszermunkára 1944/45-
ben, különös tekintettel a németként deportáltakra –  röviden 
így összegezhető az a néhány év, amelyet Ukrajnában, kény-
szermunkásként töltött Bözsi néni. A táborban ismerkedett 
meg későbbi férjével, Manger Henrikkel, s az ismeretségből 
szerelem, majd később házasság lett. A táborban született 
meg első gyermekük, János. 1949-ben ért véget életük fő 
megpróbáltatása, hazatérhettek otthonukba. Később Henrik 
nevű gyermekük is megszületett, aki településünk korábbi 
polgármestere volt. Bözsi néni és férje, párja korán bekövet-
kezett haláláig boldogságban, szeretetben éltek. 

Népes társaság gyűlt össze Bözsi néni születésnapi par-
tiján. Torta, pogácsa, jó kedv, vidámság, s néhány üveg bor 
került az asztalra ezen a délelőttön. A miniszterelnöki szüle-
tésnapi köszöntő oklevelet városunk polgármestere, Schulcz 
József adta át az ünnepeltnek. Az ünnepélyes hangulatot a 
Nádas Barbara által előadott két lírai dal koronázta meg.  

Bözsi néni nagyon ritkán hiányzik a délelőtti összejövete-
lekről, ha hiányzik, annak az az oka, hogy mind a mai napig 
újságírók, riporterek keresik meg, hogy életének történeté-
ről, történelemről beszélgethessenek vele. Hosszú évek óta 
ismerem Bözsi nénit, személyisége, emberi tartása példaér-
tékű számomra. 

2017. január 7-én ünnepelte 90. születésnapját Tunner 
Imre bácsi. Néhány évvel ezelőtt, 2013. december 30-án 

feleségével, Boris nénivel 60. házassági évfordulójukra em-
lékeztek, és most újra egy kivételes és jeles eseményre gyűl-
hetett össze a család.

Imre bácsi és felesége egész életében aktívan kivette ré-
szét Újhartyán kulturális életéből, a nyugdíjas klub tánc- és 
énekkara tagjaként. Sok fi atalnak példát mutattak a hagyo-
mányok tisztelete és megőrzése terén. E tevékenységüknek 
csak a korukból fakadó korlátok szabtak határt.

Imre bácsi a mai napig mozgékony- a nyugdíjasokra 
nemigen jellemzően- fáradhatatlanul, energiával telve tölti 
mindennapjait. Születésnapján az Újhartyáni Polgármesteri 
Hivatal nevében Schulcz József polgármester Úr köszöntöt-
te. Azon szerencsések közé tartozik, akit a ,,szűk” családi 
körben tartott ünnepségen két gyermeke, öt unokája, öt déd-
unokája, (a hatodik tavasszal érkezik a családba) köszöntöt-
te, kívánva további jó egészséget, boldogságot!

Márai Sándor soraival szeretném az újság lapjain keresz-
tül még egyszer köszönteni Őket: „Az utakat sokáig nem érti 
meg az ember. Csak lépdel az utakon és másra gondol. Néha 
széles az egyik út, aszfaltos, néha rögös, barázdás, meredek. 
Az utakat sokáig csak alkalomnak tekintjük, lehetőségnek, 
melynek segítségével elmehetünk a hivatalba vagy kedve-
sünkhöz vagy a rikkantó tavaszi erdőbe. Egy napon meg-
tudjuk, hogy az utaknak értelmük van: elvezetnek valahová. 
Nemcsak mi haladunk az utakon az, utak is haladnak velünk. 
Az utaknak céljuk van. Minden út összefut végül egyetlen kö-
zös célban. S akkor megállunk és csodálkozunk, tátott szájjal 
bámészkodunk, csodáljuk azt a rejtelmes rendet a sok út szö-
vevényében, csodáljuk a sugárutak, országutak és ösvények 
sokaságát, melyeken áthaladva végül eljutottunk ugyanah-
hoz a célhoz. Igen, az utaknak értelmük van. De ezt csak 
utolsó pillanatban értjük meg, közvetlenül a cél előtt.”

Jó egészséget, sok boldogságot, s azt kívánom nekik, 
hogy még hosszú ideig legyen tagjai közösségünknek!

Kaldenecker Katalin – Lauter Ágnes Dóra

„Nemcsak mi haladunk az utakon, az utak is haladnak velünk”

90 éves lett városunk két közismert, és megbecsült polgára, 

Manger Henrikné és Tunner Imre
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A GJU 2016-os Vorsilvestere Újhartyánon 
– „Elsőként a régióban”

Különleges megtiszteltetés érte az elmúlt év végén egyesületün-
ket - a Hartyáni Sváb Fiatalok Baráti Körét -, mivel mi adhattunk 
otthont a magyarországi német fi atalság legnagyobb rendezvényé-
nek a GJU Vorsilvesternek. A közel 400 fős bált -27 évre visz-
szanyúló történelme során- először rendezték meg Újhartyánon, 
illetve az északi régióban.

A Vorsilvester méltán számít a legnagyobb ifjúsági megmozdu-
lásnak az országban: ez az a nap, amikor a Magyarországi Német 
Fiatalok Egyesületének összes tagszervezete találkozik, és együtt 
ünnepel, több száz egykori, illetve jelenlegi GJU-tag.

 A Hartyáni Sváb Fiatalok Baráti Köre az egyik legfi atalabb, 
de egyben az egyik legaktívabb tagszervezetnek számít, így nagy 
megtiszteltetéssel fogadtuk a felkérést és az azzal járó szervezési 
feladatokat, amely nagy kihívást jelentett számunkra. Célunk egy 
igazán különlegeses Vorsilvester megszervezése volt, ami az egyik 
legpéldaértékűbb és leghangulatosabb előszilveszteri bálként vo-
nult be GJU történelmébe.

Kiváló helyszínként szolgált a bál megszervezéséhez a Falu-
központ Díszterme, ami -a lányok egyedi sváb díszítésének kö-
szönhetően is- tovább emelte a rendezvény fényét. Igyekeztünk 
a díszítéssel a régi sváb lakodalmak hangulatát megidézni, így 
természetesen nem maradhatott le az asztalokról az almába tűzött 
rozmaring sem. Az asztalok a magyarországi németek színeiben, 
kék-fehérben pompáztak, de minden asztalon megjelent, az ott el-
helyezett apró lámpásokon egyesületünk szimbóluma a fecske is.  
Lévén a GJU-Vorsilvester elsősorban az ifjúságot kívánja megszó-
lítani, berendeztünk egy úgynevezett „selfi e-falat”, ahol a részt-
vevő fi atalok elkészíthették az este pillanatfelvételeit, barátaikkal 
ölelkezve.

