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Rizmajer Róbert
szobrászmûvész alkotása
/fotó: drszix./

Hartian_2016_szept

10/1/16 13:57

Page 2

Elkészült a Grassalkovich tér beruházásának II. üteme
Júliusban tartották a Grassalkovich tér második ütemének átadóünnepségét. A város szívében, az 1776-ban,
Grassalkovich Antal által építtetett barokk mûemlék
templom szomszédságában alakult ki az a tér, amely
szellemiségében a több mint 250 éves múltunknak állít
emléket.
A beruházás elsô ütemében 2014-ben elkészült Rizmajer Róbert alkotása a betelepítési emlékmû. Az önkormányzat a szoborral, a parkot övezô fotófallal, a padokkal, a templom impozáns megvilágításával létrehozott egy
olyan közösségi teret, ahol helyi lakosként, vagy átutazóként jó megállni egy rövid idôre, megpihenni és akár elmélkedi azon, hogy mennyire fontos a múltunk ismerete.
A Grassalkovich tér kialakításának második üteme
hasonló szellemben történt. Elkészült az ország talán
egyik legszebb „Ulmi skatulyája”, amelynek segítségével, a Dunán érkeztek ôseink Németországból. Majer
György kezdeményezésére, Radóczy Károly látványrajza alapján, Varró János készítette el. Ehhez az anyagi
forrást az „Egy csepp öröklét alapítvány” biztosította.
Az önkormányzat anyagi forrásainak felhasználásával
nyerte el a tér mostani arculatát.
A beruházás során kiszélesítették a csomóponti keresztezôdést,
· a tér nyomvonalát már úgy alakították ki, hogy az ré-

sze legyen annak a kerékpárútnak, amelyre Újhartyán
Kakuccsal és Dabassal közösen pályázik
· a Kisduna-Vill Kft, Virág Gábor vezetésével gondoskodott arról, hogy szakszerûen kiváltsák a még emlékeinkben élénken élô hatalmas villanyoszlopot, valamint
kiépítették a tér világítását,
· Buella Mónika által tervezett parkot a Garten 2000
Bt. valósította meg.
· Ezzel párhuzamosan megújult a templom elôtti zöldfelület is.
· A téren elhelyezett öntöttvas kandeláberek, padok
varázsolják meghitté a környezetet.
· Az új üzlet falára az önkormányzat egy hatalmas
rozmaringot készíttetett Iványi Miklós kovácsmesterrel.
· Elkészült Rizmajer Róbert újabb kültéri alkotása,
Gróf Grassalkovich Antal mellszobra. Újhartyán betelepítése a Grassalkovich grófi család nevéhez fôzôdik. A
családi uradalom Pest városa körül 135 000 katasztrális
holdon terült el. Grassalkovich a gödöllôi uradalom falvai közül többet is német telepesekkel népesített be.
Ezek közé tartozott Soroksár, Vecsés és Újhartyán, melyek különös virágzásnak indultak, és az uradalom legjobb módú falvai lettek.
T.A.
(Fotók: Szikszay Mária)
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

BETEKINTÉS A KÉPVISELÔTESTÜLET MUNKÁJÁBA
Újhartyán Város Önkormányzat Képviselôtestülete 2016.
évben az elôzô újság megjelenésétôl 3 alkalommal ülésezett, és az alábbi döntések születtek:
2016. július 19-én a Képviselô Testület:
– az önkormányzat elfogadta dr Pacsirta István ügyvéd
2015. évi ügyvédi munkájával kapcsolatos beszámolóját.
– az önkormányzat úgy döntött, hogy a BORD Építész
Stúdió Kft-tôl a kialkudott árajánlat alapján megrendeli az
Újhartyán 372, 373 hrsz-ú területre (Hôsök tere 5. és 7.)
építendô Polgármesteri Hivatal és térrendezés építési engedélyes tervét.
– az önkormányzat úgy döntött, hogy hogy az önkormányzati tulajdonában lévô Újhartyáni 372, 373 hrsz-ú ingatlanok ( Fô u. 33. és Monori u. 7/B.) bontását elrendeli
tér és parkoló kialakítása céljából.
– az önkormányzat úgy döntött, hogy a Green Public
Lighting Zrt. közvilágítás korszerûsítésre adott ajánlatát elfogadja, és közvilágítás korszerûsítést elrendeli.
– az önkormányzat úgy döntött, hogy a 2016. évi I. félévi lejárt határidejû határozatokról szóló beszámolót elfogadja.
– az önkormányzat úgy döntött, az Újhartyán, KEHOP5.2.9. kódszámú pályázat, épületenergetikai fejlesztések
megvalósítása tárgyú lefolytatott közbeszerzési eljárás
nyertesének Budapesti Mûemlék Felújító Kft. hirdeti ki.
– az önkormányzat úgy döntött, hogy az Újhartyán város
és Tapfheim város közötti Baráti szerzôdést elfogadja az
elôterjesztés szerint.
– az önkormányzat úgy döntött, hogy a Hartyáni Sváb
Fiatalok Baráti Köre részére a 2016.augusztus 1-5 között a
Bagolyfészekben megrendezendô 2016. évi Sváb sütôtábor
megrendezéséhez 100.000 Ft vissza nem térítendô támogatást nyújt. Az összeg kifizetését a 2016. évi költségvetésben
a Civil szervezetek mûködési támogatása jogcímen megtervezett összegbôl biztosítja.
2016. augusztus 25-én a Képviselô Testület:
– az önkormányzat úgy döntött, hogy a 387 hrsz-ú, kivett
lakóház és udvar megjelölésû, 788 m2 területtel nyilvántartott, természetben Újhartyán, Hôsök tere 11. szám alatti ingatlant 11 millió forintos vételáron megvásárolja az örököstôl Homoki Lászlónétól
– az önkormányzat kinyilvánítja azon szándékát, hogy a
hatályos rendezési tevében szereplô belsô utcanyitási lehetôséget eltörli, mely módosítást átvezetett a jelen folyamatban lévô rendezési terv módosításában, így az egyes ingatlanokon keresztül húzódó tervezett útnyitás, tovább nem
terheli az adott ingatlanokat.
– az önkormányzat úgy döntött, egyetértését fejezi ki arra vonatkozóan, hogy a Pest Megyei Közgyûlés soron következô ülésén A kedvezményezett járások besorolásáról
290/2014.(XI.26.) Korm. rendelet alapján sorrendben a dabasi, aszódi és a ráckevei járást kedvezményezett járássá
jelölje ki.

2016. szeptember

– az önkormányzat úgy döntött, hogy a Nemzeti Kulturális Alap által A Képzômûvészet kollégiuma pályázati felhívására (kódszám: NKA-105174/133) benyújtott pályázathoz szükséges saját erôt, továbbá Presszó elnevezésû térinstallációs mûalkotás elkészítéséhez az önerôn felül
700.000 Ft saját forrást biztosít. A saját forrást a 2016. évi
költségvetésében, a civil Alap támogatási keretösszeg átcsoportosítása terhére biztosítja.
2016. szeptember 26-án a Képviselô Testület:
– az önkormányzat úgy döntött, hogy Pest Megyei kitüntetésre az Év Sportolója díjra Hölle Martint javasolja.
– az önkormányzat úgy döntött, hogy a települési önkormányzatok szociális célú tüzelôanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítô támogatásáról szóló pályázati kiírás alapján
a pályázatot benyújtja, és a pályázathoz szükséges 299.720
Ft önerôt a költségvetésébôl biztosítja, a 107060-1 egyéb
szociális pénzbeli és természetbeni ellátás K48/32 természetbeni szociális ellátás rovat terhére. Újhartyán Város
Önkormányzat vállalja, hogy a szociális tûzifában részesülôtôl ellenszolgáltatást nem kér, de a juttatott tûzifa
összevágása a szociális tûzifában részesülô feladata.
– az önkormányzat úgy döntött, hogy csatlakozni kíván a
hátrányos szociális helyzetû felsôoktatási hallgatók, illetôleg felsôoktatási tanulmányokat kezdô fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsôoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2017. évi pályázati fordulójához.
– az önkormányzat a posta elôtti teret a Lövölde tér részének tekinti és így nevezi el, a Fô utca 33. szám lat kialakított teret és parkolót Presszó térnek nevezi el. A Máris kápolna melletti utat, ami kimegy a Dabasi szôlôkbe Szôlôsi
útnak nevezi el a Képviselô-testület.
– az önkormányzat úgy döntött, hogy a 2016. I. félévi
beszámolót az elôterjesztés szerint elfogadja. Részletes
anyag a www.ujhartyan.hu honlapon megtekinthetô.
– az önkormányzat úgy döntött, hogy a 2016. évi költségvetés módosítását a beterjesztettek szerint elfogadja.
Részletes anyag a www.ujhartyan.hu honlapon megtekinthetô.
– az önkormányzat úgy döntött, hogy a Háziorvosi ügyelet Intézményfenntartó Önkormányzati Társulás 2016. I.
félévi beszámolóját elfogadja. Részletes anyag a www.ujhartyan.hu honlapon megtekinthetô.
– az önkormányzat úgy döntött, hogy az általa alapított
„Egy csepp öröklét” közalapítvány kuratóriumi tag Klemencz Tiborné lemondását elfogadja, és helyére megválasztja Csernáné Derdák Évát.
– az önkormányzat elfogadta a tulajdonában lévô gépjármûvek használatáról szóló szabályzatot.
– az önkormányzat úgy döntött, hogy pályázatot nyújt be
helyi közút fejlesztésre.
– az önkormányzat úgy döntött, hogy pályázatot nyújt be
a Holnap városáért díjra.
Schulcz József polgármester
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ÉRTESÍTÉS ZÖLDHULLADÉK
GYÛJTÉSRÔL
Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy 2016. 09-12. hónapban az NHSZ OKÖT Kft. által lebonyolítva, lakossági
zöldhulladék gyûjtés lesz Újhartyánban a Béla gödörben.
A lakossági ügyfelek a következô idôpontokban (a megadott napon 8-14 óra között) adhatják le zöldhulladékukat:
- 2016.09.26. (hétfô)
- 2016.10.14. (hétfô)
- 2016.11.14. (hétfô)
- 2016.12.12. (hétfô)
A gyûjtôponton minden vevôkóddal rendelkezô lakossági
ügyfél (melyet hulladékdíj számlájával, valamint személyes okmányaival igazolhat) leadhatja havonta maximum
1 m3-nyi zöldhulladékát.
Zöldhulladéknak tekinthetô pl.:
- növényi eredetû hulladék, gally, faág, faapríték, fanyesedék, fûkaszálék, falevél, növényi nyesedékek stb.

Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért
Alapítvány közhasznú közleményei

MEZÔGAZDASÁGI ÔSTERMELÔKET ÉRINTÔ VÁLTOZÁSOK
Az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények,
valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi
CXXII. törvény módosításáról szóló 2016. június 15-én kihirdetett 2016. évi LXVI. törvény a mezôgazdasági ôstermelôkkel kapcsolatosan számos módosítást tartalmaz, amelyek egy része már év közben, 2016-ban hatályba lép. Ezek
a változások nem a jövedelem meghatározásával kapcsolatosak, hanem az ôstermelôkkel kapcsolatos meghatározásokat egészítik ki, illetve az ôstermelôk nyilvántartását és ellenôrzését szabályozzák.

SÉRELMEK A PSZICHIÁTRIÁN

Az ôstermelôkkel kapcsolatos
meghatározások változása

Ha családtagja, barátja, ismerôse, hozzátartozója jogait
megsértették a pszichiátrián, jelezze panaszát az alábbi
elérhetôségeken.
Alapítványunk több mint 20 éve biztosít ingyenes jogsegélyszolgálatot azok számára, akiket sérelem ért a
pszichiátriai kezelésük során.
Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány
Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182.
Telefon: 06 (1) 342-6355, 06-70-330-5384
E-mail: panasz@cchr.hu
Weboldal: www.emberijogok.hu
Minden információt bizalmasan kezelünk!

