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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

2015. július 21-én a képviselôtestület:

– az önkormányzat úgy döntött, a tör-
vényességi észrevételnek eleget téve a
242/2014 (X. 30.) határozatát visszavonta.

– az önkormányzat úgy döntött, hogy
a Projectmine Gazdasági Tanácsadó Kft.
iskolabôvítés kapcsán Kiemel Oktatási
Programcsomaghoz kapcsolódó stratégi-
ai tanácsadásra adott ajánlatát elfogadja.

– az önkormányzat úgy döntött, hogy
az Újhartyán, Zrínyi M. u. 1. sz. Általá-
nos Iskola területét egyesíti.

2015. augusztus 11-én 

a képviselôtestület:

– az önkormányzat úgy döntött, hogy
az Újhartyán Városi Sportegyesület ré-
szére az Újhartyán névhasználatot és az
újhartyáni címerhasználatot engedélyezi.

– az önkormányzat úgy döntött, hogy
az Újhartyán Városi Sportegyesület ké-
zilabda szakosztály beindulását 4 M Ft-
tal támogatja.

– az önkormányzat úgy döntött, hogy
az Újhartyáni Német Nemzetiségi Álta-
lános Iskola tornatermébe klímaberende-
zést rendel meg.

– az önkormányzat úgy döntött, hogy
az Újhartyáni Városi Sportegyesület Ka-
pura rúgó klub megalakulását, eszközbe-
szerzését 350.000 Ft-al támogatja.

– az önkormányzat úgy döntött, hogy
az Újhartyáni Iskoláért Alapítvány nevû
szervezet az „Újhartyáni” kifejezést el-
nevezésében használhatja.

2015. szeptember 16-án 

a képviselô-kestület:

– elfogadta a Képviselô-testület a
2015. I. félévi beszámolót, a 2015. évi
költségvetés módosítását és a 2015. utol-
só negyedévi likviditási tervét.

– az önkormányzat úgy döntött, hogy

a 100%-os tulajdonát képezô ôrzô-Védô

Kft feladatát 2016-tól az önkormányzat

szakfeladataként látja el. Sajnos a la-

kossági befizetési intenzitása annak el-

lenére sem javult, hogy a jelenlegi mig-

ráns válság miatt esetleg több feladatot

kell ellátni -és veszélynek vagyunk kité-

ve az autópálya közelsége miatt-, így az

önkormányzat tartja fenn túlnyomó

részben a Kft-t. Sok megoldás közül a

település vezetôi úgy döntöttek, hogy a

közbiztonság és annak fenntartása fon-

tos, így önkormányzati szakfeladatban

látja el, ami azt jelenti, hogy a kialakult

rendszer változatlan marad, csak a

munkáltató személye változik, és a la-

kossági befizetéseket 2016. január 1-tôl

a közbiztonsági alapítvány számlájára

kell befizetnie a lakosnak, havi 1.000.-

Ft (számlaszáma:65500068-30035672-

54000007 ).

A közbiztonság javítása, és a bûncse-

lekmények megelôzése érdekében ebben

az évben saját önerôbôl kiépítteti Újhar-

tyán Városa a település egészét lefedô

kamerarendszert!

– az önkormányzat úgy döntött, hogy
Pest Megyei kitüntetô díjra Sportoló ka-
tegóriában Hölle Martin Újhartyáni la-
kost terjeszti fel.

– az önkormányzat úgy döntött, hogy
a helyi építési szabályzatát az alábbiak-
ban módosítja:

„Lapostetô létesítése a kertvárosias la-
kóterületek övezeteiben (Lke), illetve a
falusias lakóterületek (Lf) övezeteiben
csak zöldtetô kialakítással lehetséges, a
többi övezetben lapostetô építése me-
gengedett.”

– az önkormányzat úgy döntött, hogy
a Béla gödör beterjesztett kertépítészeti
terveit, a javasolt módosításokkal elfo-
gadja.

– az önkormányzat úgy döntött, hogy
a jelenleg folyó rendezési terv módosítá-
sát fejezzék be a folyamatban lévô mun-
kaszakaszt amivel a szakhatóságok
egyetértettek, és indítsanak új eljárást az
új jogszabályok szerint a problémásabb
részekre.

– az önkormányzat úgy döntött, hogy
fôépítészi megbízatást köt Dr. Farkas
Gáborral.

– az önkormányzat úgy döntött, hogy
megrendeli az új óvoda épületének stati-
kai igazságügyi szakértôi szakvélemé-
nyét.

– az önkormányzat úgy döntött, hogy

a Hernád-Újhartyán körforgalmi csomó-
pont kiépítetésével kapcsolatos társfi-
nanszírozási szerzôdését a KKK és a
Magyar közúttal, bruttó 50 millió önkor-
mányzati önrésszel jóváhagyja. 

– az önkormányzat úgy döntött, hogy
az osztatlan közös tulajdonát képezô új-
hartyán 046/118 hrsz-ú külterületen léte-
sít sportcsarnokot pályázati forrásból, és
ennek érdekében elindítja az osztatlan
közös tulajdon megszüntetését.

– az önkormányzat úgy döntött, hogy
ebben az évben is pályázatot nyújt be a
magyar állam felé a BURSA HUNGA-
RICA pályázatra.

– az önkormányzat úgy döntött, hogy
ebben az évben is pályázatot nyújt be a
magyar állam felé a Tûzifa pályázatra.

Schulcz József

polgármester

BETEKINTÉS A KÉPVISELÔTESTÜLET MUNKÁJÁBA
Újhartyán Város Önkormányzat Képviselôtestülete az elôzô új-

ságban megjelent testületi ülések óta 3 alkalommal ülésezett, és az

alábbi döntések születtek: 

Pogácsás Tibor
országgyûlési képviselô

úr 2015.10.27.-án
fogadóórát tart
Újhartyánban a

Polgármesteri Hivatalban
16.00–17.00 óra között.

2015. évben elindult a

,,házhoz menô” szelektív

hulladékgyûjtés

Újhartyán közigazgatási területén
az NHSZ OKÖT Nonprofit Kft. 

az  alábbi napokon végzi 
az elszállítást.

04. 20. 05. 18. 06. 22.
07. 27. 08. 24. 09. 21.
10. 26. 11. 23. 12. 21.

Kérjük, hogy a szelektíven gyûjtött
hulladékot az arra rendszeresített

hulladékgyûjtô zsákban a
szelektív gyûjtés napján reggel 

7 órára szíveskedjenek kihelyezni
úgy, hogy az a forgalmat 

ne akadályozza.
Hulladékgyûjtô zsákot továbbra is

az Újhartyáni Polgármesteri
Hivatalban lehet átvenni.
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

1. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben része-

sülô gyermeknél (óvodában a térítési díj 100 %-át)

A gyermekek védelmérôl és a gyámügyi igazgatásról
szóló 1997. évi XXXI. tv. 19. § (1) alapján rendszeres gyer-
mekvédelmi kedvezményre a gyermek szociális helyzete
alapján jogosult. A rendszeres gyermekvédelmi kedvez-
ményt az állandó lakóhely szerinti önkormányzat polgár-
mesteri hivatalánál kell igényelni. 

A jogosultság megállapításához érvényes rendszeres

gyermekvédelmi kedvezmény megállapításáról szóló hatá-

rozat szükséges.

A kedvezmény igénylésének feltétele:
– Egyedülálló szülô, tartósan beteg, illetve súlyosan fo-

gyatékos gyermek esetén az egy fôre jutó jövedelem nem
haladhatja meg a legkisebb öregségi nyugdíj 140%-át
(2015-ben 39.900 Ft).

– Egyéb esetben a legkisebb öregségi nyugdíj 130%-át
(2015-ben 37.050 Ft).

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítá-
sa 1 évre szól. A jogosultság érvényességének idôpontját fi-
gyelemmel kell kísérni. A lejárat elôtt 3 hónappal kezdemé-
nyezhetô a felülvizsgálata. Lejárt határozat esetén teljes

térítést kell fizetni.

2. Három- vagy többgyermekes családok esetében

Gyermekenként az intézményi térítési díj 100%-át kell
kedvezményként biztosítani. 

A kedvezmény megállapításához közös háztartásban
élôként kell figyelembe venni:

a) a 16 éven aluli,
b) a 25 évesnél fiatalabb, közoktatásban nappali rendsze-

rû oktatásban részt vevô, illetve  felsôoktatásban nappali ta-
gozaton tanuló, valamint

c) életkortól függetlenül a tartósan beteg vagy súlyos fo-
gyatékos gyermekeket.

A jogosultság megállapításához szülôi nyilatkozat, a

MÁK vagy más pénzintézeti kifizetôhely (pl:BM,HM) által

kiállított családi pótlékról szóló igazolás szükséges.

A 16. életévét betöltött középfokú, valamint felsôfokú in-
tézmény nappali tagozatán tanuló gyermek (testvér) esetén
iskolalátogatási igazolást is be kell nyújtani. 

Ha a három- vagy többgyermekes családban van felsôfo-
kú intézmény nappali tagozatán tanuló gyermek, a családi
pótlékról szóló igazoláson a harmadik gyermek figyelembe-
vételével folyósított összegnek kell szerepelnie (gyerme-
kenként 16 vagy 17 ezer Ft).

3. Tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek, vagy

olyan családban él, amelyben tartósan beteg, vagy fo-

gyatékos gyermeket nevelnek, után az intézményi térítési

díj 100%-át, kell kedvezményként biztosítani. 

A jogosultság megállapításához szükséges 

dokumentumok:

– „Igazolás tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos

gyermekrôl” elnevezésû nyomtatvány. Az igazolást a gyer-
mekklinika, gyermek szakkórház, kórházi gyermekosztály,
szakambulancia, szakrendelô vagy szakgondozó intézmény
szakorvosa állítja ki, 

– Magasabb összegû családi pótlékról szóló MÁK iga-

zolás, vagy
– Kártya formátumú hatósági bizonyítvány

Az érvényesség idôpontját figyelemmel kell kísérni. A

folyamatosság biztosítása érdekében célszerû a felülvizs-

gálatot idôben kezdeményezni.

– Sajátos nevelési igényû gyermek esetén az adott tanév-
re érvényes országos/megyei szakértôi bizottság sza-

kértôi véleménye (Nevelési Tanácsadó, tankerületi sza-
kértôi bizottsági vélemény nem jogosít!), vagy

– A megyei/országos szakértôi bizottság igazolása a
juttatások és kedvezmények igénybevételéhez. (A pedagó-
giai szakszolgálati intézmények mûködésérôl szóló
15/2013. (II.26.) EMMI rendelet 12.§ e) pontja).

– Ha a családban élô tartósan beteg, ill. fogyatékos

gyermek után igénylik a kedvezményt, szülôi nyilatko-

zat szükséges, hogy milyen rokonság fûzi a kedvezményt

igénybe vevô gyermekhez.

4. Szülôi nyilatkozat alapján Normatív kedvezményre

jogosult tanulónál az intézményi térítési díj 100%-át

– Kérelem az étkezési támogatáshoz igénylôlap kitöltése
– A szülô saját keze által kitöltött jövedelem adatok,

szülô aláírásával
Csak az egyéb okból ingyenes étkezésre nem jogosult

családokat illeti meg!
Tehát nem RGYK-s, nem 3 vagy több gyermekes, nem

nevel Tartósan beteg gyermeket a családban.
A normatív kedvezményre vonatkozó döntésrôl az intéz-

ményvezetô írásban értesíti a szülôt.

A szülô nyilatkozat alapján járó normatív étkezési ked-
vezmény elsô alkalommal 2015. szeptember 1-jétôl érvé-
nyesíthetô, utána az új kérelem leadását követô hónap elsô
napjától. 

Minden hónapban a 100%-os kedvezményben részesülô,
ingyenesen étkezô gyermekek részére is jelezniük kell a
szülôknek az étkezési igényt, ill. az elôre tervezhetô hiány-
zásnál a szülôknek felelôssége lemondani az étkezést. 

Ez azért is nagyon fontos, mert a kapott állami támo-

gatás egy teljes étkezô gyermek esetében 5.000

Ft/fô/gyermek, és a tényleges bekerülési költség több

mint 7.000 Ft. A hiányzó összeget Újhartyán Város Ön-

kormányzata saját bevételébôl pótolja!

Jegyzô

Tájékoztató az ingyenes óvodai étkeztetés 
igénybevételérôl
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Hadigondozottak ellátása
Az Országgyûlés elfogadta a hadigondozásról szó-

ló 1994. évi XLV. törvény módosításáról szóló
T/4972. számú törvényjavaslatot.

A törvénymódosítás – kibôvítve az eddigi jogosul-
tak körét – támogatást kíván nyújtani a második világ-
háborúban elesett, eltûnt és hadifogságban elhunyt ka-
tonák és munkaszolgálatosok özvegyeinek és árvái-
nak, illetve mindazoknak, akiknek férje, édesapja
1938. november 2-a és 1945. május 9-e között a volt
magyar királyi honvédség és csendôrség kötelékében
szolgált, függetlenül állományviszonyától és rendfo-
kozatától, és attól, hogy a II. világháborút lezáró Pári-
zsi Békeszerzôdés következtében más ország állam-
polgárává vált.