A megnyitó során bemutattuk egyesületünk főbb célkitűzéseit 
és történetét. Ezt követően a vecsési és a zsámbéki fi atal tánccso-
port felejthetetlen műsora szórakoztatta az összegyűlt fi atalokat. 
Mindkét ifjúsági tánccsoporttal évek óta jó viszont ápolunk, ez-

úton is köszönjük, hogy elfogadták megívásunkat, és színvonalas 
produkciójukkal emelték az est fényét.

A vacsorát is a magyarországi németek hagyományai ihlették. 
A vendégek megkóstolhatták a rozmaringos csirkét káposztával, 
illetve sütőtáboros lányainknak köszönhetően – akik már-már iga-
zi sváb szakácsnővé váltak- eredeti hartyáni lagzis süteményeket 
is kipróbálhattak a jelenlévők.

Talán az egyik legnagyobb élmény számunkra a két újhartyáni 
zenekar: a Presso Band és a Sváb Parti közös játéka volt, akik 
az egész éjszaka során kimagasló színvonalon szórakoztatták a 
fi atalokat, és ebből az alkalomból számos új német zenét vettek 
fel repertoárjukba. Utólag is rengeteg pozitív visszajelzés érkezett 
az ország minden pontjáról, amelyek mind az újhartyáni zenészek 
teljesítményét és a bál csodálatos hangulatát méltatták.

Szeretnénk megköszönni az Emberi Erőforrások Minisztéri-
umának, a Pest Megyei Német Önkormányzatnak és Újhartyán 
Város Önkormányzatának a támogatást, hiszen nélkülük nem va-
lósulhatott volna meg eddigi legnagyobb rendezvényünk.

Surman-Majeczki Martin
GJU Alelnök
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Farsangi programokkal kezdődött a 2017-es év .
A 2017-es naptár lassan kezd betelni a Bagolyfészekben. A helyi 

civil szervezeteken és intézményeken kívül több dél- Pest megyei 
település, Budapest több iskolája, civil szervezete is érdeklődik 
programjaink, táborozá-
si lehetőségeink iránt. A 
nyári időszakban szinte 
már  alig van szabad hely. 
Sok visszatérő csopor-
tunk lesz az idei eszten-
dőben. Ez örömmel tölt 
el bennünket, mert azt 
jelenti, hogy a diákok és 
a tanáraik is jól érezték itt 
magukat.

A vendégek sorát az 
idei esztendőben a Buda-
pesti Hartyán iskola diák-
jai nyitották.  Népismeret 
óra keretében 22 máso-
dik osztályos gyerek és 
17 felnőtt ismerkedett a 
hartyáni farsangi szokásokkal. A diákokkal közösen fánkot sü-
töttünk, majd  ebéd után farsangi sváb táncházzal zártuk a napot. 
Azzal búcsúztunk, hogy májusban találkozunk egy három napos 
osztálykiránduláson, amikor itt is alhatnak.

Városunk diákjai is ellátogattak hozzánk. Az iskolából há-
rom osztály is nálunk tartotta a népismeret óráját. Autentikus 

környzeteben, ők is a helyi farsangi szokásokkal ismerkedtek. 
Az iskola által szervezett Sváb Napon tavaly fl ekelt sütöttünk, 

az idei esztendőben farsangi fánkot dagasztottunk be, amit a gye-
rekek segítségével sütöttünk ki. A gasztronómiai élmény mellett 

egy különlegességgel is 
készültünk erre  a nap-
ra. Megismerkedhettek a 
gyerekek a régi kötélve-
rési technikával, ami nagy 
sikert aratott. 

Tavaly is több alkalom-
mal meglátogattuk a Roz-
maring nyugdíjas napközi 
„lakóit”. Az idei eszten-
dőben sem feledkeztünk 
meg róluk.  Farsangi fánk-
kal igyekeztünk előcsalni, 
felidézni a fi talságuk far-
sangi emlékeit, az ünnep-
körhöz kapcsolódó régi 
szokásokat, a táncos mu-
latságokat.

Legközelebb Ceglédbercelre, egy kézimunka kiállításra látoga-
tunk el, melyre szeretnénk azokat a kézimunkázni szerető asszo-
nyokat elvinni, akik eddig is látogatták a Bagolyfészek kézimunka 
foglalkozásait, és a továbbiakban is számítunk rájuk.

FT

Évkezdés a Bagolyfészekben 
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Már jó korán begyújtottunk a kemencébe, ahogy illik, ahogy ré-
gen is tették. Jól eset ez a karcos hidegben.  Tűzgyújtás, pakolások, 
előkészületek az esti mulatságra, mert hamarosan indul a mun-
ka. Amikor nagy társaságra főzünk, nagy tételekkel számolunk. 
„Nagygyorsan” a szorgos kezek hozzáfognak a hagyományos 
„hartyáni disznótoros vacsora” elkészítéséhez. Így készítenek  el 
346 db káposztába tekert „takartot”, ahogy mifelénk nevezik. 

Na de, honnan is tudósítok? A Bagolyfészekből, a kora reggeli 
órákból. Nagy itt a jövés menés, nagyok a mértékek, ugyanis az 
esti vacsorához készülünk. A fi úk, most is a legügyesebbek, már 
ropog a tűz, egyik fűti a kemencét, a másik az üst alá gyújt. Itt 
fog sülni számolatlanul a hurka.  Aztán készülünk a leveshez, ha-
lomban a zöldség, amott a húsok sorakoznak. Számolunk, meny-
nyi gombócot tudnak megenni a népek?  Hányan is érkeznek a 
vendégek? Szépen haladunk, dél körül bemutató, hogyan lehet 
káposztalevélbe csomagolni ezt a nagy láda darált húst. Ki így, ki 
úgy tudja. Aztán az asszonyok szorgos hada belefog, férfi ak egyet-
értő bólogatása csak-csak meghozza az eredmény. Óriás tepsiben 
megszámlálhatatlanul gombócok sorakoznak. Az üst megtelik, a 
másikban a leves fő. Délutánra az  illatok már eltelítik az egész 
Újsort. Estére elkészült a hagyományos, régi ízeinket elevenítő 

disznótoros vacsora. Az ízekről nem lehet röviden írni, de erről 
az első alkalommal történt különleges szép gesztusról sem, ami 
az idei farsangnyitó bálon kezdődött.  A Sváb Kemence Egyesület 
felajánlása, főzése és az Önkormányzat anyagi támogatása révén 
olyan közös összefogás történt, példamutató a helyi közösségek 
életében.  A fi atalabb korosztály főzött a nyugdíjas korosztálynak. 
Meleg, szívélyes gesztus a Lila akác Nyugdíjas Klub részére. Első 
alkalommal találkozott több generáció elképzelése olyan módon, 
hogy egyik sem érezte, hogy nem jó helyen töltötte az aznapi vidám 
estét.  Persze a hagyományok most sem csorbultak, ha már batyus 
legyen batyus!!  A legfi nomabb sütik, pálinkák, likőrök is előke-
rültek a batyukból, nehéz volt a döntés mit kóstoljunk. Ezt már 
csak végtelen jókedv, a jó zene, a jó társaság tetézte.  A szokásos 
családias környezetet a Faluközpont rendezvényterme biztosította, 
a konvencionális jó hangulatról a Sváb Parti Zenekar gondosko-
dott.  Civil szervezetek sora ékesítette az estet, a Nagycsaládosok, 
a Baglyok, a Hercel, és a Sváb Kemencések „csapatai „  A kedves 
Baglyok egy vidám műsorral köszöntötték az Elnök Asszonyt, a 
maguk vicces módján üdvözölték és méltatták munkáját. Az est 
kitűnő hangulatát, fergeteges pillanatait csatolt fotóimon láthatod. 