Változás 2016. július 1-jétôl, hogy mezôgazdasági ôstermelôi igazolvány csak abban az esetben váltható ki, ha a
magánszemélynek belföldön van saját gazdasága.
Saját gazdaság alatt a termelést ténylegesen végzô magánszemély rendelkezési jogosultságát kell érteni a termelési eszközei – ideértve a bérelt földterületet, eszközöket is
–, a termelés szervezése és – a vetômag-bértermelés, a bérnevelés, a bérhizlalás és a kihelyezett állat tartása esetének
kivételével – a termelés eredményének felhasználása felett.
A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvényt (Szja tv.) 6. számú melléklete határozza meg, hogy
mi minôsül ôstermelôi tevékenységnek.

PSZICHIÁTRIAI SZEREK VISELKEDÉSI
PROBLÉMÁKRA?

További információk:
www.nav.gov.hu/nav/ado/szja/Mezogazdasági_osterme20160715.html

Ha gyermeke „tanulási problémára” vagy „viselkedési
rendellenesség” miatt pszichiátriai szereket szed,
és úgy érzi, hogy a gyermek állapota semmit sem
változott vagy rosszabbodott emiatt, keresse az
Állampolgári Bizottság az
Emberi Jogokért Alapítványt.
Az alapítványtól ingyenes tájékoztató kiadvány is
kérhetô a hiperaktivitás témájában.
Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182.
Telefon: 06 (1) 342-6355, 06-70-330-5384
E-mail: info@cchr.hu
Weboldal: www.emberijogok.hu
Minden információt bizalmasan kezelünk!
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Pogácsás Tibor országgyûlési
képviselô úr 2016. 11. 14-én
18.00 – 19.00 óra között
Fogadóórát tart Újhartyánban
a Polgármesteri Hivatalban.

Tisztelt Hunyadi utcai, Fô utcai
és Kossuth Lajos utcai lakók!
Kérjük az ingatlanok tulajdonosait, hogy a
járda melletti fákat, bokrokat az ôszi
idôszakban ritkítsák, metsszék le, és ezáltal
biztosítsák a járdák zavartalan használatát.
Köszönettel: Képviselô-testület
2016. szeptember
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Ebzárlat Pest megyében
A Pest Megyei Kormányhivatal Dabasi Járási Hivatal
Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenôrzô Hivatala
településünk területén a vörös rókák veszettség elleni orális immunizálása miatt, a csalétek vakcina kiszórásának
idôpontjától számított 21 napig ebzárlatot és legeltetési tilalmat rendel el. Pest megyében október 01. és október 04.
közé tevôdik ez az idôszak.
Az elrendelt járványügyi intézkedésekben érintett települések: Alsónémedi, Bugyi, Dabas, Felsôpakony, Gyál,
Hernád, Inárcs, Kakucs, Ócsa, Örkény, Pusztavacs, Táborfalva, Tatárszentgyörgy, Újlengyel, Újhartyán.
Az ebzárlat tartama alatt:
· a tartási helyén minden kutyát és macskát elzárva, illetôleg a kutyákat megkötve úgy kell tartani, hogy azok
más állattal vagy emberrel ne érintkezhessenek; zárt udvarban a kutyák elzárását vagy megkötését mellôzni lehet,
ha azok onnan ki nem szökhetnek.
· kutyát tartási helyérôl csak pórázon vezetve és szájkosárral szabad kivinni.
· a település területérôl kizárólag érvényes veszettség
elleni védôoltással rendelkezô kutyát vagy macskát szabad kivinni, a hatósági állatorvos kedvezô eredményû
vizsgálata után és engedélyével.
· az érvényes veszettség elleni védôoltással rendelkezô
vadászebek, a fegyveres erôk és fegyveres testületek ebei,
a katasztrófa-mentô ebek, a segítô és terápiás ebek, valamint a látássérült embereket vezetô ebek rendeltetési céljuknak megfelelô használatuk idejére mentesek a fentiekben foglalt korlátozás alól.
· az ebzárlat alatt befogott, kóbor húsevôket hatósági
megfigyelés alá kell helyezni az ebzárlat idôtartamára.
· az ebzárlat alatt húsevô állatok összevezetésével járó
rendezvény nem tartható.
További információ a www.ujhartyan.hu honlapon olvasható.

TÁJÉKOZTATÓ
a talált dolgok tekintetében
követendô eljárásról
A polgári törvénykönyvrôl szóló 2013. évi V. tv. 5:63. §-a
szerint:
„5:63. § [A tulajdonjog és az értékesítés során befolyt vételár sorsa, ha a jogosult nem jelentkezik]
Ha a talált dolog tulajdonosa, elvesztôje vagy az átvételre
jogosult más személy az egyéves, élô állat esetén három
hónapos határidôn belül nem jelentkezik, és a dolgon a találó sem szerez tulajdonjogot, a tulajdonjog vagy a dolog
értékesítésébôl befolyt vételár az államot illeti.”
Jegyzô

2016. szeptember

Közbiztonság,
a köz biztonsága
Újhartyán Város Önkormányzata évek óta kiemelt figyelmet szentel a település közbiztonságára. Évekkel ezelôtt felkarolta azt a kezdeményezést, amelynek az volt a célja, hogy a
városban mûködjön egy ôrzô-védô szolgálat. A szervezet vállalt feladata az volt, hogy elôször csak az esti és éjszakai órákban, majd késôbb a nap 24 órájában „járôrözve” felügyelje Újhartyán közbiztonságát.
Arról már több ízben beszámoltunk, hogy a hivatalosan
2012. május 1-tôl indult Újhartyáni ôrzô- Védô Kft., amelyet
Újhartyán Város Önkormányzata hozott létre 100%-ban tulajdonosként, új formában mûködik tovább.
Az önkormányzat saját szakfeladatként látja el a továbbiakban a település közbiztonságával kapcsolatos feladatokat.
A szakfeladat ellátásával kapcsolatban két megoldás közül
választhatott a település vezetése. Az elsô lehetséges megoldás, hogy települési adónemként minden egyes ingatlantulajdonos havi 1000 Ft-nak megfelelô adót fizet.
A második lehetôség, hogy a korábbi gyakorlatot fenntartva
a költségvetésben erre a feladatra elkülönített tételébôl, illetve
a lakosságtól érkezô támogatásokból mûködteti az ellátást.
A város vezetése ez utóbbit választotta. Addig, míg a gazdasági helyzet lehetôvé teszi a költségvetésébôl finanszírozza a
feladatellátás költségeit és bízik abban, hogy a településen élôk
támogatási hajlandósága sem csökken.
A lakosok által befizetett hozzájárulások 1.000.-Ft/hó/ingatlan, eddig is segítették a közbiztonsággal kapcsolatos feladatok
ellátását. Az önkormányzat bízik abban, hogy ez a jövôben
sem változik, hiszen a köz biztonsága egyben a mi személyes
biztonságunk is.
T.A.
A fenntartásához támogatói adományokat a lakosok befizethetik átutalással, vagy csekk formájában, melyet minden házhoz eljuttatunk, illetve a településôrök, a járôrszolgálat tagjaitól kaphatnak.
Újhartyán Közbiztonságáért Közalapítvány
Örkényi Takarék Szövetkezet:
65500068-30035672-54000007

Újhartyán Város Önkormányzata
felvételt Hirdet

Közterület karbantartói
munkakörbe.
2 fô nôi munkaerô jelentkezését várjuk.
Jelentkezni a Polgármesteri Hivatalban
lehet személyesen.
Hétfôtôl–csütörtökig 8.00–16.00
Pénteken 8.00–12.00
5
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Barátsági szerzôdés a németországi Tapfheim városával
Újhartyán városa „Barátsági szerzôdés”-t kötött a németországi Tapfheim városával. Az ünnepélyes ceremóniára népes
küldöttség utazott a bajor kisvárosba. Az önkormányzat képviselôi mellett a civil élet szereplôi, vállalkozók, pedagógusok
ismerkedtek a kisváros életével, közösségeivel. A házigazda,
Karl Malz polgármester és kollégái igyekeztek a kétnapos látogatásba belesûríteni mindazt, amit fontosnak tartottak megmutatni mindabból, ami rájuk jellemzô, ami meghatározza
fejlôdésüket, mindennapjaikat. Az iskola és az óvoda után betekintést kaphattunk a helyi civil szervezetek munkájába.
Több mint 40 egyesület mûködik Tapfheimben. A családfakutatók, a kertészek, a helyi lövészklub, a gyermek táncegyüttes
és zenekarok munkáját ismerhettük meg közelebbrôl. A látogatás során párbeszéd alakult ki a különbözô szervezetek képviselôi között. Párbeszéd, amelynek elsô lépései az ismerkedésrôl, a kapcsolatfelvételrôl, valamint az együttmûködés lehetséges formáiról szóltak.
10 évvel ezelôtt a gyökereinket kutató Lauter Antal talált rá erre a kisvárosra. Közös érdeklôdés, az ôsök kutatása mélyítette a kapcsolatot.
A levelezéseket személyes találkozók, majd vezetôk, magánemberek, civil szervezetek utazásai kezdték tartalommal megtölteni.
Ez év nyarán megtörtént
az elsô hivatalos szerzôdés
aláírása a két város között.
Az ünnepi aktus során a két
vezetô Schulcz József polgármester és Karl Malz polgármester hangsúlyozták, hogy az alap, amelyre a szerzôdés épül
a közös múlt, a közös gyökerek, a kulturális hagyományok
ápolása, a kölcsönös tisztelet.
T. A.

Barátsági Szerzôdés
Tapfheim település, képviseli Karl Malz polgármester és
Újhartyán Város Önkormányzata, képviseli Schulcz József
polgármester között
Tapfheim település és Újhartyán város fent nevezett képvi-
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selôi aláírásukkal hitelesítik a jelen barátsági szerzôdést,
amelyben a baráti kapcsolatok és a kölcsönös megértés megerôsítését
fogalmazzák
meg.
A közös múltra való tekintettel mindkét szerzôdô
fél igyekszik a történelmi
gyökereket, történelmi ismereteket, kulturális hagyományokat és a rokoni
kapcsolatokat tovább kutatni. Mindkét település munkájának a célja, hogy a népi hagyományokat és szokásokat a következô generációk számára megôrizzék.
A szerzôdô felek lehetôségeik szerint igyekeznek a települések közötti kapcsolatot, a már megszerzett barátságokat erôsíteni, valamint támogatni új barátságok kialakulását.
A települések közötti további látogatások célja, hogy úgy
ápolja a meglévô kapcsolatokat, hogy idôt hagy azok növekedésre és elmélyítésére.
Mindkét szerzôdô fél lehetôségéhez mérten támogatja fiatalok és egyesületek cserekapcsolatát.
A Tapfheim település és Újhartyán Város Önkormányzata
közötti barátság megvalósítására a városi és települései képviselôtestületek ugyanúgy közremûködnek, mint az egyesületek, szervezetek és polgárok.

