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– Mit? Hová? – kérdezték tőlem nyugdíjasok, mikor erről 
kezdtünk beszélgetni. 
– Tudják, jövőre, 2014-ben fogjuk ünnepelni Újhartyán 
újratelepítésének 250. évfordulóját.  

– Emlékeznek? 1764. február 20. - Gróf I.Grassalkovich 
Antal Hartyáni pusztákra kiírt telepítési hirdetményének 
dátuma. 2014. év – már 250 éve... azóta lakjuk, éljük, dol-
gozzuk ezt a földet. 

De hogyan is történt? Betelepülő őseink érkeztek a kö-
zeli sváb falvakból: Harasztiból, Taksonyból, Soroksárról, 
érkeztek Grassalkovich közeli majorságából és a környe-
ző településekről is.
Ezt a pillanatot, a megérkezés pillanatát fogja ábrázolni 
az a betelepítési emlékmű, amit Újhartyán község Ön-
kormányzata egy helyi fiatal szobrászművésszel, Rizmajer 
Róberttel készíttet el. És hol fog állni a szobor? Természe-
tesen a leendő Grassalkovich téren, a templom előtt.

Rizmajer Róbert régóta dédelgetett vágya, hogy saját 
falujában maradandót alkosson. Ifjúkori munkáiról már 
Radóczy Károly tanár úr kézműves szakköre óta tudunk, 
a Mária Kápolnáról készült festménye ma is templomun-

kat díszíti. Robi 2011-ben végezte el a Magyar Képző-
művészeti Egyetem kőszobrász-restaurátor művész spe-
cializáció szakát. Számunkra fontos és ismert munkái a 
templomunk jobb oldalán Ország József által állíttatott 
feszület restaurálása, felújítása, barokk stílusú új korpusz 
készítése. Örkény városban köztéren kiállított Örkény 
István mellszobor, portré. De a fiatal művész munkássá-
gának rövid ideje alatt számtalan egyházi remekmű fel-
újításában szerzett tapasztalatot az ország legkülönbö-
zőbb területein. Munkái megannyi kiállítást jártak már 
meg. Elismertsége – fiatal kora ellenére – jól mérhető 
publikációi, díjai megismerésekor. (www.rizmajerart.hu)

Rizmajer Róbert igazi kivívás előtt áll: bizonyítani szeret-
ne, maradandót alkotni. A feladat adott: egy, a Hartyáni 
pusztákra 250 éve betelepülő sváb család szoborban 
történő megformálása. Főbb motívumok, jellemzők: 
a családfő rendíthetetlen magabiztossága, eltökélt-
sége a szülőföld elhagyását illetően. A szoborcsoport 
vezéralakja, a családfő a templomra figyel, ezzel jelzi a 
katolikus vallás iránti elkötelezettségét. A család női és 
gyermek alakjai teljes bizalmukról adnak bizonyságot a 
családfő iránt. 

2014 a megemlékezés, a tisztelet éve lesz betelepülő 
őseink iránt. Bízom abban, hogy az év második felé-
ben közösen ünneplünk, szobrot avatunk, mégpedig a 
Grassalkovich téren!

Lauter Antal

Rizmajer Róbert
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Egy néhai fa árnyékában

Kovács János szerette a fákat. Nem úgy általában, nem minden fát, 
sőt, nem is a fák többségét, sőtebb: csak nagyon kevés fát kedvelt. Az 
ültetett fához, a parkok fáihoz, de még a zsíros földön a fűrész nagyobb 
örömére gyorsan kövérre hízó fákhoz se volt egy jó szava sem, miért is 
lett volna? Kovácsjánosok azok is: valakik odapottyantották egy úgy-
ahogy kiásott gödörbe, nem kérdezték, hogy jó-e itt neked, adtak neki 
nevet, platán leszel, mondták, és nem kérdezték, hogy jó-e ez neki. Ha a 
szükség úgy hozta megkarózták, zsenge törzsét a barmoktól dróthálóval 
megvédték, trágyázták, metszették, nyírták, ha kellett, de sorsát ácsceru-
zával a fejsze nyelére megírták jóelőre.

Kovács János a vetett fákat szerette. Azokat, amelyek saját magukat 
vetették el. Addig vitorláztak mag formájában az egyre durcásabb őszi 
szél szárnyán, amíg rá nem leltek a helyükre a világban. Olyan helyekre, 
amelyeket a fák nagyon nagy többsége még kalandból se választana. 
De ha néha mégis erre adná a fejét egy átlagfa, hamar megbánná. He-
gyek ormán, szakadék szélén, a sziklarepedésben összegyűlt három ma-
rék földben megkapaszkodni különösen erős elhivatottságot feltételez, 
így nem csoda, ha a véletlenségből, vagy csupán múló, ostoba kaland-
vágyból ilyen helyekre tévedő platánok és a fafélék egyéb kovácsjánosai 
nagyon hamar feladják. Amint hogy fordítva is igaz: amely fa ezeken a 
fáknak nemvaló helyeken megterebélyesedik, az méltó a szeretetére.

A fiatal Kovács János szerette keresni ezeket a fákat, és ha talált egyet, 
örömmel időzött el az árnyékában. Hallgatta a levelek csöndes susogá-
sát, nézte a látszatra irracionálisan tekeredő-csavarodó törzset, ágakat és 
örült, amikor megértette, hogy a látszatra irracionálisban is lehet ráció, 
és persze fordítva is: a látszatra racionális dolgok mögött is gyakran ott 
az értelmetlenség, csak éppen nem ücsörgünk eleget ahhoz, hogy ezt 
észrevegyük. Kovács János ifjú évei alatt felkutatott néhány ilyen fát, 
el-elücsörgött valamennyit az árnyékukban, hallgata őket, nézte őket, 
iparkodott magába szívni a misztériumot, szeretett ezekre a fákra úgy 
gondolni, mint a barátaira, persze tudva tudván, hogy egy fa számára ez 
egy eléggé aszimmetrikus kapcsolat, hiszen hol várhatnánk el azt, hogy 
a fa egyáltalán emlékezzék minden Kovács Jánosra, aki az élete során va-
lamennyit ejtőzött az ő árnyékában.

Idővel Kovács János lába is gyökeret eresztett a zsíros televénybe, 
eleinte még csak apróbb hajszálgyökereket, amelyeket nem volt kü-
lönösebben nehéz elszaggatni, még el-elzarándokolhatott valame-
lyik kedvenc fájához, de az ültetett fa már csak olyan, hogy ha jóféle, 
termékeny humuszba egyszer beleeresztette a gyökereit onnan már 
nem szabadul. Földhöz köti, éltetlek és táplállak remekül, mondja a 
szent anyaföld, de cserébe itt maradsz, hajladozhatsz nyolc méteres 
sugarú körben, de mozdulni nem mozdulhatsz. Kovács János idővel 
ebbe beletörődött. Maradt a tudat, hogy vannak a kedvenc fák, lé-
teznek, ugyanúgy susognak, csavargatják látszatra irracionálisan a 
törzsüket és viszik tovább kitartóan a titkot, a rejtélyt. Maradt a tudat, 
a nyugalmat adó tudat, hogy ha nagyon akarná, újból felkereshetné 
a kedvenc fáit, de persze azt is tudta, hogy erre már valószínűleg soha 
nem fog sor kerülni. 

Kovács János híreket lát. Nem olvas, lát. Olvasni csak akkor fogja a 
híreket, ha érdekesnek találja azt, amit lát. Mit lehet ezen értetlenked-
ni, vonja meg a vállát, nézni szükséges, és ha az ember néz, akkor egy 
csomó mindent lát, ha akarja, ha nem. Naponta háromezer reklámot 
lát, mivé lenne a világ, ha mindegyiket el is olvasná. Viszont ez a hír, amit 
akarva-akaratlanul is meglátott, mert a hír az olyan, hogy Kovács János 
szeme elé tolakszik, ha kéri, ha nem, szóval ez az akaratlanul meglátott 
hír összeszorítja a szívét. Látás-szinten azt tudja meg, hogy ember esett 

embernek, mindegy, hogy ki, hogy melyik törzs, falka, csoport, nemzet, 
vallási közösség, maffia, hadsereg, bármi, ez teljesen mellékes, hiszen 
minden pillanatban ember esik embernek, okát minek keresni, hisz tud-
juk, ezerszer annyi ok ajánlkozik a gyűlöletre mindig, mint ahányra egy 
gyűlöletnek valóban szüksége van. Ami mégis kiemeli ezt a hírt a többi, 
úgyszintén csak látott, de nem olvasott hírek sokaságából az egy apró 
részlet, valami ágyúzásról szól, és arról, hogy a pergőtűzben elpusztult 
néhány fa is.

Kovács János szíve összeszorul. Napokig kerülgeti a látott hírt, 
nem meri elolvasni, mert fél, retteg, mi van akkor, ha az ő fáját for-
dította ki gyökerestől az az értelem nélküli lövedék. Jó lenne hinni 
benne, hogy á, nem, ez biztosan csak valami félreértés, de Kovács 
János azt is tudja, hogy az ő fái a ritkaságuk és az egyediségük miatt 
szinte már három szóval, három jellemzőjükkel is bizton leírhatóak, 
és a látott hírben akarata, szándéka ellenére is meglátta ezt a három 
szót. Kerülgette napokig a látott hírt, de nem bírta sokáig, legyünk túl 
rajta, olvassuk el, mondta, hátha mégsem az én fám, hátha. Elolvasta. 
Nincs hátha. Szomorúság, üresség. Ül Kovács János a néhai fa árnyé-
kában és arra gondol, hogy az árnyék ugyan megmaradt, de ez a fát 
már nem boldogíthatja.

És mondják még azt is természetesen, hogy mindez azért nem ilyen 
egyszerű - de hát ezt meg mindenki rávágja azonnal mindig és min-
denre.  

Schulcz József
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Újhartyán Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a 
2013. február 12 óta 3  alkalommal ülésezett, és az alábbi 
döntések születtek: 

2013. március 26-án a Képviselő Testület:

– az önkormányzat eleget téve a nemzeti vagyonról szó-
ló 2011. évi CXCVI. törvény előírásainak, felszólította a 
VICARIO Kft-t, valamint a FALUKÖZPONT Kft-t, hogy 
a tulajdonosi körben igazolja, hogy átlátható cég.

– az önkormányzat kifejezi azon szándékát, hogy az Új-
hartyán 02/63, 02/65, 02/66, 02/68, 02/69, 02/70, és a 
02/72 hrsz-ú területeket a tulajdonostól meg kívánja vá-
sárolni közpark és rendezvénypark kialakítására.