A törvénymódosítás megnyitja a hadigondozotti jo-
gosultságot azon magyar állampolgárok – volt hadiár-
vák, volt hadigyámoltak és volt hadigondozott család-
tagok – számára is, akiket 1949. január 1-jét me-
gelôzôen nyilvántartásba vettek, azonban pénzellátá-
sát nagykorúvá válása miatt, vagy 1949-ben politikai
okból megszüntették, kérelmét elutasították, vagy ké-
relmét politikai okból elô sem terjesztette. 

Azon hadiözvegyek is a gondozottak körébe kerül-
nek, akiknek férje Magyarországról vonult be, de –
lakhelyváltozás nélkül – jelenleg más állam polgára.

A járadék megegyezik a hadigondozotti ellátásra
jogosultak havi rendszeres járadékának összegével,
mely az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének a 30%-a.

A rendszeres havi járandóságot igényelni lehet a
kérelmezô lakóhelye szerint illetékes fôvárosi és me-
gyei ill. járási kormányhivatal hivatalában. Külföldön
élô és Magyarországon lakóhellyel, tartózkodási
hellyel nem rendelkezô kérelmezô esetében Budapest
Fôváros Kormányhivatalánál.

Az eljárás során a jogosultság hadi eredetét egyko-
rú szolgálati, katonai, kórházi iratokkal és hatósági
igazolásokkal, ezek hiányában más hitelt érdemlô mó-
don kell igazolni. A járási hivatal a kérelemrôl határo-
zattal dönt, amelynek alapján a kérelmezô lakóhelye
szerint illetékes kormányhivatal fogja a járadékot fo-
lyósítani, vagy a nyugdíjjal együtt, vagy ennek hiá-
nyában önállóan.

Jegyzô

TÁJÉKOZTATÓ
Tûzgyújtás lakott területen

Tisztelt Újhartyáni Lakos!

Gyakran találkozunk azzal, hogy a ház körüli munkák so-
rán felhalmozott éghetô anyagokat égetéssel semmisítik
meg. Ez azonban fokozott veszélyt is rejt magában, mind az
emberre, mind a környezetre nézve. Kevesen gondolják, és
szerintem ennél is kevesebben tartják be, hogy a növényi
hulladékok elégetése alkalomszerû tûzveszélyes tevékeny-
ségnek számít. Ezért az égetés idôpontját minden település
képviselô testülete rendeletben szabályozta. 

Újhartyán Város önkormányzata ez év áprilisában módo-
sította a 17/2013 (IX. 18. ) számú rendeletét, ami a közössé-
gi együttélés alapvetô szabályairól, valamint ezek elmulasz-
tásának

jogkövetkezményeirôl szól. A rendelete tartalmazza a
belterületi égetés szabályait, ami ünnepnapok kivételével
péntek és szombati napokon 7.00 órától 19.00 óráig en-

gedélyezett.
A rendelet, illetve a tûzgyújtási tilalom vagy szabályok

megszegôi szabálysértést követnek el, amennyiben a cselek-
ményt szándékosan követik el. Amennyiben abból közve-
szély, sérülés, halál, kár származik, akkor az elkövetô bûn-
cselekményt (rongálás vagy közveszély okozás) valósít meg.

Fontos szabály, hogy a növényi hulladékok égetését csak
úgy szabad végezni, hogy e tevékenység ne jelentsen a kör-
nyezetre tûz- és robbanásveszélyt. Tehát az éghetô, robbanó
anyagoktól, gépjármûvektôl távoli, elhatárolt területen,
kontrollált körülmények között végezhetô a tevékenység.
Határozottan tilos a tûzet magára hagyni, még másodper-
cekre sem, például mert valamiért be kell szaladni a házba.

A tûzoltóság ajánlása szerint, az összegyûjtött égetnivalót
lehetôleg egy gödörben helyezzük el, vagy árkoljuk körül
tûzgyújtás elôtt. Tüzet csak szélcsendes idôben szabad
gyújtani! A kerti égetés során is gondoskodni kell arról,
hogy már a gyújtást megelôzôen megfelelô oltóanyag álljon
a rendelkezésünkre, illetve a tüzet minden esetben a tevé-
kenység végén el kell oltani, ügyelni kell arra, hogy parázs
ne maradjon hátra.

Kerti grill partikra vonatkozó szabályok:
A fenti szabályok vonatkoznak a kerti partikra, a kerti sü-

tésekre és fôzésekre is azzal, hogy ezeket nem kell bejelen-
teni (a bejelentés kifejezetten a rendeletben meghatározott
avar-, a tarló-, a nád- és a növényi hulladékégetésre vonat-
kozik), valamint, hogy a sütôhelyek megválasztása az ural-
kodó széliránynak megfelelôen történjék.

Mind a kerti égetéssel, mind a kerti partival kapcsolatban
fontos szabály, hogy tüzet csak a szomszéd zavarása nélkül,
annak jóváhagyása birtokában lehet csak gyújtani. E sza-
bály a Polgári Törvénykönyv egyik általános szabályából
következik, amely kimondja, hogy a tulajdonos a dolog
használata során köteles tartózkodni minden olyan magatar-
tástól, amellyel másokat, különösen szomszédjait szükség-
telenül zavarná, vagy amellyel jogaik gyakorlását vesz-
élyeztetné.

Amennyiben baj történik, a tûz elterjed, nem tudjuk meg-
fékezni avagy tüzet észlelünk, azt kötelesek vagyunk azon-
nal bejelenteni! A bejelentést megtehetjük a tûzoltóságnál, a
rendôrségnél, avagy az általános 112-es általános segélyhí-
vó számon. Amennyiben azt észleljük, hogy valaki a tûz-
gyújtási szabályokat megszegi, vagy tûzgyújtási tilalom el-
lenére gyújt tüzet szintén bejelentési kötelezettségünk van.

Göndörné Frajka Gabriella

jegyzô
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Szûcs Lajos Pest megye 
miniszteri biztosa

A Miniszterelnökséget vezetô miniszter a megyei
fejlesztési projektek megvalósításának támogatása
céljából megyénként egy-egy miniszteri biztost ne-
vezett ki – az ezekrôl szóló utasítások a június 8-ai
Hivatalos Értesítôben jelentek meg. Pest megyé-
ben Szûcs Lajost nevezték ki a posztra.

A megyei fejlesztési biztosok 2015. június 1-
jétôl 2015. november 30-áig töltik be tisztségüket.
Tevékenységüket a Miniszterelnökséget vezetô mi-
niszter irányítja, a feladat ellátásáért díjazás és jut-
tatások nem illetik meg, titkárság sem segíti mun-
kájukat. Feladatuk, hogy a megyei jogú városok, a
megyei önkormányzatok, valamint a fôvárosi és
megyei kormányhivatalok képviselôivel együttmû-
ködve koordinálják a projekt-elôkészítô és projekt-
menedzsment-struktúra kialakítását.

Szûcs Lajos 2006 és 2014 között a Pest Megyei
Közgyûlés elnöke volt. A 2014. évi országgyûlési
választásokon Pest megye 7. számú (Vecsés) vá-
lasztókerületének képviselôje lett.

Európai Unió által társfinanszírozott támogatást nyert
el Újhartyán Város Önkormányzata és konzorciális part-
nerei (Kistarcsa Város Önkormányzata és Nyáregyháza
Nagyközség Önkormányzata) az ASP-hez való csatlako-
zás megvalósítására.

Mi is az az ASP: – a költséghatékony szoftverhaszná-
lati konstrukció

Az ASP (Application Service Providing) – magyarul
alkalmazás-szolgáltatás, vagy alkalmazásbérlet – egy új
üzleti és egyben technológiai konstrukciót jelent.

Az ASP keretében a felhasználók a tevékenységük tá-
mogatásához szükséges ügyviteli, vagy egyéb szoftvere-
ket úgy veszik igénybe, hogy interneten keresztül kapcso-
lódnak a szolgáltatónál elhelyezett szerverekhez, az eze-
ken mûködô adatbázisokhoz és az adatokat kezelô prog-
ramokhoz

Jelen projekt célja az volt, hogy a helyi önkormányza-
tok közigazgatási és közszolgáltatási rendszereinek a
belsô munkafolyamatok hatékonyabb mûködtetéséhez
és ügyfélbarát szolgáltatások nyújtásához szükséges, az
önkormányzati ASP központ igényeivel összehangolt
fejlesztése valósuljon meg, az e-közigazgatási eszközök

egységesített szolgáltatásként való igénybe vételét le-
hetôvé tevô ASP központhoz való csatlakozással együtt.
E cél eléréséhez az Európai Unió és a Magyar Állam
35.975.780.-Ft támogatást nyújtott, 100%-os finanszíro-
zás mellett.

A szakrendszerek típusától függôen, az összevonható
funkciókat (jogosultságkezelés, naplózás, biztonsági
mentések stb.) a törzsadatok kezelését, a szakrendszerek
külsô kapcsolatkezeléseit egy egységes keretrendszer
fogja ezentúl össze. A különbözô szakrendszerek által
használt kliensprogramokra minden frissítés és jogsza-
bályi változás idôben felkerül.

A projekt közvetett célja, hogy egyszerûen elérhetôvé
váljanak az ASP központ által megvalósított informati-
kai szolgáltatások, fejlesztések. Az önkormányzat költ-
séghatékonyan és egységesen fejleszthetô legyen, így
magasabb szolgáltatási színvonal érhetô el. Az ügyfele-
ket ezzel a kiszolgáló rendszerrel gyorsabban és célirá-
nyosan lehet kiszolgálni, csökken a várakozók száma, és
gyorsabbá válik az ügymenet.

Göndörné Frajka Gabriella

jegyzô

Sikeresen zárult az elektronikus helyi közigazgatási rendszer
– ASP– fejlesztése 

Újhartyán, Nyáregyháza és Kistarcsa önkormányzatainál
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Tisztelt Gyászolók! Kedves Dóri Család!
Mikszáth Kálmán azt mondta:
„Az orvos valóságos bûnbak. Azt mindenért ütik.

Ha kicsibe veszi a beteg baját, megharagusznak rá,
hogy lelketlen kutya, ha nagyba veszi, megharagusz-
nak rá, hogy megrémíti a beteget, és még betegebbé te-
szi. Ha a beteg meggyógyul, azt mondják, hogy magá-
tól is meggyógyult volna, ha nem gyógyul meg, azt
mondják, hogy a doktor rontotta el. Ejh, cudar egy pá-
lya ez! Hálára ne számítson az ember.”

Mi most mégis azért vagyunk itt hogy hálát adjunk
azért hogy ismertük a doktor urat, hogy szerettük és ô
szeretett minket. Kinek ne hiányozna közülünk az a jól
ismert szelíd mosolya amiben egyszerre bujkált egy
gyermek csintalansága és egy bölcs öreg tudása is.

Az orvosok sok mindent adnak egy betegnek.
Gyógyszert adunk, vagy tanácsot. És legtöbbször osz-
tatlan figyelmet is kapunk tôlük. De a legnehezebb,
amit egy betegnek megadhatnak, közölni az igazságot.
Az igazság kegyetlen. Az igazság kellemetlen. És na-
gyon gyakran az igazság fáj. Az emberek azt mondják,
az igazat akarják hallani. De tényleg akarják? És néha
azért mondjuk ki az igazat, mert nem bírjuk megállni.
És néha kimondjuk, mert minimum ennyivel tarto-
zunk. 

Az ember Azt hiszi, csak az az igazság számít, amit
valahogy mérni is lehet, hogy a jó szándék nem ját-
szik, ami a szívben lakozik, az sem. A törôdés dettó
nem. De egy ember élete mérhetô halála után az elhul-
latott könnyek száma alapján. Csak mert nem tudja ezt
mérni, mert nem is akarja azt megmérni, még nem je-
lenti, hogy nem létezik. 

Azt hiszem nem azért nehéz orvosnak lenni, mert
sokat kell tanulni, hanem mert együtt kell élni az igaz-
sággal, és másokat is szembesíteni vele. Ez a legna-
gyobb ár amit az ember megfizethet, nem lehet ennél
többet kérni.

Dr Dori Mihály 1938. január 13-án Alsódabason
született, egy 5 gyermekes család elsôszülött gyerme-
keként. Általános iskolai tanulmányait Dabas-
Szôlôkben, középiskolai tanulmányait az ócsai Bólyai
János Gimnáziumban végezte. Tehetsége és szorgalma
révén megnyílt elôtte az út az egyetemre jelentkezés
felé. 1956-ban felvételt nyert a Pécsi Orvostudományi
Egyetemre. Nehéz hat év következett, amíg az általá-
nos orvosdoktori diplomát 1962-ben megszerezte,
mert tanulmányai mellett aktívan részt vett az egyete-
mi diákkör munkájában is. A Pécsi Szülészeti- Nôgyó-
gyászati Klinikán 4 éves gyakorlatot követôen szülé-
szet- nôgyógyászatból szakvizsgát tett. Kezében a dip-
lomával és a szakvizsgával 1966. október végén
visszatért Pest megyébe – a gyökereihez. Elôször

Inárcsra került – ahol általános körzeti orvos munkát
végzett - , továbbá a krónikus orvoshiány miatt Kaku-
cson, Újhartyánban és Újlengyelben éjszakai ügyeletet
vállalt. Szülész-nôgyógyász szakorvos lévén a Dabasi
Szakorvosi Rendelôintézetben (SZTK) félállásban
munkát kellett vállalnia. 1967-ben került végleges ki-
nevezett körzeti orvosi státuszba Újhartyánban és látta
el az orvosi teendôket Újlengyel kapcsolat községben
is, amíg Újlengyelben új orvosi státusz nem létesült.
Az Újhartyánban eltöltött 32 évi szolgálat után nyug-
díjazták.

