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Passiót éneklôk csoportja templomunk kertjében (2012)

Miserend templomunkban:

Március 20 VIRÁGVASÁRNAP
10 óra Barkaszentelés, Passió éneklés

Március 24 NAGYCSÜTÖRTÖK
17 óra

Március 25 NAGYPÉNTEK
15 óra

Március 26 NAGYSZOMBAT
17 óra Húsvét ünneplése
18 óra Feltámadási körmenet

Március 27 10 óra Ünnepi szentmise
Március 28 17 óra Húsvét hétfôi szentmise

Májusi ünnepi áldott vasárnapjaink.
Május 15 10 óra Elsôáldozás
Május 29 10 óra Úrnapi körmenet

A Nagyhét liturgiája Újhartyánban
Kezdôdik a Virágvasárnapi Passió énekléssel, melynek év-

százados hagyománya van templomunkban. A Nagycsütörtök
esti misén a pap az örvendezést, ünneplést jelentô fehér ruhá-
ban van, az orgona szól, egészen a „Dicsôség a magasságban
Istennek…” kezdetû énekig, ami alatt szólnak a csengôk, a ha-
rangok. Ezután a „harangok Rómába szállnak”. Ezen a szent-
misén történik az oltárfosztás, ami jelképezi, hogy Jézust meg-
fosztották ruháitól. 

Nagypénteken Keresztúttal kezdôdik a szertartás, az éneke-

sek bemutatják a Nagypénteki Passiót, Jézus szenvedésének
történetét. 

Nagyszombaton a hartyáni hívek szentségimádást tartanak
a templomban, ôrzik a szent sírt. Az esti szertartás kezdetén
tûzgyújtás, majd a „harangok visszatérnek Rómából”, újra
megszólal az orgona. A hívek Feltámadási körmeneten vesz-
nek részt. A körmenetrôl visszaérkezve a templomban Tedeu-
mot énekelnek. 

Lauter Antal
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Újhartyán Város Önkormányzat Képviselôtestülete
2016. évben az újság megjelenéséig 3 alkalommal ülése-
zett, és az alábbi döntések születtek: 

2016. január 19-én a Képviselô Testület:

– az önkormányzat úgy döntött, hogy a Polgármesteri
Hivatal munkájáról szóló 2015. évi beszámolót az
elôterjesztés szerint elfogadja.

– az önkormányzat úgy döntött, hogy a Társult Önkor-
mányzatok „Együtt” Segítôszolgálata Társulásáról szóló
megállapodást (módosított, egységes szerkezetben) elfo-
gadja.

– az önkormányzat úgy döntött, hogy Schulcz József
polgármestert delegálja a Társult Önkormányzatok
„Együtt” Segítôszolgálata Társulási Tanácsába, valamint
a polgármester akadályoztatása esetén Göndörné Frajka
Gabriella jegyzô helyettesíti a Társult Önkormányzatok
„Együtt” Segítôszolgálata Tárulási Tanácsa ülésén. 

– az önkormányzat képviselô testülete a szociális ellá-
tásokról és a gyermekvédelem szabályairól szóló
4/2015.(II.19.) önkormányzati rendeletét módosította 

– az önkormányzat úgy döntött, hogy az Újhartyán
külterület 072/51 hrsz-ú területen található rekultivált te-
lepülési hulladéklerakó 3 db monitoring kútjának 2016.
évi vizsgálatára és éves értékelô jelentést elkészítteti.

– az önkormányzat úgy döntött, hogy a Magyar Ter-
mészetvédôk Szövetsége és a Közép-magyarországi
Zöld Kör együttmûködésére vonatkozó szándéknyilat-
kozatot elfogadja. Felhatalmazza a polgármestert a szán-
déknyilatkozat aláírásával. 

– az önkormányzat úgy döntött, hogy a Fô utca –
Arany János utca – Zrínyi M. utca saroknál lévô 20 kV-
os szabadvezeték földkábelbe helyezésének tervezésére
megbízza a Wiring Mérnöki Bt-t. 1.600.000 Ft +ÁFA dí-
jért. 

– az önkormányzat úgy döntött, hogy megrendeli a
Gödör pavilon kiviteli terveit. 

– az önkormányzat képviselô-testülete az Újhartyáni
160/8-18-ig és 160/24-31-ig hrsz-ú ingatlanok esetében
zárt sorú beépítés engedélyezését tervezi, sorházak épí-
tése céljából. 

– az önkormányzat úgy döntött, hogy pályázati felhí-
vást ír ki a sportmenedzseri állásra, mivel az önkor-
mányzat úgy döntött, hogy a sportmenedzser az önkor-
mányzat a „081045 Sporttevékenység kormányzati
funkción” kerül alkalmazásra.

– az önkormányzat úgy döntött, hogy  dr. Farkas Gá-
borral  Újhartyán Városi Fôépítészi munka elvégzésével
kapcsolatban megbízási szerzôdést köt 2016. 01.01.-
2016. 12.31-i határozott idôtartamra. A testület a megbí-
zási szerzôdés aláírásával megbízza a polgármestert.

2016. február 11-én a Képviselô Testület:

– Újhartyán Város Önkormányzat elfogadta a 2016.
évi költségvetését az alábbi fôbb tartalommal (teljes
anyag a www.ujhartyan.hu oldalon megtalálható):

A képviselô-testület az önkormányzat 2016. évi költ-
ségvetését 4.155.421.000 Ft bevétellel

4.155.421.000 Ft kiadással állapítja meg.
Az Önkormányzat költségvetésében az alábbi intéz-

mények vannak:
– Polgármesteri Hivatal
Az Önkormányzat költségvetésében az alábbi kor-

mányzati funkciók vannak:
– konyha
– köztisztasági tevékenység
– közvilágítás
– városgazdálkodás
– szociális feladatok
– háziorvosi szolgálat
– védônôi szolgálat
– sport
– idôsek napközi otthona
– közcélú foglalkoztatás
– közutak üzemeltetése
– közmûvelôdés
– Ifjúsági szálló és Tájház
– Közterület rendjének fenntartása

Az önkormányzat 2016. évi költségvetési bevételei

kiemelt elôirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetésébôl kapott támogatás
3.384.e Ft

b) mûködési és felhalmozási célú támogatásértékû be-
vétel 35.998 e Ft, amelybôl:

ba) elkülönített állami pénzalapból, 0 e Ft
bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból 4.515 e Ft
bc) helyi önkormányzattól 0 e Ft
bd) nemzetiségi önkormányzattól 0 e Ft
be) többcélú kistérségi társulástól 0 e Ft
bf) jogi személyiségû társulástól 0 e Ft
bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás köz-

ponti alrendszerén belülrôl kapott EU-s forrásból
származó pénzeszközbôl 0 e Ft

bh) a fejezeti kezelésû elôirányzat bevételeként elszá-
molható összegbôl 0 e Ft

bi) központi költségvetés elôirányzat-módosítási köte-
lezettség nélkül túlteljesíthetô elôirányzatából
31.483 e Ft

c) közhatalmi bevétel 360.100 e Ft
d) intézményi mûködési bevétel 157.316 e Ft
e) felhalmozási bevétel 3.310.002 e Ft

BETEKINTÉS A KÉPVISELÔ-TESTÜLET MUNKÁJÁBA
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f) mûködési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5.000 e Ft

g) az elôzô évi mûködési és felhalmozási célú marad-
vány átvétele (amely nem az átvevô költségvetési
maradványából származik) 0 e Ft

h) Hitel 190.000 e Ft
h.a.) Folyószámla hitel: 120.000 e Ft
h.b.) Fejlesztési hitel 70.000 -e Ft
i) elôzô évi pénzmaradvány alaptevékenység ellátásá-

ra történô igénybevétele 93.621 e Ft

Az önkormányzat 2016. évi kiemelt kiadási

elôirányzatai az alábbiakban meghatározott téte-

lekbôl állnak, azaz

a) mûködési költségvetés 553.529 e Ft
aa) személyi jellegû kiadások: 52.025 e Ft
ab) munkaadókat terhelô járulékok és szociális hozzá-

járulási adó: 14.528 e Ft
ac) dologi jellegû kiadások: 129.305 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 
– Kerékpárút tervezés (Újhartyán – Kakucs):

3.175.000
– Iskola bôvítés: 2.400.000.000
– Grassalkovich Szobor építése 2.792.000
– Gödör park kiépítés: 95.180.000
– Gödör park tervezés: 1.676.000
– Bagolyfészek terasz beépítése: 4.600.000
– Mezôgazdasági utak felújítása: 4.000.000
– Közlekedési tükör: 500.000
– Ipari Park infrastruktúra: 200.000.000

– Újhartyán Város Önkormányzata elfogadta a közte-
rület használatáról és a közterület rendjérôl szóló
13/2016.(II.11.) rendeletét (teljes anyag a www.ujhar-
tyan.hu oldalon megtalálható)

– az önkormányzat úgy döntött, hogy  a Háziorvosi
Ügyelet Intézményfenntartó Önkormányzati Társulás
2016. évi költségvetését 34.955.000 Ft bevétellel és ki-
adással elfogadja.

– Újhartyán Város önkormányzata elfogadta az élel-
mezési és nyersanyagköltségekrôl és térítési díjakról
szóló rendeletét az alábbiak szerint:

Az Önkormányzat 2016. évi költségvetésében, figye-
lembe véve a sertéshús áfájának csökkentését is,  15%
nyersanyag norma emelést tervezett a 2012. évi 275.-Ft
(nettó)-ról 2016. március 1-tôl 364.-Ft (nettó) -ra.

Térítési díjak a nyersanyagköltség 

figyelembevételével az alábbiak:

Térítési díjak Ft

Óvodás gyermek 440 Ft

Óvodás gyermek tízórai + ebéd 362 Ft

Napközis gyermek 558 Ft

Menzás gyermek 340 Ft

Tízórai + ebéd 454 Ft

Kötelezôen étkezô felnôttek 750 Ft

Engedéllyel étkezô felnôttek 750 Ft

Külsô étkezô felnôttek 750 Ft

Nyugdíjas saját dolgozó 750 Ft

– az önkormányzat úgy döntött, hogy a Dunavölgyi
Vízgazdálkodási Társulat (2370 Dabas, Vonat u. 18.) ár-
ajánlatát az önkormányzat tulajdonában lévô U-I-es és
U-III-as belvízelvezetô csatornák  2016. évi fenntartási
munkáira elfogadja. U-I-es 980.000 Ft + ÁFA összegért,
U-III-as jelû csatorna 950.000 Ft+ÁFA összegért. 

– az önkormányzat úgy döntött, hogy elutasítja a köte-
lezô betelepítési kvótát. 

– az önkormányzat úgy döntött, hogy a Dabas és Kör-
nyéke Mentôorvosi-Mentôtiszti Kocsi Nonprofit Kft. (
2370 Dabas, Lakos dr. u. 30.) részére a mentôtiszti kocsi
2016. évi üzemeltetésére 100.000 Ft vissza nem térí-
tendô támogatást nyújt.