– az önkormányzat úgy döntött, hogy a Budapest Főváros 
IV. kerület Újpest Önkormányzata, mint működtető által 
működtetett köznevelési intézménybe járó tanuló után 
költségtérítést, hozzájárulást nem fizet, a megállapodást 
elutasítja.

– az önkormányzat úgy döntött, hogy felkéri Czagányi 
László helytörténészt az Újhartyáni helytörténeti mono-
gráfia elkészítésére. A helytörténeti kutatás és publikációs 
munkákra adott ajánlatát az önkormányzat elfogadja. 

– az önkormányzat a lakcímbejelentés helyi szabályairól 
szóló 6/2012.(II.16.) sz. Önkormányzati rendelet hatá-
lyon kívül helyzte, mert a lakcím-nyilvántartási eljárás 
magasabb szintű jogszabályokban, a polgárok személyi 
adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi 
LXVI. törvényben (a továbbiakban: Nytv.) és annak vég-
rehajtásáról szóló 146/1993. (X. 26.) Korm. rendeletben 
került szabályozásra, így az teljes körűen szabályozott tár-
sadalmi viszonynak és nem helyi közügynek tekintendő.

– az önkormányzat úgy döntött, hogy a Dabas és Környé-
ke Üdülőtábor Alapítvány részére 2013. évre 166.300 Ft 
támogatást nyújt. 

– az önkormányzat úgy döntött, hogy az önkormányzat 
2013. II. negyedévi likviditási tervét az előterjesztés sze-
rint elfogadja.

– az önkormányzat úgy döntött, hogy a Társult Önkor-
mányzatok „Együtt” Segítőszolgálatai 2013. évi költség-
vetését az előterjesztés szerint elfogadja.

– az önkormányzat úgy döntött, hogy az Újhartyáni 338, 
339/2, 339/1, 340, illetve 337 hrsz-ú ingatlanokat az Lf-2 
építési övezetből Vt-2 építési övezetbe sorolja.

– az önkormányzat kinyilvánítja azon szándékát, hogy 
a Hiteles Kft-vel a víztornyon elhelyezett mikro állomás 
helyzetének megvizsgálását követően a jövőben szerző-
dést kíván kötni.

– az önkormányzat úgy döntött, hogy a Horka Íjászai 
részére a Pozsonyi csata emlékére engedélyezi az Új-
hartyán, Lövölde téren kopjafa felállítását, valamint ha 
a játszótérrel együtt kerül kialakításra a Hősök terére a 
közkút mellé.

2013. április 24-én a Képviselő Testület:

– az önkormányzat úgy döntött, hogy a Meningococcus 
C bacillus okozta agyhártyagyulladást megelőző C típu-
sú védőoltást 50%-os támogatással az intézményvezetők, 
védőnő javaslatára beterjesztett lista szerint, a 24 fő támo-
gatott névsorát elfogadja és felkéri a védőnőt, a szülőkkel 
való egyeztetésre, a megállapított támogatás elfogadásá-
ról. Várható önrész költsége: 86.400 Ft.

– az önkormányzat úgy döntött, hogy az Újhartyáni FI-
DESZ alapszervezet részére Újhartyán Község Önkor-
mányzat címerét 2013. május 1-től, mint díszítő és utaló 
jelkép használatát engedélyezi az általa lészített kiadvá-
nyokon, vagy jellegzetes termékeken.

– az önkormányzat a polgármester beszámolóját az Or-
szág Közepe Többcélú Kistérségi Társulásban végzett 
munkájáról az előterjesztés szerint elfogadja.

– az önkormányzat úgy döntött, hogy a település 2014. 
évi költségvetési koncepcióját elfogadja. / A koncepció 
részleteit olvashatják a www.ujhartyan.hu oldalakon./ 

-az önkormányzat elfogadta 2012. évi költségvetésének 
végrehajtásáról szóló zárszámadási rendeletét /A zár-
számadási rendelet részletei felől a www.ujhartyan.hu  ol-
dalakon tájékozódhatnak./

– az önkormányzat úgy döntött, hogy a Vincent Auditor 
Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft. által beterjesztett 
belső ellenőri 2012. éves összefoglaló jelentését, valamint 
az intézkedési tervet az előterjesztés szerint elfogadja.

– az önkormányzat úgy döntött, hogy a tulajdonában lévő 
Újhartyán 771 hrsz-ú Újhartyán, Akácfa u. 31. sz. alatti 
ingatlant bérbe adja.

– a közösségi munkavégzés helyi szabályainak megálla-
pításáról szóló 9/1995. (VII.01.) önkormányzati rendelet 
hatályon kívül helyezte a képviselő testület, mert a fenti 
rendeletben szabályozott kérdést a Szociális Igazgatásról 
és eljárásról szóló 1993 évi. III. törvény alapján,  a 9/2009. 
(VI.04.) számú önkormányzati rendeletünk tartalmazza.

– a szociálisan hátrányos helyzetben lévők adósságterhe-
inek enyhítését célzó támogatások jogosultsági feltételei-
ről, formáiról és az adósságkezelés rendjének helyi szabá-
lyairól szóló 14/1999.(VIII.05.)  önkormányzati rendelet 
hatályon kívül helyezte a képviselő testület, mert  a fenti 
rendeletben szabályozott kérdést a Szociális Igazgatásról 

BETEKINTÉS A KÉPVISELŐTESTÜLET MUNKÁJÁBA

2013. június
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és eljárásról szóló 1993 évi. III. törvény alapján,  a 9/2009. 
(VI.04.) számú önkormányzati rendeletünk tartalmazza.

– az önkormányzat úgy döntött, hogy az a védőnő átme-
neti helyettesítésére2013. június 1-től határozatlan időre 
kinevezi Bartha Kornélia Kakucs védőnőjét, díjazása a 
Közalkalmazotti törvény szerint, valamint 12.000 Ft költ-
ségtérítést és telefonhasználatot biztosít.

– az önkormányzat a  közterület használatáról és a közte-
rület rendjéről szóló 3/2002.(III.18.) sz. rendeletét módo-
sította az alábbiak szerint:

gépjárműből történő mozgó árusítás: 
    6000 Ft/gépkocsi/félév
    2000 Ft/gépkocsi/hó

– az önkormányzat úgy döntött, hogy felkéri a Kulturális 
bizottságot, hogy Újhartyán arculatát és ezen belül szlo-
genjét és logóját alkossa meg, ehhez szükséges megbízási 
díjat kössön az önkormányzat nevében az arculati kézi-
könyv készítőjével.

– az önkormányzat úgy döntött, hogy a Triskell Épület-
tervező Kft. ( 1034 Budapest, Kecske u. 25.) Újhartyán 
településfejlesztési koncepció elkészítésére adott ajánlatát 
elfogadja.

– az önkormányzat úgy döntött, hogy pályázatot nyújt be 
a Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvaló-
sítása támogatási célra. A beruházás megvalósításához 
szükséges 2.637.516 Ft önerőt a 2013. évi költségvetésé-
ben elkülönített céltartalék terhére biztosítja.

– az önkormányzat úgy döntött, hogy pályázatot nyújt 
be a KMOP-3.3.3-13 kódszámú Megújuló energiahordo-
zó-felhasználás növelése című pályázati kiírásra a Német 
Nemzetiségi Óvoda-konyha Gyermekvár napenergia ala-
pú villamos energia termelésére. A támogatás mértéke: 
100%-os.

az önkormányzat úgy döntött, hogy Újhartyán település 
46108. j. ök. körforgalom építése kapcsán tervezési szer-
ződést köt, gáz, elektromos munkák, valamint UPC háló-
zat kiváltására.

– az önkormányzat úgy döntött, hogy pályázatot nyújt be 
a Nemzeti Család– és Szociálpolitikai Intézet, mint pá-
lyázatkezelőhöz (IFJ-GY-13-B), Hartyán portya (honis-
mereti tábor) megrendezésére, melyhez 56.000 Ft önerőt 
biztosít.

2013. május 28-én a Képviselő Testület:

– napirend előtt a Polgármester úr ismertette a testület-

tel, hogy Önkormányzatunk a Nemzeti Külgazdasági 
Hivatallal kötött  együttműködési megállapodás értel-
mében elkészítette az ipari park és a település gazdasági 
stratégiáját.  A befektető barát településért programban 
nyújtott teljesítménye alapján önkormányzatún,  elnyerte 
a Befektetőbarát Település címet, valamint az elkészített 
stratégiák közül a legjobb Stratégia díjat kapta.

– a Képviselő-testület elfogadta az önkormányzati tulaj-
donú kft-k ( ÚJFÖLD Kft, Újhartyán Vízmű Üzemeltető 
és Ország Közepe Ipari Park, Újhartyán-Kakucs Szenny-
víztisztító Kft, Őrző-védő Kft) valamint az alapítványok 
(Újhartyáni Ifjúsági Sportegyesület, „Egy csepp Öröklét” 
alapítvány, Közbiztonságért alapítvány) 2012. évi beszá-
molóját.

– a Képviselő-testület úgy döntött, hogy módosítja a szo-
ciális rendeletét, és a módosítás értelmében az ápolási 
díjban részesülőknek a havi összegét az éves költségvetési 
törvényben meghatározott 29.500.-Ft alapösszegének a 
80%-ra emelte. 

– a Képviselő-testület úgy döntött, hogy módosítja a gyer-
mekvédelem helyi rendszeréről szóló rendeletét, amely 
módosítás értelmében beépült a rendeletbe a közoktatási 
intézmény kérése alapján a hátrányos helyzetű gyerekek 
kirándulásának támogatása.

– a Képviselő-testület megismerte és elfogadta a Pest Me-
gyei területfejlesztési koncepciót. A koncepció a település 
honlapján megtalálható.

– elfogadásra került a 2012. évi statisztikai összegzés, 
melyet a Közbeszerzési Hivatal részére megküldésre ke-
rült.

– Elfogadásra került a Helyi esélyegyenlőségi program.  
A program tartalmazza a helyi érdekcsoportok esély-
egyenlőségének a felmérését, és a beazonosított problé-
mákra a kidolgozott intézkedési tervet. A helyi érdek-
képviseleti csoportok Fórum keretében dolgozták ki az 
intézkedési tervet.

– Elfogadásra kerület az Arany János utca és külterületi 
szakaszának, valamint a templom előtti tér útépítési fel-
adataihoz szükséges tervek és megállapodások.

– Elfogadta a Képviselő-testület a Faluház bővítésen felül, 
hogy a hátsó kert részen kiépítésre kerüljön egy több 
funkciós műhely a LEADER pályázat keretében.

– Kiépítésre kerül az összes önkormányzati intéz-
ményben a kamerarendszer, amely nem csak a belté-
ri, de a kültéri és közeli útszakasz felügyeletét is fogja 
szolgálni.