Most már az utókor ítéli meg, hogy mennyire volt
hû a hippokratészi esküjéhez, hogy a vállalt hivatását
milyen lelkiismeretességgel gyakorolta. Boldog volt,
amikor az utcán jártában-keltében ráköszöntek a tele-
pülés lakói és nem felejtették el. Szeretett Újhartyán-
ban élni a becsületes és jó emberek között, amihez ra-
gaszkodott is halála napjáig. Kevés kis szabadidejét
boldogan élte meg szeretett családja körében. Boldog
apa és nagyapa volt.

Betegségét méltósággal és türelemmel viselte, soha-
sem panaszkodott. 2015. augusztus 23-án délelôtt 77
éves korában – egy heti súlyos szenvedés után – örök-
re elbúcsúzott a földi élettôl és tôlünk itt maradottak-
tól…

Nekem ô mindig az a mosolygós doktor bácsi ma-
rad, aki elvette a félelmeimet, amikor beteg voltam. És
én sokszor voltam beteg kiskoromban. Persze az a kis-
fiú felnôtt, de az a kisfiú bennem mindig emlékezni
fog arra a kedvességre, amivel fogadott, és arra a hihe-
tetlen humorra amivel rendelkezett.

Egyszer kisgyerekként azt mondtam neki,, hogy en-
gem mindenki utál. Azt mondta, ne legyek nevetséges,
még nem is találkoztam mindenkivel. Máskor elmond-
tam, hogy két helyen megütöttem magam, ô azt mond-
ta, hogy legközelebb ne menjek arra a két helyre. És
boldogan válaszolt a kérdéseimre, És ettô én is boldog
voltam, nem pedig beteg. Merthogy én orvos akartam
lenni, azt hiszem miatta is. Persze nem lettem az, De
nagyon fontos dolgot tanultam tôle: Hogy nincs jobb
orvosság a boldogságnál. Maximum a nevetés. Én a
nevetését, a mosolyát fogom megôrizni a szívemben,
amig az dobogni fog.

Szeretô Felesége, Leánya és Fia kérésére ezúton tol-
mácsolom hálás köszönetüket mindazoknak, akik kez-
dettôl fogva megfeszített, lelkiismeretes munkával
próbálták életét megmenteni: az orvoskollégáknak, a
mentôszolgálat dolgozóinak, a kórház ápolószemély-
zetének és mindazoknak, akik betegsége idején segí-
tették, támogatták és szerették.

Isten veled Doktor Úr! Megtiszteltetés volt ismerni
téged!

Schulcz József polgármester búcsúbeszéde 
dr Dóri Mihály temetésén
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Nagyon nehéz feladat az mikor arra kérnek,hogy pár mon-
datban meséljem el milyen volt 906 km-t gyalogolni 31 napon
keresztül. Ilyenkor nem az fut át az agyamon,hogy itt meg ott
mi történt velem, hanem az, hogy hogyan tudnám megosztani
valamennyire minden olvasóval azt a csodát ami átélhettem.
Azzal kezdeném,hogy megköszönöm Kaldenecker János ba-
rátomnak azt a 3,5 napot amit együtt töltöttünk. A kezdeti ne-
hézségeket együtt küzdöttük le, aztán a jó Isten mindkettônket
vezetett saját útján. Amikor elindultam Franciaországból, azt
hittem naivan, hogy a fizikai terhek lesznek azok, melyeket
nehezen tudom majd kezelni. Persze napi 30 km gyaloglás 12
kg súlyú hátizsákkal nem kis kihívás. De higgye el mindenki
amit a lelkünkben hordunk terhet az jóval nagyobb.

Az út elejét úgy nevezik,hogy a „születés” szakasza, mikor
még azt sem tudjuk, jövünk vagy megyünk. Aztán úgy az út
1/3 án túl megszólal valami vagy valaki bennünk. Te ki vagy
és miért vagy itt, mit keresel? Akkor még nem vesszük komo-
lyan, de aztán egyre többször megszólít, s végül az óriási
egónk is hajlandó lesz szóba állni vele. Ekkor kb. 350 km-t
megtettünk már, és ha ateistaként indultunk is el, akkor is el-
kezdünk hinni. A csodás tájon túl, kezdve a Pireneusok meg-
mászásával, majd a mezeta, a spanyol fennsík átkelésén, ezer-
nyi apró csoda vár minket minden egyes nap. Számomra a jó
Isten az elfogadást tette megoldandó problémának, hát ezzel
volt mit dolgoznom, és ehhez kelet a hit. Elôször is elfogad-
nom önmagam olyannak, amilyen vagyok, aztán a hiten ke-
resztül hinni önmagamban és abban, hogy lehetséges a 900
km legyôzése. A hitünk kb. az út felénél szilárdul meg, akkor
már Burgost elhagytuk, és bandukolunk Leon felé. Amikor
már rutin a mindennapi élet a caminon, akkor jön a csoda el-
kezdünk beszélgetni  önmagunkkal, mert idô van, és elkezd-
jük megoldani azt, amiért ide indultunk. Higgye el mindenki,
az életünk fontos problémáit megbeszéljük saját magunkkal,
mert ott és akkor csak mi vagyunk, és saját magunkat nem
csaphatjuk be. Leon után egy hatalmas keresztnél van a cami-
no legmagasabb pontja, itt van lehetôsége minden zarándok-
nak letenni egy otthonról hozott követ. Ez a kô minden eddigi
fájdalmunkat, sérelmünket-terhünket szimbolizálja.

Ha letettük, sokkal könnyebben megyünk tovább, egy új

El Caminó, az út önmagunkhoz

emberként. Itt már közel van a hegyek után a cél, és ez a közel
700 km, amit eddig megtettünk, ráébreszt arra, kik is vagyunk
valójában. Minden nap százakkal találkozunk, beszélünk, így
vagy úgy kommunikálunk, és az ô szemükben megláthatjuk
önmagunkat, akit a normál életben nem látunk soha. Hát így
jutunk el Santiago del compostellába, ahol mindenki egy nagy
családként gratulálva egymásnak ünnepe. Az ambiciózusak,
mint én itt még bevállalnak egy 100-ast az öceánig, hát ez
megérte. Megérte, mert nekem Finisrere volt a csoda betelje-
sedése, a 0 km, ahol tényleg fizikálisan is elértük az út végét,
és két lábbal álunk az óceánban. Én itt 4 napig maradtam, mert
olyan nyugalmat még soha nem éreztem, mint ott. Ott már az
ember piheni ki a fáradalmait, aki szembe mer már nézni ön-
magával, és megtett 900 km-t. Ez az ember már hisz önmagá-
ban és a jó Istenben, ezt az érzés haza lehet hozni, de itthon
sem feledhetjük el, merre vezet az utunk, mert ha lelépünk ró-
la, a bennük lakó Isten úgy is jelezni fog, merre van a helyes
irány.

Mindenkinek azt kívánom, járja végig egyszer!
BUEN CAMINO!

Márton Antal Barnabás
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Akikre büszkék vagyunk…
Újhartyán város önkormányzata a lakossági elôterjesztéseket széleskörûen megvitatva az idei évben az

„Újhartyánért” kitüntetô cimet Surman Edit keramikus mûvésznek  és Hölle Martin világbajnok ifjú új-

hartyáni sportembernek adományozta. A Hümpfner Alapítvány pedagógiai díját idén Kecskésné  Rizma-

jer Ildikó kapta. Méltatásukra az itt következô laudációk hangzottak el az Ünnepélyes Testületi ülésen.

Kecskésné Rizmajer Ildikó 

1993-tól kezdett dolgozni az újhartyáni óvodában, majd
2002. augusztus 1-tôl az intézmény vezetôje lett. 2012-ben
tanügyi igazgatási auditor képzést végzett el.

Tevékenységének középpontjában a gyermekek személyi-
ségfejlesztése áll. Ezen elv mentén kovácsolta össze az óvoda-
pedagógusok közösségét is. Az intézményben a jó, kiegyensú-
lyozott munkahelyi légkör és emberi kapcsolatok kialakítására
törekedett. Magas szintû szakmai tudása mellett tolerancia,
empátia, humánum jellemzi.

Munkájának alapja a gyermekközpontú nevelés, a szerete-
ten alapuló iránymutatás és a személyes példamutatás, amely-

nek méltó kiegészítôi a
szakmai felkészültsé-
gének.

Kiemelkedô egyéni-
sége, szakmai felké-
szültsége és tapaszta-
lata áthatja az általa
irányított intézményt.
Szemléletével elôsegí-
tette a kor kihívásai-
hoz igazodó, innovatív
oktató-nevelô progra-
mok bevezetését.
Nagy szerepe volt ab-
ban, hogy az intéz-
ményben bevezetésre
került a német nemze-
tiségi program, illetve
a mûvészeti nevelés
ötvözôdjön a tehetség-

gondozással, ugyanakkor ne szoruljon háttérbe a felzárkózta-
tás és a sajátos nevelési igényû gyermekek fejlesztése sem.
Külön méltatást érdemel humánuma, segítôkészsége.

2009-ben készült el az a beruházás, amelynek révén birtok-
ba vehették az új intézményt, amelyben 180 gyermek férôhe-
lyét biztosító 8 csoportos óvoda és a 400 adagos modern kony-
hatechnológiával kiépített konyha kapott helyet. Vezetésével
az intézmény élni tudott a XXI. századi intézményi infrastruk-
túra, valamint a korszerû tárgyi feltételrendszer által biztosí-
tott lehetôséggel. Kollégáival együtt arra törekedtek, hogy biz-
tosított legyen az intézményben a professzionális innovatív
humánerôforrás. Az óvoda és egységes óvoda-bölcsôde cso-
port mûködésének feltételeit is megteremtette. Az általa veze-
tett intézmény sajátossága lett a német nemzetiségi óvodai ne-
velés, valamint a gyógypedagógiai ellátás biztosítása. Az el-
múlt években a bejáró gyermekek száma megsokszorozódott.
A szülôi igényeket szem elôtt tartva alakították át az éves és
napi nyitva tartást. A szülôkkel közösen létrehozott az intéz-
mény egy alapítványt, amely nagyban elôsegíti a partnerköz-
pontú együttmûködést.

Az óvoda tagja lett az Egészségesebb Óvodák Nemzetközi
Hálózatának, illetve részt vesznek az Ovi-zsaru programban
is.

Pedagógiai elve, amelyet az egész intézmény is képvisel,
hogy a gyermekek gondozása az óvodai nevelômunka alap-
vetô feladata. Ez olyan sajátos nevelési munka, amelynek
színvonalas megvalósítása a gyermek személyiségének fej-
lesztését alapozza meg.

Vallja, hogy az óvodában kialakított hagyományok je-
lentôsen szolgálják a közösséggé formálódást és a tartalmas
közösségi életet. Nagy hangsúlyt fektetett a szakmai kommu-
nikációra és személyiség fejlesztésre. Tevékenyen részt vett az
óvoda építési pályázat megírásában, megvalósításában, lebo-
nyolításában. Önmagával és a gyermekekkel szemben is ma-
gas követelményeket állít. Szigorú és következetes munkatár-
saival szemben is. Kollégái tiszteletét és szeretetét kivívta
megbízhatóságával, korrektségével.  

/T.A./

Surman Edit

Ki ne ismerné bájos
szelíd mosolyát, halk
és megértô hangját,
mûvészi alázatát. Jel-
lemzôi az állhatatos-
ság, a szépérzék, a tü-
relem, a nyitottság és a
hit. ô az alkotás mûvé-
sze. Bár nem mûvészi
mércével méri magát,
mégis a tárgyak mes-
tere. Nekünk ô a kera-
mikus, ahogy mondja
magáról Surman Edit. 

Számára fontos a
múlt, a származás, a
szülôk, a falusi kör-
nyezet, ahol felnôtt.
Edit az a nô, aki rövid
képzés után maga szerezte meg a szakmai ismereteit. Valójá-
ban mester nélkül, tapasztalati úton alakította ki egyedi stílu-
sát. Erre a tapasztalati tudásra hagyatkozott a keramikussága
során. Több mint húsz éve mûveli hivatását, a kerámiák gyár-
tását, égetését. Tárgyaival eljutott többek között határainkon
túlra pl. Ausztriába, Bécsbe,Villachba – a híres nemzetközi
mûvészeti vásárokba. Belföldön több kiállítása volt már. Tata,
Budapest, Pécs, Esztergom, Kapolcs kiállítóterei ôrzik kerá-
miáinak egyedi csillogását, ôszinte, tiszta gondolkodását. Tár-
gyainak jelentôs részében Újhartyán múltja éled újjá.  