– az önkormányzat képviselô-testülete az alábbiak
szerint döntött a külterületi önkormányzat tulajdonában
lévô területek megosztásában: Kakucsi Vadásztársaság:
27,9156185 ha, Hernádi Vadásztársaság: 25,9377717 ha,
Újlengyeli Vadásztársaság: 47, 7478271ha.

– az önkormányzat úgy döntött, hogy az Újhartyán
046/118 hrsz-ú ingatlan kisajátítási ügyében a Pest Me-
gyei Kormányhivatal hiánypótlására a kérelmezett ingat-
lan Tulajdonosai részére az önkormányzat 100 Ft/m2 véte-
li ajánlatot tesz, melyet megküld a Tulajdonosok részére.

– Újhartyán Város Önkormányzata úgy döntött, hogy
a sportmenedzseri szakfeladat ellátása érdekében 2016.
február 15-tôl Puskás Attila sportmenedzsert, 2016. már-
cius 1-tôl Rajszki Roland ifjúsági sportreferenst munka-
viszonyban alkalmazza.

– az önkormányzat úgy döntött, hogy  Újhartyán civil
szervezetén keresztül pályázatot nyújt be az Emberi
Erôforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi
Erôforrás Támogatáskezelô nyílt pályázati felhívásaira az
alábbi kódszámon: GUL-15-B, GUL-15-A, Gul-15-D. 

– az önkormányzat úgy döntött, hogy a Német Nem-
zetiségi Önkormányzat Újhartyán közötti Együttmûkö-
dési megállapodást felülvizsgálta és az elôterjesztés sze-
rint elfogadja.  

2016. február 16-án a rendkívüli testületi ülésen a

Képviselô Testület:

– az önkormányzat felszólítja a KyoNewaza Szövet-
séget, hogy a 2015. év szeptemberétôl kapott 7 millió fo-
rintos sport támogatással, az elôírásoknak megfelelôen
számlával alátámasztva, számoljon el a pénzügy felé.

– az önkormányzat úgy döntött, hogy a nem enged-
élyezi a KyoNewaza Szövetségnek az Újhartyáni címer
és névhasználatot, valamint a telephely használatot nem
engedélyez bejegyeztetni az önkormányzati ingatlanokra.
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– az önkormányzat úgy döntött, hogy a nem enged-
élyezi a KyoNewaza Szövetség részére az ingyenes tor-
naterem és labdarúgópálya használatot.

– az önkormányzat úgy döntött, hogy a nem enged-
élyezi a KyoNewaza Szövetség által létrehozandó Új-
hartyán Sport Alapítvány részére az Újhartyáni címer és
névhasználatot, valamint a telephely használatot nem en-
gedélyez bejegyeztetni az önkormányzati ingatlanokra.

Schulcz József

polgármester

Német Nemzetiségi Önkormányzat

2016. évi Költségvetési beszámolója

I. BEVÉTELEK  

Az önkormányzat 2016. évi Bevétele 425.482.000 Ft-
ban számszerûsíthetô. A 2016 évirôl áthozott pénzesz-
köz 3.991.000 Ft. 2016. évi költségvetésünkben 0 Ft ál-
talános tartalékkeret szerepel.

Bevételi oldal az alábbi részletezést tartalmazza:

I/1. Nemzetiségi önkormányzatot megilletô közneve-
lési támogatások: 

– pedagógusok bértámogatása: 253.270.000 Ft
– Pedagógia munkát segítôk bértámogatása:

26.372.000 Ft
– mûködtetés támogatása: 77.440.000 Ft
– tankönyvtámogatás: 1.116.000 Ft
Összesen: 358.198.000 Ft

I/2. Gyermekétkeztetési feladatok: 14.338.000 Ft

I/3. Az intézményi mûködési bevételeknél:
32.241.000 Ft-os összeget számszerûsítettünk. 

Ez tartalmazza az étkezési bevételeket.

I/4. Az Átvett pénzeszközöknél 13.209.000 Ft össze-
get számszerûsítettünk. Átvett pénzként az Újhar-
tyán Város Önkormányzattól átvett és a közmun-
ka támogatása.

I/5. Általános és feladatalapú támogatás: 3.505.000 Ft

I/6. Elôzô évi pénzmaradvány:  3.991.000 Ft

II. KIADÁSOK

A kiadások nagyságrendjének meghatározásánál – fi-
gyelembe véve természetesen az elôzôekben felvázolt
forráslehetôségeket – elsôdlegesnek tekintettük a telepü-
lés, az intézményhálózat mûködtetésének biztosítását,
jogszabályban elôírt kötelezettségeink teljesítését, a
Képviselô Testület 2016. évet érintô döntéseit.  

Mindezek eredményeként a jelenleg reálisan számba
vehetô kiadási szint 425.482.000 Ft-ban került meghatá-
rozásra az alábbiak szerint:

II/1. Mûködési kiadások
A mûködési kiadás összességében 417.956.000 Ft, 
A számok kialakításánál a 2016. évi központi szabá-

lyozás önkormányzatokat érintô hatását, valamint a ko-
rábbi döntések 2016-re gyakorolt hatásait, valamint az új
Áht. elôírásait vettük figyelembe.

II/2. Felhalmozási kiadások
Felhalmozási kiadásként az intézmények által terve-

zett informatikai és egyéb eszközbeszerzések szerepel-
nek. Az iskola esetében ez az összeg 2.700.000 Ft, az
óvoda esetében 4.826.000 Ft, összesen 7.526.000 Ft.

Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola 

költségvetése:

Az önkormányzat képviselô-testülete az Újhartyáni
Német Nemzetiségi Általános Iskola 2016. évi költség-
vetési fôösszegét 194.475.- ezer forintban állapítja meg.

Az Általános Iskola 2016. évi költségvetési bevételei
kiemelt elôirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetésébôl kapott támogatás
194.475 e Ft /a b) pont szerinti kivétellel/

b) mûködési és felhalmozási célú támogatásértékû be-
vétel 0 e Ft, amelybôl    

ba) elkülönített állami pénzalapból 0 e Ft
bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból 0 e Ft
bc) helyi önkormányzattól 0 e Ft
bd) nemzetiségi önkormányzattól 0 e Ft
be) többcélú kistérségi társulástól 0 e Ft
bf) jogi személyiségû társulástól 0 e Ft
bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás köz-

ponti alrendszerén belülrôl kapott EU-s forrásból
származó pénzeszközbôl 0 e Ft

bh) a fejezeti kezelésû elôirányzat bevételeként elszá-
molható összegbôl 0 e Ft

bi) központi költségvetés elôirányzat-módosítási köte-
lezettség nélkül túlteljesíthetô elôirányzatából 0 e Ft

c) közhatalmi bevétel 0 e Ft
d) intézményi mûködési bevétel 0 e Ft
e) felhalmozási bevétel 0 e Ft
f) mûködési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0

e Ft
g) az elôzô évi mûködési és felhalmozási célú marad-

vány átvétele (amely nem az átvevô költségvetési
maradványából származik) 0 e Ft

h) kölcsön 0 e Ft
i) elôzô évi pénzmaradvány /és vállalkozási marad-

vány alaptevékenység ellátására történô igénybevé-
tele/ 0 e Ft
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Az Általános Iskola 2016. évi kiemelt kiadási
elôirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekbôl
állnak, azaz

a) mûködési költségvetés 191.775 e Ft
aa) személyi jellegû kiadások: 127.117 e Ft 
ab) munkaadókat terhelô járulékok és szociális hozzá-

járulási adó: 34.322 e Ft
ac) dologi jellegû kiadások: 30.336 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 e Ft
ae) egyéb mûködési célú kiadások: 0 e Ft
b) felhalmozási költségvetés: 2.700 e Ft
ba) intézményi beruházások 2.700 e Ft
bb) felújítások 0 e Ft
bc) kormányzati beruházások 0 e Ft
bd) lakástámogatás 0 e Ft
be) lakásépítés 0 e Ft
bf) egyéb felhalmozási kiadások 0 e Ft
c) kölcsönök: 0 e Ft

A képviselô-testület az Általános Iskola 2016. évre –
közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-elôirányzatát az
alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglét-
szám: 35 fô, 

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 37
fô.

c) engedélyezett létszám 2016. évtôl: 40 fô

A „Gyermekvár” Német Nemzetiségi Óvoda 

és Egységes Óvoda – Bölcsôde költségvetése:

Az önkormányzat képviselô-testülete a „Gyermekvár”
Német Nemzetiségi Óvoda és Egységes Óvoda –
Bölcsôde költségvetési szerv 2016. évi költségvetési
fôösszegét 123.572 ezer forintban állapítja meg.

A „Gyermekvár” Német Nemzetiségi Óvoda és Egy-
séges Óvoda – Bölcsôde költségvetési szerv 2016. évi
költségvetési bevételei kiemelt elôirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetésébôl kapott támogatás
123.572 Ft /a b) pont szerinti kivétellel/

b) mûködési és felhalmozási célú támogatásértékû be-
vétel 0 e Ft, amelybôl

ba) elkülönített állami pénzalapból 0 e Ft
bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból 0 e Ft
bc) helyi önkormányzattól 0 e Ft
bd) nemzetiségi önkormányzattól 0 e Ft
be) többcélú kistérségi társulástól 0 e Ft
bf) jogi személyiségû társulástól 0 e Ft
bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás köz-

ponti alrendszerén belülrôl kapott EU-s forrásból
származó pénzeszközbôl 0 e Ft

bh) a fejezeti kezelésû elôirányzat bevételeként elszá-
molható összegbôl 0 e Ft

bi) központi költségvetés elôirányzat-módosítási köte-
lezettség nélkül túlteljesíthetô elôirányzatából 0 e Ft

c) közhatalmi bevétel 0 e Ft
d) intézményi mûködési bevétel 0 e Ft
e) felhalmozási bevétel 0 e Ft
f) mûködési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0

e Ft
g) az elôzô évi mûködési és felhalmozási célú marad-

vány átvétele (amely nem az átvevô költségvetési
maradványából származik) 0 e Ft

h) kölcsön 0 e Ft
i) elôzô évi pénzmaradvány /és vállalkozási marad-

vány alaptevékenység ellátására történô igénybevé-
tele/ 0 e Ft

A „Gyermekvár” Német Nemzetiségi Óvoda és Egy-
séges Óvoda – Bölcsôde költségvetési szerv 2016. évi
kiemelt kiadási elôirányzatai az alábbiakban meghatáro-
zott tételekbôl állnak, azaz

a) mûködési költségvetés: 98.252 e Ft
aa) személyi jellegû kiadások: 79.000 e Ft, 
ab) munkaadókat terhelô járulékok és szociális hozzá-

járulási adó: 21.330 e Ft
ac) dologi jellegû kiadások: 18.416e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 e Ft
ae) egyéb mûködési célú kiadások: 0 e Ft
b) felhalmozási költségvetés: 4.826 e Ft
c) kölcsönök 0 e Ft

A képviselô-testület a „Gyermekvár” Német Nemzeti-
ségi Óvoda és Egységes Óvoda – Bölcsôde költségvetési
szerv 2016. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a lét-
szám-elôirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglét-
szám: 27 fô 

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 27
fô.