2016. szeptember
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Díjátadó a Templomkertben
Az idei esztendôben augusztus 25-én adták át a települési
elismeréseket, valamint a Hümpfner János és felesége emlékére alapított “A múltból - a jelennek - a jövôért” nevet viselô
díjat.
Az „ÚJHARTYÁNÉRT” kitüntetés adományozható azoknak a személyeknek, közösségeknek, akik folyamatosan, több
éven keresztül kifejtett munkásságukkal az egészségügy, szociálpolitika, a sport, az ifjúság, a kultúra, a mûvészet, az oktatás, a település fejlesztése, a mûemlékvédelem, a környezetvédelem, a közigazgatás és egyéb területen végzett tevékenységükkel kiemelkedô érdemeket szereztek a település fejlôdésében.
Az idei esztendôben ketten veheték át ezt a kitüntetést:
Majer Györgyné, Krejcsi Rozália, nyugdíjas óvodavezetô.
Általános iskoláit Újhartyánon, a középiskolát az ócsai
gimnáziumban végezte. A kecskeméti óvónôképzô fôiskolán
szerzett diplomát. Újhartyánon, a szülôfalujában kezdett dolgozni, ahol hamar az óvoda vezetôje lett. Az általa vezetett intézmény hamar komoly hírnévre tett szert. Bemutató foglalkozások, a környék gyakorló óvónôinek rendszeres szakmai látogatása megerôsítette abban, hogy jó úton jár. Több évi eredményes, lelkiismeretes munkája után a család Budapestre költözött. A fôvárosban elôször óvónôként, majd rövid idô után,
egészen a nyugdíjazásáig óvoda-vezetôként dolgozott. Szakmai elismerések hosszú sora jelezte, hogy jó úton jár. Nyugdíjazását követôen hazatért. Közéleti tevékenységét itt is folytatta. A Nyugdíjas klub énekkarának és tánckarnak meghatározó tagja lett. Talán egyik legjelentôsebb tevékenysége az
Irodalmi – és Helytörténeti Társaskör létrehozása volt. Az ô
ötlete volt a szervezet létrehozása, amelynek azóta is fô szervezôje és vezetôje. A 15. évfordulóját ünneplô Pátria Énekegyüttesnek is alapító tagja, szerepléseikkel fellendítik a környék kulturális életét. Példát mutat sok kortársának abban,
hogy hogyan éljék meg boldogan nyugdíjas éveiket. Érzi és
tudja, hogy az önkifejezés különbözô módjai, a kultúrában,
mûvészetekben való aktív részvétel, az alkotás, a teremtés a
mûvészi kiteljesedés mellett építi a személyiséget, hozzájárul
a mentális egészség megtartásához.

2016. szeptember

Orosz János, Újhartyán plébánosa, püspöki tanácsos
Orosz János püspöki tanácsos Kiskundorozsma, Sándorfalva, Nagykáta, Isaszeg majd Hernád után érkezett Újhartyánba
1986. augusztus 20-án. Pályája során fô vezérlô elvnek Jézus
biztatását tartotta: „Taníts!” Jézus hitvallását tanítja a szószéken, a temetôben és a mindennapi életben. Immár 30 esztendeje az életét kitölti az újhartyáni közösség szolgálata, tanítása. Munkássága alatt csak a falut és az itt élô emberek javát
szolgálta. Felelôsséggel vigyázta, óvta Újhartyán egyetlen
mûemlék épületének állagát, az 1776-ban épített római katolikus templomot. Az általa kezdeményezett és megvalósított beruházások listája tekintélyes. Papi szolgálata alatt megtörtént
a tetôszerkezet, majd a toronyóra rekonstrukciója, az orgona
felújítása, a térkövezés, valamint a fûtéskorszerûsítés. A templom pincéjében évtizedek óta a sarokban álló ólomüvegablakok is a restaurálást követôen a méltó helyükre kerültek. Az
elmúlt 30 év eredménye az útszéli keresztek, a Mária-kápolna
felújítása, a parkosítás, a temetô új kerítése, a ravatalozó, a
Lourdi barlang, valamint a templom melletti kereszt és a Nepomuki szobor felújítása. A rábízott tárgyiasult értékek megóvása mellett az Atya fô feladatának tekintette és tekinti a tanítást. Ki tudja már megszámolni azt a sok embert, akinek halálos ágyán feladta az utolsó kenetet, vagy éppen a sok kisgyermeket, akit megkeresztelt.
Hümpfner János és felesége emlékére alapított „A múltból
– a jelennek – a jövôért” díj 2016. évi díjazottja: a Sásdi család
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Tisztelet és hála…
A Sásdi család tagjai több mint fél évszázada tevékenyen
hozzájárulnak Újhartyán, valamint Újhartyán közösségének
gyarapításához. Tagjai lokálpatrióták, akik igényt és tenni akarást éreztek és éreznek magukban ahhoz, hogy aktív részt vállaljanak a település jövôképének formálásában. Annak a településnek a fejlôdéséhez járultak hozzá, amelyben a közösség
fô pillére maga a család. A nagyapa (Fajth Lôrinc) az 1950-es
évek nehéz idôszakának, Hümpfner Jánossal közösen, igazságtalanul meghurcolt tagja volt. Mindketten az akkori falu
vezetôi, köztiszteletben álló személyei voltak, akik egy jobb
és igazságosabb jövôt akartak. Sásdi Antal az 1950-es években a falu köztiszteletben álló pedagógusa volt. Munkájával
tiszteletet és elismerést vívott ki magának. 1961-ben, a
mezôgazdasági átszervezések hatására alakult, Újhartyáni Új
Élet Mezôgazdasági TSzCs elnöke lett. A legfontosabb üzenet
a családjuk körébôl nem az, amit szavakkal mondtak el, hanem amit beszéd nélkül is megérezhettünk: az, ahogyan az
élethez viszonyultak és viszonyulnak. Magdi néni irányításával alakították úgy az életet, hogy tudták, a családi gyökerek
nagyban befolyásolják egy ember jövôjét, elérhetô céljait, társadalomban való mozgásterét. Dr. Sásdi Antal, Újhartyán tiszteletbeli polgára, a Péterfy Sándor utcai Kórház - Rendelôintézet és Baleseti Központ Fôigazgatója. Több mint 2 millió ember ellátása tartozik hozzá. Dr. Sásdi Endre Dabason háziorvosként, sportorvosként dolgozik. A gyógyítás mellett folytatva a szülôi hagyományokat, felügyeli és koordinálja a családi
gazdálkodást.
Tölli Andrea

A szeptemberi Hartyánfeszt ,vidám kánikulai hangulatában
mi már kicsit a másnapra készültünk.
Másnap vasárnap keresztelôre indultunk a templomba. Újhartyán az elôzô napi fesztivál hangulat zsongása után már
megnyugodott, elcsendesedett a tûzô nap sugarai ragyogták be
a templom elôtti gyönyörû teret. Ebben a rohanó világban a
templomba belépve békesség tölti el az ember lelkét.
Eszembe jutott hogy 33 évvel ez elôtt János atya keresztelte a lányomat ,aki most boldog anyaként áll a keresztelô kút
elôtt. Boldogság és meghatottság töltötte el szívemet hogy az
évek röptével a lányom után elsô unokámat is , most meg ezen
a vasárnapon második kis unokámat is János atya kereszteli.
Négy kisbabának volt aznap a keresztelôje. Ahogy a szertartás után leült közéjük és mosolyogva nézte ôket ,áradt a tekintetébôl a szeretet ,a hit ereje ami majd reméljük a gyermekeknek is erôt ad a jövô boldog és küzdelmesen reményteli
perceiben.
Tisztelet és hála kísérje János atyánkat további szolgálatában s Isten óvja ôt erôben,egészségben a hit rendíthetetlen
erejében !
L.S. Ildikó

(Fotók: Szikszay Mária)
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Nagymarosi alkotótábor – 2016. augusztus 1-6.

A nyár derekán 20 újhartyáni tanuló és 2 tanár befészkelte
magát a nagymarosi Panoráma Panzió tetôtéri szobáiba – illetve a Dunával párhuzamosan húzódó teraszába, ami úgy 5-6
méterre volt a Duna csábító vizétôl. A terasz mellett húzódó
sétány és a jó minôségû kerékpárút jó alkalmat kínált arra,
hogy a járókelôk bátran betérjenek az utcáról. A teraszon
ugyanis 12 festô és 8 agyagozó újhartyáni iskolást láthattak,
amint kötényben, palettával és
ecsetekkel a kezükben szebbnél
szebb, a környéket ábrázoló fotót másolnak a vászonra, illetve
érdekesebbnél érdekesebb kisplasztikákat készítenek agyagból, majd kiteszik a terasz párkányára száradni – persze jól
látható
helyekre,
hogy
kellôképpen felébresszék a járókelôk, nagyon sokszor angolul vagy németül beszélô külföldiek figyelmét. A rövid beszélgetések felkeltették a gyerekekben azt az érzést, hogy milyen nagyszerû dolog az, amikor az anyanyelvükön kívül más nyelven is meg tudják magukat értetni.
Nagy élmény volt munka közben egy nyugalmazott
mentôtiszt autentikus múltidézését hallgatni svábul, majd magyarul. Laci bácsi a helyi svábok (ulmiak ôk is!) életérôl mesélt délelôttönként.
A délutánok sem maradtak élmények nélkül. Errôl Zsuzsa
néni gondoskodott: visegrádi séta, bobozás, túra a Hegyes-