A kemence tüzében végsô színt és formát kapó tárgyai új-
szerû funkciót jelölnek és töltenek be, ezért egyéni stílusje-
gyei összetéveszthetetlenek. A levendulás vázák, tányérok,
készletek gyönyörûek, amelyek stílusa, Edit Márkajegye lett.
A kezdetekben alkotott svábpár szobrai mára más - más funk-
cióban öltenek testet. Alakos alkotásai, hol egy ballagó diák,
hol egy dolgos pár, hol néhai ükszülôk emlékeként élednek új-
já kezei között.   

Tárgyai a helyi kiállítások középpontjában láthatók egy fa-
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

lunapon, Hartyán-feszten. A tisztelet, a barátság, a megbecsü-
lés és elismerés jelképeként az önkormányzat büszkén nyújtja
át alkotásait a vendégeinek, így csempészve egy kis Újhar-
tyánt a hozzánk látogatók emlékeinek polcára. Mûhelyében
mindig szívesen fogadja az érdeklôdôket. Alkotásai majdnem
minden hartyáni lakás polcait és kertjeit díszítik. Helyi és kör-
nyékbeli lakosok körében ajándéktárgyai, kerámiai kedveltek.
Edit alkotásaival, örömmel hirdeti városunk, kultúránk hagyo-
mányaink jóhírét.

/F.M./

Hölle Martin

Hölle Martin a legfiatalabb ez idáig, aki átveheti ezt az elis-
merést. Martin junior világbajnok fogathajtó eddigi eredmé-
nyei:

Junior világbajnokság: 2008: II. helyezés 2010 I. helyezés.
Felnôtt világbajnokság: 2011 VIII. helyezés.
OTP Bank fedeles lovas világkupa: 2009 I. helyezés  2008:

II. helyezés.
Nemzetközi versenyek:
Junior  2009: I. helyezés   2008: I. helyezés.
Felnôtt:
2011. IV. helyezés  2011: I. helyezés. 2011. I. helyezés

2011 I. helyezés.
A Magyar Köztársaság Junior Pónifogathajtó Országos

Bajnokság.
2010: I. helyezés. 2009-ben: I. helyezés.
A Magyar Köztársaság Junior Pónifogathajtó Országos

Bajnokság:
2011: I. helyezés.
Téli Fedettpályás Junior Pónifogathajtó Országos Bajnok-

ság:
2010: I. helyezés. 2009: I. helyezés  2008: I. helyezés.
Hölle Martin a lovas sportágat képviseli, azon belül a Fo-

gathajtás szakágát, kiváló eredményekkel. A tizennyolc éves
versenyzô fiatal kora ellenére már számtalan nemzetközi, va-
lamint országos eredménnyel rendelkezik, amelyeket a Gyé-
mánt Lovaspark Közhasznú Sportegyesület színeiben szerzett
meg. Az egyesület székhelye a Pest megyei településen, Új-
hartyánon található. 

A fiatal világbajnok büszke arra, hogy Újhartyánon szüle-
tett. Büszke azokra az értékekre, amelyeket szüleitôl, nagy-
szüleitôl kapott és mentén ma is halad. Ezen értékek a munka
szeretete, a tudatosság, a tisztelet és az alázat. Martin megta-
nulta, hogy ha csak azt teszi, ami nem esik nehezére, soha
nem lesz sikeres. Tudja, hogy saját eltökéltsége arra, hogy si-
keres legyen, fonto-
sabb bármi másnál. A
pályán folytatott küz-
delmek megtanították
arra is, hogy annak,
aki fegyelmezi magát,
jobbak az esélyei a
gyôzelemre. A csúcson
mindig van hely, de
annyi sosincs, hogy le-
ülhessen. Többször
nyilatkozta, hogy a
gyôzelem önbizalmat
adhat, de nem szabad,
hogy teherré váljon, és
a vállara telepedjen.
Pályafutásának, sike-
reinek az elején tart,
de érzi, hogy a siker

Az év német pedagógusa díj

Szép ünnepségen vettek
részt az Újhartyáni Német
Nemzetiségi Általános iskola
pedagógusai 2015. szeptem-
ber 25-én Budapesten, a Né-
met Nemzetiségi Gimnázi-
umban. 

Minden év szeptemberé-
ben a Budapesti Németek Eu-
rópa napján és a budapesti és
észak-magyarországi régió
német nemzetiségi iskoláinak
ünnepélyes tanévnyitóján ad-
ják át „Az év német pedagó-
gusa” kitüntetést. 2015. év-

ben az újhartyáni német nemzetiségi általános iskola

elôterjesztése és a nemzetiségi önkormányzat javaslata

alapján Újhartyánból a díjat Ruttersmid Katalin ta-

nárnô nyerte el.

A fôvárosi és Pest megyei német önkormányzatok
összesen nyolc fôt tüntettek ki, akiknek méltatása, laudá-
ciója német nyelven hangzott el a rangos rendezvényen.

Ruttersmid Katalin tanárnô az általános iskolai nyelv-
tanári munkája mellett hosszú éveken át végzett német
nemzetiségi és települési önkormányzati képviselôi mun-
kát, segítségére, tapasztalataira a mai napig számíthat Új-
hartyán. Eredményes pedagógiai munkáját igazolja az a
sok újhartyáni diák, akik a kiváló alapokra építkezve sike-
res tanulmányokat folytattak a budapesti Német Nemzeti-
ségi Gimnáziumban, a Kossuth Lajos Két-tannyelvû Gim-
náziumban és tovább a felsôfokú oktatási intézmények-
ben. Ruttersmid Katalin tanárnô – Kati néni – a német
nyelv tanítása mellett megszerettette tanulóival a magyar-
országi németség kultúrájának megismertetésén keresztül
a hartyáni német nemzetiség történetét, hagyományait.

Kedves Tanárnô, Kati néni! Gratulálunk a díjhoz.
LA

épp az útban van elrejt-
ve, amin végig kell men-
ni, és út közben fogja
felfedezni azokat az ér-
tékeket, amikért meg-
küzdve több lehet, ame-
lyek birtokában a civil
életben is tartalmas éle-
tet tud élni. 

/T.A./

Fotó: Fajt Kleineisel Mária
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NYÁRI TÁBOROK

A 2014/2015. tanévet is az Újhartyáni Német Nemzetiségi
Általános Iskola alsó tagozatos pedagógusai egy nagyon jól si-
került napközis táborral zárták. 

Idei táborunk a KREATÍV JÁTÉKGYÁR volt, itt foglal-
koztattuk az 1., 2., 3. osztályos gyerekeket június 22-tôl 26-ig.
Mutatós ékszereket, izgalmas játékokat készítettünk. Igyekez-
tünk naponta más-más agyaggal, technikával megismertetni a
táborozókat. Dolgoztak fonallal, fával, papírral, gumival,
kôvel, üveggel stb. Az elkészített alkotásokat mindennap ha-
zavihették a gyerekek. Természetesen a kézmûvesedésen kívül
számtalan egyéb program is szerepelt a napirendben, melyek
nélkül egy rendes tábor elképzelhetetlen. Reggelenként zenés
tornával kezdtünk, naponta többször elénekeltük a tábori indu-
lónkat, ügyességi játékokat, csapatjátékokat, sportprogramo-
kat, bajnokságokat szerveztünk. Volt fagyizás , filmvetítés,
strandolás, lángos sütés, stb. A kötetlen játék közben nagy si-
kere volt a trambulinnak, ugráló várnak. Minden napot értéke-
léssel, a versenyek jutalmazásával zártunk. Napi háromszor
étkeztünk, reggel nyolc órától délután fél ötig foglalkoztatták
a pedagógusok a 70 táborozót. 

Ez a tanév végén együtt töltött néhány nap gyereknek,

felnôttnek egyaránt különleges élmény. Lehetôség, hogy a
megszokott iskolai kereteken kívül is megismerjük tanítvá-
nyainkat. Ilyenkor sok olyan tulajdonságot fedezünk fel egy-
másban, melyekre a tanítás- tanulás során nincs lehetôség. Új
barátságok születnek, gyerekek, felnôttek közelebb kerülnek
egymáshoz. Remek befejezése a tanévnek, és nagyszerû kez-
dete a nyári szünetnek.

Surman Györgyné
alsós munkaközösség vez.

A gyerekek sorban érkeztek a Bagolyfészekhez, én is
búcsút vettem anyától és apától. Kipakoltunk és utána
lementünk az ebédlôbe. Megbeszéltük a fontos dolgokat, majd
elkezdôdtek a programok. Baglyot színeztünk, ami az iskola
aulájában ki is van téve. Elkészítettük az étlapot és a program
listát. Készítettünk pohár és tányér alátéteket, ebédnél már
azokon ettünk. Sokat játszottunk, este fürdés után is játék és
beszélgetés volt. Sok helyre mentünk kirándulni: halastóhoz,
Budapestre moziba, fürödni, és a tájházat is megnéztük, ahol
Lauter Anti bácsi rövid elôadást is tartott nekünk. Sok kreatív
tárgyat készítettünk: dobozt varrtunk, szélforgót hajtogattunk,
baglyot varrtunk keresztöltéssel, üveget festettünk, ékszereket
és még sok mást. Jókat nevettünk és voltak izgalmas
versenyek is: karaoke, szépségverseny, amin a fiúk is részt
vettek. Eljött az utolsó nap, reggelinél már mindenki izgatott
volt, hogy találkozhasson anyával és apával. Kimentünk és
csináltunk egy csoportképet. Elbúcsúztunk a tanároktól és a

KREATÍV JÁTÉKGYÁR

Tábor a „Bagolyfészekben”

barátoktól és elindultunk hazafelé. A táborban nagyon-nagyon
jól éreztük magunkat, remélem legközelebb is lehetek
táborlakó a Bagolyfészekben!

Manger Adél 4. b osztályos tanuló

Révfülöpi tábor
A hagyományokhoz híven idén is táboroztunk Révfülö-

pön.
2015. július 23-30. között a sok éves hagyomány szerint

Hernád, Pusztavacs, Inárcs tanulóival táboroztunk Révfülö-
pön a folyamatosan szépülô Baji József Üdülôtáborban. Új-
hartyánból 21 fô vett részt.

A táborban változatos, gazdag program várt bennünket,
ezek megvalósításához az idôjárás is kedvezett. A Balaton
mellett a fô program természetesen a fürdés volt, de voltunk
vitorlástúrán és hajókirándulás keretében Balatonbogláron
is.

Szabadidôs programjainkat gólyaavatás, filmvetítés,
számháború, szépségverseny, „fele sem igaz” vetélkedô szí-
nesítette. Volt színházi elôadás a Szegedi Min Színház kite-

lepülésével. A fociverseny folyamatosan zajlott és jól sike-
rült a záró tábortûz is.

Révfülöpön nagyon jól éreztük magunkat, sok élménnyel
gazdagodva tértünk haza!

Szabóné Lauter Klára
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Iskolánk negyedik évfolyamot végzett diákjai közül 29 fô
német nemzetiségi táborban vett részt június végén. A szállást
és a teljes ellátást egy héten át a kôszegi Alpokalja Panzió biz-
tosította a csoportnak.
Zsuzsa néni, a panzió
tulajdonosa állandó kí-
sérônk volt a táborozás
alatt: megismertetett
bennünket az osztrák
határhoz közel fekvô,
nemzetiségi hagyomá-
nyait ápoló település
történetével, a helyi
népszokásokkal.

A tábor változatos
programokkal várta a
gyerekeket, íme közülük
néhány: interaktív fel-
adatlap segítségével fe-

deztük fel Kôszeg belvárosát és Léka várát Ausztriában, szám-
háborúztunk a csónakázótó mellett, tiroli néptáncot tanultunk,
hajtányoztunk Ausztriában, voltunk kalandparkban és stran-

dolni is, varrtunk tiroli
nadrágot, és egyik este
magunk készítettük el a
vacsoránkat. Az utolsó
napon német nyelvû
szentmisén vettünk
részt a templomban, és
persze egyik nap sem
maradhatott ki a fagyi-
zás. 

Bár a hét gyorsan el-
telt, vasárnap délután
sok-sok élménnyel gaz-
dagodva tértünk haza.

Balogné 

Acsai Hajnalka 

Az Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola 30
felsô tagozatos tanulója június végén egy hétre a Bodensee kö-
zelében lévô németországi településre, Oberreutéba utazott.

Az utazás elsôdleges célja a német nyelv gyakorlása volt. A
diákok számos interaktív nyelvi feladat segítségével mélyít-
hették el nyelvtudásukat. Ezúttal nem az iskolapadban ülve,
hanem életszerû szituációkban használhatták a német nyelvet.
Négy gimnazista diákunk vezetésével csoportokban dolgoz-
tak, kértek segítséget a helyiektôl a nyelvi és országismereti
kérdésekben, amelyek Németország, Ausztria, Svájc és Liech-
tenstein kultúrájának, földrajzának, történelmének megisme-
résére irányultak. Csodaszép helyeket fedezhettek fel tanuló-
ink a Bodensee környékén. Jártak a Neuschwannstein-i kas-
télyban, Európa legnagyobb vízesésénél a Rajnán csónakáz-
tak, sétáltak Mainau virágszigetén, valamint Kempten, Lin-
dau, Meersburg Schaffhausen, Zürich, Vaduz, Bregenz városá-
ban. Elfáradva, de élményekben gazdagodon tértek haza.
Gondolatban már készülhetnek a következô útra, amelynek
során Stájerországba látogatunk.