Lauter Antal

Elnök

Nagycsaládosok egyesületének
felhívása

A Nagycsaládosok Újhartyáni Egyesülete folyamato-
san gyûjti a 0-20 éves korosztály számára még hordható jó
minôségû ruhaadományokat a 06-70-421-46-50 telefon-
számon történô egyeztetés után tudjuk átvenni az adomá-
nyokat.

Az adományok elsô körben az általunk szervezett helyi
CSERE-BERE BAZÁR rendezvényünkön kerülnek szé-
tosztásra, a fennmaradó mennyiségû ruhát pedig a Pilisi
gyermekotthonnak adományozzuk tovább, a rendezvény
végén közvetlen átadással.

Segítségüket elôre is köszönjük!   

Gregus Anikó
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Tisztelt Újhartyáni Lakosok! Ez úton szeretnénk
tájékoztatni Önöket, hogy 2016. március 02-tôl ügyfélfogadási
idôben a Polgármesteri Hivatal (2367 Újhartyán, Fô utca 21.)
ügyfélszolgálati irodájában átvehetôk az OKÖT hulladékgazdál-
kodási rendszerének fejlesztése eszközbeszerzésekkel címû
KEOP-os projekt keretében beszerzésre került házi komposztá-
ló lá- dák. Felhívnánk a Tisztelt Ingatlantulajdonosok figyelmét,
hogy a 400 liter ûrtartalmú edényeket csak azok vegyék igény-
be, akik valójában szeretnének a házi komposztálással foglal-
kozni! Érdemes azzal is tisztában lenni, hogy ezen edény ûrtar-
talma és a biológiai lebomlás ideje már NEM TESZI lehetôvé a
pár száz négyzetméteres zöldterületeken képzôdô lenyírt fû, le-
nyesett gallyak, esetleg nagyobb mennyiségû lehullott lomb há-
zi komposztálását

Tájékoztató Ebtulajdonosoknak,
Ebtartóknak!

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy az 1998. évi
XXVIII. törvény értelmében, a tartás helye szerint illetékes
önkormányzat három évente ebösszeírást végez.

Az összeírás célja a jogszabályban elôírt ebrendészeti fel-
adatok ellátása és a veszettség elleni járványvédelmi me-
gelôzés.

Újhartyán Város Önkormányzata 2013. április hónapban a
törvénynek eleget téve elvégezte az ebösszeírást. A következô
összeírás ez év tavaszán esedékes, melyre március hónap má-
sodik felében, illetve április hónapban fog sor kerülni.  Meg-
kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy az összeíró munkatársaink
részére szíveskedjenek adatot szolgáltatni, akik ebben az
idôszakban ki fognak menni minden házhoz. 

A 41/2010. (II. 26.) Korm.rendelet értelmében a négy hóna-
posnál idôsebb eb csak transzponderrel (chip) megjelölve
tartható!

A rendeletben foglaltak betartását a jegyzô valamint az
Élelmiszerlánc Biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóság
ellenôrizheti,bírságot szabhat ki.

Az állattartó köteles minden három hónaposnál idôsebb
ebet évente veszettség ellen saját költségén az állategészség-
ügyi felügyeletet ellátó állatorvossal beoltatni!

Tisztelt Újhartyáni Lakosok!
Ez úton szeretnénk tájékoztatni Önöket, hogy 2016.

március 02-tôl ügyfélfogadási idôben a Polgármesteri
Hivatal (2367 Újhartyán, Fô utca 21.) ügyfélszolgálati iro-
dájában átvehetôk az OKÖT hulladékgazdálkodási rend-
szerének fejlesztése eszközbeszerzésekkel címû KEOP-os
projekt keretében beszerzésre került házi komposztáló lá-

dák. 

Felhívnánk a Tisztelt Ingatlantulajdonosok figyelmét,
hogy a 400 liter ûrtartalmú edényeket csak azok vegyék

igénybe, akik valójában szeretnének a házi komposztálás-
sal foglalkozni!

Érdemes azzal is tisztában lenni, hogy ezen edény ûrtar-
talma és a biológiai lebomlás ideje már NEM TESZI le-

hetôvé a pár száz négyzetméteres zöldterületeken

képzôdô lenyírt fû, lenyeset gallyak, esetleg nagyobb

mennyiségû lehullott lomb házi komposztálását! Az
edényzet sokkal inkább alkalmas pár négyzetméteres füves
területeken képzôdô lenyírt fû, az ingatlanon vagy körülöt-
te lévô kisebb virágoskertekben és virágládákban kelet-
kezô növényi szövetek, zöldség, gyümölcs konyhai hulla-
dékának komposztálására. 

Kérnénk, hogy az igénylés során, a kevés komposztáló
edény száma miatt a fentieket vegyék figyelembe!

Üdvözlettel:
Újhartyáni Polgármesteri Hivatal

NHSZ OKÖT Nonprofit Kft.

TÁJÉKOZTATÓ
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a sárga fedelû
szelektív hulladékgyûjtô kukák elszállítása Újhartyán terü-
letén 2016. évben az alábbi idôpontokban történik:
Január 18. (hétfô) Február 22. (hétfô)
Március 21. (hétfô) Április 18. (hétfô)
Május 30. (hétfô) Június 20. (hétfô)
Július 18. (hétfô) Augusztus 22. (hétfô)
Szeptember 19. (hétfô) Október 17. (hétfô)
November 21. (hétfô) December 19. (hétfô)

LOMTALANÍTÁS
Tisztelt Újhartyáni Lakosok!
Ezúton értesítjük Önöket, hogy a 2012. évi CLXXXV. törvény

44. § (1) bekezdése alapján az NHSZ OKÖT Nonprofit Kft.
2016. április 30.-án szombaton lomtalanítást végez. 

Lomhulladékként a következô hulladékokat szállítjuk el:
A háztartásokban keletkezett azon hulladék (háztartási berende-
zési felszerelési, használati tárgyak, eszközök és anyagok), amely
a közszolgáltatás keretében rendszeresített gyûjtôedényzetben
nem helyezhetô el és a rendszeresített gyûjtôedény méreteit meg-
haladja. Egy ingatlantól annyi lomhulladékot szállítunk el,
ami normál életvitel mellett, 1 év alatt keletkezhet az ingat-
lannál.

A lomtalanítás reggel 7 órától kezdôdik. A lomhulladékot, a
közterület-foglalás szabályait betartva az ingatlan elé kell kihe-
lyezni úgy, hogy azt a begyûjtést végzô gépjármû meg tudja kö-
zelíteni és a rakodás biztonságosan, balesetmentesen legyen elvé-
gezhetô. A kis térfogatú hulladékokat összekötött zsákban kérjük
kihelyezni. A zsákok megtöltésénél figyelni kell arra, hogy azok
kézi erôvel mozgathatóak legyenek! 

A fentiektôl eltérô módon kihelyezett hulladékokat
nem szállítjuk el.

NEM VESSZÜK ÁT: a zöld hulladékot, építési törmeléket,
vashulladékot, autóbontásból származó alkatrészeket, gumiab-
roncsot, veszélyes hulladékot (akkumulátort, szárazelemeket,
fénycsöveket, gyógyszert, festéket, oldószereket, fáradt olajat,
növényvédô szert és ezek göngyölegeit, elektronikai hulladékot
és a veszélyes hulladékok listáján szereplô egyéb hulladékokat)
és a rendszeres szolgáltatás keretében elszállításra kerülô kom-
munális hulladékot.

A ki nem helyezhetô veszélyes hulladékok részletes listáját és
jellemzôit a 2012. évi CLXXXV. törvény 1. melléklete tartalmaz-
za.

A további eredményes együttmûködés reményében, tiszte-
lettel:

NHSZ OKÖT Nonprofit Kft.
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BEÍRATÁS
a „Gyermekvár” Német
Nemzetiségi Óvoda és

Egységes Óvoda-Bölcsôdébe

A beiratkozás helye:
„Gyermekvár” Német Nemzetiségi Óvoda és
Egységes Óvoda-Bölcsôde, 2367 Újhartyán, 

Béla gödör 3. Bejárat Homok utca felôl.

Idôpont: 

1. Újhartyáni lakosok részére:
2016. április 18-án 8-tól 16 óráig

2. Más településrôl jelentkezôk részére:
2016. április 19-én 8-tól 16 óráig
2016. április 20-án 8-tól 16 óráig

A beiratkozásra azokat a szülôket várjuk, akiknek
gyermeke 2017. aug. 31-ig betölti a 3. életévet vagy

bölcsôdébe jelentkezik a 2016.szept.01-ig 2 évet
betöltött gyermekével.

A beiratkozáshoz hozza magával:

- gyermekét
- gyermeke születési anyakönyvi kivonatát
- a gyermek lakcímét igazoló hatósági igazolványt

(lakcímkártya)
- a szülô személyi azonosítóját
- a szülô lakcímét igazoló hatósági igazolványt

(lakcímkártya)
- a gyermek TAJ kártyáját
- a gyermek egészségügyi kiskönyvét
- 3 vagy több kiskorú gyermeket nevelô családnál az

errôl szóló „Hatósági Igazolást” (az
Államkincstártól kapták)

- ha a család jogosult „Rendszeres Gyermekvédelmi
Kedvezményre” (a település jegyzôje adja ki),
akkor ennek igazolását

- A gyermek tartós betegségérôl szóló igazolást

Egyéb kérdés felmerülésekor 06-20-934-6665
telefonszámon kaphat felvilágosítást.
A zsúfoltság, a várakozás elkerülése érdekében
kérjenek idôpontot a 06-29-372-060 telefonszámon a
titkárnál, vagy a titkarsag@gyermekvarovoda.hu
email címen.

Intézményvezetôség

PEST MEGYEI 
RENDÔR-FÔKAPITÁNYSÁG DABASI

RENDÔRKAPITÁNYSÁG
Bûnügyi Osztályának tájékoztatója

Tisztelt lakosok!

Az ún. „unokázós csalás” cselekményekkel kap-
csolatosan általánosságban elmondható, hogy az
elkövetôk jellemzôen az esti, éjszakai – akár késôi
- órákban telefonon idôs személyeket hívnak fel,
unokájuknak adják ki magukat és elôadnak egy
olyan történetet, melynek lényege az, hogy az
„unoka” bajba került, ezért azonnal szüksége van
készpénzre. A legtöbb valótlan történet arról szól,
hogy az unoka összetört egy gépjármûvet, amit ki
kell fizetnie, vagy éppen zsarolják valamivel, ezért
van szüksége pénzre. Az „unoka” nem szólítja ne-
vén a nagymamát, csak annyit mond, hogy „Ma-
ma”. Ilyen jellegû telefonhívásoknál legjobban te-
szik, ha megkérdezik az „unoka” nevét, mondja
meg, illetve megkérdezik azt is, hogy kit hívott
név szerint. Tekintettel arra, hogy csalásról van
szó, nem fog tudni konkrét neveket mondani,
ebbôl lehet sejteni, hogy csalásról van szó. Jel-
lemzô még, hogy az „unoka” azt kérdezi, hogy
mennyi pénze van otthon a mamának. Erre a kér-
désre javasolt minden esetben azt válaszolni, hogy
nincs otthon pénz, akkor is, ha van otthon kész-
pénzük! Az ilyen esetek jellemzôje még az is,
hogy az „unoka” egy barátját küldi majd a pénzért,
nem ô jön érte személyesen. Ragaszkodni kell
hozzá, hogy csak és kizárólag az unokájának
személyesen adja oda a pénzt, másnak nem. Ennek
ellen fog állni a „telefonáló unoka”, hiszen nem ô
a valódi unoka. 