Falusi Fotográfus
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IDÉN 20 ÉVES az újhartyáni  PRESSO BAND!
Az ünneplésre ÁPRILIS 22-én  a Dabasi Obo Arénában kerül sor. 

Disznótoros - Batyus bálra!

/fotó : K
atka | Photographer/
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Újabb találkozóra került sor Újhartyán és németországi 
testvérvárosa Freiberg am Neckar között. A két település 
vezetői egy magyar borkóstoló keretében találkoztak egy-
mással. A Baden-Württemberg-i tartományban található vá-
rosban minden esztendőben, az év kezdéséhez közel, bor-
kóstolót tartanak. Míg az egyik esztendőben a hazai borokat 
kóstolják a vendégek, a következő év a testvérvárosoké. 
Immár második alkalommal tarthattunk olyan borvacsorát, 
ahol a magyar bor kiválóságait kínálhattuk a német gaszt-
ronómia fogásai mellé. A vendégek közül már többen jártak 
nálunk így a rendezvényen elismeréssel hallgatták azokat az 
eredményeket, amelyekről Schulcz József polgármester be-
szélt. Dirk Schaible Freiberg am Neckar polgármestere szin-
tén büszkén sorolta azokat az eredményeket, amelyeket az 
elmúlt időszakban értek el. Közös a két településben, hogy 

egymástól ugyan 1000 km-re de hasonló terveket, fejleszté-
seket formálnak. Mindkét város, komoly, a térség oktatására 
jelentős hatással bíró iskolafejlesztési projektet indított el. A 
fehér asztal mellet, a legjobb magyar borok társaságában le-
hetőség nyílt olyan beszélgetésekre, amelyek révén további 
tartalommal lehet megtölteni a két város kapcsolatát. Majer 
Milán, a Landesselbstverwaltung der Ungarndeutschen / 
Magyarországi Németek Országos Önkormányzata képvi-
selője az est végén arról beszélt, hogy a települések közötti 
kapcsolatok lehetőséget nyújtanak, hogy minél többet meg-
tudjunk a másikról, beszélhessünk egymással, tapasztalato-
kat cserélhessünk, és közös érdeklődéssel dolgozhassunk 
fel különböző témákat projekteken belül, mint a gazdasági 
fejlődés, vagy a kulturális sokszínűség. 

T.A
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IDÉN 20 ÉVES az újhartyáni  PRESSO BAND!
Az ünneplésre ÁPRILIS 22-én  a Dabasi Obo Arénában kerül sor. 

Látogatás Freiberg am Neckarban
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Az Újhartyáni Német Nemzetiségi Önkormányzat idén is meg-
rendezte a Svábbált. A fi nom svéd asztalos vacsora után a Pátria 
Énekegyüttes kellemes dalokkal szórakoztatta a közönséget ,majd  
Szabó Ádám országos hírű  ifjú harmonika virtuóz klasszikus és 
vidám buli-zenével fokozta a hangulatot. A jelenlevők megcso-

dálhatták a ballagó diákok színpompás, nyitó táncát, Kaldenecker 
Ágnes Dóra koreográfi ájával és betanításában /. /

Ilyen kezdett után hajnalig mulattak a bálozók a Sváb Parti ze-
nekar közreműködésével, a szerencsésebbek az élményeken túl 
tombola ajándékokkal térhettek haza.  /fotó : drszix /
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Teremtés és alkotás
A művészet örömforrás. Ennyi. Elsősorban az, nem kereskedelem 

és nem is sznobizmus. Fogyasztói társadalomban élünk, panaszko-
dunk, szidjuk, de úgy csinálunk, hogy ez van, kész. Mintha nem raj-
tunk múlna. Ha egy televíziót vesz, vagy ha egy korszerű, jó minőségű 
mobilt kézbe vesz az ember, ismerkedik vele, ha tetszenek a lehetősé-
gek rajta, természetes és normális dolog örülni neki. Ha felépül egy 
ház, ami szép és kényelmes életteret ad, teljesen álszent dolog lenne, 
ha nem töltené el örömmel ez a lakóit. Egy jó autóval menni szintén 
az. Ezek lehetnek célok az életünk során, de nem tölthetik ki az ember 
életét, nem válthatja ki, nem fedheti le az emberi élet értelmét. Pedig 
a fogyasztói társadalom ezt jelenti. Nem azt kellene pedig, hogy ne 
örüljünk annak az élvezetnek, amit a művi környezetünk, a tárgyaink 
használata jelent, hanem azt, hogy az örömnek van még az emberi 
élethez közvetlenebbül hozzátartozó adottsága, mégpedig az, hogy a 
gondolkodásunk mindig mindenben segít, mindig a legizgalmasabb 
célhoz vezet el, hogy van valami harmónia a létben, amit nem csak 
érezni, de megérteni is kell. 

Az ember viszonya a birtokba vett természettel az ún. ipari fejlődése 
során egy évszázad alatt teljesen megváltozott, fogalmazhatnék úgy is, 
hogy azzal, hogy uralkodója lett, azzal már nem a része, hanem - úgy 
tűnik - felelőtlen alakítója lett. A nagyvilágra ma jellemzőbb emberi 
tevékenységeknek következtében elveszítheti az ember az önmagától 
való harmóniát a természettel, mindazzal, ami természetes viszonnyal 
kötődve körülvette. Nem a harmónia hagy el minket, az ember veszíti 
el őt. A művészet erre reagál, ez is a dolga. A művészet szerepének 
megértéséhez érdemes időt szánni rá, egyrészt örömet okoz, másrészt 
segít eligazodni az életben. Olyanokra is tanít, amire nem is számí-
tunk. Egy budapesti kiállításomon, a Fekete-fehér Galériában hangzott 
el az a most is szívesen idézett állítása a megnyitó beszédnek, hogy 
a művészet az emberi gondolkodás, a tudomány feltárt ismereteit is 
szintetizálja, és egyben ezzel az összesítéssel elérhetővé teszi a min-
dennapjainkban. A művészet nem csak gyönyörködtet, hanem hozzá-
férhetővé teszi a tudományt is, olyan tudás válik ezzel olvashatóvá, 
ami örömmel járó megoldásokhoz segíti, segítheti mindazokat, akik 
beengedik az életükbe.