Schulcz József
polgármester

2013. június
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Felhívás parlagfű elleni védekezésre!
Felhívom a lakosság figyelmét, hogy az élelmiszerláncról és ható-
sági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI tv. 17.§ (4) bekezdése alap-
ján minden földtulajdonos, földhasználó, kül-és belterületen egy-
aránt az adott év június 30-ig köteles a parlagfű elleni védekezésre, 
ezt követően pedig a virágzásnak és a pollen levegőbe jutásának 
folyamatos megakadályozására.
A megjelölt időpont után:
külterületen a megyei kormányhivatal növény-és talajvédelmi 
igazgatósága
belterületen az önkormányzat jegyzője elrendeli a parlagfű elleni 
közérdekű védekezést, mely azonnal végrehajtható.
A védekezési kötelezettség elmulasztóival szemben a megyei kor-
mányhivatal növény és talajvédelmi igazgatósága növényvédelmi 
bírságot szab ki.
A növényvédelmi bírság mértéke 15.000 és 15.000.000,- Ft között 
határozható meg. A bírság mértékének alapja a parlagfűvel fertő-
zött terület nagysága.

Egyéb allergén gyomnövény esetében 5.000 Ft-tól 500.000 Ft-ig 
terjedő eljárási bírság szabató ki.
A védekezés alapvető alkotmányos jogokat is érint. A törvényi sza-
bályozás a közvélemény elvárásából - a nagyszámú allergiás beteg 
érdekében - az egészséges környezethez való jogot ezúttal a tulaj-
donjog elé helyezi, így a közigazgatási eljárás általános szabályait 
betartva a védekezés zárt ingatlanon, telephelyen is elvégezhető.
Községünkben a belterületi ingatlanok művelésének és gyomok 
elleni védekezésének betartását a Polgármesteri Hivatal első alka-
lommal, hivatalból 2013. július 22-től helyszíni szemle megtartásá-
val ellenőrzi, és ezt követően folyamatos ellenőrzést végez !
Kérem, hogy az Önök által tapasztalt parlagfüves területeket, in-
gatlanokat az alábbi telefonszámon szíveskedjenek jelezni a pol-
gármesteri hivatal ügyfélszolgálata részére: (29) 372-133
Kérek minden újhartyáni ingatlantulajdonost és földhasználót, 
hogy saját és lakótársai egészsége védelmében, valamint a növény-
védelmi bírság kiszabásának elkerülése érdekében végezzék el a 

2013. június

Nem lehet elégszer  felhívni a lakosság figyelmét a tűzgyújtás ve-
szélyeiről, annak szabályairól. Vidékfejlesztési Miniszter felhívja a 
közúton és vasúton utazók, az erdőben kirándulók, a mezőgazda-
sági területeken dolgozók figyelmét, hogy égő cigarettát ne dobja-
nak el, mert az fokozott tűzveszéllyel jár. A kiszáradt árokparton, 
a vasúti töltések mellett keletkező tüzek sok esetben közvetlenül 
erdő- és mezőgazdasági területeket is veszélyeztetnek. Aki a tűzvé-
delmi rendelkezéseket megszegi, erdővédelmi bírsággal sújtható.

Magyarországon két fokozottan erdőtűzveszélyes időszakot külö-
níthetünk el. Az egyik kora tavasszal, hóolvadás után közvetlenül, 
amikor a kizöldülés előtt elsősorban rét és tarlóégetések következ-
tében gyullad meg az erdő, elsősorban lombos erdőtelepítésekben 
és felújításokban okozva igen jelentős károkat.

A második veszélyeztetett időszak a nyári hónapokra esik, amikor 
a hosszabb csapadékmentes, forró időjárási viszonyok következ-
tében az erdei avar és tűlevélréteg teljesen kiszárad. Ezek az erdő-
tüzek elsősorban eldobott cigarettacsikkek és a tűzgyújtási tilalom 
ellenére meggyújtott tábortüzek, nyári gazégetés következtében 
keletkeznek, elsősorban erdei és fekete fenyves állományokban, 
valamint idősebb lombos állományokban.

A Magyarországi erdőtüzek 99 százaléka(!) emberi gondatlanság 
vagy szándékosság miatt keletkezik.

A klímaváltozás következtében, a korábbinál forróbb nyarakon 
nem a tüzek száma nőhet meg jelentősen, hanem a terjedési sebes-
sége és intenzitása. Így esetenként jóval nehezebb őket eloltani, és 
jóval nagyobb területet érinthetnek, mint korábban.

A szabadban való tüzelés, illetve a tarló- és  
a növényi hulladék égetés szabályai

A szabadban való tüzelés, illetve a tarló- és a növényi hulladék 
égetését a módosított 35/1996. (XII. 29.) BM rendelet kiadott 

Országos Tűzvédelmi Szabályzat (OTSZ) 12.§- a illetve a 67.§- a 
szabályozza.
12. § (1) A szabadban tüzet gyújtani, tüzelőberendezést használni 
csak úgy szabad, hogy az a környezetére tűz- vagy robbanásve-
szélyt ne jelenthessen.
(2) A szabadban a tüzet és az üzemeltetett tüzelőberendezést őri-
zetlenül hagyni nem szabad. Veszély esetén vagy ha arra szükség 
nincs a tüzet azonnal el kell oltani.
(3) Szabadban a tüzelés, a tüzelőberendezés használatának hely-
színén olyan eszközöket, illetőleg felszereléseket kell készenlétben 
tartani, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, illetőleg a 
tűz eloltható.

Avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályok
2.§.

(1) A mezőgazdasági termelés során keletkező növényi hulladék 
(avar és kerti hulladék) ártalmatlanításáról elsősorban komposztá-
lással kell gondoskodni.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott növényi hulladék a tűzvé-
delmi előírások szigorú betartása mellett, csak felügyelettel, száraz 
állapotban égethető el.
(3) Erősen párás, ködös időben, erős szél (15 km/óra) esetén tilos 
az égetés.
(4) Égetést kizáró körülménynek kell tekinteni, ha az arra illetékes 
szerv tűzgyújtási tilalmat rendelt el.
(5) Kerti hulladékot égetni október 15-től november 15-ig és ápri-
lis 15-től május 15-ig, szélcsendes időben pénteken és szombaton 
17.00 órától 21.00 óráig lehet.
(6) A (2) bekezdésben meghatározott időszakon kívül növényi 
hulladék égetése csak rendkívüli esetben és a polgármester külön 
engedélye mellett lehetséges.
(7) Tilos a növényi hulladék égetése hivatalok, egészségügyi és gyer-
mekintézmények, kulturális intézmények, nyitott sportlétesítmé-
nyek 100 m-es környezetében, az intézmény működési ideje alatt.

-GFG-

TŰZGYÚJTÁS  SZABÁLYAI
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földterületek és az ingatlan előtti közterületek gyommentesítését, 
ápolását.
A parlagfű elleni védekezést már most meg kell kezdeni - figyel-
meztetnek a szakemberek. Azokon a szántóföldi területeken, ahol 
a nagy mennyiségű csapadék, vagy a belvíz 
miatt a növényzet kipusztult, a terület száradása után a parlagfű 
tömeges megjelenése várható.
Magyarországon - amely egyike Európa parlagfűvel leginkább 
fertőzött országának - a parlagfű szezon augusztus elejétől szept-
ember végéig tart, de a hatékony védekezés érdekében idejében fel 
kell készülni a gyommentesítésre. Miután a parlagfű magja hosz-
szú életképességű, a termést hozó növény kiemelt veszélyforrás. 
így minél előbb, június 30-áig, még a virágbimbó kialakulása előtt 
ajánlatos a kaszálás, vagy a növény védőszeres irtás. Ezt követően 
hatóság eljárást indít a parlagfű-mentesítés elmulasztása miatt.
A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) szakem-
berei a mezőgazdaságilag nem művelt területeken a parlagfű visz-
szaszorítására a rendszeres, alacsony tarlómagassággal elvégzett 
kaszálást ajánlják. A mezőgazdasági területeken a növény védő-
szeres és mechanikai gyomirtás megfelelő időben történő elvég-

zését javasolják, mert a parlagfű eltávolítása később már nehezen 
oldható meg a kultúrnövény károsodása nélkül. Magyarországon 
hozzávetőlegesen minden ötödik ember szenved parlagfű aller-
giában, ezért fontos, hogy mindenki felelősséget érezzen a gyom-
növény virágzásának megakadályozásában, és környezetét gyom-
mentesen tartsa. Az állami intézkedések mellett kiemelten fontos 
az állampolgárok hozzáállása. Legyen mindenkinek szívügye a 
parlagfű-mentesítés, tartsa mindenki rendben a portáját.
Akik nem tudják, hogyan kezdjenek neki a parlagfű-mentesítés-
nek, a gyommentesítéssel kapcsolatban további információkért 
forduljanak a Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Ka-
marához (http://www. magvarnovenvorvos.hu/) és a megyei kor-
mányhivatalok növény- és talajvédelmi igazgatóságaihoz (http://
www. nebih.gov.hu/elerhetosegek/elerhetosegek_l.html).
Újhartyán, 2013-06-13
       

Göndörné Frajka Gabriella
jegyző

(Videkfejlesztesi Minisztérium Sajtóirodája alapján)

2013. június

Országos digitális átállásról 
tájékoztató

Mit is jelent a digitális átállás a gyakorlatban?

A rossz minőségű műsorvétel, a „hangyás” és csíkos kép-
ernyő, a recsegő-ropogó hang hamarosan már a múlté! 
A digitális átállásnak köszönhetően hamarosan az egész 
ország jobb kép- és hangminőségben tévézhet. 

Kit érint?

Az átállás azokat érinti, akik hagyományos tető- vagy szo-
baantennával tévéznek, tehát nem rendelkeznek előfize-
téses tévészolgáltatással. ők jelenleg, előfizetési díj nélkül, 
csak három földfelszíni sugárzású csatornát fognak. A di-
gitális átállást követően az eddiginél több televíziós 
csatornát foghatnak ingyenesen ezek a háztartások.

Az első ütemben július 31-én, második ütemben október 
31-én kapcsolják le az analóg adókat. A jogszabályok sze-

rint Magyarországon 2014. 
december 31-ig kell meg-
történnie a digitális átállás-
nak, ezután már mindenki 
csak digitális rendszerben 
televíziózhat. Újhartyán az 
I. ütembe esik bele.

Mire van szükség?

Azoknak, akiket érint az átállás ún. beltéri egységet (más 
néven set-top-boxot) kell beszerezniük, amelyet a hagyo-
mányos tévékészülékekhez is lehet csatlakoztatni, vagy 
dönthetnek úgy is, hogy új tévékészüléket vásárolnak, 
amely már tartalmazza a jelátalakítót (Tuner), vagy csatla-
koznak a kábeltévé rendszerhez.