2016. szeptember

tetôre, a Börzsöny egyik legszebb részére, ahol a teljes Dunakanyar látható, királyréti kisvonatozás és hajtányozás, nagymarosi séták a parton, strandolás a Dunában, fagyizás az Édeske nevû cukrászdában, hajókirándulás, sok közös játék, vetélkedés, filmnézés jellemezte a munkás délelôttök utáni idôszakot.
A festés úgy tûnik, kezd beépülni az életünkbe. 2015 nyarán a Bagolyfészekben töltöttünk el egy hetet. Régi sváb
életképeket színeztünk át mai
szemmel. Tavasszal hasonló
témával nyertünk el egy
nemzetiségi pályázatot. 3 hónapig dolgoztunk a képeken.
Majd idén nyáron – nem titkoltan – sváb gyökerekkel
rendelkezô helyszínt keresve
találtunk rá a Dunakanyar
egyik gyöngyszemére, Großmaroschra. 2017-ben pedig a
Baranya megyei Liptód községbe készülünk tájat festeni. A környéken még sokan
beszélik az egykori betelepülôk nyelvét. Közben megszületett
a csoportunk neve is, amely a késôbbiekben „Nemzetiségi
Festômûhely”-ként szerepel majd.
Végezetül szeretném megköszönni annak a 17 „mûvészetis” és 3 „külsôs” munkatársamnak ezt a csodálatos dunai nyarat, mely 8 festmény formájában remélem, sokakhoz eljut
majd!
Radóczy Károly tanár
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Nyári élet a Bagolyfészekben!
Mozgalmasra sikeredett ez a nyár is a
Bagolyfészek életében.
Megkezdtük a táboroztatást már az iskolai idô alatt, a budapesti Hartyán iskola
két osztálya is itt készült a német nyelvvizsgára, még május végén, június elején,
2 x 1 hétig.
ôket követték a mi iskolásaink 2 x 1
hetes táborban, elôször az alsósok, majd a
felsô tagozatosok.
A Bagolyfészek szervezésében 2 x 1
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hetes kézmûves napközis táborban vehettek részt a gyerekek, ahol különbözô
technikákkal ismerkedhettek meg, nemezeltünk, festettünk, quillingeztünk, agyagoztunk Magdi nénivel, fafaragás volt
Dáviddal, varrtunk, a lányok hímeztek,
fusingoltunk, emellett sütöttünk muffint,
palacsintát, méteres kalácsot.
Ebben az évben a Sváb fiatalok már
önállóan szervezték és bonyolították le a
hagyományos sütôtábort, immár 4. alkalommal.
A táborok mellett természetesen más
programok is voltak, vendégül láttuk a
Leader akciócsoportok képviselôit az ország különbözô pontjairól egy délutáni
megbeszélésre, ôk szeptember végén többek között Újhartyánba is hoznak vendégeket az európai vidékfejlesztési konferencia keretében.
Jártak nálunk kihelyezett ülésen a Pest
Megyei Német Önkormányzat képviselôi.
És természetesen a helyi civil szervezetek folyamatosan igénybe vették a ház
adta lehetôségeket, használatba került a
kemence, a pince és a terem egyaránt.
Fôztünk meggylekvárt, készítettünk
bodzaszörpöt, ajándéktárgyakat a német
útra, és sorolhatnánk még. Tartalmas, élményekben dús nyarat zártunk.
FT
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Bagolyfészek – Térítési díjak
A Képviselô testület 2014. évben döntött az Ifjúsági szálló és kézmûves mûhely, másik nevén „Bagolyfészek” és a hozzá tartozó pince
helyiség (2367 Újhartyán, Újsor u. 3.) használatáról és térítési díjairól
az alábbiak szerint: Szoba: 2000 Ft/fô/éj.
Ingyenes az önkormányzat által támogatott táborok, programok
alkalmával, testvér települések képviselôi számára, testületi határozat alapján.
Konyha használat: Ingyenes: helyi bejegyzett és nem bejegyzett civil szervezeteknek, önkormányzati rendezvényekre, gyerekeknek szervezett programokra, az iskola és óvoda által szervezett
programokra, a ház profiljába illô tevékenységekre a ház által szervezett programokon kézmûves foglalkozások minden korosztály számára, helyi lakosoknak, nyári táborok alkalmával a résztvevôknek
testületi határozat szerint.
Fizetôs: a ház profiljába illô tevékenységekre a fentiekben nem
szereplô újhartyáni magánszemélyek számára, és helyi vállalkozások számára külön szerzôdés alapján elôre az alábbiak szerint:
Kaució: 10.000 Ft/alkalom.
Konyha használata fôzésre, sütésre, ilyen jellegû tanfolyamokra: 4 000 Ft/óra. Konyha használata kézmûves foglalkozásra: 2000 Ft/óra.
Terembérletre: 2000 Ft/óra
Pince használat: Egyedi testületi döntés alapján.
Házirend – Bagolyfészek
1. Az épület használatára minden esetben egyedi szerzôdést kell
kötni, amely tartalmazza a munkavédelmi, balesetvédelmi és tûzvédelmi elôírásokat, melyeket be kell tartani, valamint a kaució és bérleti díj összegét.
2. A konyha helyiség befogadó képessége max 20 fô, a szállás
befogadó képessége 2 db szobában 10 -10 fô.
3. Az intézményt rendezvényre éjfélig lehet igénybe venni. Zárás
a Járôrszolgálat feladata.
4. Az Intézmény udvarába beparkolni TILOS!
5. A helyiséget záráskor rendezett, kulturált állapotban kell otthagyni, ellenkezô esetben a takarítás költségét ki kell fizetni, ami
10.000.-Ft/alkalom.
6. A házirend az intézmény valamennyi dolgozójára és a helyiségeket igénybe vevôkre egyaránt vonatkozik.
7. A ház helyiségeinek használatára minden Újhartyán közigazgatási területén élô lakosnak joga van, amennyiben a közösségi ház által nyújtott szolgáltatásokat kívánja igénybe venni.
8. 14 év alattiak csak felnôtt kísérôvel és annak felügyelete alatt
használhatják a közösségi házat illetve vehetik igénybe a közösségi
ház által nyújtott szolgáltatásokat.
9. A közösségi ház rendelkezésre áll intézmények, civil szervezetek, az önkormányzat és magányszemélyek által szervezett rendezvényekre, amennyiben nem zavarja a közösségi ház által nyújtott
programokat.
10. A rendezvények ütközése esetén a ház vezetôje jogosult dönteni a következô alapelvek szerint: elsôbbséget élveznek a rendszeres programok és az önkormányzat rendezvényei, ill. azok a programok, amelynek megtartására az igény elôbb érkezett.
11. A ház profiljába nem illeszkedô rendezvények lebonyolítására
nincs lehetôség.
12. Magánszemélyek anyagi haszonszerzési céllal nem használhatják az épület helyiségeit, berendezéseit.
13. Klubok, foglalkozások, gyerekprogramok, egyéb rendezvé-
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nyek tekintetében a helyiség(ek)et igénybe vevô felelôsséggel tartozik az épület berendezési tárgyainak épségéért. Károkozás esetén a
helyiséget igénybe vevô anyagi kártérítésre kötelezhetô.
14. A helyiségeket az azt igénybe vevôknek csak a célnak megfelelôen szabad használni, a használat során keletkezett szemetet,
egyéb hulladékot, a helyiség használója köteles összeszedni.
15. Az épület berendezési tárgyait, és a technikai felszereléseket
használni csak a dolgozók engedélyével lehet.
16. Az internet használata tartalmilag szabad, mindaddig, amíg a
használó nem sért erkölcsi, etikai, törvényi kereteket.
17. A közösségi házba behozott tárgyakért és az épület elôtt hagyott jármûvekért felelôsséget nem vállalunk.
18. Dohányozni csak a kijelölt helyen szabad.
19. A rendszeres vagy többnapos programok, képzések, valamint
a teljes ház igénybe vételének napi bérleti díja egyedi megbeszélés
tárgyát képezi.
20. A közösségi ház infrastruktúrája, termei elôzetes, írásban történô foglalás alapján vehetôk igénybe.
21. A foglalásnak tartalmaznia kell:
– ki szervezi a rendezvényt (milyen cég, vagy szervezet)
– milyen rendezvény lesz
– ki vállalja egy személyben, anyagi és erkölcsi tekintetben és teljes mértékben a felelôsséget a rendezvényért
– mikor és milyen idôtartamú lesz a rendezvény
– a várható létszám
– a ház mely részét milyen eszközeit veszik igénybe
– a felelôs személy elérhetôsége
– a felelôs személy aláírása, mely igazolja, hogy a házirendben
foglaltakat tudomásul veszi, a a házirend betartja és betartatja.
22. A rendezvény, vagy alkalom csak abban a témában, tevékenységben történhet, amire kérik.
23. A házban csak azok tartózkodhatnak, akik a rendezvényre hivatalosak, akiket a felelôs személy beenged és értük felelôsséget
vállal.
24. A rendezvényért felelôs személy a kulcsot a rendezvény megkezdése elôtt 1 órával, vagy egyedi megbeszélés szerint veheti át a
ház vezetôjétôl, vagy a megbízott dolgozójától.
25. A házban tartózkodók kötelesek kulturált magatartásukkal,
megfelelô viselkedésükkel a közösségi érintkezés szabályait betartani.
26. Minden jelen levônek ügyelni kell a ház gazdaságos üzemeltetésére ( pl. víz, villany stb)
27. Az általános tûzrendészeti és balesetvédelmi elôírások betartása mindenki számára kötelezô.
28. Tilos az épületbe élô állatot behozni.
29. A ház vezetôje, a fenntartó szervezet, testület bármely tagja
jelen lehet minden rendezvényen, akár ellenôrzési minôségben is.
30. A ház használata alkalmával a konyhát élelem elôkészítésére,
fôzésre, mosogatásra igénybe lehet venni, de az esetleges megbetegedésekért, balesetért a helytelenül eljáró személy felel.
31. Ittas, kábult személy a közösségi házban nem tartózkodhat.
32. Az épület elhagyásakor kérjük ellenôrizzék a villany és a fûtés
lekapcsolását, valamint az ablakok, ajtók bezárását.
33. A házirend be nem tartása a házból való kizárást vonja maga
után.
Bejelentkezés Hornyák Gyulánénál a helyszínen vagy a 0620/350-45-03 telefonszámon. Lehetôség van a helyiséget kibérelni
minden Újhartyáni lakosnak, névnap, születésnap, kisebb családi
rendezvényekre, baráti összejövetelek (kivéve lakodalom) alkalmából, betartva a helyiség/fô korlátozást!
Jegyzô
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GASZTRONÓMIAI KULTÚRÁNK TOVÁBB ÉL
Identitásunk több elembôl épül fel. Hozzá tartozik - többek
között – közös anyanyelvünk, történelmünk, zene- és tánckultúránk, hagyományaink és gasztronómiai szokásaink. A mostani cikkben gazdag gasztronómiai kultúránkat szeretnénk kiemelni, melyet
országos szinten is kiemelkedô
módon
sikerült
megôriznünk Újhartyánon
a mai napig. Akárcsak városunk egyik legvonzóbb
rendezvényére: a Hartyánfesztre, vagy az immáron
4. alkalommal megrendezett Sváb Sütôtáborra gondolunk: egy dolog biztos,
sváb
ételspecialitásaink
egészen biztosan megmaradnak az utókor számára.
Még 2013-ban vettünk
részt az elsô sütôtáborban
Hornyákné Fajth Teréz és a
Hercel
Sváb
Hagyományôrzô Egyesület szervezésében. A kiinduló ötlet
az volt, hogy a fiatalabb
generáció tagjai is elsajátítsák a hartyáni sváb ételspecialitások elkészítését. Az
elsô két sütôtábor még Teréz néniék udvarában családias környezetben került megrendezésre, majd a tavalyi évben már a
Bagolyfészek szolgált a tábor minden igényt kielégítô helyszínéül. A három tábor során a Hercel Egyesület és Farkasné Kati néni segítségének köszönhetôen már számos fiatal vált magabiztos sváb szakácsnôvé, ezért az idei évben elsô alkalommal mi, hartyáni fiatalok vállaltuk át a tábor megszervezését.
Az idei sütôtábor több újdonságot is tartogatott, mivel több,
mint 20 résztvevônk közül érkeztek vállalkozók Dunaharasztiból, Zsámbékról, Nógrád és Bács-Kiskun megyébôl is. A héten fogadtunk vendégeket a Csömöri Német Nemzetiségi Önkormányzat részérôl, illetve a rétes napon meglátogatott bennünket Schuth János a Neue Zeitung fôszerkesztôje is.

Újítás volt továbbá, hogy a fárasztó napok végén különbözô
programok, mint például: sváb népdaltanulás, német nyelvû
filmklub és medencézés is várt a kikapcsolódásképpen a résztvevôkre.
A szakácsnô jelöltek a héten a smórni, a labdarózsa, a
„nyújtós” rétes és a cimetkrofni elkészítésével ismerkedhettek
meg, illetve minden nap leves is került az asztalra.
A szakácsnôk listája is bôvült, Farkas Györgyné Kati néni
mellett, a labdarózsa napon a Lilaakác nyugdíjasklub tagjai
Márton Antalné Teréz néni és Kaldenecker Jánosné Ilonka néni segédkezett, illetve a rétes napon Rizmajer Istvánné Teréz
néni is a segítségünkre volt.
Meg kell említeni külön Lang Anitát is, aki már a 3. sütôtáborában vett részt és immáron már profi szakácsnôként fogta
össze a lányok munkáját.?
Köszönjük mindenkinek, aki hozzájárult ennek az ízekben
és élményekben gazdag hétnek a létrejöttéhez! Külön köszönet Újhartyán Város Önkormányzatának a sütôtábor támogatásáért!
U. i. Kati néni megjegyezte, hogy a lányok olyan ügyesek
voltak, hogy jövôre már a legendás vajas kifli megtanulásával
is megpróbálkozhatunk!
Surman-Majeczki Martin
képviselô - Pest Megyei Német Önkormányzat
tag - LdU Ifjúsági Bizottság
alelnök - Hartyáni Sváb Fiatalok Baráti Köre
Mintha tegnap történt volna, tíz évvel ezelôtt a nemzetiségi önkormányzat akkori testülete és települési önkormányzata úgy döntött: ünnepi légkört teremt a helyi sváb
gasztronómiának, bemutatkozást kínál a településen mûködô hagyományôrzô német nemzetiségi együtteseknek,
civil szervezeteknek.
Mára már a tízedik Fesztet szerveztük meg. Közel 20 helyi civilszervezet és nyolc vendégtelepülés gasztronómiai
bemutatkozása, ill. azok hagyományôrzô együttesei, ebbôl
három határon túli emelte idén a színvonalat! Hartyáni sváb
szakácskönyvünknek idén bemutathattuk a német nyelvû
változatát is. Kortárs és amatôr mûvészek, hobbigyûjtôk kiállítása színesítette még a palettát. Évek óta élôzenei koncerten csúcsosodik ki az egész napos jó hangulat. Idén a
CSÍK Zenekar fokozta az esti jó hangulatot. Közel 3000 látogatója volt az egész napos rendezvénynek, és végre az ország is felfigyelt ránk a közmédia jóvoltából. Országos Tv
csatorna is hírt adott rólunk.
Köszönet a támogatóknak, köszönet a szervezôknek, a
résztvevô vendégeknek, táncosoknak énekeseknek, helyi
civileknek és köszönet a hús felajánlásokért!
LA
Kedves olvasóink a jubileumi X. Hartyánfeszt fergeteges
hangulatát, minden ízét és résztvevôjét nem tudjuk minden
részletében fotókon itt visszaadni. Így fogadják szeretettel
ezt az ízelítô fotóválogatást További hangulat fotókat találnak Újhartyán város és a fotósok közösségi internetes oldalain.
A fotókat készítették,Paraczky László (Szenttamás), Fajt
Kleineisel Mária és dr. Szikszay Péter (Újhartyán)
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Tizedik jubileumi HARTYÁNFESZT
Edelweiss Tánccsoport – Detta – Románia