Fentiekben részletezett, ilyen jellegû telefonhí-
vások esetén semmilyen körülmények között ne
adjanak  ki készpénzt a kezükbôl anélkül, hogy
elôtte nem hívták fel telefonon unokájukat, illetve
bármely családtagot! Mielôtt bárkinek pénzt adnak
, gyôzôdjenek  meg bármely családtag megkérde-
zésével arról, hogy a valódi unokának kell a pénz,
melyet egy telefonhívással vagy a család szem-
élyes felkeresésével megtehetnek.

Dabas, 2016. február 29.

Krizsán Anikó c. r. fhdgy

Dabasi Rendôrkapitányság

Bûnügyi Osztály
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Toni nekem nem a haverom volt, hanem a barátom.
Nem haver, mert nem múlattuk együtt az idôt, nem jár-
tunk együtt bulizni, de barát mert kiskorunktól volt köz-
tünk egy olyan kötelék, hogy bármikor ôszintén tudtunk
beszélni egymással, érdekeltek minket a másik gondola-
tai, érzései, véleménye. És ez nagy szó abban az érte-
lemben, hogy egyikünk sem volt könnyû ember.  Pol-
gármesterként sorolhatnám, hogy mennyit tett Újhartyá-
nért, és hogy mennyit akart még, hisz tele volt tervekkel.
És aki ismerte ôt, az tudja, hogy ezt a Várost kevesen
szerették nála jobban. De nem tudok most itt hivatalos
minôségemben állni, mikor a barátomat kísérjük az utol-
só útjára. Így had osszak meg önökkel pár gondolatot az
emberrôl, Toniról.

Az elsô, hogy nem félt a haláltól. A halálig tartó szen-
vedéstôl persze igen, de ez a félelme is alábbhagyott.
Maga a halál viszont nem volt neki félelmetes, hisz min-
denki tudja, bátor volt. Bizonytalan vagyok ugyan a sa-
ját túlvilágképemben, mégis azt mondta – Dumbledore
professzor szavaival élve – leginkább úgy gondol rá,
„mint a megérdemelt pihenésre egy hosszú, nagyon-na-
gyon hosszú nap után”.

A második: nem volt benne harag. Sem a rák iránt,
sem a sors vagy Isten iránt. Nem gondolta, hogy igaz-
ságtalanság történt vele; nem gondolta, hogy „derékba
tört az életem”. Kétségtelen ugyan, hogy ha élhetett vol-
na még egy, öt, tíz vagy ötven évet, akkor egy csomó
szuper dolgot tehetett volna. Csakhogy most is azt lá-
tom, hogy egy csomó szuper dolgot tett. És nem vagyok
meggyôzôdve arról, hogy az élet teljességét, annak érté-
két a végbe vitt szuper dolgok darabszámával lehetne
mérni.

A harmadik: az életre szokás úgy tekinteni, mint egy
egydimenziós valóságra, amit egyetlen értelmes
mérôszámmal lehet értékelni: a hosszával. Ezzel nem
értek egyet. Az életnek a hosszán kívül legalább két má-
sik releváns dimenziója van. Az egyik a szélessége:
hogy mennyire változatos életet élt valaki. Nem akarok
senkivel versenybe szállni, de ha az életének szélességé-
re gondolok – amelybe a fogathajtástól a vállalkozásán
át az ôrzô-Védô szolgálatig, a történelem diplomától az
állatok szeretetéig, a sok barát és ismerôs mellett, a mar-
káns véleményeken át a belsô békére való törekvésig
oly sok minden belefért –, akkor nincs ok panaszra a
szélességére. Belefért egy sok éves  házasság, ami az
élete végén újra felértékelôdött, belefért két gyönyörû,
okos gyerek ; belefért sok szép barátság; belefért egy
pár utazás, ami darabszámra ugyan nem túl sok, mégis
sokszorosa annak, mint amit valaha elképzelt; belefért
több világnézetváltás, mindegyik váltás mögött átdolgo-
zott gondolatok, átszenvedett éjszakák és nappalok.
Nem, az élete szélességével szemben egyetlen rossz sza-
vunk sem lehet.

És van a harmadik dimenzió: az élet mélysége. Errôl
a legnehezebb szólni, ezt a legnehezebb mérni. 
Az élet különbözô mélységeiben való mozgást el lehet
mondani a szélességnél felsorolt példák bármelyikérôl.
Sok ember utazik – de vajon mennyit lát egy új helyen?
Sok embernek vannak barátai – de a velük töltött idônek
vajon mekkora része mozog a valóban személyes szférá-
jában, és hány  reked meg az idôtöltés vagy a rítus szint-
jén? Lépten-nyomon találkozni megváltozások történe-
teivel  – de vajon e váltások mennyire hatják át a hiede-
lemrendszer és a személyiség mélyrétegeit? A kérdések
tetszés szerint bôvíthetôk.

Összességében tehát úgy látom, hogy egy „kellôen
nagy” – bár különbözô dimenziókban különbözô kiterje-
désû –, gazdag életet  hagyott maga mögött a mi bará-
tunk, Toni.

És bár ebben megnyugodhatunk, mégsem vagyunk
nyugodtak, mert hiányzik. Hiányzik a folyton vibráló
személyisége, hiányzik a szenvedélyessége, hiányzik az,
ahogy haláláig minket féltve próbált erôs maradni. Nem.
Nem próbált, hanem az maradt.

Azt mondják, hogy kétszer halunk meg, egyszer mi-
kor megszûnünk lélegezni, és egyszer utána, mikor elfe-
lejtenek bennünket. Toni, te nagyon sokára fogsz má-
sodszor meghalni, nehéz is lenne Téged csak úgy elfe-
lejteni, és különben is, Bagdy Emôke mondta, hogy: 

„Ha valakit elveszítettünk, akit szerettünk, a lélek
azonosulással gyógyul. Egyszer csak észrevesszük,
hogy bizonyos tulajdonságait, mozdulatait öntudatlanul
is átvettük annak, akit nehéz elengedni. Valami apró
gesztust, hangsúlyt vagy mindennapi szokást. Például
úgy terítünk, úgy hajtjuk össze a szalvétát, ahogy az el-
hunyt édesanyánk tette. Valamit föltámasztunk abból,
aki elment. A pszichológia ma már tudja: akkor ér véget
a gyász idôszaka, az elengedés folyamata, amikor az
ember azt veszi észre magán, hogy valamit pont úgy csi-
nál, ahogy a számára fontos, általa elveszített személy
annak idején, és ráeszmél arra, hogy egy darabkát belôle
beépített az énjébe. ôt már nem kapja vissza, de valamit
belôle mégis megôrizhet haláláig. Így folyamatosan
össze vagyunk kötve mindazokkal, akiket valaha szeret-
tünk, mert a lelkünkben ott van az emlékük, és a visel-
kedésünkben néhány motívum, amirôl tán magunk se
tudunk, mert nem tudatosítottuk ezeket. De ha megfi-
gyeljük, rájöhetünk, hogy mit támasztottunk fel azok-
ból, akiket elveszítettünk és megsirattunk.”Amikor elve-
szítünk egy hozzánk közel álló, szeretett lényt, valami,
amit tôle kaptunk, tovább él bennünk, és ösztökél min-
ket. Halottaink a szívünkben élnek. A “halhatatlanság-
nak” ez a legvigasztalóbb formája.

Köszönöm mindenkinek, aki elkísérte Tonit az utolsó
útjára! 

Isten veled Barátom, nyugodj Békében!

Schulcz József polgármester búcsúztatója 
Márton Antal temetésén
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Kedves Olvasók!
A legutóbbi lapszámban bemutatásra kerültek az Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola új pe-

dagógusai, ezennel pedig fogadják szeretettel további két kolléganô bemutatkozó írását.

Sósné Lauter Adrien Intézményvezetô

Csuha Anita 
angol szakos pedagógus vagyok.

Egy szabolcsi kisvárosban, Tiszavasváriban nôttem fel.
Közgazdasági szakközépiskolába jártam, de hamar rájöt-
tem, hogy a számok világa nem köt le. Mivel az angolt és a
gyerekeket nagyon szerettem, ezért egyértelmû volt a pá-
lyaválasztás. A Miskolci Egyetem angol nyelvtanár szakán
szereztem meg az elsô diplomámat.  A szakdolgozat írása
közben és az államvizsga után azt éreztem, hogy még sze-
retnék tanulni, ezért egybôl jelentkeztem a Nyíregyházi
Fôiskola informatika tanári szakára. 

Még az elsô diplomám megszerzése elôtt kezdtem taní-
tani a tiszavasvári Váci Mihály Gimnáziumban. Az ott
szerzett szakmai tapasztalatot késôbb egy helyi általános,
majd több budapesti szakközépiskolában, gimnáziumban

és egy fôisko-
lán kamatoz-
tattam. 

J e l e n l e g
GYES-en va-
gyok. Nyáron
felmerült ben-
nem a „vissza-
térés” gondo-
lata, de emel-
lett még sze-
rettem volna
minél több
idôt tölteni a
2.5 éves kisfi-
únkkal. Ezért
is örültem na-
gyon a le-
he tôségnek ,

hogy az Újhartyáni Német Nemzetiségi Iskolában –
egyelôre óraadóként – rázódhatok vissza a dolgos hétköz-
napokba. 

Az iskolában nagyon kedves, segítôkész közösség foga-
dott – és úgy érzem, hogy befogadott. Ebben az is szerepet
játszhat, hogy párom és családja újhartyáni és rajtuk ke-
resztül már korábban is sok embert ismerhettem meg. A
nagy osztálylétszámú budapesti iskolák kissé hideg, távol-
ságtartó közege után örömmel tölt el, hogy egy ilyen csalá-
dias, támogató közösség tagja lehetek. 

A gyerekek a nagy óraszámban tanult német mellett heti
két órában tanulják az angol nyelvet, amire nagyon fogé-
konyak és a kezdeti félelmeim ellenére nagyon ügyesen
veszik az akadályokat. 

Kerekes Katalin 
vagyok ,a  szegedi Juhász Gyula Tanárképzô Fôiskola, ma-
gyar szakos tanár és mûvelôdésszervezô szakán végeztem.