GFG

Járási Hivatal, Újhartyáni Kirendeltség és Újhartyán  
Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rendje:

2013. május 15-től a Pest Megyei Kormányhivatal Dabasi 
Járási Hivatal Hatósági osztálya  

tekintetében az alábbiak szerint alakul az ügyfélfogadási rend:
Hétfő: 08.00-16.00
Kedd. 08.00-12-00

Szerda: 08.00-18.00
Csütörtök: 08.00-12-00

Péntek: 08.00-12-00

Az Újhartyáni kirendeltségek ügyfélfogadása megegyezik a 
polgármesteri hivatal ügyfélfogadási  

rendjével, a szerda kivételével, amikor   
18.00 óráig tart az ügyfélfogadás:

Újhartyán Polgármesteri Hivatala:
Hétfőtől - csütörtökig: 7,30-16 óráig

Pénteki napon: 7,30-12 óráig
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Az önkormányzat átválalta a lakosság helyett a Remondis Kft.  
hulladékszállítási díjemelés különbözetének megfizetését

A Remondis Oköt Kft. 2012. decemberében a települési 
szilárd hulladékkal  kapcsolatos hulladékkezelési közszol-
gáltatás díjának 15%-os ( a díj önkormányzati beszedése 
esetén 11%-os) emelését javasolta a képviselő-testületnek 
2013.január 1-től. A díjemelési javaslatot a képviselő-tes-
tület elutasította, mivel a kormányzati szándék is a köz-
szolgáltatások díjának további csökkentésére irányult, s az 
önkormányzat sem szeretné tovább terhelni a lakosságot, 
tekintettel az egyre nehezedő életviszonyokra.

A szolgáltató REMONDIS Kft januárban levelet küldött 
a Képviselő Testületnek, mely szerint nyilatkozatot kért 
az önkormányzattól arról, hogy a díjemelés különbö-

zetét megfizeti-e a társaságnak. A szerződésünk szerint 
ugyanis amennyiben az indokolt díjemelési javaslatot az 
önkormányzat nem fogadja el, akkor a közszolgáltató jo-
gosult a szerződést hat hónapra felmondani. Azért,hogy a 
szolgáltatás biztosítása ne kerüljön veszélybe, január 29-i 
ülésen a 16/2013.(I.29.) ÖNK határozatban a képviselő-
testület úgy döntött, hogy a kommunális hulladékszámí-
tással kapcsolatos díjemelési különbözetet, havi nettó 
73.497,-Ft-ot a Remondis OKÖT Kft. részére a 2013-as 
évben megfizeti.
       

Schulcz József 
polgármester

Jövő júliustól elektronikussá válnak az anyakönyvi eljárások

2013. június

Elektronikussá válnak jövő júliustól az anyakönyvi eljárások 
a Magyary Zoltán egyszerűsítési program részeként – erről 
döntött az Országgyűlés a kormány törvényjavaslatának 
elfogadásával. Az eddig használt, 1895. október 1-én kiala-
kult anyakönyvezési rendszert 2014. július 1-jétől felváltja 
az egységes rendszerű, az egész országra kiterjedő elektro-
nikus anyakönyvezés. A törvény megalkotásának az volt a 
célja, hogy a szakmai értékmegőrzése 
mellett egy olyan nyilvántartás jöjjön létre, amely közhite-
lességét, megbízhatóságát tekintve megfelel elődjének, 
de a technikai fejlődés eredményeképpen gyorsabb, köny-
nyebb, kényelmesebb ügyintézést tesz lehetővé mind a 
polgárok, mind a nyilvántartást vezető hatóságok számára. 
Az új rendszerben adattakarékossági és célszerűségi okok-
ból az adatok nyilvántartása nem anyakönyvi események 
alapján, hanem személyhez kötötten történik majd, így 
egyféle anyakönyv váltja fel a jelenlegi négyféle (születési, 
házassági, bejegyzett élettársi kapcsolati, halotti) anya-
könyvet. Az elektronikus anyakönyvi rendszerbe minden 
egyes adatot csak egyszer szükséges felvinni, a követke-
ző esemény bejegyzésekor azok már rendelkezésre fog-
nak állni. A továbbiakban egy adott személy valamennyi 
anyakönyvi eseményéhez kapcsolódó adatok egy helyen 
lesznek megtalálhatók. Az elektronikus anyakönyvi rend-
szerben egyetlen gombnyomással elérhetőek lesznek egy 
adott anyakönyvi esemény adatai, bárhol is történt az or-
szágban, így nem kell majd utazni vagy heteket, esetleg 
hónapokat várni a dokumentumokra, ami jelentős előnyt 
jelent az ügyintézésben.
Újdonság, hogy az anyakönyvből igényelhető kivonat 
kiállítására a külképviseleteken is lehetőség nyílik majd. 
Az elektronikus anyakönyv kötelező adattartalma lesz a 
származási hely, ami a születési anyakönyvi kivonatban is 
szerepelni fog. Újítás, hogy az elektronikus anyakönyvi nyil-

vántartás részévé válik az apai el ismerő nyilatkozatok nyil-
vántartása. Az 
új rendszerben szükségtelenné válik a házassági anyakönyv 
aláírása, pótlására bevezetik a házasságkötési lapot, ezzel 
megmarad az aláírás ünnepélyes szertartása . A papír alapú 
anyakönyvek adattartalmának digitalizálása folyamatosan 
történik. A törvény meghatározza azokat az eseteket, ami-
kor a papír alapú anyakönyvi bejegyzés adattartalmát az 
elektronikus anyakönyvbe rögzíteni kell. Ilyen eset például, 
ha a papír alapú anyakönyvi bejegyzés adattartalmában 
változás következik be, ekkor ugyanis az adott esemény 
adatait be kell jegyezni az elektronikus anyakönyvbe, és az 
adatváltozást már az elektronikus bejegyzésen kell átve-
zetni. A digitalizálás egy másik esete az anyakönyvi esemé-
nyekhez kapcsolódik, így például a házasságkötés esetén 
rögzíteni kell a házasulók papír alapú születési anyakönyvi 
bejegyzését. 
Pest Megyei Kormányhivatal A törvény az adatvédelmi 
követelményeket és az anyakönyvek sajátosságait figye-
lembe és a közlevéltárakról szóló törvény kutatásra vo-
natkozó szabályait alapul véve egységes szabályokat álla-
pít meg az 1980. december 31-ig vezetett anyakönyvek 
kutathatóságára, amelyekkel egyensúlyt kíván teremteni 
az érintettek jogainak védelme és a múlt megismerésé-
re irányuló érdek között. Megteremti továbbá a hatályos 
jogszabályokban biztosított lehetőségeket meghaladóan 
az 1981. január 1-je óta vezetett anyakönyvek kutatha-
tóságát, amelyre a hatályos törvényi rendelkezések nem 
biztosítanak lehetőséget.
A rendszer működéséhez szükséges közel egymilliárd fo-
rintos informatikai fejlesztéseket uniós pályázati forrásból 
finanszírozzák, az anyakönyvvezetők fél éves képzésen 
vesznek majd részt.        

–GFG-
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Közgyűlés
A Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület 2013. 
május 29-én 17 órakor az örkényi Árpád Vendégház-
ban tartott közgyűlést. Ebben az évben az egyesület 
elnöksége már harmadik alkalommal hívta össze tag-
ságát. A pénzügyi beszámoló elfogadása és a könny-
vizsgálói jelentés elfogadása után az egyesület aktuá-
lis ügyeiről is szó esett. 

A közgyűlés helyszíne az örkényi árpád Vendégház volt, 
mely a vidékfejlesztési program turisztika jogcímének tá-
mogatásával épült meg Örkény városban. 

A közgyűlés alkalmával a résztvevők megtekinthették a vi-
dékfejlesztési egyesület által koordinált fejlesztést. A pályá-
zat nyertese, a Határok nélkül – Magyartól Magyarig Egye-
sület elnöke bemutatta az 54 millió forintos beruházást és 
mesélt a projekt megvalósításának körülményeiről. 

A vidékfejlesztési egyesület elnöke, Somogyi Béla - Bugyi 
Nagyközség Polgármestere tájékoztatta a tagokat a 2012. 
év pénzügyi eredményeiről, ismertette a könyvvizsgálói je-

lentés tartalmát, melyet a tagok a helyszínen egyhangúlag 
elfogadtak. Az pénzügyi dokumentáció az egyesület hon-
lapján elérhető. 

A közgyűlés programjának folytatásaként elhangzott a 
szakmai beszámoló a 2012. évről, és a 2013. év munkater-
vének ismertetése is. 

A program további részeként, az egyesület aktuális tevé-
kenységéhez kapcsolódóan, ismertették a LEADER tengely 
támogatási lehetőségeit, és a pályázatbeadás folyamatát. A 
résztvevők kötetlen beszélgetést folytattak az EMVA támo-
gatásában megvalósult beruházásokról, térségi fejlesztési 
elképzelésekről és az egyesület tevékenységéről.   

Az egyesület munkaszervezete június-július és augusztus 
hónapban a várhatóan beérkező nagy létszámú LEADER 
pályázatok értékelésével és elbírálásának támogatásával 
fog foglalkozni, melyet figyelemmel követhetnek az érdek-
lődők a www.leaderkontakt.hu honlapon.       

K.A.

LEADER pályázatok 2013.

A Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület 
13 településén kezdetét vette a LEADER program 
3.körének pályázati kiírás előkészítése.

A pályázati folyamatról, a projektek kiválasztásá-
ról minden információt megtalál a honlapunkon: 
www.leaderkontakt.hu

Ezen felül a pályázatokkal, egyéni fejlesztési elkép-
zelésekkel kapcsolatos kérdésekkel az egyesület 
munkatársai munkaidőben kereshetőek e-mail-
ben, telefonon illetve előzetes időpont egyeztetés 
után személyesen.

Kérjük folyamatosan kísérje nyomon honlapun-
kon az esetleges változásokat, aktualitásokat.

Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület

www.leaderkontakt.hu

2370 Dabas Szent István út 67.sz.
29/562-680, 20/588-33-73, 20/915-72-00

pacsirta.matyas@leaderkontakt.hu
kocsir.aniko@leaderkontakt.hu

2013. június
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Anyakönyvi hírek 2013-ban 01.12-05.20-ig született újhartyáni újszülöttek névsora

Nem az a fontos, hogy hány év van az életedben, 
hanem az, hogy hány élet van az éveidben...