Kleineisel Erika

Négy ország határán – „Vierländerregion Bodensee”

Hagyományôrzô nemzetiségi tábor Kôszegen
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Az elmúlt év ismét sok eseményt hozott számunkra. Az év-
közi munkánk eredményeképpen több kiállításon is résztvet-
tünk a grafika-festészet tanszakos növendékekkel. Két nagy-
szerû kiállításról és egy jól sikerült festô táborról szeretnék né-
hány gondolatot leírni.

2015. márciusában sikerült felvenni a kapcsolatot a buda-
pesti Hartyánközi Általános Iskolával, ahol lehetôség nyílt
egy két hétig nyitvatartó bemutatkozó kiállításra.

Ezt követôen egy régi álmom valósulhatott meg. A Bagoly-
fészek ifjúsági szállás helyet adott egy bentlakásos alkotótábor
számára. Húsz tehetséges, többségében mûvészetis lány tölt-
hetett el egy egész hetet itt helyben Újhartyánban azzal, ami-
vel feltehetôen szívesen foglalkoznak a mai napig is. Négyen
közülük agyagozhattak, a többiek párokat alkotva készíthettek
egy-egy gyönyörû festményt. 

A Hartyán képeskönyv ihlette az egész tábor szellemiségét.
Hét Újhartyánhoz kapcsolódó archív fekete-fehér fénykép és

egy színes, Újhartyánt ábrázoló naptárborító adta a témát a lá-
nyok számára. Keretre feszített festôvásznakra akril festékkel
és profi festô eszközökkel dolgozhattak a lányok. A feladat
„csupán” annyi volt, hogy a nagyítórács segítségével felna-
gyítsák a képeket, majd értelmezve a régi fotók homályos
részleteit, kiszínezzék az egyes képrészeket. 

A munka persze csak egy részét töltötte ki az augusztus 3-

9-ig tartó hétnek. A programjainkat igyekeztünk kellôen szí-
nesre tervezni. Jártunk a Budai Várban, a Nemzeti Galériában,
megnéztük a Halászbástyát és a Mátyás templomot. Egy má-
sik napon megtekintettük az ócsai tájházat és a népviseleti ki-
állítást, ahol örömünkre hartyáni vonatkozást is találtunk. A
sváb identitástudat többször is része volt a napi programjaink-
nak: hagymáslepény kóstoló, sváb vetélkedô, hartyáni isme-
retszerzô játékos túra. Esténként filmet néztünk a pincében és
volt, hogy tábortûz mellett gitározva-énekelve megtanultunk
néhány régi dalt. A gyóni strand, Rimanóczy Zsófiék ökotava
és a többi medencés élmény tovább mélyítette a lányok között
a barátságokat. A tábor végén beszélgettünk az eltelt egy
hétrôl és nagyon elégedettek voltunk, hiszen úgy tûnt, ez az
egy hét több volt, mint egy egyszerû festôtábor.

Az egész tábor lebonyolításában a legnagyobb rész Zsuzsa
nénire hárult, hiszen ô reggeltôl késô estig azon volt, hogy
minden jól sikerüljön. ô volt a felelôs az étkezésekért és az éj-
szakai nyugalomért is.

Végül a Hartyánfeszten kiállíthattuk a mûvészeti iskolás és
festôtáboros munkákat. A Faluközpont alatti könyvtár kiállító-
térré változott. Egy tût sem lehetett leejteni, annyian voltunk.
A zenés megnyitó mûsor hátterében ott díszelegtek a falon a
gyönyörû keretekbe öltöztetet festményeink, kétoldalt illetve
középen a már jól ismert grafikák, festmények és kisplaszti-
kák töltötték ki a teret. A kiállítást a következô héten folyama-
tosan látogatták az iskolások. Remélhetôleg sok vizuális él-
ményt tudtak így szerezni a késôbbi tanulmányaikat illetôen.

Radóczy Károly

Mûvészetisek Újhartyánban
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A közel 80 fôs újhartyáni delegáció tagjai közt 7 pedagó-
gus is eljuthatott testvérvárosunkba. Az Újhartyáni Német
Nemzetiségi Általános Iskola képviseletében azzal a szán-
dékkal érkeztünk meg a forró nyári napon Freibergbe, hogy
a két iskola diákjai között egy online levelezô-kapcsolat
felvételét kezdeményezzük, melynek keretében az újhar-
tyáni iskolába járó gyerekek német nyelvi kompetenciájuk
fejlesztése mellett megismerhetik testvérvárosunk hasonló
korú tanulóit. Tervünk megvalósításában jelentôs szerepet
vállalt Bernhard Joos, a freibergi önkormányzat kulturális
kapcsolatokért felelôs szakembere, aki kezdeményezésünk-
re megígérte, hogy elküldi a levelezô-programba szívesen
bekapcsolódó német tanulók nevét és elérhetôségét. Hason-
lót ígérve és természetesen a lehetôséget elôre is megkö-
szönve váltunk el freibergi barátainktól vasárnap délután. A
tanév kezdetekor átadtam a testvérváros iskolájában tanuló
gyerekek elérhetôségeit tartalmazó listát Ruttersmid Kata-
lin kolléganômnek – a német munkaközösség vezetôjének -
, aki szívesen vállalta közel 40 diák interneten keresztül tör-
ténô kapcsolatfelvételének és segítésének koordinálását. Az
elsô levelek elküldésére szeptember harmadik hetében ke-
rült sor.

Reményeink szerint ez a levelezô kapcsolat hosszú távon
elvezethet egy diákcsereprogram megvalósulásához is!

Sósné Lauter Adrien

Kapcsolatépítés Freibergiekkel…

2015. július 16. és 19. között Freiberg am Neckar város
meghívásának tettünk eleget. A több mint hetven fôs újhar-
tyáni delegáció látogatásának fô célját a freibergi Bürger-
festen való részvétel jelentette. 

Vendéglátóink a
tôlük megszokott
vendégszeretettel fo-
gadtak minket. Az
utazás fáradalmait
egy Stuttgarthoz kö-
zeli modern szállo-
dában pihenhettük
ki. Tartalmas progra-
mot állítottak szá-
munkra össze né-
metországi partnere-
ink, így a kissé szo-
katlan meleg idôjá-
rás ellenére is már
reggel újra buszra
szálltunk. A Neckar
folyóhoz érve a
buszt hajóra cserél-
tük, amellyel egé-
szen Bad Wimpfen

városáig utaztunk. Néhányan  a város történelmi emlékeit jár-
ták be, míg páran a hangulatos kávézók árnyákában veszelték
át a hôséget. Utunk ezután a Felsengarten pincészetbe vezetett,
ahol a tradicionális sváb ebédet helyi borok társaságában él-
vezhettük. A magyar borok karakterétôl noha kiss éltérô tétele-
ket kóstoltunk, mindenki megtalálta személyes kedvencét a
neckar-völgyi szôlôfajták között. 

Rövid szállodai pihenés után ellátogattunk Willi Zimmer,
freibergi alpolgármester tanyájára, aki egy grillvacsorával kö-
szöntötte az újhartyániakat. A baráti beszélgetéseket hamaro-
san felvátotta a tánc, hiszen Újhartyán és Freiberg zenészei
együtt játszották a legismertebb sváb slágereket. Még egy kis
improvizáció is helyett kapott a produkcióban, hiszen nagydob
híján egy polcról levett méretes mûanyag virágcserép adta meg
a ritmust öblös hangjával. 

Szombaton érkezett el látogatásunk fô programja, a feibergi
Bürgerfest. Schulcz József, polgármester úr abban a megtisz-
teltetésben részesült, hogy ô verhette csapra a város sörét, a
frissel csapolt hideg italt pedig Dirk Schaible úrral, Freiberg
polgármesterével együtt kínálták. A helyi vendéglátósok és ki-
állítók mellett Újhartyán is bemutatkozott kézmûves termékei-
vel. Surman Edit kerámiáit és Nagy István tökmagolaját ismer-

A freibergi Bürgerfesten jártunk
hették meg az érdeklôdôk. Eközben a nagyszínpadon az immár
autentikus hangszerekkel felálló Sváb Parti játszott tradicioná-
lis sváb dalokat. Német barátaink eleinte csak az árnyékból fi-
gyelték az eseményeket, az újhartyániak azonban bebizonyí-
tották, hogy a meleg nem szabhat gátat a táncnak és a mulato-
zásnak. Az estét német pop-együttesek fellépése zárta. 

Vasárnap – látogatásunk utolsó napján – egy ökumenikus is-
tentiszteleten vettünk részt, amely az összetartozásra és az
együttgondolkodásra hívta fel a figyelmet. Ezt a gondolat pe-
dig talán átültethetjük az egész testvérvárosi kapcsolatunkra is,
hiszen a jövôben közös ötletekkel még inkább profitálhatnak
városaink ebbôl a kötelékbôl. Számos olyan lehetôség kínálko-
zik, amely erôsíteni tudja németországi kapcsolatainkat: diák-
csereprogram, vállalkozói fórum és zenei találkozó gondolata
is felmerült a kötetlen beszélgetések során, amelyekbôl talán
néhány hamarosan valóssággá válhat. 

Majer Milán

Fotók: Rné Balogh Ágnes
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A IX. Hartyánfeszt
Újhartyán Önkormányzata és Német Nemzetiségi Ön-

kormányzata szeptember 5-én IX. alkalommal rendezte
meg a Hartyánfeszt elnevezésû sváb gasztronómiai és
kulturális fesztiválját. A helyi civil közösségek mellett
több településrôl is érkeztek vendégek, így Taksonyból,
Dunaharasztiból, Solymárról, Inárcsról, Dabasról és
Szenttamásról.

A szombat délelôtti esô kissé megváltoztatta a szer-
vezôk tervét, és a kulturális mûsort a faluközpontban, a

gasztronómiai rész pedig a város fôterén került megren-
dezésre. Miután elállt az esô,13 órakor a település köz-
pontjából elindult a zenés felvonulás, amelyen a vendég-
települések mellett részt vettek a helyi kulturális hagyo-
mányôrzô csoportok, ifjúsági és sváb fúvószenekarok is.

A gyerekek számára  a Feszt helyszínén a szervezôk
különbözô játékos programokat, kézmûves foglalkozá-
sokat biztosítottak ,a látogatóknak pedig a délután folya-
mán sétakocsikázásra, városnézésre is alkalmuk volt.

Az idei Hartyánfeszt a Megapolisz zenekar koncertjé-
vel zárult.

Paraczki László

(Fotók: P.L. és drszix.)
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A tavasszal alapított sportegyesületünk nagy lelkesedéssel
és sikeresen vett részt élete elsô Hartyánfesztjén. Nagyon lel-
kesek voltunk, jól eláztunk, sokat dolgoztunk, jót fôztünk és
finomat sütöttünk, ráadásul sikeresen tálaltunk és mindenkit
megvendégeltünk, aki csak érdeklôdött irántunk. Ami még
ezek után maradt, azt mind eladtuk . Sátrunkban a finom fala-
tok mellett bemutattuk a szakosztályainkat és rendeztünk egy
kis kiállítást is érmekbôl, kupákból és az általunk használt
sportfelszerelésekbôl. Láthatták az érdeklôdôk a karatésok,
asztaliteniszezôk és a kézilabdások felszerelését. Mindenkit
ugyanolyan szeretettel várunk az egyesületünkben, mint a ren-
dezvény sátrunkban. Jól éreztük magunkat, jövôre is itt le-
szünk! Köszönet a szervezôknek, segítôknek, sportolóknak!