Edelweiss Tánccsoport – Detta – Románia

Újhartyáni Német Nemzetiségi
Gyermekvár Óvoda csoportja

Ceglédberceli Német Nemzetiségi Tánccsoport

Vecsési Német Nemzetiségi Tánccsoport
Harta Német Nemzetiségi Tánccsoport
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Tizedik jubileumi HARTYÁNFESZT
Szlovén Tánccsoport – Bovec Szlovénia

Hartyáni Sváb Fiatalok Baráti Köre

Csík zenekar

Szenttamás – Szerb tánccsoport

Szenttamási vendégeink tánc- és ének csoportjai
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„A kutyáddal töltött idô, soha nem elpazarolt idô!”

Beszámoló az V. Újhartyáni Vizsla Túra Fesztiválról
„A kutyáddal töltött idô, soha nem elpazarolt idô!” - mondjuk mi, vizslások! Tulajdonképpen mennyire igazunk is van.
A Vizsla Túra tulajdonképpen majd 10 éve mûködô vizslás
közösség, amit Tollár Mónika alapított Emma nevû vizslájával
2007-ben.
Olyan lelkes emberek alkotják, akik szeretik a természetet
járni, azonban képesek nem otthon hagyni négylábú családtagjaikat sem.
Vizsláink szépen összehangolódnak a kirándulások során a
gazdáikkal és fajta társaikkal. Szerencsére felébred Magyarország és egyre több helyen nyitottak a kutyások felé, legyen az étterem, kávézó vagy szállás. Már a Balatonon is nyílnak
kutyabarát strandok, így egyre több helyre tudok utazásokat, kirándulásokat szervezni, ahol
akár egész hetet tölthetünk el barátaink és vizsláink társaságában. Biztosan tudják, hogy milyen jó kiszakadni egy kicsit a mókuskerékbôl.
Manapság szinte az jelenti a gondot, ha elutazunk, kire hagyjuk kutyáinkat, ezért inkább magunkkal
visszük. Higgyék el, ôk jobban élvezik, mint mi, így a kötôdés
is erôsebb lesz, no és annyira hálásak tudnak lenni! :)
A szombati X. Hartyánfeszt másnapján vasárnap került
megrendezésre már hagyománynak tekinthetô Vizsla Túra
Fesztivál. Idén jubiláltunk. Ötödik alkalommal találkozhattak
Újhartyánban a vizslások. Nem mindennapi esemény volt a
mostani, hiszen Magyar Rekordkísérlethez készültünk. Az érdeklôdôk hatalmas LED falon kísérhették figyelemmel az egyre növekvô résztvevô vizslák számát.
Örömmel hozom ezúton is nyilvánosságra, hogy Magyar
Rekord született, amivel a vizslások és Újhartyán is, hivatalos
rekorderek lettünk.
A résztvevôk létszáma bennünket is meglepett, hiszen 300
kutya és 579 személy még nem találkozott korábbi újhartyáni
vizslás rendezvényen és a Vizsla Túra történetében sem. A rekord pedig már hivatalosan és hitelesítve is 245 vizsla vett
részt “Legtöbb vizsla egy idôben egy helyen - Újhartyánban”.
Tudomásul kell venni, hogy a „vizsla nem kutya.” A vizsla,
az vizsla. Remélem senkit nem bántottam meg, de elfogult vagyok. Nem kicsit, nagyon! :)
A legtávolabbi vendégünk Írországból, Dublinból érkezett
városunkba, míg hazai viszonylatban, Nyíregyháza, Debrecen,
Hajdúdorog, Szekszárd, Ajka, Balassagyarmat (csak, hogy a
leg-messzebbieket, a 150 km felettieket említsem) tarják a rekordot. Természetesen a szomszédságból is érkeztek vendégek,
mint Dabas, Hernád, Monor, Pilis, Cegléd, Albertirsa, Inárcs,
Kakucs valamint Örkény, Ócsa és Újlengyel. Minden kutya (és
gazdi is) névre szóló emléklapot kapott, hogy itt jártak Újhartyánban.
A délelôtti regisztrációt követôen születettek légi felvételek,
emberekbôl sikerült a „Vizsla Túra” feliratot rajzolni a Béla
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Gödör zöld talajára, majd a rövid 6 km, illetve kicsit hosszabb
11 km-es túrára indultunk. Göndörné Frajka Gabriella
(jegyzônô) illetve Lauter Krisztián és családja is velünk túráztak. Olyan mérhetetlenül büszke vagyok rájuk, hogy ebben
a szeptemberi meleg idôben is velünk tartottak. Jól jött volna
néha egy - egy árnyékot adó felhô. A túra során pihenôt tartottunk a „Jójárt Benô” tanyán, ahol a Horka Íjászainak lelkes
csapatával találkozhattunk. Gondolhatják, mennyire meglepôdtek ennyi vizsla láttán! Két vizslamentô egyesület gyûjtött adományokat a gazdátlan vizslák számára. A visszaérkezô túrázókat pedig kirakodóvásár és játékos vetélkedô fogadta.
Amíg a versenyzôk vicces akadálypályán
játszottak, addig a nézôk 1600 darab házi
lekvárral töltött palacsintát fogyaszthattak el
jóízûen, amit a helyszínen a vizslatúra stáb
négy ügyes hölgy tagja Földvári Nagy Viola, Kajdácsi Rita, Kajdácsi Viktória és Csenki Dóra készítettek el. Hatalmas feladat volt
és persze sikere is! Idén már volt olyan hartyáni is, akik kutya
nélkül látogatták a programokat. Ha idén Ön nem volt ott, legközelebb várni fogjuk, hiszen biztos vagyok abban, hogy
jövôre is készülünk valami meglepetéssel. Délután 14 órától a
nagy sikerû Kreatív Kávé kézmûves foglalkozás színesítette a
napot. A programon bárki részt vehetett, akik szerették volna
kipróbálni festôi kreativitásukat. Már többször részt vettem
ilyen foglalkozáson és csak ámultam, hogy ilyesmire is képes
vagyok, pedig elhihetik, semmi tehetségem sincs hozzá. Az alkotásom pedig még Nekem is tetszett, ami látványosan díszíti
otthonom falait. Az egész napos Állatorvosi ügyeletet Dr. Rausch Ferenc vállalta! Szerencsére nem volt rá szükség, hogy
felkeressük. A program 16 órakor ért véget. Vendégeink elégedve viszik Újhartyán jó hírnevét, vendégszeretetét szerte az
országban. Néhány eltévedt érkezô vendégünk meglepôdve
adott hangot annak, hogy Újhartyán mennyire szép és élhetô
kisváros. Annyira jó volt ám ilyeneket hallani!
Itt ragadnám meg az alkalmat, hogy köszönetet mondjak az
újhartyáni lakosoknak, akik kilátogattak a helyszínre, továbbá Újhartyán Város Önkormányzatának illetve a Német
Nemzetiségi Önkormányzatnak, Tollár Mónikának, a Vizsla Túra alapítójának, amiért tárgyi eszközökkel is segítették
ezt a nagyszabású rendezvényt. Köszönet a Hermann Szikvíz,
Újhartyáni Vízmû, valamint a MALOM-táp támogatását,
akik már évek óta segítik a rendezvény színvonalát emelni.
Végül pedig vissza térek az írásom elejére, miszerint “A kutyáddal töltött idô, soha nem elpazarolt idô!”, amely mennyire
jól tükrözi, hogy az ország vizslásai eljöttek Újhartyánba rekordot állítani. Mi mással fejezhetném be ezt a rövid beszámolót, mint hogy “Mindenkinek szüksége van szeretetre és VIZSLÁRA”
Kollár Mihály +3620/924 1220
https://www.facebook.com/kollar.mihaly
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A Világ két keréken IV.
Elég szeszélyes idôjárásunk volt a nyáron, igaz a tavaszra,
vagy az ôszre mondták korábban ezt a jelzôt. Voltak nagyon
meleg napjaink és bizony sok olyan is, ami nem illett a nyári
napok közé. Egy olyan nyári túráról írok most, ahol ugyanígy
rekkenô hôség és néha szakadó esô volt a társunk túrázásunk
során. Sokat hallottam korábban Én is már Montenegróról, de
azelôtt sosem jártam ott, aztán szerencsére úgy hozta a sors,
hogy sikerült kétszer is ott túráznunk és remélem jövôre is újra részese lehetek egy újabb Montenegrói túrának.
A túra 8 napos volt ezért az elmesélésére talán az egész újság lenne elég. Montenegróba egy kis kerülôvel jutottunk el.
Kocka barátunk, aki egyben a túravezetônk is, valamiért eddig
elkerülte a Szerbiai túrákat. De talán rövidesen arra is gurulunk majd. Szóval tettünk egy kis kerülôt. Horvátországra léptünk ki a Dunántúlról és lemotoroztunk Boszniába, majd innen tovább egy éjszakai pihenô beiktatásával Montenegróba
gurultunk. Montenegró egy kicsi ország, sokkal kisebb, mint
Magyarország és népessége is jóval 1 millió alatt van. A Balkán szívében van és talán azért is nem választottuk akkor a rövidebb utat, mert Szerbián keresztül Koszovó közelében jutottunk volna el célunkhoz. Montenegró szomszédjai délrôl már
Albánia és Macedónia. De menjünk csak sorban. Az elsô jelentôsebb megállónk Bosznia-Hercegovinában volt, Mostarban, ahol éjszakáztunk. Egy nagyon kedves Hotelben szálltunk meg, ahol igazán barátságosan fogadtak bennünket. A
Motel nagyon szép és modern volt, de a mellette lévô épületek
bizony a háború nyomait hordozták még. Ha már Mostarban
vagyunk természetesen kötelezô megnézni az óvárost és az ott
található híres Mostari Öreg hidat. A dél-szláv háború idején
teljesen lerombolták ezt a gyönyörû mûemléket. A helyreállításában mi Magyarok igen jelentôs részt vállaltunk. Jól sikerült, eredeti formájában és szépségében látható ismét a kôhíd.
Csak gyalogosan járható és a járófelülete rendkívül tréfás,
mert a burkolata hihetetlenül csúszós talán márvány és azért,
hogy mégis lehessen járni rajta igen komoly kereszt-bordák
keresztezik a járó felületét.
A Mostari hidat 1566-ban fejezte be egy török építész, a
szultán megbízásából dolgozott, mert Nagy Szulejmánnak
erôs hídra volt szüksége, amely elbírja a katonákat, lovakat és
az ellátmányt, hogy jól leigázhasson bennünket. Sajnos semmilyen irat, terv nem maradt fel a hídról és azt csak fényképek