A látás és a gondolkodás szorosabban összetartozik mint azt úgy 
általában gondoljuk. Az sem véletlen, hogy ha megértünk valamit, 
akkor azt úgy is ki tudjuk fejezni, hogy azt mondjuk, átlátjuk a dol-
got. A művész, amikor fest, akkor így lát, akkor a megértést mutatja 
meg a láthatóról. 

Mindezek a valódi művészet élvezetének érdekében fontosak, de 
egyrészt az is adott most apropót, hogy egy újlengyeli – Újhartyánban 
is tanult – fi atal festő, Hornyák Evelin Budapesten, első önálló ki-
állításán mutatkozott be az Art&Me Galériában Úton címmel, fest-
ményei február 22-től március 28-ig láthatóak. Egy 2014-es kiállítás 
kapcsán a kultúra rovatunkban már hírt adtunk: „… két nem min-
dennapi tehetséggel megáldott végzős egyetemi hallgató, Hornyák 
Evelin és Sásdi Laura is egy-egy munkájával szerepelt a kiállításon”. 
Csoportos kiállításnak tavaly is volt már résztvevője Hornyák Evelin 
a fővárosban, most ezzel az önálló bemutatkozása már azt is jelezte, 
hogy megy előre az úton (ahogy azt a kiállítás címe is erősíti), ami-
re tehetsége jogosan vezeti. Máté fi am a kiállításon a képeket nézve 
megjegyezte: több mint szép, otthon érzem magam köztük. A másik 
apropó, hogy március 7-én a Városközpontunk Könyvtárklubjában 
a művészet érdekességeivel kapcsolatban hasonló megállapításokkal 
találkozhatott a téma iránt érdeklődő közönség. Az előadás során az 
alkotás mibenlétének vizsgálatakor az is szóba került, hogy a racioná-
lis és a szakrális élet nem másik élet, ugyanannak az emberi életnek, 
egyazon életnek a része. Természetesen két megközelítést jelenthet, 
de fontos, hogy nem két különálló, hanem együtt használható, hogy 
együttesként kell megélni ezekkel az életet. Számtalan élethelyzet-
be kerülünk mindennap, ezen élethelyzetekben a hangsúly eltolódik 
valamelyik irányba, de összességében nem függetlenek egymástól. 
Az emberi élet attól emberi, hogy az ember az érzelmeiben is gon-
dolkodó lény.

Závodszky Frenc

Hornyák Evelin: Szabálytalan rengeteg, 2017,  akril/vászon, 70×100cm

Hogyan tartsunk állatot?
A jogalkotók állatvédelmi hatósági feladatokkal ruházták fel – egyebek mellett 

– a települések jegyzőit mind az állatok, mind az – állatok tartásából fakadóan – emberek 
egészségére, emberi életre veszélyt jelentő helyzetek, állapotok megszüntetése, megelő-
zése érdekében.

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény fontos előíráso-
kat fogalmaz meg az állatok védelmében, mindemellett a házi kedvencek vonatkozásában 
további előírásokat ír elő a kedvtelésről tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 
41/2010.(II.26.) Korm. rendelet is. A jogszabályok betartása nem csak az állatok, az ál-
lattartó, hanem az állattartás következtében érintetté váló személyek közös érdeke is. A 
jogszabály – egyebek mellett – előírja, hogy az állattartó köteles a jó gazda gondosságával 
eljárni, az állat fajának, fajtájának és élettani szükségleteinek megfelelő életfeltételekről 
gondoskodni, melynek során tekintettel kell lenni az állat korára, nemére és élettani állapo-
tára. Biztosítani kell az egymásra veszélyt jelentő, egymást nyugtalanító állatok elkülönített 
tartását. Az állattartónak gondoskodnia kell az állat igényeinek megfelelő rendszeres, de 
legalább napi egyszeri ellenőrzéséről. Az állatot úgy kell tartani, hogy az lehetővé tegye 
természetes viselkedését, zavartalan pihenését és sérülésmentes mozgását. Ugyanakkor 
a tartás szükségtelenül nem zavarhatja a környékbeliek életét, és nem veszélyeztetheti 
senki testi épségét. Lófélék és eb esetében a mozgási igény az állat mozgatása útján is 
kielégíthető, azonban esetükben is törekedni kell az olyan tartási módra, amely lehetővé 
teszi az állat kedve szerinti mozgását. A megkötve tartott vagy mozgásában egyéb módon 
korlátozott állat számára is biztosítani kell a zavartalan pihenés és a sérülésmentes mozgás 
lehetőségét. Patás állat és eb kivételével kedvtelésből tartott állatot kikötni tilos. Patás álla-
tot állandó jelleggel, ebet tartósan kikötve tartani tilos. A szabadban tartott állatok számára 
– azok természetes viselkedését is fi gyelembe véve – biztosítani kell olyan területet, vagy 
létesítményt, ahová veszély esetén, valamint az időjárás viszontagságai elől elbújhatnak. 
Tilos a kistestű kutyákat (20 kg alatt) 10 m2 alatt, a közepes kutyákat (20-40 kg között) 15 
m2 és a nagytestű kutyákat (40 kg fölött) 20 m2 alatt tartani.

Az állatban félelmet keltő, erős fény-vagy hanghatással járó tevékenységek, időjárási 
jelenségek teljes időtartama alatt az állat tartójának gondoskodnia kell az állat félelmében 
történő elszökésének megakadályozásáról és törekednie kell az állat megnyugtatására.

A kedvtelésből tartott állat ürülékét az állattartó a közterületről köteles eltávolítani. Köz-
területen az eb tulajdonosának biztosítania kell, hogy az eb sem más állatot, sem embert 
harapásával ne veszélyeztethessen. Belterület közterületén – kivéve az ebek futtatására 
kijelölt területet – ebet kizárólag pórázon és csak olyan személy vezethet, aki az eb irányí-
tására, kezelésére és féken tartására képes.

Csoportosan tartott állatok esetében a tartási helyet úgy kell kialakítani, hogy versengés 
nélkül egy időben hozzá tudjanak férni etető,- itató és búvóhelyükhöz.

Négy hónaposnál idősebb ebet kötelező transzponderrel (chip) megjelölve tartani. Az 
elektronikus jelöléssel történő ellátás szabályainak betartását a jegyző és a járási állat-
egészségügyi hivatal ellenőrizheti és a chip hiánya esetén bírságot szabhat ki.