Hajrá Hartyán !
Heli András

Félve írom le – és még remélem is, nincs igazam – hogy az
én generációm talán az utolsó, aki tudja, hogy a házi kemencé-
ben sütött kenyér mit jelent, mit jelentett a magyar, de nem is
csak a magyar családok étkezési kultúrájában. Ezt a szomorú
megállapítást egy örömtelibbel folytatom, elsôre látszólag
nem is a témához tartozóan, mégpedig, hogy egyesületteremtô
kedve volt az újhartyániaknak 2015-ben. Például professzio-
nálisabb kereteket kapott sportegyesületünk, de ami összeköti
az elôzôben írtakkal, hogy egy teljesen új társaság is alakult az
idei nyáron, nevezetesen  városunk – mondhatnám úgy is –
rejtett tartalékának egy csapata megalakította a Sváb Kemen-
cések Hagyományörzô Gasztronómi-
ai Egyesületét.  E körben a baráti
összejöveteleik meghatározó eleme
volt eddig is a hagyományokon ala-
puló közös sütés, fôzés, fôleg az úgy-
nevezett nyílt lángon készülô ételek
sütése, fôzése és természetesen e jó
ízû produktumok azonnali elfogyasz-
tása. Jómagam azon szerencsések kö-
zé tartozhattam, aki  az utóbbiból ki-
vehettem eddig is a részem, de már
csapattagként örömmel szolgálom azt
az elsôdlegesen kitûzött célt is az eb-
ben elkötelezettekkel együtt – ahogy
az az alapszabályban is szerepel –
hogy már így egyesületi keretek közt
ápolja a népi, gasztronómiai hagyo-
mányokat, elôdeink fôzési-sütési szo-
kásait és hogy ezt tevékenységével
hirdetni is igyekszik a jövôben. A ko-
runkra jellemzô, hosszabb vagy rövidebb ideig népszerû, di-
vatos étkezési szokásokkal sem akar szembe menni, de vá-
lasztható alternatívaként megmutatni szeretné mindazt, amit
értékként tud felmutatni elôdeink étkezési kultúrájából.
Ahogy a nevében a kemencés jelzô is mutatja, ételkészítési
technikájában központi helyet foglal el ez az ôseink által a tûz
házi megszelídítésének eszközéül megalkotott építmény, ezért
a csapat tagjai mind rendelkeznek az otthonukban egy egy

ilyen szép alkalmatossággal, ami persze nem véletlen. A csa-
pat azt is tervezi, hogy úgynevezett mobil kemencével is ren-
delkezni fog, amivel aztán a különbözô meghívásoknak eleget
téve az ilyen igényû fesztiválokon is készíti a résztvevôk szá-
mára többek közt a kelt tésztából, kinti kemencében sült sváb
hagymás lepényt, csülkös kiflit, vagy a kenyérlángost.  A ke-
mencés ételek mellett a nyárson sütést, a bográcsost és a rosté-
lyos étkek készítését is a tevékenységi köréhez tartózónak
vallja. Ezzel az elhatározással mutatkozott be a kör a Hartyán-
feszten. Sátra elôtt – az elôzô napon éppen borússá vált idôjá-
rás ellenére is – néha sorokban álltak a kóstolni vágyók, el-

mondható, hogy az elsô megmérettetés sikerrel zárult. Nem
csak a helybeliek, de más településrôl érkezôk is vissza-
visszajártak újabb adagokért. Végül álljon itt az alapító tagok
névsora: Manger Henrik, Mangerné Golarits Anita, Rizmajer
Tibor, Burka Ágnes, Kása Emese, Megyeri András, Zá-
vodszky Ferenc, Kleineizl Zoltán, Schulcz László, Cserna An-
tall, Csernáné Derdák Éva, Hornyák Nándor 

Závodszky

KyoNewaza – Újhartyán Városi Sportegyesület a 2015-ös Hartyánfeszten!

Sváb Gasztronómiai Egyesület
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Szenttamásiak Újhartyánban
Az idei Hartyánfeszten újra je-

len volt a turiai Kolbászfesztivál
küldöttsége is, a rendezvényre lá-
togatók meg is kóstolhatták a turjai
sültkolbászt, amelyet a helyszínen
gyúrtak és töltöttek be a neves spe-
cialitás szakértôi. A Bard egyesület
felnôtt néptáncsoportjának két-két
koreográfiája hatalmas érdeklôdést
váltott ki a közönség soraiban,
akik a szenttamásiak mintegy 20
perces produkcióját hatalmas ová-
cióval és vastapssal üdvözölték.

A szenttamási Hagyományápolók Klubjának
2006-ban alakult Kalala néptánccsoportja most
lépett fel elôször Újhartyánban. A közönségnek
szatmári és bagi táncot mutattak be – hatalmas
sikerrel, a Ficsóresz legénykórus pedig vajda-
sági asszonycsúfolókat énekelt. A klub kézi-
munkázó asszonyai kiállításon mutatták be az
itteni szorgos kezû asszonyok munkáit, ame-
lyek tájaikra jellemzô motívumokkal készül-
tek, de nem maradtak el  a dédmamáik recept-
jei alapján készült kalácsok sem, amelyeket in-
gyen kóstolhattak meg a rendezvényre kiláto-
gatók.

Paraczki László

Szenttamás
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HARTYÁNI SVÁB FIATALOK BARÁTI KÖRE

Dunaharaszti és Újhartyán fiataljai a Hartyáni Sváb

Fiatalok Baráti Köre kétéves fennállását és partnerkap-

csolatuk megkötését ünnepelték

Az idei évben a Hartyáni Sváb Fiatalok Baráti Köre legna-
gyobb rendezvénye több volt egy átlagos születésnapnál, mi-
vel a Haraszti Fiatal Svábok Egyesületével Testvérszervezeti
Kapcsolatot kötöttünk. A választás nem a véletlen mûve. Tele-
püléseinkközötti kapcsolatok régre nyúlnak vissza, és ezt a fi-
atal generáció sem felejtette el. Sokkal inkább új jelentést
adott ennek a történelmi kötôdésnek.

Újhartyán „leg-
fiatalabb” civil
szervezetét két év-
vel ezelôtt alapí-
tottuk. Természe-
tesen ez a két év
eltörpül a több
mint háromszáz
éves közös betele-
pítési történetünk
mellett. De mégis,
két év elég volt ah-
hoz, hogy barátság
alakuljon ki a két
egyesület fiataljai
között. Hogy mi
minden köt össze bennünket a közös történelmünkön és ha-
gyományainkon kívül? Mivel közel fekszünk egymáshoz, így
könnyen tudjuk látogatni egymás rendezvényeit. Többször jár-
tunk már egymás svábbáljaiban, tavaly is találkoztunk egy-
mással a Hartyánfeszten, sôt idén már közös sátorban is vol-
tunk haraszti barátinkkal. 2014-ben együtt váltunk a Magyar-
országi Német Fiatalok Közösségének tagjaivá, így mi va-
gyunk az országos szervezet egyedüli tagjai a régióban.

Ezt a több éves baráti viszonyt kívántuk születésnapi ren-
dezvényünkön testvérszervezeti kapcsolat formájában megko-
ronázni. Reméljük, hogy a jövôben ez a kapcsolat még több
területre kiterjed majd.

Az ünneplés közös vacsorával indult a helyi Bagolyfészek
teraszán. A hivatalos rész a megújult tájház pincéjében folyta-
tódott, melynek kialakításában a fiataljaink is részt vettek. A

két szervezet elnöksége aláírta a dokumentumokat. Különösen
szép pillanatok voltak ezek 50 dunaharaszti és újhartyáni fiatal
tag jelenlétével.

A következô programpont az újonnan belépô tagok „beava-
tása” volt, ami lassan már hagyománnyá válik nálunk. Azok-
nak, akik az év során vagy a születésnapi rendezvényen csatla-
koztak az egyesülethez, valamilyen „sváb kihívást” kell telje-
síteniük a belépéshez. Az elôzô évben új német slágerekre kel-
lett polkázniuk, idén a tavaly beavatottak ötlete alapján a
„Sváb Fiatal Születik” címû show mûsorban kellett helytállni-
uk különbözô produkciókkal, mint például sváb rap, magyar-

országi német
népdal blues vál-
tozatban elôadva,
német stand-up
comedy sváb sza-
vakkal fûszerezve,
vagy éppen a leg-
kisebbeknek a Hó-
fehérke sváb ver-
zióját a
„SCHWABwitt-
chent” kellett
elôadniuk egy ki-
sebb színdarab
formájában. Ter-
mészetesen a kre-

atív produkciókat „szigorú” zsûrink értékelte is. Bár a beava-
tás dunaharaszti táncos barátainknak újszerû szórakozás volt,
elnyerte tetszésüket és jelezték, hogy a jövôben ôk is szeret-
nék bevezetni.

A programok után elkezdôdhetett a sváb bál, a jó hangulat-
ról a „Schorokscharer Burschen” nevû fiatal zenekar gondos-
kodott. Itt már nem számított, hogy ki haraszti vagy hartyáni,
mindenki táncolt mindenkivel.

Születésnapi rendezvényünk mindenképpen jó bizonyítéka,
hogy egy hivatalos rendezvény és a jó hangulat, a tradíció és
az innováció megfér egymás mellett, sôt, a hagyományôrzés
talán így közvetíthetô a leghatékonyabban a fiatalok számára.
Reméljük, hogy haraszti barátainkkal  a jó kezdés után is ezen
az úton haladunk tovább. 

Surman-Majeczki Martin (fotók: Pálinkás Zsuzsa)

Új jelentés egy történelmi kötôdésnek
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BAGOLYFÉSZEK HÍREI

Osztályunk , a budapesti Hartyán Általános Iskola 5. n osz-
tálya, júniusban másodszor járt a tanévben Újhartyánban.
A Bagolyfészekben szálltunk meg, Teréz néniék nagy szere-
tettel vártak minket. Elsô nap legelôször felmentünk a szobá-
inkba. Külön volt a lányoknak és a fiúknak is egy-egy szoba.
Az ágyak nagyon kényelmesek,a baglyos takarók pedig irtó-
zatosan puhák voltak! Miután lepakoltunk lementünk és sütöt-
tünk kenyeret amit késôbb a vacsorához tálaltuk fel. Nagyon
finom lett! Ebéd után elmentünk a lovardába illetve kirándul-
tunk egy nagyot! A kirándulás legjobb része a vizi csata volt!
Másnap reggel ehettünk igazi sajtot és igazi tejet. Egészen
más volt mint a bolti. A reggeli után elmentünk állatokat és
növényeket nézni. Józsi bácsi megdicsért minket, hogy felis-
mertük a gabonafajtákat és a gyümölcsöket.

Kaptunk egy meglepetést a lovardától. Felülhettünk egy lo-
vas szekérre amivel elmentünk megnézni környezô falvakat.
Ameddig várakoztunk játszottunk egy nagyon aranyos kutyá-
val. A lovas szekerezés után elmentünk a Városnapra. Nagyon
jól éreztük magunkat, csináltak hennát, fújtak lufit, ettünk gu-
lyáslevest, volt arcfestés és az egész ünnepség hangulata na-
gyon csúcs volt, maradtunk volna még néhány napot, hetet Új-

2015. július 13–17-ig színjátszó táborban vettünk részt a
Bagolyfészekben. Különleges volt, mert ez volt az elsô és
mert a vajdasági Szenttamásból idelátogatott hat gyerek.
Hétfôn dél körül érkeztek meg, majd kicsomagolás után be-
mutatkoztunk egymásnak és már kezdôdött is a szerepkiosz-
tás. Arra gondoltam, na ne, nem akarok nyári szünetben tanul-
ni, de aztán azt gondoltam,  élvezni fogjuk majd a próbákat.
Miután megkaptuk a szövegeket, egyedül választottuk ki a
szerepeket, ami az egyéniségünkhöz illik. A kevésbé vonzó
szerepeket Anita, a táborvezetô osztotta el. Természetesen
nem azt a szerepet kaptam, amit szerettem volna. Az elsô két
nap kicsit feszült hangulatban telt, nehezen indult a barátko-
zás. Szerda délután a szenttamásiak fürödni mentek, a ba-
rátnômmel velük tartottunk, hátha a vidám hangulatú fürdôzés
közelebb hoz minket egymáshoz. Mindannyian szeretünk a
vízben hancúrozni, együtt úsztunk, sokat nevettünk, vidáman
váltunk el egymástól.  Jó érzés volt, hogy kezd megtörni a jég,
így alig vártuk, hogy másnap újra találkozzunk. A Szerbiából
érkezett gyerekek azonban másnap elmentek megnézni Buda-
pestet. Mesélték, hogy nagy élmény volt számukra a parla-
ment, sétáltak a Hôsök terén és a Dunaparton. Elmondásuk
szerint még sok mindent megnéztek volna, de egy nap erre ke-

vés. Péntek reggel már régi barátokként üdvözültük egymást
és majd kipukkantunk a nevetéstôl a ruhapróbán. Képzeljék el
a hosszú nadrágokat, bô fehér ingeket, fejkendôket; azóta is
jókat nevetek a fényképek láttán. Gôzerôvel folyt a fôpróba,

hiszen megtudtuk,
nemcsak szülôk te-
kintik meg az
elôadást, de a MAG
Tv felvételt is ké-
szít. Szerintem a Ju-
liska, Mariska pár-
beszéd igazán vic-
ces volt Menál és
Klaudia tolmácso-
lásában. Mindenki
hangosan nevetett,
mi, szereplôk is, pe-

dig már sokadszor hallottuk.Janikovszky Éva Ha én felnôtt
lennék címû mû elôadásában mindenki részt vett Fecó és Adél
fôszereplésével. Kéri László Meghalsz banya címû mûve is
nagyon szórakoztató és vidám volt Orsi, Zseraldina, Lilla, Vi-
rág, Dorina, Adél, Loren, Ákos és Ármin formálták meg a sze-
replôket.  Amikor megtapsoltak minket, olyan érzésünk volt,
mintha igazi hírességek lennénk. Nehezen búcsúztunk  el egy-
mástól, de megígértük, hogy az internet segítségével kapcso-
latba lépünk egymással. Szinte minden nap írunk  egymásnak ,
és nagyon várjuk a napot, hogy újra személyesen találkozhas-
sunk. A tábor csupa jóról szólt, finom sütik, Maci kávé tejszín-
habbal, vidámság, sok nevetés, ezért egyáltalán nem meglepô
hogy szombat reggel a szenttamásiak nem akartak hazamenni.
Páran elbújtak a pincében, hátha nem találják meg ôket. Leg-
nagyobb sajnálatunkra nem jött össze, így mindannyian busz-
ra ültek és elindultak otthonuk felé.  Elmondhatjuk, hogy tá-
borba jöttünk,  részt  vettünk, játszottunk, színészkedtünk, is-
mertté váltunk és még barátokat is szereztünk. Kell ennél
több?  