16

és a Neretva folyóba robbantott, még megtalálható darabokból
lehetett rekonstruálni. A híd egykor a világ legszebb és legösszetettebb kôhídja volt. Szerencsére ismét használhatjuk,
csodálhatjuk.
Másnap folytattuk utunkat Montenegróba. Innentôl sajnos
csapongok a túra útvonalai között és nem is próbálom követni
az eredeti sorrendet. Megérkeztünk tehát és a fôváros Podgoricától kb. 20 km-re volt szállásunk foglalva egy meglepôen
gyönyörû és modern szállodában. Az ára rendkívül kedvezô
volt és szolgáltatásai hihetetlenül kiemelkedtek a környék
szállásai közül. Hotel Perjanik volt a szállásunk és Danilovgrádban a Podgoricába vezetô fôút mentén helyezkedik el.
Minden nap innen indultunk felfedezni Montenegrót. Valóságos látványosságot nyújtottunk a túrák során, mert mintegy 20
motorral voltunk és így hamar elterjedt, hogy a magyar Honda
Varadero Club túrázik az országban. Nekünk is sok csodálónk,
érdeklôdônk volt. Rendkívül barátságosak voltak és tolerálták
mindenhol, hogy a motoros kígyó nem kis felfordulást okozva
közlekedik a sokszor szûk, egysávos utakon. De maradjunk az
érdekességeknél. Montenegró igazi kétarcú ország. Óriási különbség van az igazi Fekete hegyek (hiszen Montenegró ezt
jelenti) között élô emberek világa, életszínvonala és a lassan
horvát tengerparthoz hasonló üdülô övezetté fejlôdô parti részek közt. Nagyon sok Nemzeti Park van a kicsi országban és
csodálatosak, érintetlenek és talán az UNESCO még idôben
tette ôket Világörökségi védelem alá, hogy unokáink is láthassák majd az érintetlen csodákat. A következô élményünk a
Shkodria tó volt, ami más néven Skadarsko Jezero. A Balkán-félsziget legnagyobb tava az albán és a montenegrói határvidéken található. Természeti kincseit tekintve egész Európa egyik leggazdagabb faunájával rendelkezô tó fô különlegessége kontinensünk egyik utolsó pelikánközössége. Kristály
tiszta vízében a hajókiránduláson vettünk részt és azt hiszem
nem hivatalosan, még egy fürdôzésen is részt vettünk, mert a
kapitány nagy nyugodtan megállt a tó közepén és közölte,
hogy nyugodtan ugrálhatunk le a hajóról és fürödhetünk a kellemes vízben. Ez mennyire szabályos egy többszörösen védett
területen azt nem kérdeztük, de ilyen talán egyszer fordul elô
az életben és jómagam is beugrottam a vízbe, pedig fürdôruha
nem is volt nálam, de ez nem zavart, meg voltunk így többen
is. A tó egyik legnagyobb tava Európának, mérete talán a Ba-
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laton egyharmada. De csodás hegyek között terül el. A tó egy
része már Albániához tartozik.
A következô csodát a hegyekben találtuk. Minden túrán van
kulturális program is, hogy ne csak a gázkar húzásával vádoljanak bennünket. Az egyik nap az OSTROG Kolostort látogattuk meg. Az Ostrog kolostor fehér fala már a messzirôl, a
fôútról látható. Valószínûtlen helyen, egy sziklafalban fehérlik. A legnépszerûbb zarándokhely Montenegróban, és az
egyik leglátogatottabb templom a Balkánon. A világ minden
részérôl keresik fel hívôk. A zarándokok szerint, aki itt imádkozott, kevesebb gondja lett az életben, vagy meggyógyult. A
17. században Bosznia-Hercegovina püspöke, Vaszilij alapította, itt is temették el. A hagyomány szerint megjelent a zárdafônök álmában, kérve, hogy az nyissa fel a sírját. Többszöri
jelenés után felnyitották Vasilije sírját és abban egy teljesen ép
testet találtak. Azért, hogy ne csak komoly dolognak tûnjön a
kolostor látogatás, történt egy kis baki a látogatáskor. Nagyon
meleg volt és a hátsó ülésen bátran velünk utazó hölgyek nem
vették komolyan a kolostor kapujára kifüggesztett intelmet,
miszerint a sírkamra látogatása és áldás kérése csak megfelelô
öltözetben, vagyis a hölgyeknél fedett válakkal, zárt pólóban
volt csak lehetséges. Nos, a nagy meleg, vagy a figyelmetlenség, vagy mindkettô okán ezt sajnos lányaink elmulasztották
és így igen szigorú tekintetek mellett az áldásról le kellett
mondaniuk amikor Vasilije sírját megtekintettük.
Nem is tudom mirôl is írjak még, mert annyi mindent láttunk. Azt hiszem, kihagyom a sokak által ismert, vagy legalább is már halott Adria melletti városok bemutatását, csak
felsorolás szerûen, amit mindenkinek ajánlani tudok, a Kotori
öböl, Budva és Ulcijn meglátogatását. Mi Sveti Stefanban
strandoltunk, ami szintén csodálatos és fürdôhelynek is remek.
Talán errôl mégis annyit, hogy itt az Adriai-tenger partján található falu régebbi része egy szigeten található, melyet egy
földszoros kapcsol a szárazföldön újonnan kiépülô településrészhez. Az 60-as évektôl a sziget házait apartmanokká alakították, így létrehozva egy hotelszigetet, mely a környékbeli turizmus egyik látványossága lett. Sajnos az ára is csillagászati,
itt lakni csodás lehet.
De ha már Montenegró, akkor mindenképpen a hegyek,
amik egy motorost érdekelnek. A Durmitor hegyei Montenegró északi részén húzódnak, a határhoz közel. Durmitor és
egész Montenegró legmagasabb csúcsa a Bobotov kuk (2523
m). Az itteni vidék puszta, jellemzô növényei a fûfélék és a
törpefenyô, valamint a mohák különbözô fajtái. A Durmitor
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karsztjelenségeket rejt, mivel mészkôbôl épül fel, Bosznia és
Horvátország egész adriai partvidékéhez hasonlóan. A hegyekben van néhány kis falu, ahol legeltetéssel, pásztorkodással foglalkoznak. A hegység központi része a Tara, Draga és
Suöica folyók és mély kanyonjaik által alkotott 390 km2 terület, amely 1952-ben Nemzeti park lett. 1980 óta a Durmitor
Nemzeti Park a Világörökség részeként az UNESCO védelme alá tartozik szintén. Csodálatos, nem lehet leírni, tényleg
látni kell. Milyen is ez a TARA kanyon? Vad, tiszta és fenséges a Tara folyó, hatalmas víz mennyiség, mely esôbôl és hóból keletkezett. A hegy gyomrából tör elô északon és 140 kilométeren keresztül folyik. A Piva folyóval egyesül, majd a Drína folyó lesz belôle, mely a Balkán egyik leghosszabb és legtöbb vízzel rendelkezô folyója. A több évszázados erózió folyamán a talaj olyan változásokon ment keresztül, hogy 82 kilométeren keresztül sebesen kanyarog. Ezzel olyan kanyon
alakult ki, hogy a világon az elsô helyen álló Kolorádó kanyon után a második helyen áll a Tara kanyon. Mélysége
egyes helyeken eléri az 1300 métert. A partok mellett sûrû, hûvös erdôségek vannak.
Remélem örömmel olvasták a Montenegrói túra leírást és
kedvet kaptak az országhoz. Ajánlom azoknak, akik még szeretnének az érintetlen 40-50 évvel ezelôtti világból megízlelni
még valamicskét és azoknak is akik nem mennek el Horvátországba, mert zsúfolt és drága. Sajnos többre most nem volt
hely, de talán majd legközelebb…
Forrás saját képek, jegyzetek és a Wikipédia nyilvános
adattára.
Heli András
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A látható világ, párosulva lírai vallomással...
(Kiállítás a budai Várkertben)
Becsületesen azzal kell kezdenem, hogy akit nem érdekel bizonyítja, illetve mutatja be. Szalaynak több mint 100 munegyáltalán a mûvészet, az ne fárassza magát ennek olvasásá- káját, Sokolnak ennek nagyjából a felét, Picassonak pedig
val, akit viszont megérintett már ennek bármelyik ága, nem is mintegy tucatnyi alkotását láthatja a Várkertbe látogató köcsak mûvelôjeként, hanem annak felhasználója vagy ér- zönség. Hozzá kell tennem, hogy amikor a felkérést olvastam
deklôdôjeként, az maradjon néhány percre itt. Az egész mûvé- a felkínált témákat látva, tudtam, hogy errôl fogok írni, ugyanszet, így a képzômûvészet sem ízlés kérdése, a “nekem tet- is Szalay Lajos az egyik kedvenc grafikusom volt srác koromszik” vagy “nem tetszik” lényegében érdektelen szempont egy ban már és az maradt a mai napig. Szalay a 20. századot lényemûalkotás valódi megítélésénél. Nem jelenti ez persze azt, gében végig élte, óvodásként az elsô, felnôtt keresztény grafihogy ne alakíthatna ki bárki bármilyen ítéletet egy mûvészi- kusként már a második világháborút, ezt követôen - a szovjet
nek szánt alkotást látván vagy hallván. Megtehetô, de érteni hatalom számára elfogadhatatlan jelenléte miatt - elhagyta a
kell valamennyire hozzá, mint mondjuk a szervezetünk mûkö- megszállt országot, elôször Argentinában telepedett le - ahol
déséhez is. Azt is ismerjük, mondunk róla véleményt, de kóklerség lenne azt hinni, hogy biztos a
diagnózisunk. Az orvosra érdemes bízni e feladatot, ô az, aki
megtanulta valamennyire azt, ami
eligazító lehet ezen a területen. A
mûvészet kétség kívül egyik legbonyolultabb összetételû része az
emberi életnek, de elkülöníthetô
része, az biztos. Az igaz, hogy
Heidegger - német filozófus - egy
egész könyvecskét áldozott annak
kiderítésére, hogy mi a mûvészet,
de végül is olyan eligazító, objektív megfogalmazást, mint mondjuk a biológia szerteágazó, mégis
kultúránk igényének megfelelôen
kielégítô magyarázatát, olyat ô
sem talált. A terület ismerôi mégis
hangoztatják, hogy van komoly
szerepet játszó eleme egy mûalSzalay Lajos rajza
kotás megítélésének is. EgyszerûA portrén megfigyelhetô Szalay zseniális kettôssége, ahogy a látható világ szerkezetét
en összefoglalva azt lehet mondamegmutatja, párosulva mindez egy szinte lírai vallomással.
ni, hogy egyrészt az ezen a területen alkotó, tevékenykedô ember
is szakember, ami mögött az van természetesen, hogy amit Argentína meghatározó erejû mûvészévé vált - majd az Egyetesz, az tehát szakma is. A képzômûvészet területén ezt Leo- sült Államokba költözött és a rendszerváltásnak nevezett
nardo fémjelezte kor - természetesen nem is kis szerepet vál- idôszakban költözött vissza már idôs, világhírû grafikusként
lalva ebben maga Leonardo da Vinci is - tette részévé úgy 500 Magyarországra. Koloman Sokol, a kortárs szlovák rajzmûéve már a keresztény kultúránkban. A már említett szakmai vész, akivel soha nem találkozott - pedig meglehetôsen hasonfelkészültség része az alkotó tevékenységnek, és elkerülhetet- ló életük története - ugyanezt az utat járta, például 1948-ban lenül fontos annak színvonala az alkotás folyamán, de ez még amikor a kommunisták átvették a hatalmat az akkori Csehsznem mûvészet. A mûvészet a közlés minôségének függvénye. lovákiában - ô is az Egyesült Államokba költözött. MindMegtanulható egy hangszer kezelése bravúros szintig, mégis kettôjükre Picasso nagy hatást gyakorolt, azt meg kell említecsak az dönti el, hogy mûvészetet mûvel-e valaki vele, hogy nem, hogy Picasso késôbb Szalayt a kor legnagyobb grafikumit közöl a zenélés kapcsán. Szakmailag magas szinten lehet sának nevezte. Azzal zárom végül, hogy Picasso 1937-ben a
rajzolni vagy festeni, de ha ezzel a tudással a négymilliomodik Párizsi Világkiállításon Aba-Novák Vilmos magyar festônek
szarvasbôgést festem le - akár azért, mert ez tetszik vagy azért, hasonló szép szavakkal adta át a festôi nagydíjat és Aba-Nomert pénzt kapok érte, akkor ennek semmi köze a mûvészet- vák legnagyobb ismerôje, életrajzírója, Supka Magdolna mûhez. Mindezt azért éreztem fontosnak leírni, mert egy olyan vészettörténész, a kor egyik meghatározó mûkritikusa, Szalaygyönyörû és hatalmas kiállítás van most novemberig nyitva ról is hasonlóan beszélt, mint kedvencérôl.
Budapesten - a Várkertben - a Kogart szervezésében, ami ezt a
remélem fontos kérdést izgalmasan és valódi értékek mentén
Závodszky
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Aktuális Sporthelyzet
Az elôzô újságszámban jó pár – a jövôre vonatkozó – információt és várható történést vetítettünk elôre, melyek akkor
még csak célok voltak, viszont a jelenlegi cikk írásakor, már
konkrétumok! A rengeteg utánajárásnak és sportági szakszövetségeknél történt lobbizás és folyamatos tárgyalások hatására, sok pozitív
elôrelépés történt az elmúlt pár hónapban, mely gyökeresen átalakította és
formálta a helyi sporthelyzetet. Röviden szeretnék beszámolni az elmúlt
idôszak sporttal kapcsolatos eseményeirôl.