Kötelező a kölyökkutyákat 4 hónapos korukig beoltatni veszettség ellen, majd az oltást 
6 hónapon belül meg kell ismételni. A veszettség elleni 2. védőoltást követően a védőoltás 
beadását évente ismételni kell! A veszettség elleni védőoltás beadását valamennyi állator-
vos elvégezheti, azonban az oltást végző állatorvos köteles az oltás beadását a helyszínen 
az oltási könyvben igazolni.

Eb okozta sérülés esetén a háziorvos jegyzőkönyvet készít, mellyel fel kell keresni a 
Dabasi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztályát (2370 Dabas, Kossuth Lajos u. 1. tel.: 
06-29/360-167). Amennyiben a kutya megfi gyelhető, az állatorvos megfi gyelés alatt tartja. 
Ha a harapást kóbor eb okozta a Dabasi Járási Népegészségügyi Osztály ingyenesen 4 db 
oltóanyagot biztosít, melyet a háziorvos ad be. A sérülés kivizsgálása során vizsgálni kell 
az eb által okozott sérülés bekövetkezésének körülményeit, különösen a sérült ember vagy 
állat magatartását. Szükség esetén a hatóság szakértő véleményét is fi gyelembe veszi.

Az állatvédelmi törvény megszegése bírságot von maga után. A bírság alapösszege 
15.000 Ft. Ez az összeg a jogszabályban meghatározott szorzók szerint növelhető, felső 
összeghatár nincs.

Kérem a tisztelt Lakosokat és Állattartókat, hogy a fenti szabályok betartására fokozott 
fi gyelmet fordítani szíveskedjenek!                                                                    

GFG.
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- FIATAL CSAPATUNK BRONZÉRMET SZERVEZETT A 
MAGYARORSZÁGI NÉMET FIATALOK ORSZÁGOS FOCI-
TORNÁJÁN.

Az idén második alkalommal vett részt csapatunk a Sváb Fia-
talok Országos focitornáján, ami ezúttal Tolna megyében Bony-
hádon került megrendezésre. Bár a tavalyi évben még komolyabb 
siker nélkül értünk haza, a fi úk nagyon bizakodva és lelkesen ké-
szültek az idei megmérettetésre. De ami később történt, azt egyi-
künk sem gondolta volna…

Az bonyhádi focikupán összesen 16 fi ú és 4 lány csapat mérte 
össze tudását, a hartyáni csapat a legújabb, és egyben legfi atalabb 
csapatok közé tartozott. Igazából senki nem számolt azzal, hogy 
csapatunk bármilyen eredményt is el tud érni.

Ám a csoportkörben már következett az első meglepetés, a 
hartyáni ifjak a tavalyi második Dunaharasztit győzték le egy 
szoros történelmi küzdelemben, majd Mecseknádasd következett, 
ahol a fi úk jól kamatoztatták fi atalos lendületeket a jóval idősebb 
csapat ellen, jelentős fölénnyel győzték le a baranyaiakat. Így már 
a továbbjutásunk biztossá vált, a legjobb négy közé jutásért a szin-
tén Baranya megyei Ófalu csapata következett, akik a torna egyik 
legjobb és legeredményesebb csapatának számítanak -2003 óta 
minden évben a legjobbak között vannak-, őket is sikerült heroikus 
küzdelemben, hosszabbításban Rutterschmid Robin aranygóljával 
legyőznünk. Innentől mindenki megjegyezte a „kis” Újhartyán ne-
vét, komolyan kezdtek számolni velünk a tornán. Bár a döntőbe 

jutás –a kupa egyik legkiegyenlítettebb játékát felmutató- Bóly 
ellen nem sikerült, a bronzéremért Somberek ellen játszhattunk. 
A fi úk rendkívül kimerültek voltak a nap végére (reggel még nem 
gondoltuk volna, hogy idáig eljuthatunk), de minden erejüket, sőt 
még talán annál is többet bevetettek ezen a döntő meccsen, így 
sikerült a nagy álom, éremmel jöhettünk haza. A bronzmeccset a 
magyar televízió is közvetítette. Külön megtiszteltetés volt szá-
munkra, hogy kulcsjátékosunkat Ruttersmid Robint fi atal kora el-
lenére a torna legjobb játékosának választották!

De ami az eredménynél sokkal inkább fontosabb, hogy a 
hartyáni fi atalok, egy közös célért összefogtak, és ez a közösség 
még inkább megerősödött az együtt töltött hétvége során.

Hazatérve Schulcz József Polgármester Úr támogatásának kö-
szönhetően igazi futballünnep várt a fi úkra zenés fogadással, kö-
zös vacsorával és mulatással. Köszönjük mindenkinek, aki eljött 
és velünk ünnepelt!

Szívből köszönjük mindenkinek, aki lelkiekben vagy támogatá-
sával segítette a csapatot!

A CSAPAT TAGJAI: Rutterschmid Bence – csapatkapitány, 
Rutterschmid Balázs - kapus, Rutterschmid Robin – csatár (a torna 
legjobb játékosa), Petrányi Ádám – csatár, Molnár Balázs –csa-
tár, Szabó Dániel – védő, Szaller Márk - védő, Gelle Krisztián 
- védő.

Surman-Majeczki Martin 
– vagy ahogyan a csapat hívott: „Storck”

Mi is a Zen Bu Kan Kempo?
Kempo: Az ököl törvénye, ököljog; ökölharc; (kínai eredetű 

japán harcművészetek összességét jelölte a kifejezés, ugyan ezen 
írásjelek kínaiul kiejtve: quanfa).

Az ökölharcjelentés már szintén egy származtatott dolog és ez 
a jelentés talán abból adódhat, hogy Okinawa szigetén a kempo 
szó gyűjtőnévként a kínai eredetű harcművészeteket jelölte, azaz 
harcmodorokat, stílusokat, quanfa-at (c’huanfa).

Az egyik fő célunk a korhoz igazodó hatékony, reális önvédel-
mi rendszer, harcművészet létrehozása (ez már megtörtént a stílus-
alapító Nagymesterünk Dr Harnos Imre, Hanshi által) és a frisses-
ségének, korhoz igazításának megőrzése (ez már a mi feladatunk). 
Azaz a ZBK Kempo állandóan változik, új elemek épülnek be 
és “elavultak” maradnak ki belőle, a kornak megfelelő frisses-
ség megtartása végett. Ilyen fl exibilitást én még egy tradicionális 
harcművészetben sem találtam legyen az kínai, japán, koreai, vagy 
magyar. ZBK Kempo övvizsga követelmény-rendszere az elmúlt 
15 évben legalább 4-szer változott, frissült bővült a kor elvárása-
ihoz úgy, hogy közben egységes rendszer maradt és az újítások 
nem okoztak káoszt. Arra vonatkozólag, hogy ez harcművészet, 
magyar, működik és “up to date”, pedig szerintem elég bizonyíték 
az, hogy mi mindenhol ott vagyunk, ahol minket szívesen látnak: 
Baranta versenyeken, Kung-Fu versenyeken, Ju-Jitsun, Utcai Har-

cos versenyeken, Ketrecharcon. Letesszük a névjegyünket a ha-
gyományőrzés mellett, ugyanúgy a formagyakorlatok mellet, mint 
a full-contact küzdelmek mellett is.