Név   Szül   Anya Neve    Apa neve
Juhász Olivér  2013.05.20  Juhászné Kiss Anita   Juhász Tibor
Bruzsa Barnabás  2013.04.13  Bruzsa-Nagy Krisztina   Bruzsa Péter
Kancsár Erik  2013.03.30  Kancsárné Hornyák Ibolya   Kancsár István
Lang György  2013.03.27  Lang Anita    ---
Balázs Boglárka  2013.03.10  Balázs-Jánosik Ágnes Katalin  Balázs Gábor
Fajth Zalán  2013.02.10  Fajt Nóra    Fajt Marcell
Orosz Noémi Anna 2013.02.06  Oroszné Dormány Marietta  Orosz Mihály
Stégner Milán  2013.02.03  Stégner- Ménich Éva   Stégner Tamás
Lipi Barbara  2013.02.01  Lipi-Sásdi Edina    Lipi Gábor
Cserna Krisztián  2013.01.16  Kalmár Andrea    Cserna István
Mészáros Henrietta 2013.01.12  Mészárosné Frühwirt Erika   Mészáros József

1978-ban, tehát az idén 35 éve szereztek óvodapedagógus 
diplomát kollégáink: 
Gattyánné Petrányi Borbála, Hanusch Istvánné, Somogy-
váriné Kerekes Erzsébet. Életüket az óvodáskorú kisgyer-
mekek nevelésének- gondozásának szentelték, s ez idő alatt 
több száz kisgyermek élete lett gazdagabb odaadó munká-
juk által. Munkájukban mindig jelen van és meghatározó a 
gyermekek mindenek  feletti érdeke, az emberek és kollé-
gák felé irányuló tisztelet.
Színes egyéniségükkel, kimagasló szakmai törekvéseik-
kel, kiváló emberi jellemzőikkel rendkívül sokat tesz-
nek az óvodás korú gyermekekért, azok családjaikért, az 
újhartyáni óvoda hírnevéért. 
A Gyermekvár alkalmazotti közössége és gyermekei nevé-
ben ezúton kívánok jó egészségben, sikerekben, eredmé-
nyekben teljes hosszú éveket.

                                                                                                                         K.R.Ildikó

2013. június

Az újhArtyáni BABA-MAMA SétA KluB
Bizonyára nem újdonság a helybeliek számára az a látvány, ami-
kor babakocsit toló édesanyák foglalják el Újhartyán utcáit. 
Hogyan is kezdődött a mi történetünk? Néhány kismamában 
felmerült az igény, hogy milyen jó lenne hasonló élethelyzet-
ben lévő anyukákkal találkozni, beszélgetni, tapasztalatokat 
cserélni. így  jött az ötlet, hogy mehetnének együtt sétálni a kis-
babákkal. Már-már kis csoporttá alakultunk. A kellemes beszél-
getések mellett, fontosnak tartjuk a sétát az egészségmegőrzés 
szempontjából is, hiszen a friss levegő felüdülést jelent mind a 
kisbabáknak, mind az anyukáknak. . Mindemellett közösségko-
vácsoló szerepe is van, s úgy gondoljuk, szükség van arra, hogy 
kimozdítsuk az otthonülő anyukákat, s ezáltal az itt létrejövő 
kapcsolatok útján erősítsük községünk összetartó erejét .Sok 
szeretettel várunk minden olyan anyukát és babáját, akik szí-
vesen velünk tartanának. A legnagyobb közösségi oldalon az 
interneten megtalálhatóak vagyunk „Baba- Mama Séta Klub” 
néven, ahol minden nap megbeszéljük hol és mikor találko-

zunk. Sok szeretettel várunk minden olyan anyukát és babát, 
aki szeretne velünk együtt sétálni.  

  Bruzsa-Nagy Krisztina.
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Óvoda

Távol, de mégis közel.....
Megmondom őszintén, hogy eddig nekem az óvodai balla-
gás kicsit erőltetett esemény volt, de itt Újhartyánban ünnep-
pé varázsolták. Már a meghívónál felfigyeltem - milyen szé-
pen volt összeállítva, tiszta áttekinthető, ugyanakkor mégis 
játékos és kedves - szép a hátán a Gyermekvár felirat is.

Olyan apróságok, mint hogy az intézményvezetők sze-
mélyesen köszöntötték a vendégeket a kapuban, az hogy 
mindenki a legszebb ünnepi ruháját vette elő, a gyönyörű 
virágdíszek amerre csak néztünk, szerte az oviban. És nem 
csak a sablonos: most ünneplünk, mert muszáj érzés - ha-
nem a gondoskodás az, ami mindenütt érezhető volt. Ezek 
rengeteg háttérmunkát, előre tervezést kívánnak, amiből 
persze nem sok látszik, csak a látogató azt érzi, hogy jó ér-
zés itt lenni, mert itt szeretik a gyerekeket és megadják az 
ünnepnek kijáró tiszteletet.

Már akkor meghatódtam, amikor megszólalt a Himnusz.... Az 
idősebb kollégák köszöntése nagyon szép bevezetője volt az 
eseménynek. Jó volt érezni azt az összefogást a pedagógusok 
között, aminek köszönhetően titokban tudták tartani, hogy 
most erre is sor kerül.  Igazán szép volt az a zene is, amely a 
köszöntés közben szólt - ezek apró dolgok, de ezekből áll össze 
ez a mozaikkép, ami maradandó emléket alkot számunkra.

Velünk voltak az égiek is, hogy az időjárás is ilyen kedvező-
en alakult - mindkét csoport szépen rendben elő tudta adni 
a búcsúműsort. A Sünisek tánca is különösen tetszett - jó 
volt látni, hogy élvezik a gyerekek, azt amit előadnak. Ne-
héz lehet nagyon összeállítani egy ilyen műsort, de ez most 
kivételesen jól sikerült - nagyon lehetett érezni a szeretetet, 
kötődést és a tiszteletet a gyerekek és az óvó nénik között, 
még egy ilyen játékos előadás keretein belül is.

A megható -tarisznyán kivüli- búcsúajándék is említést ér-
demel..  A fénykép, a cd az ovis képekkel is nagyon jó ötlet, 
amit emlékként bármikor elő tudunk venni.  A kitűzők, 
amit kaptak a gyerekek nagyon ötletesek és szépek, gra-
tulálok a készítőjének! Nálunk a  gyerekeknek itthon van 
egy-egy szép emlékes dobozuk, amibe a kivételes kincsek 
kerülhetnek csak---pl. a kórházi karszalag, az első cumi, a 
kiesett fogak.... olyan dolgok amiket szeretnénk megőrizni, 
amik személyes értékek és sokat jelentenek nekik.  Ezeket 
néha levesszük a szekrény tetejéről és átnézzük őket....ak-
kor látom a szemükön, hogy mennyire kötődnek hozzájuk. 
Áron fiam is egyből mondta, hogy a pillangós kitűzőt is 
majd oda tesszük....

Így, hogy a színpadon láttuk a gyermekeinket, kicsit eltá-
volodtunk tőlük. Ekkor látja meg az ember igazán, hogy 
mennyit jelentenek ezek az óvódás évek - milyen óriási 
változás megy végbe ezekben a kisemberekben, amit ti 
minden energiátokkal támogattok, segítetek. Azt amikor 
az óvó nénik a műsor után személyesen minden gyerektől 
elköszöntek - csak az ablakon keresztül láthattuk. De be-
vallom leskelődtem és mikor leolvastam az óvó néni szájá-
ról, hogy azt mondja a fiamnak útravalóul,  hogy „Bízz ma-
gadban!”  és megöleli,  könnynek öntötték el a szememet. 

Tudom, hogy ilyen szeretetben és gondoskodásban, a to-
vábbi intézményekben már talán nem lesz része  gyerme-
keinknek…....

Cseh Nikoletta

2013. június
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Tanévzárás  a  művészeti  iskolában
Immáron második tanévzáróra készülnek növendé-
keink és tanáraink az Örkényi Cziffra György Mű-
vészeti Iskola Újhartyáni tagozatán. Az elmúlt két 
év tapasztalatai alapján elmondhatjuk,  hogy a nö-
vendék létszám folyamatosan növekszik , a kezdeti 
50 főhöz képest jelenleg közel 80 fő tanulónk van . 
A sok befektetett munkának köszönhetően növen-
dékeink egyre magasabb színvonalon teljesítenek a 
tanórákon és fellépéseiken. Ennek ékes bizonyítéka, 
hogy tanulóink több regionális és megyei versenyen 
szerepeltek kitűnő eredménnyel.

Karéj fesztivál Buzás-Kaisler András és Nagy Csaba            
zongora     I. díj
Cziffra György Furulyaverseny Bán Luca Sára és Ve-
res Nikolett,    Különdíj
Pest Megyei Fuvola verseny  Fábián Anna 
     Különdíj

Növendékeink rendszeresen fellépnek a község kultu-
rális rendezvényein, legutóbb tanulóink nagy sikerű 

koncertet adtak az Újhartyáni Idősek Napközi Ottho-
nában. 

Képzőművész tanulóink  alkotásait több alkalommal 
többek között – az Örkényi Cziffra György Művésze-
ti Napokon és az Újhartyáni Falunapon csodálhatták  
meg az érdeklődők.

Szeretném megköszönni Újhartyán Önkormányza-
tának támogatását, a közel  két millió forint értékű 
eszközbeszerzésnek köszönhetően több növendé-
künk jó minőségű hangszereken folytathatja tanul-
mányait, valamint a képzőművész szak eszköztára is  
bővült.

A tagozat tanárainak Kleineiselné Radóczy Móni-
kának, Kulcsár Boglárkának, Bartha Zsuzsannának,       
Radóczy Károlynak, Kollár Dávidnak, Tóth Márk-
nak ezúton is  szeretném megköszönni áldozatos 
munkáját.

Tóth Antal igazgató helyettes

2013. június

2013-as FALUNAPI KIÁLLÍTÁSUNK MEGNYITÓJÁRÓL:
Az idén második alkalommal mutathattuk be munkáin-
kat a falu előtt. Ez nagy megtiszteltetés, hiszen nem elad-
ható festményekről szólt az esemény, hanem egyszerűen 
a gyerekekről, akik hetente két alkalommal - „munka 
után” – délutánonként azzal foglalkoztak, hogy átformál-
ják a világot adott témákon keresztült a saját fantáziájuk 
segítségével. Igen, Ők bár nem igazi képzőművészek, de a 
maguk módján Ők is vizuális „átfogalmazók”, akik képes-
ségeik határain belül megpróbálják kifejezni azt, hogy va-
lamit lehet így is vagy úgy is megrajzolni, megmintázni, 
megfesteni úgy, hogy mondjanak vele valamit azoknak, 

akik hisznek bennük. Ők – húszan - az Örkényi Cziffra 
György Művészeti Iskola második évfolyamos növendé-
kei, akik az iskolánk tetőterében tanulják az önkifejezés 
teljesen természetes módját. Hatéves képzésük első har-
madán vannak túl. Sokat dolgoztak, talán elfáradtak, de 
az biztos, hogy nagyon jól érzik most magukat. Akik ott 
voltak a megnyitón, ahol a hangulat igen meghittnek 
tűnt, talán átélték egy kicsit azt a csodát, amit én hétről 
– hétre átélhetek.