Édesanyám és édesapám is újhartyániak, magam is az
újhartyáni általános iskolába jártam. Középfokú tanulmá-
nyaimat a dabasi Táncsics Mihály Gimnáziumban végez-
tem. Innen kerültem Szegedre fôiskolára. Alapvetô ér-
deklôdésem hamar
kialakult, már kis-
iskolás koromban a
humán tantárgyak
érdekeltek. Sokat
köszönhetek Sas-
hegyi tanár néni-
nek, aki útra indí-
tott, pártolt, bátorí-
tott, fogalmazásai-
mat dicsérte, önbi-
zalmat adott. A mai
napig emlékszem
az általa tanított
irodalmi mûvekre,
Petôfi Sándor Föl-
támadott a tenger,
Csokonai Vitéz Mihály A Reményhez, Radnóti Miklós
Nem tudhatom. A gimnáziumban magyartanárom to-
vábbbôvítette látókörömet, mûvészettörténeti korok, festé-
szet, zene. Köszönöm neki a sok-sok beszélgetést, amit
rám szánt, általuk is váltam azzá, aki vagyok. A fôiskola:
ifjú társak, tervek, a színház megismerése és rengeteg film.
Párválasztás. Egy idôre elkerültem az én kis falumból, Bu-
dapestre. Másik szakmát is szereztem és pénzügyi terüle-
ten dolgoztam. Aztán a lehetôségek újra hazahívtak. Ház
az Erdôsor utcában. Gyerekek, fiú és egy lány, minden,
amit az ember szeretne. A hangsúlyok is áthelyezôdtek, az
emberi kapcsolatok felértékelôdnek, a megértés, a család
kerül a középpontba. Tanári hitvallásomként egy Tolsztoj
idézetet idéznék, mert elôbb vagyunk anyák és apák, mint
bármi más: „Ha egyszer a pedagógus szereti a munkáját,
akkor jó pedagógus lesz. Ha szereti tanulóit úgy, mint apja
és anyja, akkor jobb pedagógus lesz annál, mint aki min-
den könyvet elolvasott.” Köszönöm szüleimnek minden-
kori támogatásukat, édesanyámnak a határozottságot, ami-
vel ragaszkodott ahhoz, hogy fôiskolára menjek, édes-
apámnak a szenvedélyességet, ami a mindennapokban ins-
pirál. Köszönöm munkatársaimnak a bizalmat, amivel be-
fogadtak és támogatnak. És a gyerekeknek, hogy elvisel-
nek…
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A régi idôkben a vízkereszttôl hamvazószerdáig terjedô
idôszak volt a vidámság, a bálok és házasságkötések ideje. Is-
kolánkban is a báli mulatozások idôszaka ez. 2016. február
04-én rendeztük meg a Városközpont nagytermében tradicio-
nális „sántacsütörtöki” bálunkat, ahol iskolánk diákjai és pe-
dagógusai a szülôkkel közösen sántára táncolhatták lábaikat
süteménykóstolások közepette. 

Másnap tanulóink az általános iskola tornatermében Jel-
mezbálon (Maskenball) vehettek részt. A
délutáni programsorozat 15 órától az alsó
tagozatosok jelmezversenyével kezdôdött,
majd a felsôs osztályok produkcióival foly-
tatódott, végül táncos, zenés mulatság kö-
vetette. Az esemény díjkiosztóval és a
szülôi munkaközösség tombolahúzásával
zárult.

A jelmezversenyen sok ötletes jelmez
volt, a zsûri több díjat is kiosztott Az idei
farsangi szezonban sok gyermek Darth Ve-
der és Leila szeretett volna lenni, a Star
Wars-jelmezek voltak a legkedveltebbek, a
jó és a sötét oldal szereplôi egyaránt. Az al-
só tagozatos fiúk szívesen öltöztek idén is
szuperhôsnek, Superman, Pókember, kü-

lönbözô ninják gyakran tûntek fel. A lányoknál a legkereset-
tebb idén a Jégvarázs mesébôl Elsa ruhája, de gyakorlatilag az
összes hercegnôs, hastáncos jelmezre nagy az igény a tündé-
res, állatfigurás jelmezek mellett. Népszerûek voltak a Migno-
nok, Karib-tenger kalózai, Játékok, Star Wars szereplôk, X-
faktor tehetségei és mentorai, amerikai futballisták, Rock and
roll táncosok egyaránt. Az egyik legnagyobb sikert a sváb

disznóvágók aratták. 18 órakor a közön-
ség idén is gyönyörködhetett nyolcadik
osztályos tanulóink színvonalas keringô
táncában. 

Köszönettel tartozunk minden egyes
szülônek, aki gazdagította a tombolatár-
gyak sokaságát, és köszönjük azoknak
is, aki eljöttek és velünk mulattak, és
mindazon szülôknek, kollégáknak, akik
munkájukkal hozzájárultak a farsang le-
bonyolításához.

A farsang talán az a legismertebb és
legnépszerûbb hagyomány, ami a rég-
múlt idôkben is azért volt, mint ma:
hogy szórakozzunk és jól érezzük ma-
gunkat. Azt gondolom, hogy az idén sem
maradt el a jókedv.

Sósné Lauter Adrien

Itt volt a farsang, állt a bál!
– az Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskolában
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Talán a legfontosabb nemzetiségi témát dolgoztuk fel je-

len alkalommal az iskolában: „Újhartyán betelepítése né-

metekkel a 18. században.”

Elsôre igen komoly, elméletinek tûnô témát hogyan lehet
kisiskolások számára is emészthetôvé tenni? 

Hát igen! Csakis játékosan, a kicsiknek meseelemeket is
felvonultatva, könnyed, fesztelen stílusban.

A rendezvény végén a meghívott elôadók, pedagógusok,
gyerekek egy fergeteges napot tudhattak maguk mögött. Volt

itt komoly elôadás
tesztkérdésekkel,
vidám kocsikázás
az udvaron, flekel-
kóstolás,  Ulmer
Schachtel-készítés,
-rajzolás. 

Apropó! Hogy,
mi az az „Ulmer

Schachtel”? Egy lapos fenekû, 25-30 m hosszú, 5-6 m széles,
egyszerû építésû hajó, amelyre egy kis házikót is építettek.
Ezzel a bárkával jöttek a svábok Magyarországra az 1700-as
években.

Ez a hajó volt az idei svábnapunk jelképe is.
A gyerekek és felnôttek egyaránt büszkén emlékeztek a né-

met ôsök bátor tetteikre, ahogy a szülôföldjüket hátrahagyva
egy új hazát kerestek maguknak. 

Ruttersmid Katalin és Majer György 

szervezôk

Betelepítés, azaz svábnap az iskolában
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Újhartyáni Lila Akác nyugdíjas klub Batyus bálja (2016. jan. 30.)
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Svábbál – Schwabenball 2016. febr. 6.
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SPORT

Az elmúlt esztendôben Újhartyán Város Önkormányzata
komoly lépéseket tett annak érdekében, hogy a településen
minél többen sportoljanak, tudatosan vigyázzanak egészsé-
gükre. Schulcz József polgármester, több nyilatkozatban is
hangsúlyozta, hogy a képviselô testület kiemelten kezeli a
sport ügyét, hiszen a sport már önmagában élményt nyújt,
életminôséget javít, de az egészségmegôrzés, a betegségek
megelôzése szempontjából is kiemelt szerepe van. 

A múlt évben a szabadidôs, valamint a versenysport támo-
gatását tûzték ki célul. 2015. december 31-ig, határozott idejû
munkaszerzôdéssel létesítettek egy sportmenedzseri státuszt,
ahol célként jelölték meg a már meglévô szakágak mûködésé-
nek koordinálását, az egyesületek gazdasági megerôsítését,
szponzori támogatások megszerzését. 

Az év végén a testület, elemezve az eltelt több mint fél év
tapasztalatait, úgy látta, hogy helyes az az irány, mely szerint a
hatékonyság növelése érdekében szakemberekre kell bízni a
város sportéletének szervezeti és gazdasági irányítását. 

2015. DECEMBER VÉGÉN MEGALAKULT AZ ÚJHARTYÁN VÁ-

ROSI SPORTEGYESÜLET. A TESTÜLET A 2016-OS KÖLTSÉGVETÉS-
BEN SPORT SZAKFELADATRA 20 MILLIÓ FORINTOT IRÁNY-
ZOTT ELÔ. SPORTMENEDZSERI ÁLLÁST HIRDETETT MEG

A SPORT SZAKFELADATTAL KAPCSOLATOS IRÁNYÍTÓ,
SZERVEZÔI MUNKA ELLÁTÁSÁRA. A PÁLYÁZATRA

ÖTEN JELENTKEZTEK. A FELADAT SOKRÉTÛSÉGE

MIATTA A TESTÜLET ÚGY DÖNTÖTT, HOGY PUS-
KÁS ATTILA BARNÁT, SPORTMENEDZSERKÉNT,
MÍG RAJSZKI ROLANDOT SPORTREFERENSKÉNT

ALKALMAZZA. 
Az önkormányzat egyértelmûvé tette,

hogy a jövôben az Újhartyáni Városi Sport-
egyesülettel kíván együtt dolgozni, a két
újonnan megválasztott szakember irányításá-
val. 

Puskás Attila Barna, a Semmelweis Egyetem
Testnevelés és Sporttudományi Karán sportmene-
dzserként végzett. A Vasas SC. birkózó szakosztályában
gyûjtötte a versenysporttal kapcsolatos tapasztalatait. Sérülé-
séig korosztályos bajnoki címek sorát gyûjtötte be, mind a ha-
zai, mind pedig a nemzetközi mezônyben. 

A munkája során arra szeretné helyezni a hangsúlyt, hogy a

már meglévô és mûködô - a lakosság körében is népszerû -
versenyszerû és rekreációs keretek között mûködô sportágak
megerôsödjenek. Biztos pénzügyi és sportstratégiai alapokat

kapjanak ahhoz, hogy minél elôbb létre lehessen hozni
egy olyan utánpótlás-nevelési bázist, amely nem

csak a helyi sportkultúra és tradíciók megerôsö-
dését jelentheti, hanem a közeljövôben Újhar-
tyánt - az ország úthálózati ütôerén kívül - , a
nemzeti magyar sportélet vérkeringésébe is
bekapcsolja.

További célja, hogy olyan sportágak és ez-
zel együtt szakosztályok létrehozásának út-
törôje legyen Újhartyánon, melyek változa-
tosabb sportolási lehetôségeket, teljesen új

prevenciós és rehabilitációs mozgáskultú-
rát,illetve újabb minôségi sportolási lehetôsé-

geket nyújthatnak az emberek számára. Felada-
tának tekinti, hogy pályázatok, valamint az „Ipari

Park”-ban mûködô multinacionális cégek TAO-s
pénzforrásaink kiaknázásával, egy jól tervezhetô és meg-

valósítható városi sportfejlesztési stratégia részeként, út nyíl-
jon a fent említett sportágfejlesztési elképzeléseknek.

Rajszki Roland, a Testnevelési Fôiskola sportszervezô
szakán középfokú sportszervezô Manager képesítést szerezett.
Szervezési munkában vett részt több világversenyen így az
1997-es Amatôr Ökölvívó Világbajnokságon, Budapesten, az
1997-1998 Streetball országos bajnokságon, a Ferencváros
szponzorációs programjain, eseményein, valamint az 1998-as
Kajak Kenu világbajnokságon, Szegeden.