Kalapács Kempo Klubról:

2012-ben kezdtem el a Zen Bu Kan Kempot Gyöngyösön a 
Mátra dojonál. 2016 májusában haza költöztem Kakucsra, és úgy 
éreztem, hogy kell valami motiváció, hogy ne hagyjam abba a 
Kempot. Dencinger Dávid mesterem ezt mondta nekem: - Raj-
mund! Nyiss egy klubbot! 

Így hát elkezdtem szervezni, hogy hol, mikor és hogy mi legyen 
a klub neve.

Klubom 2015. Szeptember 2-án debütált Kalapács Kempo név-
vel Újhartyánon. Az első edzésen 5 kis kempócska vett részt, majd 
folyamatosan jöttek mentek az emberek/gyerekek. Most a csapat 
nagyjából 6 tagból áll, akik rendszeresen járnak az edzésekre. 

A Klub – az Újhartyán Városi Sportegyesület részeként - már 
lassan 2 éve működik, ez idő alatt hatan vizsgáztak le citrom és 
narancs övre, több versenyen is részt vettünk. A gyerekek a 2016-
os évben 6 arany érmet szereztek! Nagy öröm ez számukra és szá-
momra is.

Rutterschmid Rajmund edző

ÚJHARTYÁNI FOCIS SIKERTÖRTÉNET BONYHÁDON

Kalapács Kempo Bemutató 
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Az elmúlt egy évben főként arra törekedtünk, hogy beindítsuk 
az Újhartyán VSE működését, illetve olyan új sportágakat hono-
sítsunk meg és indítsunk be, melyek bővítik és kiterjesztik a he-
lyi fi atalok mozgáskultúráját, lehetőséget adva a minél szélesebb 
sportági ismeretek megszerzésére és gyakorlására.

Több sportágban is remekeltek versenyzőink, melyekre méltán 
büszkék lehetünk, mert tovább öregbítették városunk hírnevét. A 
városi sportegyesület működése és fejlődése az elmúlt egy évben 
ugrásszerűen beindult, a meglévő és új sportágakban is erőtelje-
sen növekszik az aktivitás, egyre több fi atal sportolót tudhatunk 
egyesületünk égisze alatt. Az elkövetkező év is sok meglepetést 
tartogat számunkra, rengeteg esemény és különböző sportágakkal 
kapcsolatos programok várhatóak, melyről aktuálisan mindig be-
számolunk, programjainkról mindenkit értesítünk közösségi olda-
lainkon.

SPORTÁGAK HÍREI

Labdarúgás: Az elmúlt szezonban Megye II-es csapatunk 
súlyos létszám hiánnyal küzdött, mivel több kulcsfontosságú já-
tékosunk is sérülést szenvedett, így nem jöttek azok az eredmé-
nyek és nyerhető meccsek melyekkel bizakodva vágtunk neki a 
bajnokságnak. A tavaszi szezont immáron megerősödött kerettel 
és megfelelő létszámmal, megújult erővel kezdhetjük meg. Az át-
igazolási időszakban sikerült több minőségi játékost is leigazolni, 
így bizakodva várjuk  a tavaszt! 

Utánpótlás korú játékosaink az U9-U11 és U13-as korcsoport-
okban remekül helyt állnak és kiválóan szerepelnek a „Bozsik 
Programban”, illetve több terembajnokságon is remek játékkal 
győzedelmeskedtek. Fontos előrelépés, hogy a tavaszi szezont 
U19-es csapatunk kibővült létszámmal és stabil kerettel kezdheti 
meg, mivel Nyáregyházáról 16 játékos igazolt át hozzánk és dön-
tött úgy, hogy egyesületünkben folytatják a labdarúgást. Ez kiváló 
vérfrissítés ennek a korosztálynak, melyre ugyan csak nagy szük-
ségünk volt, meglepetés csapatként a közeljövőben feltehetően 
szép és látványos eredményeket érhetünk el ebben a korcsoport-
ban.

Kézilabda: Nagyon büszkék vagyunk a közel egy éve beindított 
és azóta is szépen fejlődő és jól működő kézilabda játékosképzési 

és nevelési rendszerünkre, mely célja, hogy ebben a sportágban 
is már óvodás kortól lehetősége legyen a gyerekeknek megismer-
kedni ezzel a sportággal, mely nem csak a mozgáskoordinációs 
készségek fejlesztésében segíti Őket, de az utánpótlás nevelési 
rendszer alapján és bázisát is jelentheti a jövőben. Jelenleg közel 
50 gyermekünk van, akik aktívan kézilabdáznak, melyre a pest-
megyei szövetség is felfi gyelt és fi gyelemmel követi működésün-
ket.

Igen nagy megtiszteltetés ért bennünket 2017 februárjában, mi-
vel a Pest Megyei Kézilabda Szövetség, megbízta egyesületünket, 
hogy legyünk házigazdái és koordináljuk le a „Kisiskolás Baj-
nokság” februári fordulóit, melynek a helyi Német Nemzetiségi 
Általános Iskola (tornacsarnoka) adott otthont. Fontos momentum 
ez, hiszen azzal, hogy bekerültünk az utánpótlás nevelési „vérke-
ringés” áramlatába, egyre több lehetőségünk nyílik ezen sportágon 
belül, fi gyelnek ránk és már számolnak velünk és játékosaink je-
lenlétével a megyei utánpótlás bajnokságokban.

Atlétika: 2016 szeptemberében indítottuk el ezt a szakosztályt, 
mely meglepetés sportágként igen nagy népszerűségnek örvend a 
gyermekek körében. Jelenleg 15-18 fő iskolás korú gyermek lá-
togatja az edzéseket, hamarosan újabb mérföldkőhöz érkezik ez a 
sportág is, melyről aktuálisan be fogunk számolni.

Kempo: Küzdősportos gyerkőceink és edzőjük sem tétlenke-
dett, kiváló eredményeket értek el a srácok a tavalyi évben, melyre 
méltán büszkék lehetünk. 

Kovács Kristóf:  1 db arany Gi Földharc 78+ kg kategóriában; 
1 db bronz formagyakorlat kategóriában.

* Szurcsik Ákos: 1 db arany formagyakorlatban kategóriában.
* Rutterschmid Rajmund (edző): 2 db ezüst formagyakorlat és 

NoGi 100+ kg földharc kategóriában; 1 db bronz Gi 100+ földharc 
kategóriában.