Radóczy Károly
tanszaki tanár
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Pálmafák között a medencékben...
„Cserkeszölőn jártunk,

Csak ámultunk és bámultunk.
Sok helyen már megfordultunk,

De az csoda, amit ott tapasztaltunk.

Fürödhetsz ezer négyzetméteren,
Pálmafák között a medencékben,

Lubickoltunk, úsztunk, beszélgettünk
Estére szinte „Tinédzserek”lettünk” 

Az újhartyáni „Lila Akác” Nyugdíjas klub tagjai közül 20-an  kirán-
dultunk márciusban cserkeszölőre. Nagyon jól sikerült napunk 
volt. Megfiatalodva , felfrissülve  késő estére értünk csak haza. 
Mindenkinek csak ajánlani tudjuk ezt a gyönyörű, kellemes he-
lyet. A kép és verssorok beszéljenek helyettünk.

Márton Teréz   klubvezető.

Van még becsület...
Június 2-án Úr Napján ,az újhartyáni körmeneten  elvesztettem az arany karkötőmet. Jelentős értékén túl,  

20 évvel ezelőtti  családi közös szép utazási emlékem  fűződik hozzá.
Egész délután a  falut jártuk,biciklivel és gyalog,  kerestük.

Bánatos és elkeseredett voltam.,nem hittem hogy megtaláljuk.
Ám láss csodát ! 

Hétfőn egy  becsületes megtaláló bevitte a  templomba ,s azóta már újra nálam van . Mit is mondhatnék erre.  
Hála Istennek vannak még tisztességes emberek.

A keresztényi lelkület  és a becsület összefonódott Újhartyánban is.
Köszönöm…köszönöm.    Sz.M.

2013. június

Irány a szabadba a családommal...
A pünkösdi hosszú hétvégét sokan családjuk kör-
nyezetében, mi az Újhartyáni Nagycsaládosok Egye-
sülete a vasárnapot családunkkal, egyesületünk tag-
jaival és  családtagjaikkal  közösen a „Benő-tanyán 
„sportos,vidám  hangulatban  töltöttük. 
A 10 órára hirdetett gyülekező után, a napi program 
kihirdetését követően csapat szervezésbe kezdtünk. 
Négy csapatot alakítva ; a Pünkösdi rózsák csapata, 
a Menő- manók, a Kápolnási páratlanok, és a Huli-
gánok csapata kezdte el a vetélkedőt. Első állomáson 
már a kész csapatindulót kellett bemutatniuk, majd 
13+1 TOTÓ kérdésén törhették a fejüket, aztán kü-

lönböző erő és ügyességi próbát álltak ki. A követ-
kező állomáson ismét törhették a fejüket a TALÁLD 
KI, HOGY MI VAGYOK játékon a következő meg-
mérettetésben nagy buzgalommal merték a vizet 
kanállal és gyűjtötték össze mérő edénybe ,itt ének 
tudásukról és vers ismeretükről is bizonyosságot kel-
lett adniuk. A szigorú, állomásfőnökök nagy buzga-
lommal részlehajlás nélkül pontoztak, bíráltak. Az 
utolsó állomáson pedig a „ha süttök, esztek „elvén 
palacsintát sütöttek a versenyzők, amit el is fogyaszt-
hattak persze csak a szigorú minőségi és mennyiségi 
elszámolás után. 
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Míg megszületett a végeredmény mindenki lazított 
egy kicsit, aztán az eredményhirdetés következett. Itt 
mindenki megkapta a jól megérdemelt jutalmát, ok-
levél és csokoládé formájában.
Elsők a Pünkösdi rózsák csapata lett, a második a 
Menő-manók csapata, harmadik a Huligánok, és vé-
gül de nem utolsó sorban negyedikként  a Kápolnási 
páratlanok végeztek. .
Utána mindenki jó étvággyal, élményekben gazda-
godva látott neki a finom ebédhez.
Majd egy rövid  ejtőzés után felálltak a csapatok , a 
„számháborúra” aminek a végén igazándiból nem 

tudtuk eldönteni , hogy ki győzött mivel a sárgák 
csapatából maradtak játékban többen, de a fehérek 
szerezték meg a kitűzött zászlót, így mindenki meg-
kapta a jutalmát egy-egy vízi pisztolyt,és azt hiszem 
elmondhatjuk ez vált a nap legsikeresebb részévé , 
mivel még a felnőttek is „betáraztak” és elkezdődött 
a legnagyobb csata.
Megérte ez a nap. Gyermekeink önfeledt nevetésétől 
volt hangos az erdő, és valljuk be őszintén, egy kicsit 
nekünk felnőtteknek is jó volt újra gyereknek lenni. 
Köszönet érte Újhartyán Önkormányzatának!

Gregus Anikó

Egy felejthetetlen nap Ópusztaszeren

A Rozmaring Idősek Napközi Otthona tagjainak 
dédelgetett álma vált valóra, amikor ellátogathattak 
Ópusztaszerre.

Az Önkormányzat jóvoltából egy májusi napsütéses 
napon elindult a „csapat” a „nagy” kirándulásra.
Az Önkormányzat autóit kitűnő sofőrök vezették, 
így egy órán belül elértük úti célunkat. Az oda felé 
vezető út némi izgalommal telt, mivel sokan még 
nem látták ezt a gyönyörű Nemzeti Emlékparkot. 
Miután szerencsésen megérkeztünk, vidáman száll-
tunk ki az autókból. Várakoznunk kellett egy kicsit, 
hogy megtekinthessük a Feszty- Körképet. A vára-
kozás percei is vidáman teltek, sokat beszélgettünk 
és nevetgéltünk. Később azonban – amikor szemünk 
elé tárult Feszty Árpád festménye – mindenki el-
csendesedett és áhítattal csodálta ezt a gyönyörű al-
kotást. Szemünk előtt megelevenedtek a honfoglalás 
eseményei, melyeket a festőművész és alkotótársai 
megörökítettek.

A festmény megtekintése után együtt ebédeltünk a 
parkban. Előkerültek az otthonról hozott szendvi-
csek és sütemények, melyeket jóízűen elfogyasztot-
tunk.
Délután nyitott kirándulóbuszt béreltünk, beutaztuk 
a nemzeti Park nagy részét. Láttunk régi lakóházakat, 
kézműves-házakat, Iskolaépületet, postahivatalt. Az 
épületek megtekintésekor kis csoportunk tagjai visz-
szaidézték gyermekkori élményeiket. Anekdotáztak, 
vidáman és színesen beszéltek arról, hogy valamikor 
régen ők is ilyen környezetben éltek, felelevenítették 
azt, hogy ki volt a falunkban a kovács, a kalapos, a 
takács és a borbély.
A kirándulást a Szatócs-bolt „megrohanásával” zár-
tuk. Az unokáknak vettünk „vásárfiát”.
Fáradtan, de élményekkel telve utaztunk hazafelé, és 
közben már arról beszélgettünk, hogy mindenkép-
pen meg kell köszönnünk a támogatóknak ezt a fe-
lejthetetlen napot.

Kaldenecker Katalin
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EGyHáZKÖZSÉGÜNK HíREI

2013. június

2013. április 21-én járultunk hozzá a bérmálás szentségé-
hez nyolc újhartyáni keresztény fiatallal együtt. A bérmálás, 
mint szentség, egyet jelent a keresztény nagykorúságba 
lépéssel és hitünk megerősítésével, tudatosan vállaljuk, hi-
tünket Jézus Krisztus egyházához való tartozásunkat. A fel-
készülésben Orosz János plébános úr segített, és Klemencz 
Anikó néni hitoktatótól is sok lelki támogatást kaptunk. Ez-
úton is szeretnénk megköszönni nekik a segítséget. 
Az ünnepi szentmise elején egy köszöntővel üdvözöltük Dr. 

Beer Miklós püspök urat, aki számunkra a bérmálás szentsé-
gét kiszolgáltatta. A bérmálkozás szertartásakor bérmaszü-
lőinkkel a püspök úr elé álltunk, aki homlokunkra krizmával 
keresztet rajzolt, és utána már felnőtt keresztényként kö-
szöntött bennünket. Köszönjük neki, hogy ellátogatott 
templomunkba, és hozzájárulhattunk ehhez a szentséghez.
Úgy gondoljuk, hogy a kis közösségünk ezzel is erősödött, és 
hogy egyre több fiatal fogja követni a mi példánkat.

Csenge, Niki, Viola, Bogi

Hosszú lelki felkészülés után, fiataljaink közül idén is sokan járultak ünnepélyes keretek között elsőáldozáshoz, 
és Úrnapi körmenetünkön is községünk apraja nagyja keresztényi lelkülettel vett részt.

BérmálKozás ÚjhartyánBan
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FALuNAP

2013. június

Falunap 2013. jÚnius 13.

Idén is megtartottuk hagyományos falunapunkat. Gyönyörű napsütéses időben,civil ének,zenei,és tánccsoport-
jaink-egyre több fiatal szereplővel kiegészülve -  szórakoztatták  lakosságunkat,és az idelátogató messzebbről 
jött érdeklődőket. Az egyes műsorszámok  minden korábbinál jelentősebb látogatottsága mellett sikere volt a 
Pinceklubunkban szervezett képzőművészeti tárlatnak is ahol jeles festőművészek munkái mellett,.művészeti 
iskolásaink fantáziadús műveit is megtekinthettük. A mozgalmas, vidám hangulatú nap, csúcspontja sztárven-
dégünk  Kocsis Tibor műsora volt,aki többek között helyi muzsikusok szinte improvizatív zenélésével,N. Barbara 
vokálozásával   tomboló sikerű hangulatot teremtett. Akiben még maradt energia a nap végére,utcabálon lazul-
hatott a nyárias  estében. 

-szix-
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Falunap 2013. jÚnius 13.

2013. június
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OKTATáSI INTÉZMÉNyEINK

Kisiskolásaink Ecser gyerekvárához kirándultak,és vidám él-
ményekkel telve itthon papírra vetették kalandos emlékeiket. 
Fogadják szeretettel írásaikat.