A 2005-2006-os szezonban pályaedzôi feladatokat látott el,
az újhartyáni labdarúgócsapat játékos edzôje lett. Célja, hogy
szoros, naprakész együttmûködés legyen a helyi sportegyesü-
letekkel, szakosztályokkal, amely átláthatóságot, rendezett kö-
rülményeket biztosít a helyi sportéletben. Újhartyánhoz
kötôdô, a sportért tenni akaró helyi edzôk, szakemberek, szer-
vezôk, szülôk bevonása a város sportéletébe. Sportesemények,
rendezvények szervezése. A tömegsporttal kapcsolatban hisz
abban, hogy ha a rendszeres testmozgást életünk részévé
tesszük, beiktatjuk a napirendünkbe, magunkon is tapasztal-

A célok nem, csak a szereplôk változtak
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hatjuk mindazokat az elônyöket, amit a sport kínál. Feladatá-
nak tekinti a sporttámogatások (TAO) megszerzését, szponzo-
rok, támogatók, cégek felkutatását az utánpótlás nevelését.

2016. március 1-jével a két szakember hivatalosan is el-
kezdte munkáját. Megkezdték azokat a személyes egyezteté-
seket és tényfeltáró meghallgatásokat a helyi sportélet terüle-
tén, melyek tisztázzák és egyértelmûvé teszik a jelenlegi hely-
zetet. Azaz, ki szeretne az Újhartyáni Városi Egyesület égisze
alatt szabadidôs és versenysportot folytatni, hiszen az erre a
kérdésre adott válaszok meghatározzák a jövôre vonatkozó le-
hetôségeket és irányt. 

Puskás Attila kiemelte, hogy elsôdleges feladatuknak tekin-
tik a helyben eddig mûködô sportegyesületi munka felülvizs-
gálatát, a mûködésben résztvevô vezetôk, edzôk tevékenysé-
gének elemzését, mûködésük jogszerûségét stb-stb. A helyzet-
felmérést követôen tudnak majd nyilatkozni konkrét ter-
vekrôl. Mindketten bíznak abban, hogy a következô bajnoki
idényben már a szakosztályok az Újhartyán Városi Egyesület
színeiben tudják élvezni mindazt a szépséget, amit a sport ál-
tal kap az ember. 

Tölli Andrea

HÖLLE MARTIN 

(Újhartyán Gyémánt Lovaspark SE) 
világbajnoka kapta meg a magyar Lovassport 

„ÖRÖKÖS BAJNOKA” címet 

a Magyar Lovas Szövetség Fogathajtó
Szakágának közgyûlésén Mondok Józseftôl 

a Magyar Lovas Szövetség alelnökétôl 
a fogathajtók elsô emberétôl vehette át

Hölle Martin a Magyar Lovas Szövetség siker
szakágának a fogathajtásnak a legfiatalabb

világbajnoka (16 évesen lett Pauban felnôtt egyéni
világbajnok 2013-ban).

Egyéni világbajnokaként beírta nevét a hazai és a
nemzetközi Lovassport Aranykönyvébe

A világ két-keréken II.
Az elôzô írásomban egy 2009-es Szlovéniai túráról ír-

tam. Most gondoltam meglepem az olvasókat egy extrém
túra beszámolóval, de Húsvét közeledtével elálltam az ere-
deti célomtól, amikor is egy Csehországi túrát mutattam
volna be ahol az egyik érdekesség egy csupa emberi csont-
ból díszített templom és annak a belsô bizarr, de mégis szép
kialakítása lett volna. De ugorjunk a koponyák és lábszár-
csontok világából egy kellemesebb tavaszi túrára. Most
egy magyarországi túrát választottam, ami közepes távol-
ságra van Újhartyántól és nem csak motorral, de autóval is
könnyen megközelíthetô. A közelmúltban óriási fejlôdésen
ment keresztül a Tiszató és környéke. Köszönhetô ez a Tu-
risztikára fordítható támogatásoknak. A tó környékén lévô
települések felismerték, hogy óriási potenciál van a tó ter-
mészetes szépségében és erre érdemes a Balatonitól eltérô
jellegû vendéglátást és szolgáltatásokat kiépíteni. 

De kezdjük a múlttal, amikor is kitalálták eleink, hogy a
Tisza folyót szabályozni kellene és szélsôséges vízhozamú
szeszélyes folyót nem csak gátakkal kell szabályozni, ha-
nem egy duzzasztómûvel, ami nem mellesleg energiater-
melésre is alkalmas. A Tiszató jellegzetes mûszaki létesít-
ménye a Kiskörei vízlépcsô.

1973. május 16-án volt az ünnepélyes átadása hazánk
legnagyobb vízi-létesítményének, a Kiskörei Vízlépcsônek
és öntözôrendszereinek. A vízlépcsô a Tisza 404 fkm szel-
vényében, jobb parti átvágásban épült, 1967 és 1973 kö-
zött. A vízlépcsô három egybeépített fômûtárgyból: a duz-
zasztómûbôl, a vízerômûbôl és a hajózsilipbôl áll. A duz-
zasztómû 5 db, egyenként 24 m széles nyílását, maximum
11 m-es vízoszlopot tartó, elektromos vezérlésû, olaj-hidra-
ulikus mozgatású billenôtáblás szegmensgát zárja le. A ví-
zerômû a duzzasztómû mellett a jobb parton épült, mely-
ben négy db 4,3 m kerékátmérôjû generátorral egybeépí-
tett, percenként 107 fordulatú, csôturbina van. A turbinák
maximális víznyelése 4x140=560 m3/sec. A turbinákkal
közös tengelyen üzemelnek a 7000 kVA teljesítményû ge-
nerátorok, melyek összteljesítménye 28 MW. 

Az 1978. évben – közel 40 éve – történt II. ütemû duz-
zasztás hatására alakult ki a nyári idôszaknak megfelelô
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vízborítottság, azaz a Kiskörei-tározó, földrajzi nevén a Ti-
sza-tó, a természet és az ember csodálatos alkotása. A táro-
zótérben fokozatosan fejlôdött ki, egy változatos, az ôsi ár-
téri Tisza tájhoz hasonló környezeti adottságokkal rendel-
kezô, páratlanul gazdag élôvilág. Napjainkban nagy kiterje-
désû nyílt vízfelületek, mocsári és hínári növényzetekkel
benôtt vizes területek, holtágak, öblítô csatornák, szigetek
és félszigetek tarkítják, teszik változatossá és egyedülivé a
127 km2 nagyságú mesterséges tavat. A tó középvonal
menti hossza 33 km, legnagyobb szélessége 6,58 km.

A Tisza-tó, a Világörökség része. A Tisza-tó védett te-

rületei – a Tiszavalki és a Poroszlói medencék – a Hor-

tobágyi Nemzeti Park részét képezik, ezáltal a Világ-

örökség helyszíne. A HNP a „Világörökség” megtisztelô

címet a kultúrtáj kategóriában, 1999-ben nyerte el tel-

jes területére, köztük a Tisza-tóra.

De maradjunk a túránál. Egyedi, mert a hangsúly a ter-
mészetre és nem a gurulásra került, nem motoroztunk több
száz km-t, mégis felejthetetlen és megismételhetetlen, mert
erre a területre engedélyek és kapcsolatok nélkül önállóan
sokan nem jutunk el! Többször a behajtani tilos táblák és
sorompók között szlalomozva a gáton haladtunk, természe-
tesen külön engedéllyel a motoros klub számára. A gáton
motorozva nem lehetett vagánykodni, száguldozni, mert
egy kis hiba és jobb esetben sáros, rosszabb esetben vizes
lesz az ember és a tóból 300 kg-os motorokat kihalászni
nem nagy élvezet. Dormánd és Besenyôtelek közötti MOL

kútnál találkoztunk és Poroszlónál felmentünk a gátra, vé-
gig haladtunk a jobb parton. Megálltunk a Kiskörei Vízi
erômûnél, egy kis „üzem látogatásra”. Itt a helyi mûszakis
kollégák segítsége, idegenvezetése mellett megtekintettünk
az erômû generátor termét és a hatalmas zsilipeket, duz-
zasztómûvet. Utána tovább gurultunk a gáton Tiszaörvény-
re az ebéd helyszínére. 

Itt egy nagyon hangulatos halászcsárdában, vagy inkább
fogadóban töltöttük az ebédidôt. Ebéd után egy nagyon
hangulatos csónak túrán vettünk részt, ami egy helyileg ké-
szített nagyon egyszerû, de barátságos, hordókon úszó, régi
kötelekkel áthúzható kompra hasonlított. Csodálatos csa-
tornákon hajóztunk az ártéri erdôre hasonlító környezetben.
A vizet mindenhol virágok, vízitök, vagy más csodálatos
növények takarták, több helyen tavirózsát is láttunk. 

A madárvilága is csodálatos. A halászmadarakat igazán
jó volt látni és fényképezni, amikor is zsákmányukra lestek,
vagy éppen lecsaptak a vízre. A túra következô, felejthetet-
len része, a TISZAVIRÁG ÁRTÉRI sétaúton folytatódott.
Itt csodálatos tanösvény van kialakítva ismertetô táblákkal,
kilátókkal (távcsô ajánlatos) a fényképezô kötelezô. 

Sajnos a Tiszavirág túra után már nem maradt idônk ha-
jókázásra, de a sok látnivaló több napos pihenés aktív eltöl-
tésére is kiváló programokat nyújt. Mindenkinek ajánlom a
Tiszató látványosságait családi kirándulásra, fürdésre, ha-
józásra, vagy csak gyalogtúrára.

Heli András
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A díj átadásakor elhangzott laudáció

„Idén január 9-én a Magyarországi Németek Országos Gá-
láján Pécsen tizenharmadik alkalommal került átadásra a
Koch Valéria díj, melyet magyarországi német középiskolások
kaphatnak meg kiemelkedô iskolai teljesítményük és nemzeti-
ségi területen végzett munkájuk alapján, és friss diplomások
német nemzetiségi témában megírt kiváló diplomamunkáju-
kért.

A kitüntetésben 2016-ban három középiskolás diák ill. két
friss diplomás részesült.

Koch Valéria díjjal jutalmazták érdemeiért Surman-Majecz-
ki Martint, a Budapesti Német Nemzetiségi Gimnázium tanu-
lóját.

Surman-Majeczki Martin Újhartyánon él, általános iskolai
tanulmányait a helyi Német Nemzetiségi Általános Iskolában
végezte. Az újhartyáni iskola olyannyira megerôsítette német
nemzetiségi identitását, hogy úgy döntött a Budapesti Német
Nemzetiségi Gimnáziumban szeretné folytatni tanulmányait.

Autentikus újhartyáni német szokásokat a gimnáziumba

„szállítani”, és a gimnáziumban tanult tudást szülôhelyén ka-
matoztatni – ez volt és ez ma is Martin “küldetése”.