Asztalitenisz: NB III-as csapatunk indulása sajnos technikai és 
játékjogi problémák miatt nem történhetett meg, azonban megyei 
csapataink neveztek és szépen helyt állnak az adott bajnokságok-
ban. A szakosztályon belül személyi változások történtek, mely ki-
csit felfrissítheti ennek a sportágnak is a mindennapjait. Terveink 
szerint a közeljövőben itt is elindulhat az utánpótlás nevelés.

Írta: Puskás Attila Barna 
– városi sportmenedzser

Az Újhartyáni Városi Sportegyesület Hírei
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Két februári hétvégi estén is  bemutatásra került a dabasi  Áldos 
Szinpad / produkciója az „Indul a bakterház „ az újhartyáni színpa-
don. A sokak által fi lmről vagy más színpadokról ismert előadás-
nak egy remek újszerű feldolgozását láthattuk .Az amatőr színházi 

szerényebb lehe-
tőségeket kiváló  
rendezői ötle-
tek pótolták. A 
mozdony füstje, 
a csikorogva fel-
emelkedő képze-
letbeli sorompó 
,  az autentikus 
állathangok a 
nagyszerű színé-
szi játékon felül  
mind segítették, 
hogy igazán át-
éljük a vidám 
e s e m é n y e k e t 
.Zsolnai Ricsi  a 
Bakter szerepé-
ben , Pásztor Za-
lán Bendegúz-
ként, Nyíri Kata 
a Banya szerepé-

ben a profi kkal vetekedő átélt nagy energiával létrehozott alakí-
tásokat nyújtottak. De kiemelhetnénk  a Patás ,a Piócás és Konc 
bácsi alakítóit is, nem kevésbé az újhartyáni Hercel táncegyüttes 
lelkes tagjainak közreműködését. .

Csak gratulálni tudunk az előadás létrehozóinak rendezőnek, 
szervezőknek és a profi kkal vetekedő színészi teljesítményeknek . 
A előadások teltházas helyi közönsége „hujjogó  vastapssal” jutal-
mazta az előadásokat s persze végén felkínált „bakterházi gombó-
cokat” is lelkesen fogyasztotta.

TISZTELT ADÓZÓK!
Tájékoztatjuk Önöket, az Önkormányzathoz 

2017. évre fi zetendő adók első félévi részletének 
határidejéről és befi zetési szálaszámokról:

Gépjárműadó
Határidő:2017.03.17.

Számlaszám:65500068-00057347-51150136
Helyi Iparűzési adó:
Határidő:2017.03.17.

Számlaszám: 65500068-00057347-51150057
Magánszemélyek kommunális adója:

Határidő:2017.03.17.
Számlaszám: 65500068-00057347-51150026

Építményadó:
Határidő:2017.03.17.

Számlaszám: 65500068-00057347-51150002
Telekadó:

Határidő:2017.03.17.
Számlaszám: 65500068-00057347-51150019

2013. évi talajterhelési díjbevallás és befi zetés:
Határidő:2017.03.31.

Számlaszám: 65500068-00057347-51150088

A késedelmes fi zetés miatt felszámolt pótlékot a 65500068-00057347-
51150071 számlaszámra, míg a kiszabott bírságot a 65500068-00057347-
51150064 számú számlára kell megfi zetni.
Amennyiben  az adófi zetéssel kapcsolatban bármilyen problémájuk merül 
fel, úgy a Polgármesteri Hivatal Adócsoportját kereshetik személyesen, vagy 
telefonon, a 06-29/573-551, vagy 372-133/15. 

GFG.

A Bakterház Újhartyánban is elindult…!
Reméljük mielőbb újabb színházi produkciót élvezhetünk a 

hartyáni színpadon is.
/-szp.- fotó: Fajt Mária/

Álljon itt emlékeztetőül és gratulációink jeléül a teljes 
„Stáb lista”:

Szabó Bakter: Zsolnai Ricsi, Regős Bendegúz: Pásztor Zalán, Ba-
nya: Nyíri Kata, Piócás: Bató Tibor, Csámpás Rozi: Kemenczeiné 
Varga Edit, csendőr 1: Litavszky Zsolt, csendőr 2: Kemenczei 
László, Konc bácsi Szabó József, anyakönyvezgető/dalszerző:Joó 
Tibor, vőfély:Farkas Gábor, Patás: Takács Balázs, Anya :Kaizler 
Ágnes, Paraszt: Farkas János, Pap: Bálint Dániel. Közreműködtek 
a Hercel táncegyüttes tagja. Rendező: Farkas Pál.
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is, akik a 7 illetve 15 km-t telje-
sítették. Újhartyán vendégsze-
reteték nagyon dicsérték, mint 
ahogy Újlengyel és Pusztavacs 
állomások fi nomságait is. A lét-
számot tekintve nagyon jónak 
mondható az első szervezés lé-
vén, hiszen ebben az időpont-
ban egy másik nagy túra is volt 
az országban, ahol a résztvevők 
száma 1000 feletti. Nagyon bí-
zom benne, hogy ez a kedves kis 
testmozgás is hagyománnyá vál-
hat majd, hiszen összekovácsolja 
a túrázókat ez a néhány órás ön-
feledt kikapcsolódás, amire nem 
úgy kell gondolni, hogy, „jaj de 
nehéz” vagy „nincs rá idő”, el 
kell indulni és kész, menni kell. 
A siker köszönhető az ese-
mény támogatóinak is. Kö-
szönjük Pusztavacs, Újlengyel, 
Újhartyán önkormányzatok, a 
Német Nemzetiségi önkormány-
zat, Gyermekvár óvoda, Herman 
Szikvíz, Szivárvány bolt, Cen-
ter Trade Kft. és a Surman 
Kereskedőház támogatását.
Az idén szerzett tapasztalatokat 
fi gyelembe új távokkal, új útvo-
nalakon szervezzük meg jövőre 
is. 

Nagyon büszke vagyok Újhartyánra és az Újhartyániakra.
- Ugye találkozunk? 

Kollár Mihály

A Bakterház Újhartyánban is elindult…!

Összefogással csodálatos dolgok történhetnek, mint ahogy ez 
alkalommal is.