M. Dorina (fotók drszix)

A pesti hartyáni iskola a Bagolyfészekben

hartyánban! Az osztály nagyon jól érezte magát, és közelebb
is kerültünk egymáshoz. A Bagolyfészket és az újhartyáni em-
bereket a szívünkbe zártuk, remélem jövôre is megyünk.

Csendes Kíra Zsófia

Meghalsz banya, avagy színjátszó tábor a Bagolyfészekben
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Áprilisban elkezdôdött valami... Az elsô lépések... 
Egyeztetések, tárgyalások, találkozók, megbeszélések. Pol-

gármester, Önkormányzat, sportolók, csapatok, szervezôk.
Tornaterem, „Éva Bolt”, Focipálya. 

Így alakult meg a „KyoNewaza – Újhartyán Városi

Sportegyesület”

(A továbbiakban Sportegyesület...) „De mi az a KyoNewa-
za...?” Mindenki ezt kérdezi...

A KyoNewaza: egy harcmûvészet. Magyar fejlesztésû
harcmûvészet. Hogy kerül a Nemzetközi KyoNewaza Szövet-
ség Újhartyánra? 

Sajnos minden kérdésre nem tudok most válaszolni, a sport
rovat terjedelme is véges, de akit érdekelnek ezek a kérdések,
olvassák el a válaszokat három hónap múlva a következô új-
ságban... 

Egy fontos kérdés ami még válaszra vár... Mit keres a Kyo-
Newaza szó a sportegyesület nevében? 

Áprilisban, mikor minden elkezdôdött és megfogalmazód-
tak a tervek és célok, egy nagyon fontos elem hiányzott a kép-
letbôl (több is hiányzott, de azokat már felépítettük az elmúlt
6 hónapban). 

Újhartyán Városának 2015. áprilisában nem volt olyan
Sportegyesülete,  amely teljes mértékben a  szabályoknak
megfelelôen mûködött volna, és a „TAO”-ra alkalmas lett vol-
na. (ne bolygassuk a múltat, a jövônkkel foglalkozzunk!) 

Ez a probléma úgy lett orvosolva, hogy a korábban nem Új-
hartyáni székhelyû KyoNewaza Sportegyesület Újhartyánra át
lett hozva és ily módon lett névadó és szponzor is egyúttal.
Köszönjük a KyoNewaza-nak, hogy 2016 év-tôl lehetôségünk
nyílik a „TAO” források felhasználására. (folyt. köv. szám) 

A szervezô munka egy szakaszát lezártuk augusztusban. A
szeptembert úgy kezdtük meg, hogy mûködô szakosztályaink
vannak: 

· Asztalitenisz – 46 fô, 23 versenyzô, 3 verseny csapat, me-
gye C, megye A, MB III!

· Íjászat – 15 fô, 6 versenyzô, 1 csapat!
· Kézilabda – 81 fô, 62 versenyzô, 4 csapat, férfi felnôtt, nôi

felnôtt, férfi junior, U10 – leány utánpótlás! 
· KyoKushin Karate – 32 fô, 14 versenyzô, 2 csapat, felnôtt,

gyermek !
· KyoNewaza Földharc – 18 fô, 9 versenyzô, 2 csapat,

felnôtt, gyermek!
· Labdarúgás – 52 fô, 30 versenyzô, 3 csapat, U-7, U-9 illet-

ve U-11 utánpótlás ! 
· Tömegsport – 40 fô felett, 7 Klub!

Újhartyáni sportélet...

Abban, hogy a fenti álmok valósággá váltak elévülhetetlen
érdemei vannak Schulcz József Polgármester Úrnak, Újhar-
tyáni Önkormányzat Képviselôtestületének, lelkes segítôink-
nek, akik úgy gondolták és tettek is érte... Nekünk fontos Új-
hartyán lakossága, sportja, egészsége. Itt az idô, hogy közö-
sen, összefogással alkossunk valamit, amitôl jobbá teljesebbé
válik az életünk, gyermekeink élete... 

Balázs Péter

Sport manager
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„Sportágválasztó hét”
A KyoNewaza Újhartyán VSE „Sportágválasztó”, bemuta-

tó hetet tartott az Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Is-
kolában 2015. szeptember 7–11-ig, hétfôtôl péntekig. A tanu-
lók testnevelés órák keretein belül próbálhatták ki a jelenleg
már mûködô 5 szakosztály által képviselt sportágakat. Minden
nap egy sportág jött el hozzánk, hogy kipróbálhassuk és az
edzôk segítségével elsajátíthassunk néhány alap mozdulatot,
technikát. Hétfôn Asztalitenisz, kedden Labdarúgás, szerdán
KyoNewaza – Földharc, csütörtökön Kyokushin Karate, pén-
teken pedig Kézilabda volt terítéken. 

Mindenkinek nagyon tetszett és szeretnénk, ha a jövôben
többször lenne lehetôségünk hasonló körülmények között ki-
próbálni egyéb sportágakat is, vagy akár ugyanezeket.

Köszönjük a lehetôséget valamint a támogatást a KyoNe-
waza Újhartyán VSE-nek, Balázs Péter sport managernek, az
újhartyáni képviselô testületnek, valamint Schulcz József pol-
gármester úrnak, Sósné Lauter Adrien igazgató asszonynak és
az iskola pedagógusainak.

Akik nélkül ez a hét nem jöhetett volna létre, Heli András
szervezô, Konczig Kitti, aki az iskola részérôl tartotta kezében
a programot s végül, de nem utolsó sorban, nagyon köszönjük
az edzôk munkáját: 

Asztalitenisz: Serfel József
sportági segítôk: Tóth Emese, Fajth Máté, Kriszt Klaudia
Labdarúgás: Tóth Attila
sportági segítô: Tóth Ákos
KyoNewaza – Földharc: Fazekas Ádám, Szabó Zsófia
sportági segítô: Heli Flóra, Balázs Lili
Kyokushin – Karate: Váradi Attila
sportági segítô: ifj. Váradi Attila, Balázs Lili, Heli Flóra
Kézilabda: Gula Ferenc, Blaskó Edina

Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola 

Diákönkormányzata

Budapesti Nagy Sportágválasztó
Iskolánk életében elôször, 2015. szeptember 18-án, har-

madik óra után elindultunk a Budapesti Nagy Sportágvá-
lasztóra. A helyszínre érve kicsit meglepôdtünk a nagy tö-
meg láttán, de kisebb elkalandozás után mindenki megtalál-
ta a csoport „telephelyét”. Leraktuk hátizsákjainkat és ki-
sebb csoportokban elindultunk, hogy bejárjuk a hatalmas
területet, ahol több mint 100 sportág szabályaival, techni-
kájával, történetével ismerkedhettünk meg. A legtöbb
sportágról azt sem tudtuk, hogy létezik egyáltalán és volt,
amelyiknek a nevét sem tudtuk kimondani. Nagyon hálásak
vagyunk, amiért ennyire jó idô volt egész nap és így semmi
nem vette el a kedvünket attól, hogy kajakozás után derékig
vizesen hagyjuk el a hajót. A sportolás mellett hódoltunk
másik nagy kedvencünknek, az evésnek is. A helyi sátrak
kínálatából nem gyôztünk válogatni. Részt vettünk számta-
lan nyereményjátékon, tollakat, matricákat, pizza szeletet,
Baklavát, csokit, Topjoyt nyertünk és egyikünk, aki ezen a
napon a legszerencsésebbnek bizonyult, egy 5000 Ft-os
Decathlon utalványt. Nagy élmény volt, hogy találkozhat-
tunk híres sportolókkal vagy egyéb hírességekkel. Fáradtan
és nyakig porosan, koszosan, 5 óra után néhány perccel el-
indultunk hazafelé. Jól éreztük magunkat és reméljük má-
jusban újra lesz alkalmunk elmenni. 

Külön szeretnénk köszönetet mondani a Kyonewaza Új-
hartyán VSE-nek, hogy támogatást kaptunk a buszköltsé-
günk kifizetéséhez, így ez az egész napos program, csupán
750 forintunkba került. Végül, de nem utolsó sorban szeret-
nénk megköszönni Kitti néninek az ötletet és a szervezést,
valamint Klári néninek, Panni néninek és Péter bácsinak,
hogy vigyáztak ránk.

Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola

Diákönkormányzata
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2015. április 30-a egy csütörtöki nap volt.
De vajon miért is fontos ez? Engedjék meg,

hogy elmondjam, vagyis leírjam mi is történt
ezen a napon, illetve azóta milyen változá-
sokat élhettünk meg együtt.

Ez volt az a nap, amikor az elsô Kyo-
Newaza edzés elindult Újhartyán város
szívében,

a Régi Éva boltban, amely immá-
ron a gyerekek és a felnôttek számára
is nyitva álló „kistornateremmé” ala-
kult át.

De mi is ez a KyoNewaza? Kinek jó
ez és mégis miért érdemes belevágni?

A KyoNewaza más néven földharc, amely
a Kyokushin Karate szerves részét képezte évti-
zedekkel ezelôtt, ám ezek a technikák az idôk folya-
mán kikoptak belôle.

Shihan Bábel Csaba 5. Danos mester 15 év fejlesztési mun-
kával a háta mögött döntött úgy, hogy szeretné visszahozni
ezen földharc elemeket, hogy azok ismét a Kyokushin karate
szerves részét képezzék. A KyoNewaza annyira összetett,
hogy könnyen önálló rendszerré alakult és ez által lehetôség
nyílt annak a karatétól külön való tanítására/tanulására.

A karatékák számára versenyzési lehetôséget biztosítunk,
így a tanítványok következô megmérettetése a Knockdown
Championships Nyílt Országos Bajnokság lesz, amely Daba-
son kerül megrendezésre Október 10.-én.

A KyoNewaza lényege, hogy a földön hogyan tudunk
legyôzni valakit, aki nálunk jóval, nagyobb vagy esetleg
erôsebb. 

A kulcs a földreviteli technikákon keresztül a domináns po-
zíció megszerzése.

A való életben is megállja a helyét, hiszen gon-
doljuk csak egy utcai verekedésre; ha valaki a

földre kerül, nem mondja az ellenfelének,
hogy „legyél, olyan szíves állj fel, mert

én úgy tudok küzdeni.”
Nem csak felnôttek számára ideá-

lis, hanem gyerekeknek is, hiszen az
edzéseken megtanulják, hogyan kell
helyesen esni, gurulni, és nem csak
a mozgáskoordinációjuk javul, ha-
nem meg tanulnak összpontosítani

és elviselni a kudarcokat, amelyek
még keményebb munkára ösztönzik

ôket.
A karatékák fegyelmezettebbek lesz-

nek, aminek a szülôk és a tanárok örülnek a
legjobban.

Összegezve a KyoNewaza erôsíti a testet, de mindezek
mellett a lelket is.

Fontos kiemelni, hogy az edzéseken a gyerekek játékosan
sajátítják el a földharc alapjait.

Az IKF (International KyoNewaza Federation) mára világ-
szervezetté nôtte ki magát, ami óriási dolog, hiszen ez az elsô
magyar székhelyû harcmûvészeti világszervezet. 

Számos országban tanulják és oktatják a KyoNewaza föld-
harc technikáit, így többek között Kamerunban, Nepálban,
Dubaiban, és Szingapúrban is.

Újhartáynon az edzéseket Senpai Fazekas Ádám (Kyokus-
hin Karate 1. Dan/ KyoNewaza Brown Belt) és Senpai Szabó
Zsófia (KyoNewaza Yellow Belt) vezeti.  

Senpai Fazekas Ádám az Újhartyán Városi Sportegyesület
KyoNewaza földharc szakosztályának vezetôje.

Az edzések a Régi Éva boltban (Zrínyi Miklós utca 6.) min-
den csütörtökön 17:30-tól 18:30-ig tartanak. A tagfelvétel fo-
lyamatos!

Osu!

Újhartyán Városi Sportegyesület – KyoNewaza földharc szakosztály
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Nem túrabakancsos, hanem kerékpáros beszámoló követke-
zik. Köszönhetjük Fajth Mártonné Évának aki idejét nem kí-
mélve fantasztikus szervezésével, egy élményekkel teli vasár-
napot kínált fel nekünk a Velencei tónál. 

Délelôtti indulás, idôben érkezés a „Tekerbringa” gárdonyi
kerékpárkölcsönzôbe. A kölcsönzôben a jobbnál jobb kerék-
párok közül válogathat az ideérkezô. A kiszolgálás maximális
elismerést érdemel, korrekt és segítôkész.

Többen is úgy voltunk vele biciklizni tudunk, bár edzés nél-
kül indultunk neki, de bíztunk magunkban! A kölcsönzô em-
berei már valamivel tapasztaltabbak ebben a témában. Figyel-
mesek voltak és a csapatot elnézve, jobbnak látták, ha az
egyikôjük velünk tart. Felkészült túra vezetôt kaptunk szemé-
lyében. 