A kiemelkedôen lelkes fiatal hozta létre a Hartyáni Sváb Fi-
atalok Baráti Körét, akikkel azóta számos színvonalas progra-
mot szervezett. A hagyományt és az innovációt összekötni,
ezáltal a fiatalokat még hatékonyabban megszólítani, ez is jel-
lemzi Martin tevékenységét. Idôközben egyesületükkel csatla-
koztak a Magyarországi Német Fiatalok Közösségéhez is.

Martin a Német Nemzetiségi Gimnáziumban is tevékenyen
részt vesz középiskola életében, rendezvényein, többek között
tagja a gimnázium német színjátszócsoportjának. Magyaror-
szági német témákkal foglalkozó díjnyertes filmeket forgatott,
valamint a népismeret tábor és sok más sikeres rendezvény is
az ô nevéhez kötôdik. (Abgedreht)

2014-ben a Pest Megyei Német Önkormányzat tagjává vá-
lasztották.

Martin Pécsen szeretne továbbtanulni, és az egyetem elvég-
zése után német nemzetiségi nyelvet és irodalmat, illetve föld-
rajzot szeretne tanítani valamelyik magyarországi német in-
tézményben.”

December 17-én 
egyesületünk tagja 
Nádas Barbara 
duettpartnerével 
Fail Dórával, 
Lauter Antal 
harmonikakíséretével
– Balog Zoltán
az Emberi Erôforrások
Minisztere 
meghívására – 
a Pesti Vigadóban 
rendezett 
„Nemzetiségekért” 
díjak átadóján lépett
fel. Mûsorukban egy 
újhartyáni sváb 
dalcsokrot adtak elô.

Koch Valéria díj idei hartyáni kitüntetettje

A pesti vigadóban
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Egyesületünk háza táján az utóbbi idôszak is szerencsére
eseményekben gazdag volt, egy különlegesen szép és sikeres
programmal: német nyelvû betlehemezésünkkel, illetve a GJU
véméndi „elôszilveszterével” búcsúztattuk 2015-öt, majd a
magyarországi német fiatalok focikupájával, valamint a duna-
haraszti és újhartyáni sváb bállal vágtunk be-
le a 2016-os évbe.

A mindig igazán szívhez szóló – és talán
az évben az egyik kedvenc programunk – a
német nyelvû betlehemezés 2015-ben is
nagy sikert aratott tagjaink és remélhetôleg
vendéglátóink körében is.

Hosszú elôkészítô munka során ezúttal az eredeti dunai
sváb betlehemes játékot tanítottuk meg Radóczy Karesszal.
Idei mûsorunkat elôször az iskolásoknak, majd az adventi
programsorozat keretében a tájház pincéjében mutattuk be az
érdeklôdôknek.

Majd a karácsony elôtti estéken közel 20 fôs csapatunkkal
(nagy örömünkre csapatunk sok új általános iskolás taggal is
bôvült) jártuk Újhartyán utcáit, hogy 25 családhoz ellátogatva
bemutassuk ezt a már-már eltûnôben lévô gyönyörû hagyo-
mányt. Reméljük, hogy mûsorunkkal sikerült kicsit elôkészí-
teni az ünnepi hangulatot a családoknál!

Köszönjük tagjaink lelkes részvételét, szüleik segítségét,
valamint a fogadó családok vendégszeretetét!

Január utolsó hétvégéjén a magyarországi német fiatalok
(GJU) Dunaharasztiban rendezett focikupáján vettünk részt.
Már november óta szervezôdött és készült csapatunk erre az
egészen újfajta megmérettetésre.

Mecseknádasddal, Ófaluval és a budapesti GJU-val kerül-
tünk egy csoportba.

A budapestiekkel szemben szoros meccsen sajnos, alulma-
radtunk, Mecseknádasdot egy euforikus küzdelemben
legyôztük, de Ófalu ellen már elfogyott az erônk. Csoport

harmadikként zártunk, így a továbbjutás
sajnos nem sikerült. Mégsem voltunk csaló-
dottak, hiszen szoros és nagyon izgalmas
meccseket játszottunk. Szombat délután a
szekszárdiak csapatát hívtuk ki egy barátsá-
gos mérkôzésre. Az emlékezetes focitorna a
farsangi sváb bállal zárult, amely – mint

mindig – haraszti és taksonyi barátink társaságában nagy él-
mény volt. Köszönjük a Német Nemzetiségi Önkormányzat,
valamint az újhartyáni focicsapat támogatását, és játékosaink-
nak a lelkes szereplést!

Ellenfeleinknek a fiúk azt üzenik, hogy jövôre már a leg-
jobb négy között találkozunk!

A mozgalmas farsangi idôszakot az újhartyáni sváb bálban
zártuk, ahol ismét egy népes 15 fôs csapattal képviseltettük
magunkat.

Nagyon jó érzés volt ismét megtapasztalni, az újhartyáni
közösség összetartását, amit talán nem is fejezhetne ki jobban
más, mint a hajnalig tartó közös „marsolás”!

Surman-Majeczki Martin

Pest Megyei Német Önkormányzat képviselôje

Hartyáni Sváb Fiatalok Baráti Körének alelnöke

96.m.martin@gmail.com

Sikeres évzárás, mozgalmas évkezdés

Hartian_2016_marc  3/20/16 21:55  Page 19



20 2016. március

5 éves az újhartyáni „Irodalmi és
Helytörténeti Társaskör”.

Irodalmunk gyöngyszemeibôl össze-
állított mûsort élvezhetett a Pinceklub
közönsége az újhartyáni Irodalmi és
Helytörténeti Társas Kör elôadásában
február 9-e estéjén. Ismét, akartam írni e
szót még a bevezetô mondat végére, de
azért szentelek e szónak plusz egy mon-
datot, mert ez az „ismét” most öt évet je-
lent. Kereken ötödik éve már ugyanis
annak, hogy a Városi Központ Könyvtá-
rának kis színpadán – szóban, illetve
megzenésített formában – hangzanak el
idôközönként nagy íróink, költôink
munkáiból a kiválogatott összeállítások.
A válogatás munkája a csapat alapító-
vezetôire hárul leginkább, Majer
Györgynére, Majer Ferencnére és Nyíri
Tibornéra, közösségünk örökös tanítói-
ra. Nem ellenôrzött statisztikai adatként
és nem megbízható emlékeimre támasz-
kodva úgy gondolom, hogy talán József
Attila versei szerepeltek a legtöbbször,
de egyáltalán nem aránytalan mérték-
ben. A teljesség igénye nélkül fel is so-
rolnék a már bemutatásra került mûre-
mekek alkotói közül olyan nagyságokat
mint Kölcsey, Arany, Petôfi, Vörös-
marty, Vajda, Ady, Gyóni, Kosztolányi,
Karinthy és Weöres. Mellettük a kortárs
irodalmunk nagyjai közül is kiemelném
elôször Lackfi Jánost és Schäffer Erzsé-
betet, akik személyesen látogattak el
klubunkba és élvezhettük élô szóban is
megnyerô produkcióikat. A hasonlóan
meghívottak körét – szintén a teljesség
igénye nélkül – kiegészíteném dr. Szabó
József nevével, aki a helytörténeti téma-
körben a Malenykij robot címen rende-

zett elôadáson mesélte el – az érintettek-
kel együtt – az elhurcoltjaink sorsáról
megôrzött emlékeket és a nem felejthetô
ismereteket. Egy személyes megjegy-
zést had tegyek ehhez is, hogy ugyan
nem lévén újhartyáni születésû, de egyik

szülôm német eredete miatt ismerem azt
a kiemelt szerepét a sorsnak, amit Újhar-
tyánnak svábsága okán el kellett szen-
vednie, ahogy a II. világháború és az azt
követô évek idôszakában történt elhur-
colások sújtották e közösséget, ahogy
alig van család, akit nem érintett e nevé-
ben is hazug és igaztalanul sújtó megtor-
lás. Rátérve a mostani, a jubileumi, az öt
évet ünneplô mûsorra, nagyszerû szer-
kesztônk, Tölli Andrea hozzáértô beve-
zetôje, megnyitója után az összeállítás
sokszínûségét rögtön az elején érezni le-
hetett abban is, ahogy Majer Ferencné
többször nevetést is kiváltó, szinte délies
és irigylésre méltó jókedvvel emelte ki a
humort a mondandójában, ezt követôen
Nyíri Tiborné pedig egy szomorúbb té-
mával, annak megfelelô hanghordozás-
sal, mélyen átélve szavalta el Arany bal-
ladáját. Zöldné, Mari Juhász Gyula ver-
sét adta elô, majd ennek az estnek
legfôbb szervezôje, Majer Györgyné ne-
hezet választva, Ady  A grófi szérûn-jét
mondta el bölcs megértéssel. Klemencz
Tiborné, Anikó a tôle megszokott színé-
szi profizmusával megint emelte az
elôadás addig is magas színvonalát,
Szikszay Péter a szintén rá jellemzô
bensôséges modorban meg szinte szem-

élyessé tette. Ezt a személyes hangot
mutatta meg a maga módján meg-
nyerôen Szaller Anita is, jó volt óvodás-
nak lennem épp, ahogy ôt hallgattam.
Sósné Lauter Adrien egy nehéz kor szül-
te imával, A bujdosó imája c. verssel tet-
te emlékezetesebbé az ott ülôk számára
az estet. Amit meg nagy örömmel fogad
mind a közönsége, mind az elôadói tár-
sulata ennek a már öt éves sorozatnak,
hogy a jövô nemzedéke, a kultúra iránt
fogékony fiataljaink is már biztos és tel-
jes jogú tagjai e körnek, ifjabb Radóczi
Károly, aki most is éretten és egyértel-
mûen tette le voksát itt. Megemlítem
még a most távolmaradt zenekari fiatal
társainkat, Sásdi Laurát és Hanusch Ró-
bertet. Folytatva ezt a gondolatmenetet,
a teljesség igénye nélkül felsorolva né-
hányukat, akik nélkül nem lenne ugyan-
az e kör: Klemencz Dániel, Gattyán Ist-
ván, Márton Antalné, Manger Ágnes,
Surman-Majeczki Martin, Berczi Anita,
Hornyák Zoltán, Pestrôl meghívott ven-
dégünk volt Ady estjével Hargitai Ger-
gely, és jó emlékezetünkben ôrizzük a
dabasi színjátszó kör humorát is. Végül
emlékszem szép óvodánk óvó néniei ál-
tal elôadott mûsorra, és a felnövekvô
korosztályból szavalatokat hallhattunk
Majer Martin, Majer Emil és Oros Virág
iskolásainktól.