Pusztavacs, Újlengyel, Újhartyán önkormányzatok támogatásá-
val került megrendezésre az I. Ország Közepe Teljesítménytúra. 
Reggel 7 és 12 óra között lehetett elindulni a kiválasztott (7-15-
20-30 km) távra. Ez alkalommal igyekeztem városunkat is bemu-
tatni, hiszen úgy alakítottam ki az útvonalat, hogy a résztvevők 
eljussanak a villanypózna „Bohócokhoz”, a Grassalkovich térhez, 
a Lövölde térhez, a Mária Kápolnához. Az 15-20-30 km-es útvo-
nalak érintették Újlengyel határát, a sportosak pedig Pusztavacsra, 
a Jeltoronyhoz túrázhattak. Mérhetetlenül büszke vagyok azon ke-
vés Újhartyánira, akik részt vettek. Szeretném kiemelni Kleineisel 
Erikát, Surman Klárit, Nyiri Katit, Surman-Majeczki Martint, 

Kőnig Bálintot akik a 30 km-t, 
5 óra 45 perc alatt teljesítet-
ték a vállalt kilométereket! 
GRATULÁLOK! Elismerésem 
továbbá Radóczi Karcsiéknak 
(30 km),  Lauter Antal  és csa-
ládjának, Lauter Krisztián és 
családjának,  Zsolnai Richárd 
és családjának, Balázs Csil-
lának és Potoczin Renátának, 
akik teljesítették a vállalt távo-
kat. Sajnálatosnak tartom, hogy 
több újhartyáni túrázóval  nem 
találkoztam. A kilométereket sé-
tálva illetve futva is meg lehetett 
tenni, sőt, hogy a teljes család 

együtt kiránduljon, elhozhatták 4 lábú kutya családtagjukat is. 
A megfáradt résztvevőket mennyei zsíros kenyér, tea, kávé, em-
léklap, kitűző és kürtöskalács várta. Annyian dicsérik Újhartyán 
tisztaságát, a szép házakat, szobrokat, parkokat. A rendezvény or-
szágos szintű volt. Sokan jöttek el (pl. Budapest, Hernád, Dabas, 
Újlengyel, Pusztavacs, Szigetszentmiklós, Kecskemét, Úrhida, 
Dunakeszi, Gyál, Helvécia, Kiskőrös, Bölcske, Nagykőrös, Kartal, 
Érd, Üllő, Kakucs, Jászberény, Sárbogárd, Nyáregyháza, Székes-
fehérvár, Szigethalom, Inárcs, Taksony, Dunaharaszti). Ők olyan 

túrázók, akik egyéb teljesítménytúrák 
aktív résztvevői. Sajnos említést tettek 
a külterületen „elhagyott” szemét és sitt 
miatt. Ez igazán nagyon szomorú hír. 
Figyeljünk jobban környezetünkre még 
akkor is, ha az nem a városban van. Ösz-
szességében közel 250 vendég érkezett 
városunkba. A tavaszi időben a korosz-
tályt tekintve igazán vegyesnek mond-
ható. Volt, akit babakocsiban toltak, és 
talán hihetetlennek tűnik, a legidősebb 
résztvevő 77 éves túrázó. Meglepően 
sokan választották a legmesszebb 30 
km távot, de szép számmal voltak azok 

„PSZICHIÁTRIAI SZEREK VISELKEDÉSI 
PROBLÉMÁKRA?

Ha gyermeke „tanulási problémára” vagy „viselkedési rendel-
lenesség” miatt pszichiátriai szereket szed, és úgy érzi, hogy 
a gyermek állapota semmit sem változott vagy rosszabbodott 
emiatt, keresse az Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért 
Alapítványt. Az alapítványtól ingyenes tájékoztató kiadvány is 
kérhető a hiperaktivitás témájában.

Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182.
Telefon: 06 (1) 342-6355, 06-70-330-5384 

E-mail: info@cchr.hu
Weboldal: www.emberijogok.hu

Minden információt bizalmasan kezelünk!”

Ország Közepe Teljesítménytúra – Újhartyánban
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Minden adózó a bevallási év május 20-ig 
juttathatja el az adóhatósághoz rendelke-
ző nyilatkozatát, így az azok egyéni vál-
lalkozók és áfa fi zetésére kötelezett ma-
gánszemélyek is, akik különben február 
15-ig teljesítik adóbevallásukat. Az adó 1 
%-a  2017. évben olyan civil szervezetek 
részére ajánlható fel, amely minimum két 
éve működik, tehát 2013. január elseje előtt 
alakult. A kiemelkedően közhasznú szer-
vezetek tekintetében egy éves működés a 
feltétel, tehát azok jogosultak, mely szer-
vezetek 2016. január első napjától, vagy ré-
gebben működnek.  A felajánlóknak lehe-
tőségük van arra, hogy a támogatni kívánt 
alapítvány, szervezet tevékenységének 
utánanézzen, ha van honlapjuk azon ke-
resztül tájékozódjon tevékenységükről, így 
könnyen meg lehet győződni arról, hogy a 
felajánlott összeg jó helyre kerül-e, illetve 
milyen célra használják majd fel.
Újhartyán Város Önkormányzata által lét-
rehozott alapítványok, közalapítványok :

„EGY CSEPP ÖRÖKLÉT” 
KÖZALAPÍTVÁNY 

Székhelye: 2367 Újhartyán, Fő u. 21.
Adószáma: 18693922-1-13

Számlaszáma: 
65500068-30017705-54000002

Kuratórium tagjai:
 Elnök:  Majer György
 Tag: Csernákné Derdák Éva
 Tag:  Cserna András
 Tag:  Majer Ferencné
 Tag:  Klemencz Tiborné
Felügyelő Bizottság tagjai:
 Elnök: Wojniczky László
 Tag: Dormány László
 Tag: Schulcz István

ÚJHARTYÁN KÖZBIZTONSÁGÁ-
ÉRT KÖZALAPÍTVÁNY 

Székhelye: 2367 Újhartyán, Fő u. 21.
/Ezen alapítvány támogatásával segítheti 
az újhartyáni Őrző-Védő kft. munkáját,és 

technikai fejlesztését is! /
 Adószáma: 18699416-1-13

Számlaszáma: 
65500068-30035672-54000007

Kuratórium tagjai:
 Elnök: Streifer András
 Tag: Dormány László
 Tag:  Rizmajer Lőrinc
 Tag:  Kulima Péter

Felügyelő Bizottság tagjai:
 Elnök: Petrányi Pál
 Tag: Surman András
 Tag: Cserna Antal

ÚJHARTYÁN 
HAGYOMÁNYŐRZÉSE A JÖVŐÉRT

Székhelye: 2367 Újhartyán, Fő u. 21.
Adószáma: 18675160-1-13

Számlaszáma: 
65500068-30049588-53000012

Kuratórium tagjai:
Elnök:   Lauter Antal
Tag: Kaldeneckerné Szaller Ilona
Tag:     Márton Antalné

Ajánlja fel adója 1%-át helyi alapítványok számára!

Támogassa adója 1%-val
a helyi kulturális értékek,

hagyományok őrzését, 
művelését, feldolgozását segítő 

HERCEL Sváb 
Hagyományőrző Egyesületet

 Adószám: 18701328-1-13