Pintér Veronika 2.a osztályos tanuló írása:
„Nagyon tetszett a gyerekvár. Sok játék volt. A kicsik és a nagyok 
is el tudták foglalni magukat. Szerveztek nekünk gyerek discót, 
kötélhúzást és még célbadobó versenyt is. Kint 3-3 fős trambu-
linon, bent kisebb trambulinon lehetett ugrálni. A kert végében 
volt egy játszótér, tekerős gokart pálya is volt. A pályán dombok 
voltak, ahol át lehetett tekerni. A gokart pálya közepén egy ház 
volt és mi onnan irányítottuk a jelzőlámpával a gokartokat. Az 
udvaron egy aranyos fekete bundájú nyuszit is láttunk. A 2. a 

osztályosok bográcsban főzött paprikás krumplit ebédeltek. Jaj, 
majdnem elfelejtettem: a gyerek kocsmát!
Szuper volt a kirándulás!!!”

Kriszt Klaudia 2.a osztályos tanuló emlékei:
„Az ecseri várban sok izgalmas program volt. Volt ott: párna-
csata, kötélhúzás stb…
Nekem a korongozás tetszett a legjobban. Gokartoztunk és 
ugráltunk. Ebéd után megküzdöttünk Dzsekszperóval. Volt 
gyerekkocsma ahol vizet, csipszeket és sok édességet lehetett 
venni. Hazafelé Panna, Kata és én nagyon elfáradtunk, amikor 
az iskolához értünk alig bírtunk kiszállni az autóból. Ahogy 
hazamentünk este gyorsan elaludtunk,és álmunkban újra ott 
voltunk a várban.”

Ecser vára

Az ötödik osztály kiemelkedően készült erre az alkalom-
ra. Előadásukban megismerhettük, hogy hogyan zajlott ré-
gen a farsangi időszak. Tehát a sántacsütörtök, a farsang, a 
tuskóhúzás. A tuskóhúzásnál a lányok a házuknál vendégel-
ték meg a fiúkat, akik a táncospárjukkal táncoltak a háznál. 
A farsangi időszak mulatozással, evéssel, ivással, vidáman 
telt. Az ötödikesek segítségére volt Majer Erzsi néni, és 

Lauter Anti bácsi, akik segítettek a felkészülésben és a té-
mával kapcsolatos előadást tartottak. Anti bácsi a korabeli 
zenékről, táncokról- a hopszról, keringőről, csárdásról, és 
tűzpolkáról mesélt a gyerekeknek, és érdeklődőknek. Erzsi 
néni a farsangi időszak ünnepeit, szokásait és történéseit 
mesélte el részletesen. láthattuk még az első osztályosok 
sváb néptáncos előadását is, akik nagyon ügyesek voltak. 

Iskolánkban idén is megrendezésre került a svábnap

2013. június
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Az alsósok pedig eközben farsangi díszeket, rózsákat készí-
tettek az alsós tanár nénik segítségével. Miközben Anti bá-
csi zenélt nekünk, Gyuri bácsi mindenkit megtáncoltatott. 
Remek volt a hangulat. Ezek után a tanulókat csapatokra 
osztották, akiknek két teszt lapot kellett kitölteniük, amik 
a napon elhangzott előadásokról szóltak. Majd még egy 
feladat várt a csoportokra. Elő kellett adniuk a bemutatott 
táncokat, amire minden csapat kivétel nélkül maximális 
pontot kapott. A nap kiválóan sikerült, jó hangulatban telt, 
a diákoknak és a tanároknak is egyaránt tetszett. Reméljük 
jövőre is legalább ilyen jól sikerül a svábnap.    

Fábián Eszter, Serfel Kincső tanulók

Az Alapműveleti Matematika versenyt 18. alkalommal ren-
dezték meg ebben a tanévben a 4-8. osztályos korosztálynak.

A mi iskolánk is évek óta nevez erre a versenyre és szép 
eredményeket szoktunk elérni. A megyei döntő 1-6. helyezett-
je között szinte mindig vannak diákjaink. 

2013-ban 120000 gyerek vett részt az iskolai forduló-
kon. A megyei döntőkre 6050 tanuló jutott be és ebből 107-
en kaptak meghívást eredményeik alapján az országos 
döntőbe.

Iskolánkból Tóth Márton 8. osztályos tanuló a megyei 
döntőn 1. helyezést ért el és bejutott a Marcaliban rendezett 
országos döntőbe. A 8. évfolyamában 22-en versenyeztek és 
ő a 9. helyezést érte el, ami nagyon szép sikernek könyvel-
hető el.

Gratulálunk neki!
       

Radóczy Károlyné, matematika tanár

A szép eredmény megszületésében nagy szerepet játszott 
Tóth Marci felkészítő tanárának  Radóczy Károlyné Zsuzsának 
áldozatos munkája. Vele együtt örültünk, amikor meghallot-

tuk a jó híreket. Ezúton is gratulálunk és további sok sikert kí-
vánunk pedagógus pályájához!

Lauter Judit

Iskolánk egy nagyvonalú ajándékot, impozáns 
zászlótartót kapott nemrégiben. Az ajándékozó 
Rizmajer György és fia Róbert, aki a tervet is készí-
tette. Az Újhartyán címerével díszített zászlótar-
tó nem csak praktikus, de esztétikus is. Ráadásul 
egy olyan darab, amelyet még unokáink is látni 
fognak, hiszen tartós süttői mészkőből készült, 
akárcsak Mátyás király palotái vagy a reneszánsz 
kertek mesébe illő térelemei - a zászlótartó rudak 
pedig kovácsoltvasból. Köszönjük szépen!

Az iskola tanulói, dolgozói nevében Lauter Judit 
intézményvezető

SIKER A MATEMATIKAVERSENYEN

Zászlótartót kaptunk

2013. június
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TISZTELETBELI POLGáR

Újhartyán Község Önkormányzatának 5/2000/V.18.sz. kitün-
tető címek adományozásáról szóló rendelete alapján, lakos-
ságunk előterjesztéseket tett. A 11 jelöltből, ideiglenes jelölő 
bizottságunk hosszas értekezés után javaslatot tett a képvi-
selő testület felé 3 személy kitüntetésére.

Ezen javaslatokkal egyetértve ,képviselő testületünk dön-
tése alapján  2013-ban  „Tiszteletbeli Polgár „ címet adomá-
nyozza a testület   Dr. Szűcs Lajosnak,és az „Újhartyánért” 
kitüntető címet adományozza  Szaller Andrásnénak,és 
Kulima Péternek.

A kitüntető címek átadására lapzárta után kerül sor.  
A kitüntetetteknek,a szerkesztőség nevében is tisztelettel 
gratulálunk ! Olvasóink itt olvashatják rövid életútjukat, ér-
demeiket , laudációikat :

A HERcEL Sváb Hagyományőrző Egyesület 

és Újhartyán község Képviselő Testületének közös ajánlá-
sával.

„Újhartyán Tiszteletbeli Polgára” kitüntető címre javasol-
tuk  dr. Szűcs Lajos urat.

dr. Szűcs Lajos, mint a  választókerületünk országgyűlési 
képviselője, mint Pest Megye Közgyűlésének elnöke, 2001 
óta folyamatosan jó kapcsolatot ápol a község vezetésével, 
civil szervezeteivel és lakosságával. 
Képviselői munkája során számos alkalommal segítette 
Újhartyán fejlődését. A Közép-Magyarországi Regionális 
Fejlesztési Tanács elnökeként tevékenyen támogatta a te-
lepülésünkön megvalósuló beruházásokat. 

Több alkalommal eredményesen lobbizott a fejlesztéseink 
mellett. 
Elévülhetetlen érdemei vannak abban, hogy megvalósul-
hatott az építészeti nívódíjat kapott iskolarekonstrukció. 
Támogatásával megvalósult útberuházások, intézményi 
fejlesztések járultak hozzá Újhartyán mai arculatának kiala-
kításához.

Politikusi szerepvállalásával párhuzamosan baráti kapcso-
latokat ápol és ápolt az Újhartyánon működő civil szerve-
zetekkel. Az Újhartyáni Lila Akác Nyugdíjasklub rendez-
vényeinek állandó vendége volt. Fontosnak tartotta, hogy 
minden meghívásnak eleget tudjon tenni és együtt tudjon 
ünnepelni a közösséggel. Az ünnepek mellett, ha kellett, 
akkor közösen keresett megoldást a felmerülő problémák-
ra. Tisztelettel beszélt vendégszeretetükről, közösségépítő 
és megtartó munkájukról. 
A településen élő emberek közül bárki kereste meg, akár 
magánjellegű kérésekkel is, igyekezett tanácsot adni, segí-

teni. 
Úgy érezzük, hogy soha nem 
kérte a pozíciójának járó tisz-
teletet, mégis emberi tartásá-
val, őszinte érdeklődésével az 
egyén és a közösség problémái 
iránt, kivívta azt.
Sokaknak képviselő úr, de még 
többnek „Lajos” marad Újhar-
tyánon.
Nagyon sajnáljuk, hogy a továb-
biakban településünket nem ő 
fogja képviselni a parlamenti 
munkában, így eddigi munkáját 
megköszönve javasoljuk a fenti 
kitüntetésre.

Csernáné Derdák Éva 
Hornyák Gyuláné.

Majer György

Dr. Szűcs Lajos

2013. június
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ÚJHARTyáNÉRT KITÜNTETő cíM

Szaller Andrásné Anna
Ezerkilencszázhetvenes éveket írunk, akkor, amikor egy fiatal-
asszony nagyon aktívan szerény körülmények között, lelkese-
déssel és őszinte szívvel sokat tesz a kultúrház működéséért, a 
kultúra fennmaradásáért. Neve azonos volt a falu kulturális éle-
tével. Legyen szó akár szakkörökről, a hajdani emeleti könyvtár-
ról, hagyományokról. Fantáziája és gazdag ötletvilága egyfajta 
igényességgel és határozottan jó ízléssel párosult. Szervező-
ereje vitathatatlan volt. Eredeti program ötletei révén sokszínű 
egyéniség lett. ízlésvilága igényes. Örökké pezsgett, tele volt 
ötletekkel, ismerjük: személye ma is varázsos. Egyénisége egy 
fogalom volt a község kulturális életében, nem is mondták más-
ként, mint a „Kultúros Anna”.
Büszkeségünkre egyfajta népművelő lett. Az akkori barátság-
talan viszonyok között (hiszen sokan emlékszünk a leromlott 
épületre) gondossággal és példásan igyekezett minden réteg-
nek örömet szerezni.
Bátorította a gyerekeket, hogy vegyenek részt szakkörökön, 
többek között volt fotószakkör, videós animációs filmkészítő 
szakkör, egy-egy lelkes gyerekcsapattal. Felnőttek részére rövid 
kis tanfolyamokat szervezett. Amire igény volt, azt előteremtet-
te. A mi korosztályunk emlékszik a farsangi bálok, tuskóhúzások 
idejére, ezen kezdeményezések mellé mindig aktívan hozzáállt. 
Zenés és színházi programokat is hozott a községbe, itt járt pl. 
a Kis Kabos, a Vámosi házaspár és a Zorán is... és még számtalan 
híresség.
Segítette a német nemzetiségi kezdeményezéseket, aktívan 
részt vett sváb bálok rendezésében. Házigazdája, háziasszo-
nya lett a nyolcvanas évek közepén szerveződött nyugdíjas 

klubnak. Gyűjtötte a falu régi hagyományait idéző tárgyakat, 
ruhákat. Partner volt az iskolai rendezvények lebonyolításában. 
Kiállításokat hozott a községbe, vetélkedőket szervezett. Szív-
ügyének tekintette a helyi kulturális életet, szakköröktől könyv-
táron át a programokig. 
Anna visszavonulása után, mint nagymama ismét látogatja, 
támogatja rendezvényeinket, azonnal felismertük és összeté-
veszthetetlen volt a tavalyi Hartyánfeszten az a kiállítás, amelyet 
az ő vezetésével a nyugdíjas klub bemutatott.
Egyénisége, eredetisége Újhartyán számára ajándék, Szaller 
Andrásnét, Annát vitathatatlan érdemei és fáradhatatlan mun-
kája miatt ajánlom a kitüntető címre. 