Legvégére hagytam a zenei produkci-
ókat, a megzenésített verseket, mert
egyrészt abban jómagam is résztvevô
vagyok, másrészt azért is, mert zenével
záródott e jól sikerült este is. Elôször
Rizmajer Ildikó szép hangján csendült
fel a Nincsen apám, se anyám József At-
tilától, mégpedig az ezt a cikket jegyzô

„Tiszta szívvel”

Hartian_2016_marc  3/20/16 21:55  Page 20



2016. március 21

„Népi színjátszás Újhartyánban” címmel szerveztünk emlé-
kezô beszélgetést az Újhartyáni Könyvtárban, melyen részt
vett Szaller András, Gecser Pálné, Félix Imréné, Nyíri Tiborné
és Majer Ferencné. A téma apropója, Újhartyán készülô hely-
történeti monográfiája, ahol Czagányi László helytörténész
éppen az adott idôszakot dolgozza fel. 

Sokan emlékeznek az idôsebbek közül a 20. század Újhar-
tyán kulturális eseményeire, melyeknek nagy részét a színját-
szás, színházi elôadások szervezése, rendezése és fôként a sze-
replôk alkották. A beszélgetés során az emlékezôk felidézték
egészen az 1920-as évektôl kezdôdôen a színdarabok, elôadá-
sok címét, helyét, rendezôit, szereplôit. Még maguk a beszél-
getésben résztvevôk is meglepôdtek, milyen sokan vettek
részt ezeken a fontos, ma már kultúrtörténeti eseményeken.
Újhartyán – lassan már befejezéshez érkezô – helytörténeti
monográfiája fontos szerepet szán ennek az eseménynek. Ad-
dig is néhány érdekes részlet az újhartyáni népi színjátszást
megidézô beszélgetésbôl:

„…az öreg Radóczy tanította nekik a Piros bugyelláris-t,

…már a Jurik jani bácsi és a Lauter Jani bácsi elôtt is foglal-
koztak színjátszással, ez a 20-as években volt…ezeket a nagy-
mamám  mesélte” – idézte fel emlékeit Majer Ferencné.

„…1934-35-ben Romhányi Sándor rendezte a „Férjhez
megy a bíró lánya” címû darabot, de segítôje már ott volt a La-
uter János, bár ô volt maga a bíró, Lauter Kati néni volt a bíró
lánya, és játszott benne még a Komjáti Bözsi néni is…”

És csak a teljesség igénye nélkül néhány színdarab címe,
amik megrendezésre, elôadásra kerültek az elmúlt században:
Vígözvegy, Cigányszerelem, Fehér Laci lovat lopott, Eladó
birtok, Virágzik az orgona, Sári bíró, Majd a papa, Bukfenc,
Doktor úr, Aranyember, Rozov: Felnônek a gyerekek.

A sok-sok szereplôrôl, rendezôrôl, koreográfusról, díszlet-
tervezôrôl, zenei kísérôrôl pedig hamarosan olvashatunk az
Újhartyánról szóló helytörténeti monográfiánkban.

Lauter Antal

Népi színjátszás Újhartyánban

Bukfenc c. színdarab (1958. május 10.) Fôszereplô:
Klemencz Bora (középen). További szereplôk: Ke-
indl György, Rejszki György, Szaller András, Megyeri
György, Konyicsák István, Gergely Miska, Serfel
Éva, Gugyerás Mária, Klemencz Kicsi, Radóczi An-
nuska, Petrányi Anna, Aschenbrenner Erzsébet, Fajt
Erzsébet

párja e szép hangú gitárosnak erôs „un-
szolására”, aki nem tudja elfelejteni - és
remélem e korosztályban sokan - a le-
gendás Kex együttes több évtizedekkel
korábbi, felejthetetlen József Attila ad-
aptálását, ahogy szárazon és mégis szin-
te felrobbanó erôvel adta elô azt akkor
Baksa Soós János, és ezt most egy gör-
dülékenyebben szép hanggal hallhatta a
mai közönség. Ezt szinte megfejelve,
egy zseniálisan elôadott újabb József At-
tila megzenésített verssel, a Születésna-
pomra címûvel replikált apa és fia páro-
sa, Majer György és az itt éppen nagy-
szerûen is harmonikázó Majer Milán. A
közös zenekari hangzást, mind a két ze-
nei produkcióban, a basszus alapot adó

Lauter Antal játéka biztosította. Anti
egyébként - helyzetébôl is adódóan - a
szervezésbôl is kivette eddig is a részét.
A zenére visszatérve zárom soraimat,
mégpedig azért így, mert az, amit vele
kapcsolatban elmesélek, az talán az
egész vállalkozásra jellemzô. Tehát ér-

dekesnek tartom elmondani, hogy nem
beszéltünk össze a megzenésített versek
kiválasztásánál, és mégis dupla erôt je-
lenthetett, hogy az egészet lezáró dal
szövegében a költô megemlékezik saját
versére visszautalva az est során már
elôadott másik költeményére (a záró
Születésnapomra c. vers egyik sora: …
Intelme gyorsan, nyersen ért, a „Nincsen
apám” versemért,…). Mintha egy igazi,
mélyebben megírt rend nyilvánult volna
meg ebben a találkozásban, higgyük azt,
hogy ez jelen van a mindenkori válasz-
tásainkban, ha emberséggel figyelünk
egymásra. Jelentsék ezt is estjeink.

Závodszky

A hartyáni színjátszásra emlékeztek: 
Majer Ferencné, Nyíri Tiborné, Félix Imréné, 

Gecser Pálné, Szaller András
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A budapesti Hartyán iskola 5.n. (né-
metes) osztálya 2015-ben osztálykirán-
dulásra érkeztek Újhartyánba a Bagoly-
fészekbe. Nagyon jól érezték magukat,
így a jó kapcsolat megmaradt a két
„Hartyán” között. 

Február utolsó hétvégéjén egy kis far-
sangi programra érkeztek ismét, az 5.n.
és a 6.n. osztály diákjai.

Sütöttünk farsangi fánkot, amit a lá-
nyok dagasztottak, szaggattak és egy kis
segítséggel sütöttek is.

Nagyon boldogan gyömiszkölték a
tésztát, hogy végre itt ôk egyedül is csi-
nálhatják. Ügyesek voltak, kis küzdelem
után sikerült, szépen megkelt.

Akinek nem volt kedve sütni, azok
megismerkedtek a quilling technikával,

különbözô állatkákat készítettek papír-
ból amit boldogan vittek haza.

Délután csak nagy tanári noszogatás-
ra indultak el a buszmegálló fele.

Megbeszéltük, hogy nyáron ide jön-
nek egy hetes osztálykirándulásra,
mindkét osztály.

Hornyák Gyuláné Teréz

A pesti Hartyán iskola diákjai a Bagolyfészekben

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 

Hartian_2016_marc  3/20/16 21:55  Page 22



2016. március 23

Március 5-én, szombaton iskolánk német nemzetiségi tago-
zatos diákjai és tíz, ôket kísérô pedagógus látogatott el Újhar-
tyánba, hogy megismerkedhessenek néhány sváb szokással, a
város nevezetességeivel, és betekintést nyerhessenek a város
mozgalmas életébe. Iskolánk alsó tagozatos diákjai elsô alka-
lommal vettek részt olyan projektben, ami a sváb hagyomá-
nyokat tárta eléjük. 

A gyerekek korábban, iskolai tanórák során már megismer-
kedtek néhány sváb hagyománnyal, most azonban még a való-
ságban is megtapasztalhatták, milyen is egy német nemzetisé-
gi közösség tagjának lenni. Nagy volt a várakozás, hiszen a
Volkskunde tantárgy tanítása során többször említést tettem e
városról, így a gyerekek is kíváncsiak voltak, hol nôtt fel Tan-
te Barbi, és miért is olyan szép ez az Újhartyán, ahogyan ô azt
meséli. Kilenc órakor érkeztünk meg a buszokkal a Faluköz-
ponthoz, ahol Lauter Anti bácsi és Hornyákné Teréz néni már
nagy szeretettel várt ránk. Az elôzetes egyeztetések alapján és
a rengeteg felkészülésnek köszönhetôen a „munkát” nyomban
elkezdtük. A szervezôk egy négy állomásból álló programot
állítottak össze. A program célja az volt, hogy a tankönyvek-
ben megismert ismereteket a valóságban is megtapasztalhas-
suk és megismerkedhessünk Újhartyánnal, szokásaival, ha-
gyományaival és gasztronómiájával. 

Az állomások között szerepelt egy idegenvezetô túra a vá-
rosban Majerné Erzsi néni vezetésével, melynek során a gye-
rekek láthatták a Málenkij robot emlékére állított emlékmûvet,
templomunkat, az általános iskolát, és a Szép utcát, melynek
történetét bôvebben is ismertette. Újdonság volt a gyerekek-
nek a tájház, melyet Erzsi néni élménydús beszámolójával, be-
mutatójával egybekötve mindannyian szívünkbe zártunk. A
gyermekek ámulva hallgatták ôt és boldogok voltak, hogy a
népismeret órák keretében hallottakat végre élôben láthatták.

A következô állomáson a diákok megismerkedtek a város

zenei múltjával, néhány fúvós hangszerrel és a régebbi falu,
majd város zenekaraival. A hangszeres bemutató után néptánc
oktatásba is bekapcsolódhattak tanítványaink. A talpalávalót
Anti bácsi adta, a táncot pedig Herczeg Katalin tanította. 

A harmadik állomásnál tanulóink megkóstolhatták a híres
hartyáni flekelt, melynek igazán nagy keletje volt. A legna-
gyobb élmény számukra az volt, hogy kis kezeikkel ôk is
gyúrhattak, segédkezhettek az elkészítésben. A sütés koordi-
nálásában legfôbb szerepe Teréz néninek volt, és neki köszön-
hetôen örömmel jelenthetem, az sem okozott nagy problémát,
mikor egy kisfiú véletlen már a nyers tésztára lekvárt tett. 

Az utolsó állomásnál a gyerekek kukoricacsuhéból készít-
hettek tavasz lévén virágokat. A kezdeti gondolatokat elhesse-
getvén még a fiúk is nagy lelkesedéssel vetették bele magukat
a munkába és szívesen dolgoztak az ajándékon, melyet éde-
sanyjuknak, testvérüknek készítettek. 

A szervezôk profizmusának köszönhetôen a gyermekek 4
óra leforgása alatt hatalmas tudáscsokorral gazdagabban, teli
hassal és kissé fáradtan, ám annál nagyobb örömmel indultak
vissza Budapestre, ahol élményeiket még órákkal késôbb is
emlegették. Ezt mi sem bizonyítja jobban, hogy egy kollé-
ganôm még az esti órákban megkért, írjam le a flekel recept-
jét, mert a szülôk, gyermekeik nyomására kérik, legyen ked-
ves elküldeni nekik. 

Köszönjük a kitartó és lelkes munkát az újhartyáni szer-
vezôknek, a közremûködôknek, de legfôképpen Anti bácsinak
és Teréz néninek, amiért ilyen szép és gazdag programon ve-
hettünk részt. Reméljük, a jövôben akár többször, más alkal-
makkor is ellátogathatunk még ebbe a gyönyörû, példaértékû-
en rendezett kis városba.

Brabanti Barbara 
német nemzetiségi tanító

Budapest, Fillér Utcai Ált. Isk.

A Fillér Utcai Általános Iskola német nemzetiségi tagozata
Újhartyánba látogatott
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