A Velencei tó földrajzi elhelyezkedésérôl annyit érdemes
tudni, hogy a Velencei-hegység lábánál, a Velencei-medence
földrajzi kistájon található. Ebben az esetben nem az úti cél a
lényeg, hanem maga az út. Nem szokványos útvonal ez  újhar-
tyániaknak. Az Alföld szélén, a legmagasabb „hegyünk” is
csak a „Kesely-hegy” és a „hátsó-felüljáró”. Túravezetônk el-
mondása alapján, „csak egy kis emelkedôre kell számítanunk”
a „pákozdi emelkedôre”. Mindenki nyugtázta nem kell tartani
tôle. Egészen addig, míg nem szembesültünk vele. Neki ru-
gaszkodtunk, nekünk sikerülni fog! Nem igazán sikerült min-

denkinek teljesíteni két keréken az emelkedô adta kihívást.
Leginkább két lábon!    

De nem keseredtünk el. A pákozdi csata emlékhelyén pi-
hentünk, megnéztük a parkot, és emlékeztünk a csata részt-
vevôire. A Velencei-tavi madárrezervátumnál is nyújtóztunk
egy kicsit. Meg kell említenem, hogy a Velencei-tavat körül
ölelô 30-35 km-es kerékpárúton biztonságosan haladhattunk.

A kerékpár túra után, „sárkányhajókázás” várt ránk. Mon-
danom sem kell, mivel sem álló vizünk, sem folyó vizünk te-
hát jártasságunk semmi, meglepôdve szembesültünk az
evezôlapátokkal és a hajómotor hiányával. Az egészséges for-
mánk miatt, sem az indulás sem az érkezés nem volt problé-
mamentes, a hajó megfeneklett, mert alacsony volt a vízállás.
A csapatmunka összekovácsolta a társaságot, megtanultunk
együtt evezni és egymásra figyelni.

Közben volt lehetôségünk gyönyörködni a táj adta szép-
ségben , annak nyugalmában és a tó sokszínû állatvilágában.
Idônként a vidámságunkkal sikerült megzavarnunk ezt a nyu-
galmat.

Lelkileg, szellemileg és testileg is töltekezô kikapcsolódást
jelentett. Ajánlani tudom mindenkinek, családoknak, baráti
társaságoknak, osztályoknak a Velencei tó körüli túrát. 

Hajrá Újhartyániak ,vár Titeket is az  élménytúra csapatunk
további kalandokra !

K.J. (fotók: B. V.)

Velencei-tavi élménytúra
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Közösségi oldalainkon több ezren olvashatták felhívásain-
kat. és a nyárias idônek köszönhetôen 200 kutya és mintegy
400 fô vett részt az eseményen, ami eddig a legmagasabb
részvételt jelent.

Délelôtt, nem csak a kutyák lefárasztása a cél, hanem ne-
künk, kétlábúaknak is jót tesz egy kellemes kirándulás.

Dormány Zoli és Futura Andris vezetésével a csoportok
friss és hideg ivóvízzel tölthették fel a flaskájukat, pihentek
meg és közben fogyaszthatták el a hozott szendvicseiket a Jól-
járt Benô azaz a Fajt Benô tanyán.

A rövid (6 km) csoportok Lauter Antal és unokái vezetésé-
vel innen kisebb kerülôvel vissza indultak, míg a hosszabb táv
(11 km) tovább haladtak Kakucs irányában, majd tértek vissza
a Béla gödörbe.

Öröm volt látni, hogy a fiatal és a középkorosztály mellett
már az idôsebbek is kíváncsiak voltak ránk.

A Hercsihús Kft. támogatásával fogyaszthatták el ebédre a
fôtt virslit, majd egy rövid bemutatót nézhetett végig a közön-
ség.

Idén is nagy sikert aratott a játékos vetélkedô, azonban
szponzor hiányában idén csak 3 csapat indulhatott. Remény-
kedem, hogy jövôre jelentkeznek még támogatók. A játék
mellett, évrôl évre szintén nagy siker a Civilekért Egyesület -
Újhartyán (CE-Ú) által helyben készített lángos és palacsinta
is. A korábbi évekhez viszonyítva több kiállító is volt. Idén
elôször volt támogatónk a MALOM táp és terménybolt tulaj-
donosa Surman Viktor is a Malom utcából, valamint már le-
hetett vásárolni hímzett pólókat Somodi Melinda jóvoltából,
és gyönyörû nyakörveket, pórázokat a Manuq Collars csapatá-
tól. Nemes Gabi Dabasról érkezett és (leginkább a kicsiknek)
bárkinek készített henna vagy arc festést.

Idén legmesszebbrôl Szlovákiából (298 km!) illetve Sopron
(249 km!), Nagykanizsa (247 km!) és Miskolcról (216 km) is
érkeztek vendégek. Lássuk be, nem semmi ennyit utazni ku-
tyástól, hogy egy kellemes vasárnapot töltsenek el fajtatársa-

Sikeresen ért véget a IV. Országos Vizsla Túra Fesztivál találkozója

ikkal. Többeket már személyesen is ismerünk, olyan gyakran
találkozunk. Ez annyira jó érzés egyébként :)

Azonban, hogy ne csak a messze távolból említsek vendé-
geket, természetesen láttunk ismerôs arcokat, Dabasról, Ör-
kényrôl, Táborfalváról, Kakucsról, Inárcsról, Ócsáról,
Felsôpakonyról, Gyálról és Dunaharasztiból is. Legtöbbjük
Budapestrôl érkeztek.

Idén még 4 alkalommal találkozunk még. Szeptember vé-
gén Tatára az Öreg-tó, október elején a Börzsönybe, október
végén a Teve sziklához (Egri Csillagok makett) Pilisborosjenô
és november közepén Fót az ulticélunk.

Sokan dicsérték, milyen szép, rendezett és tiszta község Új-
hartyán, amit mindig büszkén javítottam, hogy már Város va-
gyunk!)

Sok segítséget kaptunk Újhartyán Város Önkormányzatától
(Göndörné Frajka Gabriella és Schulcz József), valamint a
Német Nemzetiségi Önkormányzat részérôl (Lauter Antal),
amit ezúttal is hálásan köszönünk.

Köszönöm a CE-Ú (Shulcz Anna) segítségét is, a sok-sok
finom lángosért és palacsintáért! Remélem jövôre is velünk
tartanak majd.

Természetesen köszönöm mindenkinek, aki akármennyit is
tett a rendezvény érdekében.

Csak remélni merjük a Vizsla Túra csapattársaimmal, hogy
ezt a hagyománynak mondható eseményt még nagyon sokáig
rendezhetjük meg ebben a számomra is szép városunkban.

KollárMihály
Vizsla Túra koordinátor, fôszervezô
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Szeptember 19-én az idei évben Hernádon rendezték meg a
kistérségi Kárikittyom Gasztronómiai és Kulturális Fesztivált.
Természetesen Újhartyán is egy önálló sátorral képviseltette
magát. Szakácsaink: Streifer András és Szabó Ferenc mesteri-
en elkészített házi tyúkhúslevessel és csirkepörkölttel nyûgöz-
ték le a sátorba látogatókat. Kitétel volt,hogy fôzôversenyen
valamilyen tyúkból készült menüvel lehet nevezni. A mûso-
runkról a Hartyáni Sváb Fiatalok Baráti Körének tagjai gon-
doskodtak: az újhartyáni „gólyaegyveleget” tanítottuk meg a?
jelenlévô csapatoknak? és érdeklôdôknek. Köszönjük, hogy
ilyen sokan csatlakoztak sváb táncházunkhoz! Nagyon jól
éreztük magunkat ilyen sok kedves ember körében, élvezhet-
tük a csodás vendéglátást az újhartyáni sártornál.!

Köszönjük a szervezôk vendégszeretetét!
Surman-Majeczki Martin

Kárikittyom Gasztrónómiai és Kulturális fesztiválon jártunk…
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Gazdasági
szemestakarmányok:

– kukorica

– búza

– árpa

– napraforgó

– köles

– zab

Sertés tápok:

– starter, 

– malac, 

– süldô, 

– hízó, 

– koca 

Baromfi indító, nevelô,
befejezô tápok 

– csirke

– pulyka 

– vízi szárnyas 

– tojó

Nyúl táp

Haszon-és hobbiállat
premixek, vitaminok,
takarmány kiegészítôk

Prémium minôségû
kutya és macskatápok,
konzervek
Olcsó kutya és macska
tápok, konzervek
Fagyasztott kutya,
macskaeledelek 

Hobbiállat 
(díszhal, díszmadár stb.)
takarmányok, 

– kiegészítôk (póráz,

nyakörv, játékok)

– jutalomfalatok

Bolha, kullancsirtó
készítmények,
samponok 
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Bizonyára mindenki számára ismert Nádas Barbara ne-
ve. Már általános iskolás korában felfigyelhettünk rendkí-
vüli tehetségére, és jó néhány éve már a Presso Band zene-
kar énekesnôjeként is találkozhatunk egyedülálló hangjá-
val. Barbi pályafutása jó irányba halad, ezúttal egy egé-
szen új szerepben tûnik fel. 2015 júniusa óta a Budapesti
Operettszínház új musicaljében a FAME-ban látható. Új
élményeirôl, kihívásairól és terveirôl kérdeztem Barbarát.

Hogyan kerültél az Operett színházhoz? Hogyan zajlott a
kiválasztás?

Még a télen castingot hirdettek „18-25 év közötti énekelni,
és dobolni tudó lányoknak”, illet rám a kiírás, így jelentkez-
tem, próba szerencse. A válogatáson dobolni, énekelni, sôt
még szavalni is kellett, majd egy koreográfiát is betanított ne-
künk Bartha Viki, a darab koreográfusa. Már itt látszott mi-
lyen összetett feladat elé nézünk, ha bekerülünk.

Barbi, egészen pontosan milyen új szerepben tûnsz fel az
Operett színházban? Miben jelent ez kihívást az énekléshez
képest?

Egy vadóc, rocker, dobos lányt kell alakítanom, Lambchop-
sot. Annyira laza, hogy már az évnyitóról elkésik, majd beke-
rül egy zenekarba, és mindenkinek megmondja a tutit, még ze-
netanárának is. 

Új volt nekem a színházi légkör, meg kellett
tanulnom, hogy ne motyogjak a színpadon,
hogy hogyan sétálgassak természetesen egy-
egy jelenet közben, ami nehezebb mint gondol-
nák! Illetve hatalmas kihívást jelentett, hogy
bár doboltam már zenekarban, dobszólót még
sosem csináltam, fôleg ekkora közönség elôtt.
Na a táncokról meg ne is beszéljünk, az elsô
balett tréningen kikerekedtek a szemeim. De
minden munka megéri, amikor az ember érzi,
hogy tetszik a közönségnek, amit csinál.

Mirôl szól a darab röviden összefoglalva? 
A darab egy mûvészeti iskolába felvételt

nyert fiatalok 4 évét mutatja be. Megmutatja,
milyen kihívásokkal kell szembenézniük, mit
kell tenniük a hírnévért, illetve, hogy ki hogyan
tudja kezelni a már megszerzett sikert. Rávilá-

gít arra is, nem mindenkibôl lehet sztár, a munka ellenére sem.
Bepillantást enged a kulisszák mögé, a mûvész világba, a sze-
replôk pont ezért magukra ismerhetnek egy-egy szerepben. 

Mit jelent számodra a darab mondanivalója? Mit adott
neked személy szerint ez a darab?

A darab elôször is, rengeteg tapasztalatot, és tudást adott
nekem. Már kiskoromban is érdekelt a színészkedés, de nem
ezen a területen tanultam tovább, nagyon örülök, hogy most
úgy hozta az élet, hogy belecsöppentem ebbe a közegbe, ren-
geteg lehet tanulni a profi színészektôl, akik egyébként abszo-
lút segítôkészek és partnerként kezelnek.

Az emberek hajlamosak azt hinni, hogy a mûvészek világa
csupa csillogás, örülök, hogy a rendezô rávilágított a mûvész
pálya nehézségeire, a darab elején például két öregdiák be-
szélget, egy hamburgerárus és egy hajléktalan, ez lett belôlük
a mûvészeti iskola elvégzése után.  A darab Carmenjének pe-
dig a drog lesz a végzete, ez is egy gyakori példa sajnos. A si-
kert tehát nagyon nehéz megszerezni, megtartani, de kezelni
is.

Mikor láthatunk elôreláthatólag legközelebb a színpa-
don?

Október 18-án este hét órakor. (Itt szeretném megköszönni
a sok hartyáninak, akik már megnéztek)

Szeretnél esetleg késôbb is a szín-
ház világában elhelyezkedni? Milyen
terveid vannak a jövôben?

Elsô körben nagyon örülnék egy
énekes szerepnek, abban tudnék iga-
zán kibontakozni. Illetve szeretnék
majd saját számokat kiadni, egy re-
pülôs emlékdal is szerepel a terveim
között.

Reméljük mûvészi álmaid valóra
válnak!

Eddig is csodáltuk színpadra ter-
mett csinos ,tehetséges egyéniséged. 

Sok sikert és kitartást kívánunk
mûvészi karriered további kibonta-
koztatásához.

Surman-Majeczki Martin
(fotók: Buchman Horváth Emese.

Viva la musical)

Új-hartyáni csillag az Operettszínház színpadán
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