FELNÔTT LABDARÚGÁS
Biztos sokan hallottak a felnôtt Megye II-es csapatunk körül várható változásokról, mondhatjuk szinte szájrólszájra terjedtek és generálódtak „érdekes” és valótlan történetek és rémhírek.
Engedjék meg, hogy hivatalosan is bejelentsük, a felnôtt csapatot átemeltük
az Újhartyán VSE labdarúgó szakosztályába és a csapat játékjogát is sikeresen átvettük az ISE-tôl, illetve beneveztük és is indítottuk a felnôtt csapatot
a 2016/2017-es Megye II-es osztályú bajnokságban.
A nagy csapat gerince egyben maradt, viszont voltak
változás a keretben:
Távozók: Manhalt R., Németh K., Wrábel T.
Visszatérôk Újhartyánról: Márton Zs., Tunner D., Szôke
S., Monori M.
Új játékosok: Bálint Z., Kostyalik K., Ordasi Zs., Nagy T.,
Kurucz T.

ÚJRA VAN LABDARÚGÓ IFI CSAPATUNK
Az MLSZ új szabályzata alapján minden sportklub köteles
az idei szezontól U19-es IFI csapatot indítani a felnôtt csapata
mellett. Ez egy olyan jellegû módosítás volt ugyan csak, melyre nem voltunk felkészülve, illetve nagyon rég nem volt ilyen
korosztályos csapatunk. Szinte a lehetetlent küldetés volt, de
büszkén jelentjük, hogy Újhartyánnak újra van IFI csapata,
mely fôként helyi fiatalokból áll. Nagyon bizakodóak vagyunk, hiszen jó hangulatban és nagy lelkesedéssel folynak az
edzések.

LABDARÚGÁS UTÁNPÓTLÁS NEVELÉS
Minden sportág alap mozgató rugója az utánpótlás nevelési
bázis kialakítása, mûködtetése és fenntartása. Városi sportegyesületünk az idei szezontól, már saját U7-U13 korosztályig
aktívan részt vesz ebben a nevelési munkában. Az elôzô pár
hónapban azon fáradoztunk, hogy minden helyi kötôdésû fiatal labdarúgó nálunk eddzen és versenyezzen. Nagy öröm számunkra, hogy jelenleg közel 30 gyermek, rendszeres heti
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edzéslátogatottság mellett már egyesületünk égisze alatt készül és vesz részt az idei 2016/2017-es „Bozsik Program” bajnokságban. Sok tehetséges helyi fiatalunk van, akik a jövôben
sok sportélményt adhatnak a helyi szurkolóknak és további
sportsikereket hozhatnak városunknak.

UTÁNPÓTLÁS ÉS
FELNÔTT KÉZILABDA
A kézilabda, mint sportág nem ismeretlen Újhartyánon, hiszen az elôzô
években szakkörön belül sokan kapták
meg az alap képzést és szerették meg
ezt a labdajátékot. Mivel egyesületi
szinten nem volt anno lehetôség és
megfelelô háttér, így az erre fogékony
és tehetségesebb játékosok a környezô
települések klubjaiba igazoltak, illetve
felsôbb ligákba is eljutottak. Hasonlóan a labdarúgáshoz, az Újhartyán VSE
kiemelt prioritással kezeli a kézilabdát, mint látvány csapatsportot. Az elmúlt idôszak egyik legnagyobb sikerének könyvelhetjük el, hogy jelen pillanatban közel 60 gyermek jár rendszeresen kézilabda edzéseinkre. Ezek között vannak ovisok, kisiskolások és felsôsök, akik nevelésérôl és edzésérôl az idei
szezontól már 3 szakember (Berla Jánosné Panni néni, Kveták
Szilvia, Kônig László – szakosztály vezetô) gondoskodik.
Egyéb változásokról is beszámolhatunk a sportággal kapcsolatban, augusztusban megalakult a felnôtt férfi kézilabda
csapatunk is, amely a jelenlegi cikk írásakor már az Újhartyán
VSE nevével és címerével a Pest Megyei I-es bajnokságban
nevezett és az egyesületünk neve alatt versenyez. Szeretnénk
ezt a vonalat tovább erôsíteni, illetve az utánpótlás nevelési
rendszerünk egyik kikötôjének szánni, ahol a kinevelt játékosaink a késôbbiekben az alap pillérét fogják képezni az akkori
csapatnak. Sok terv és fejlesztési elképzelésünk van, melyek
megvalósításával a kézilabda sportág is felvirágozhat településünkön. Sajnos létesítmény hiányban „szenvedünk”, mivel jelenleg csak az általános iskolai tornacsarnok áll rendelkezésünkre, mely túl zsúfolt és nem is szabvány méretû, ezért adott
sportági szakszövetségeknél nem hitelesíthetô. Az elkövetkezô idôszak egyik nagy projektje és egyben megvalósítandó
feladata lesz, egy valós támogatási háttérrel és fejlesztési koncepcióval megtervezett multifunkciós sportcsarnok.

ASZTALITENISZ
Asztalitenisz szakosztályunk NB III-as szereplése és az indulási jog átvétele külsôs okok miatt sajnos nem valósulhatott
meg, így a csapat vissza esett a Megye I/A bajnokságba. Fájó
pont ez városunk sportéletében, mivel egy aláíráson és egy pecséten siklott el a nemzeti bajnokságban való szereplésünk. A
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sportágon belül átalakításokat fogunk végezni, mely újabb
lendületet adhat ennek a sportágnak, illetve a közeljövôben itt
is szeretnénk utánpótlás nevelési munkát folytatni, melyhez
keressük a megfelelô szakembereket.

KÜZDÔSPORT
2016 szeptember 1-tôl létre jött egyesületünk küzdôsport
szakosztálya, melynek elsô pilléreként becsatlakozott a kempo
szakág Rutterschmid Rajmund vezetésével. A „Kalapács

Kempo Dojo” heti kétszer (hétfôn és szerdán) várja a
küzdôsport és esetleg a szakág iránt érdeklôdô gyermekek, illetve felnôttek jelentkezését.
Ha további információkat, aktuális sporthíreket szeretne rólunk megtudni, akkor keresse az Újhartyán VSE közösségi
médiában létrehozott oldalát: www.facebook.com/ujhartyanivse.
Puskás Attila (városi sportmenedzser)

Újhartyán VSE Faluközpont strandfocicsapat az NB 1-ben
2016 nyarán mérföldkôhöz érkezett az újhartyáni sport, hiszen az Újhartyán VSE Faluközpont strandlabdarúgó csapata
lett városunk és a környék elsô együttese, amely valamelyik
csapatsportág elsô osztályában szerepel!
A csapat minden idôk legjobb újonceredményét elérve 7.
helyen végzett a magyar strandlabdarúgó liga NB 1-ben!
Errôl beszélgettünk Fabók Mátéval a csapat játékosedzôjével…
Mit lehet tudni a strandfociról?
A strandfocit külföldön elsôsorban a tengerparti városokban játsszák. Itthon tenger híján elsôsorban a Balaton partján
illetve a fürdôvárosokban!
Bár sorra épülnek Magyarországon is a strandfoci pályák,
az NB 1-nek minden fordulóját a Siófoki nagystrandon az
MLSZ Beach Arénában rendezik…
Más mint a nagypályás foci! Mezítláb játsszák, 1 kapus és 4
mezônyjátékos van egyszerre a pályán, a homok nagyon mély
és néha nagyon forró. Más fajta mozgást és technikát igényel… Természetesen vannak hasonlóságok is a nagypályás
labdarúgással, viszont a speciális szabályoknak köszönhetôen
gyors és nagyon látványos a játék…
Hogy került nálatok képbe a strandfoci?
Különbözô csapatokban játszottunk régebben is páran a
csapatból. Annyira megtetszett, hogy az addig fôleg pénzdíjas
kispályás kupákon szereplô baráti társaságunk 3 évvel ezelôtt
elkezdett strandfoci kupákra járni. Elsô évünk annyira jól sikerült, hogy mindenhol az elsô 4-ben végeztünk, ahol elindultunk!
Elsô tornánkon Tiszakécskén végig meneteltünk, csak a
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magyar bajnok Gyöngyös tudott minket megállítani a
döntôben!
Majd megnyertük az Aquaworldben rendezett országos kupát, ahol Kelet-Magyarország egyik legjobb csapatát a nyíregyházi Bohemianst vertük meg a döntôben!
Mit kell tudni a csapatról?
Egy baráti társaság akinek minden tagja rendelkezik nagypályán NB-s múlttal vagy jelennel, minimum utánpótlás szinten. Többen játszottak nagypályán is az NB 1-ben, de van a
csapatban NB 2-es gólkirály, vagy többszörös utánpótlás válogatott is!
A csapat magja környékbeli, de erôsítettünk többek között
Szolnokról, Kecskemétrôl és olyan is van aki külföldön él és
játszik nagypályán, a nyári szabadságát pedig feláldozza azért
hogy strandfocizhasson!
Hogy kerültetek be az NB 1-be?
A különbözô amatôr tornákon elért eredményeink alapján
jött a felkérés az elsô osztályra! Mivel Újhartyán város önkormányzata is mögénk állt, megcéloztuk az NB 1-be kerülést!
Mi volt a cél?
Természetesen elsô évünkben a biztos bentmaradás, mivel
mi voltunk az egyetlen újonc csapat…
Ehhez persze meg kellett erôsíteni a csapatot, azt gondolom
ez sikerült, mert az elsô hétvége után játékoskeretünket megvizsgálva és játékunkat látva, az MLSZ honlapja ezt írta rólunk:
„A bajnokság újonca az Újhartyán, egyáltalán nem csupán
strandolni érkezett Siófokra, rendre nyernek fontos mérkôzéseket”
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Utána nagypályás és munkahelyi kötelezettségek miatt kicsit „elfogytunk”, de így is teljesítettük az elvárást! Ha teljes
kerettel játsszuk végig a szezont, akkor talán a legjobb 4-be
(Final 4) kerülés is meglehetett volna…
Milyen ellenfelekkel játszottatok? Milyen a magyar elsô
osztály színvonala?
Azt tudni kell, hogy a magyar strandfoci a világ élvonalához tartozik!
A 10 csapatból az elsô 8 marad bent az NB 1-ben, a 9. és
10. helyezett helyére kerülhet be új csapat, ahogy nekünk sikerült a tavalyi 9. Debrecen helyére!
A ligában szereplô másik 9 csapat mind évek óta résztvevôje
az NB 1-nek, mint pl. a többszörös világbajnok vagy BL
gyôztes játékosokkal felálló, nyár elején még a Bajnokok Ligájában játszó Energia-Gyöngyös, a sokszoros magyar bajnok,
magyar és ukrán válogatottakra épülô Goldwin pluss, a brazil
edzôvel készülô és az NB 1 gólkirályát adó Siófok, a szintén
válogatottakat soraiban tudó Bonyhád és Junior Sport-Szeged,
a magyarországi kispályás és strandfoci egyik alapító tagjának
számitó Aramis vagy éppen az ország legnépszerûbb csapata a
FRADI, akiket az utolsó hétvégén 12-4-re vertünk meg…
Erre írta szintén az MLSZ honlapja, hogy:
„ Az Újhartyán feltette a koronát a teljesítményére, évek óta
a legjobb újonceredményt elérve (végül a 7. helyen végzett)
fejezte be a bajnokságot, az FTC ezúttal nem volt azonos súlycsoportban az Újhartyánnal.”
A bajnokság végén többek között a Gyöngyös 5-szörös világbajnok brazil játékosa Bruno Mendes is gratulált csapa-
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tunknak az ellenük
Az Újhartyán VSE Faluközpont
mutatott játékhoz
strandlabdarúgó liga NB 1-ben
illetve az egész szeszereplô kerete:
zonban nyújtott telGerstenbrein Gábor (kapus)
jesítményhez!!!
Jelen Károly (kapus)
Ezúton is szeretMagyari Sándor (kapus)
ném megköszönni
Fabók Dávid
minden
pályára
Kalina Tibor
lévô játékosnak a
Vass Zsolt
játékát és a hozzáBakonszegi Attila
állását! Ezzel minUlviczki Mihály
den idôk legjobb
Hoffmann Attila
újonceredményét
Tóth István
értük el a ligában…
Horváth Richárd
Újhartyán Város
Balogh Marcell
Önkormányzatának
Wrábel József
és minden szponzoFabók Máté (játékosedzô)
runknak a támogaFabók Antal (vezetôedzô)
Csata Sándor (technikai vezetô)
tást…
Rajszki Roland (sport referens)
Puskás
Attila
Barna sportmanagernek és Rajszki A NB 1-es góllövô lista élmezônye:
1. Túrós Viktor 56 gól Siófok
Roland sportrefe2. Besenyei Ferenc 43 gól
rensnek hogy a hátGoldwin pluss
térmunkát (igazolá3.
Máté
Róbert
41 gól Bonyhád
sok,
engedélyek
4.
WRÁBEL
JÓZSEF
35 gól
stb…) intézték ittÚJHARTYÁN
hon és Budapesten…
Csata Sándor technikai vezetônek, hogy Siófokon végig a
csapat mellett volt és munkájával ekkora részt vállalt a csapat
sikeres szereplésében…
Köszönjük továbbá azoknak, akik a helyszínen szurkoltak
nekünk, leutaztak Siófokra miattunk vagy épp egy másik Balatonparti településrôl jöttek át megnézni a meccseinket nyaralásuk alatt!
Illetve mindenkinek aki drukkolt nekünk!
A jövôre nézve mik a terveitek?
Szeretnénk hosszú évekig az elsô osztályban játszani! Reméljük ehhez meglesz a megfelelô anyagi háttér! Ha a sérültjeink felépülnek és a 2-3 kiszemelttel még tovább tudunk
erôsödni, akkor reális cél lehet az elôrelépés!
-sz-
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Merre járt idén Fajt Benô,
a hartyáni „biciklis király”?
– Idén honnan tekertél
haza és hány km volt a túra teljes útvonala, hány
nap alatt tetted meg?
Svédország volt a rajt
helyem Malmö-ig Horváth
Józsi hartyánból kivitt kamionnal és onnan indultam Stockholmba, majd
hajóval átmentem Finnországba /Turku/, innen Délre Helsinki következett.
Majd újból hajóztam .
Eljutottam Észt-országba –Tallinnig onnan Lettországba tekertem Rigáig majd Litvánia Vilnius következett Ezek után
Lengyel föld-Mazori-tavak -Dansk-Csestahova-Krakkó.Innen
tovább hajtottam Csehországba - /Brünno-ig.. Majd eljutottam
az ausztriai - Máriazell-be és onnan hazatekertem.
A kerékpárral megtett
szakasz 3800 km - 24 nap
bringázás!
– Melyik volt a legnehezebb szakasz?
– Svédeknél mindössze
3 hét nyár van ezt, megcsíptem, de a napi 150-170
km-bôl nem engedtem.
Lengyeleknél Mazori-tavaknál kiadós erôs esôbe kellett tekernem. A Cseheknél a fele
út esôben történt, Osztrákoknál az Alpokban 2 celsius volt
reggel, de egy Hartyáni bicajos ezekre a kellemetlenségekre
oda se figyel.
– Mi volt a legkülönlegesebb élményed?
– Stockholm elôtt a véletlen összehozott egy régebbi utamismerôsével. (5 évvel ezelôtt Isztambulból hazafelé négy bicajos Erdélyben szállást adott). Ez az erdélyi fiú a bicajomon
lévô magyar zászlóra figyelt fel. Utánam eredt, és mikor
utolért, a nevemen szólított. Hartyántól több ezer km-re a
svédországi országúton! Azt hittem, leesek a biciklimrôl,
ugyanis ôk 1 éve Stockholmban élnek és a nyári szabadságukat töltötték éppen két keréken. Hát ilyen a csoda, vagy csak a
véletlen, s ilyen a távolságokat legyôzô bicajos barátság.
-p-

ni, tehát mindenkit arra buzdítok, hogy ha alkalma nyílik rá,
akkor próbálja ki a Balaton átúszását.
Azon kívül, hogy sikerélményben lesz része, még az egészségünket is jobban meg tudjuk ôrizni.

Kiss Nóra (Újhartyán)
jelentôs egyéni sport sikereket ért el az utóbbi idôkben mountain bike maraton versenyeken.
Errôl kérdeztük:
– 2012-ben kezdtem el hegyikerékpározni, akkor még csak
hobbiszerûen.2014-ben már részt vettem versenyeken dobogós eredmények nélkül.A mountain bike szakágban rendeznek
maraton versenyeket, ahol 30 és 90 km közötti távon, zömmel
terepen, erdei utakon, sziklás, köves, gyökeres ösvényeken
kell idôre teljesíteni a távot 800 - 2000 m szintkülönbséggel.
2015-ben az országos top maraton bajnokságon összetettben
3. lettem.A top maraton bajnokság 4 fordulóból áll. A versenyeken 600-1000 fô induló vesz általában részt.Idei évben a
top maraton bajnokság 4 versenyhelyszínén 2 alkalommal második, egy alkalommal harmadik, és az utolsó versenyen elsô
lettem, így összetettben a második helyen zártam a 2016-os
évet.Az eredményeimet 30-40 km-es távon, nôk között és a
korosztályomban értem el. Kisebb versenyeken is elindulok,
tekintettel arra, hogy edzeni nincs túl sok idôm, és a hozzáértôk szerint is a versenyzés a legjobb edzés… Segíti továbbá
a felkészülésemet, hogy két éve spinning edzôként is tevékenykedek, heti 4-5 alkalommal.
–sz-

Élmény, szabadság – Balaton átúszás
(Kaldenecker Katalin így vall egyéni sportteljesítményérôl)
Gyermekkorom óta szeretek úszni.
Minden nyáron a Balatonnál nyaraltam, de a Balaton átúszását elôször csak 1998 nyarán mertem „bevállalni”, igaz
akkor is csak az Öböl-átúszási versenyen vettem részt.
Az elsô alkalom igazán „embert” próbáló volt, mivel nem
versenyszerûen úsztam, és edzésre sem jártam, így azt is
mondhatnám, hogy felkészületlen voltam. Ennek ellenére
helytálltam, és olyan sikerélményben volt részem, hogy azóta
minden évben átúszom a Balatont.
Néhányszor a barátaim is elkísérnek a versenyre, sôt ôk is
beneveznek, ezért én azt vallom, hogy soha nem késô elkezde-
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Zajácz Tamás kiállítása
Újhartyánon, a Hartyánfeszt nyitányát jelentette a Pinceklubban tartott kortárs mûvészeti kiállítás, amelyen Zajácz Tamás, bôrmûves iparmûvész munkái voltak láthatók. Elsô alkalommal találkozhattak az érdeklôdôk az új iparmûvészeti mûfajt meghonosított Prima Díjas képzômûvész munkáival.
Munkásságát Tiszaújváros képviselô testülete Pro Urbe címmel ismerte el. 2006-ban a debreceni Holló Alapítvány Holló
László díjjal tûntette ki.
Zajácz Tamás 1952-ben született Nyíregyházán, Sárospatakon nôtt fel, Miskolcon érettségizett. A bôrmûvességgel fôiskolai tanulmányai alatt ismerkedett meg. Egyedi bôrmegmunkálási eljárására az Országos Találmányi Hivatal szabadalmi oltalmat adott. Ebbôl a tevékenységébôl új kifejezések születtek és
honosodtak meg: a bôrkép, a testplasztika, a bôrfestmény, a
bôrportré. 1980 óta rendszeresen kiállít hazai és külföldi galériákban, részt vesz nemzetközi képzô- és iparmûvészeti bemutatókon. Alkotásai megtalálhatók középületekben, szállodákban,
üzlet- és irodaházakban. Tiszaújvárosban él és dolgozik. Zajácz
Tamás az általa választott anyagról a következôt mondta: „A
bôr egyidôs az emberiséggel, hiszen
elôbb fedte az ember állatbôrrel a testét, mint textillel, elôbb írtunk bôrre,
mint papírra és a modern mai tárgyaink között még mindig megbecsült
nemes anyag a bôr, legyen az nyereg,
cipô, kabát, táska vagy BÔRKÉP lakásunk falain.”
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Az általa készített bôrképek, testplasztikák, bôrfestmények, bôrportrék a lét
„egyszerû bonyolultságának”
kifejezôi. A bôrben megtalálta a számára legmegfelelôbb
anyagot, amivel magas szintre tudta fejleszteni mûvészi
önkifejezését. A szocializációs kényszer nagyúr, de a mûvészek célja pont az, hogy
mindig kérdéseket tegyenek
fel és alternatívát adjanak arra, hogy miképp lehetne jól
megélni az életünk.
A kiállítást Tölli Andrea
nyitotta meg. A mûsorban
Lauter Antal és Majer
György mûködtek közre. Az
interaktív kiállítás résztvevôit az alkotó kis játékra
hívta. Egy zsákba tett képrôl
tapintással kellett megállapítania a vállalkozó kedvû
mûvészetbarátnak, hogy mi
az alkotás témája. A nyertes
egy bôrképet kapott ajándékba.
Tölli Andrea
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