Fajt Györgyné

2013. június

Vannak Újhartyánnak olyan polgárai, akikre nem esik sok a ri-
valdafényből, mégis egész életük a település és lakói iránti szol-
gálatról, elkötelezettségről szól. Csendben teszik a dolgukat, 
de nagyon sokszor ellenszolgáltatás nélkül segítenek a bajba 
jutottakon, vagy éppen szabadidejüket is mások megsegítésére 
áldozzák.

Kulima Péter 63 éve született Újhartyánon, itt élt mindig és 
gyermekei is itt élnek településünkön. Péter bácsit mindenki 
ismeri Újhartyánon. Feleségével ketten a település talán legko-
rábban kezdett vállalkozásait üzemeltetik, egyfajta előhírnöke-
ként a sok Újhartyáni vállalkozásnak.
Azonban a vállalkozás nem mindig egyenlő a profitorientáltság-
gal, hiszen talán nincs is Újhartyánon olyan család, akinek Péter 
bácsi ne segített volna földmunkával, fuvarral, nem vállalkozói, 
hanem baráti alapon, sőt.. Természetesen nemcsak a magánem-
berek, de az Önkormányzat is mindig számíthatott rá, ha valami-
lyen formában a segítségére volt szüksége a falunak. 
Képviselőként is dolgozott a településért nyolc éven keresztül, 
és igazságérzete, józan gondolkodása mindig nagy hasznára 
volt a képviselőknek, ha nehéz döntés előtt álltak.   
Péter bácsi hétvégén sem pihent, a legtöbb hétvégéjét az 
újhartyáni civil szervezeteknek áldozta. Szinte valamennyi 
közösségnek, - de különösen a Nyugdíjasklubnak és a Sport-
egyesületnek – rendszeresen ő főzött hétvégenként, mikor 
valamilyen alkalomból összejöttek az emberek, és egy jó bog-

rácsos ételt 
s z e r e t t e k 
volna. Péter 
bácsi ekkor 
is már reg-
gel nekiállt 
dolgozni.
Míg mások 
pihentek, ő 
akkor is a 
közösségért 
dolgozott. 
Mert ő ilyen. Péter bácsi az az ember, aki akkor boldog, ha má-
sok boldogok körülötte. Ő akkor mosolyog, ha mások is moso-
lyognak körülötte. Ő az, aki sikeres vállalkozó, de tudja, hogy 
vannak fontosabb dolgok is az életben, mint a siker.
Igazságérzete, segítőkészsége, lokálpatriótizmusa már önmagá-
ban példaértékűek akkor is, ha nem vesszük sorba a közössé-
gért, a településért  végzett munkáját   
Nem fejezhető ki sem pénzben, sem munkaórában az a segít-
ség amit Kulima Péter nyújtott az elmúlt évtizedekben a telepü-
lés lakóinak, civil szervezeteinek, önkormányzatának. 
Úgy gondoljuk, hogy Újhartyán évtizedes adósságát törleszte-
né, ha Kulima Péter munkáját megköszönné az „Újhartyánért” 
kitüntető címmel.

Schulcz József és dr. Kökényesi Imre

Kulima Péter
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Világháború, forradalom, rendszerváltás és még mi min-
den… csak pár dolog amit átélt a Horthy-korszakban szü-
letett Kaldenekker Jánosné. Élettörténete egy kétoldalas 
cikket könnyedén kitehetne, azonban a neve most más as-
pektusban került előtérbe. 2013. február 6-án megszületett 
az ükunokája. Ha mélyebben belegondol az olvasó rájön, 
hogy milyen kivételes dolog az, hogy az idén 90. életévét 
töltő asszony a lányükunokáját tarthatja karjaiban. Ráadá-
sul mindannyian az életfa női ágán foglalnak helyet. Kívá-
nunk hát sok egészséget és boldogságot nekik!   R.É.

A képen szereplők/jobbról-balra /: 
Ükmama: Kaldenekker Jánosné (Gombár Borbála) 1923. 
szeptember 4.
Dédi: Rizmajer Józsefné (Kaldenekker Borbála) 1947. május 6.
Nagyi: Dormány Lászlóné (Rizmajer Mária) 1966. január 25.

Anya: Oroszné Dormány Marietta (Dormány Marietta) 1986. 
november 25.
Baba: Orosz Noémi Anna 2013. február 6.

5 generáció

helytörténeti MonográfiA KéSzül újhArtyánról
Újhartyán község eddig egyetlen mono-
gráfiájában – Kökényesi Imre: Újhartyán c. 
könyve 1980 – maradandó értékek fogal-
mazódtak meg – állította ezt az Inárcson 
élő czagányi László helytörténész, amikor 
önkormányzatunk részéről felkérést kapott 
a település történetének magírására. 

Azóta a megállapodás létre jött, mégpedig 
Újhartyán története c. helytörténeti tanul-
mány forrásainak feldolgozása és meg-
írása tárgyában. A tanulmány a források 
tekintetében magában foglalja Kökényesi 
Imre: Újhartyán c. művének főbb adatait 
és következtetéseit, az MTA Régészeti In-
tézet adattára alapján az utóbbi ötven év 
ásatásainak ismereteit, egyéb középkori for-
rások fordításait, a Pest Megyei Levéltár Új-
hartyánra vonatkozó adatait, az újhartyáni 
Historia Domus fontosabb részeit. A kutatás 
kiemelt részét képezi a település 20. százai történetének pon-
tos megírása, ideértve a rendszerváltás utáni időszak történe-
tét napjainkig.

Szeretném röviden bemutatni Újhartyán leendő monográfiá-
jának szerzőjét: (részlet a Díszpolgáraink Dabas - 2005 c. mun-
kából)

„czagányi László Dabason született, majd itt töltötte iskolás 
éveit. Az itt elsajátított alapismeretek és gondolkodás is hoz-
zájárult ahhoz, hogy a két nagy lehetőség közül - egyrészt a 
jogi pálya, másrészt a pedagógus pálya, ezen belül is a törté-
nelemtudomány - végül az utóbbi javára esett a választás.
czagányi László helytörténészként mindig nagy érdeklődés-
sel fordult szülővárosa történelmi, kultúrtörténeti értékei felé. 
Megírta a Dabas környékén lévő települések monográfiáját, és 
magához, Dabashoz kötődő munkái is vannak. Ilyen például a 
Halász család története.

czagányi László jelenleg Inárcson él, és idejének nagy részét 
történelmi, helytörténeti kutatással, írással tölti. Lexikális tu-
dása, szerénysége és embersége példaértékű, ezekkel a tulaj-
donságaival örökre belopta magát volt tanítványai szívébe.”

czagányi László tanár úr helytörténeti  publikációi már 1988-tól 
olvashatók Hernád története a középkorban címmel. A rend-
szerváltás utáni  első időszakban megírta Tatárszentgyörgy és 
Inárcs községek történetét és a Régió évkönyveit. 2000 évben 
készítette el Bugyi község történetét, 2010-ben pedig Gyál 
történetét írta meg. Közben számtalan írása jelent meg Dabas 
és Inárcs települések helytörténeti kutatásairól.

A munka megkezdődött, a feladat adott, mi újhartyániak izga-
tottan várjuk a végeredményt, a település ezer éves történel-
mének írásos anyagát, Újhartyán helytörténeti monográfiáját.

     Lauter Antal

2013. június
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Korabaeli dokumentumok szerint  1783-ban építették a forgal-
mas Kőrösi út mellé, egy alkalmas helyre, ahol magas vízálláskor 
sem került víz alá a terület. Míves boltíves pincét falaztak a csárda 
alá, ahonnan a betyároknak menekülésük nyílt egy titkos kijára-
ton át az erdő sűrűjébe. 

Pótharaszt igazgatását kezdetben mintegy 200 éven át Nagy-
kőrös városa illetve az általa megbízott pusztabíró látta el. Ebben 
az időben vált híressé az egész alföldön tevékeny Bogár – Dönti 
betyárok által. A jobbágyfelszabadítással földhöz nem jutott pa-
rasztok egy része a munkaalkalmat is elveszítette és „feleslegessé” 
vált, mint a puszták szabad pásztora. Az addig közösen használt 
legelőket felosztották, egy részüket felszántották. A gulyás, a ju-
hász földönfutóvá lett. Kóborlásra, lopásra kényszerült, bandákba 
verődve betyár lett. Ilyen körülmények között alakult ki  a Bogár 
család tagjaiból, rokoni és baráti köréből  ez a híres (hírös) betyár 
csoport, amelynek emlékét a hivatalos iratokon kívül a népha-
gyomány is őrzi.

Bogár Imre a Vadkert, Orgovány, Bugac, Szank, puszták között 
fekvő mintegy 24000 hold kiterjedésű Bócsa  pusztán született 
1842. július 17.-én. Apja számadó gulyás volt.  1861 Szent Mihály 
napján az öreg Bogár behajtotta a pusztában addig hűséggel 
őrzött gulyát, és nem volt tovább kereset.  Összeálltak és lovas 
betyárokká váltak…

1862. január  7.-én bekopognak a 63 éves Kókai János tanyájá-
ra. A háza népét behajták a belső szobába, míg ők ott pihennek. 
Másnap reggel Újhartyánon Pfeifer Józsefné boltos – kocsmáros 
házánál pénzt, ékszert, árút rabolnak.

Az ismert vidéket február 17.-én ismét felkeresik, amikor alsó – 
Dabason  Bereczky Miklós  földbirtokost rabolják meg, az éppen 
ott tartózkodó Tóth Ferencz ref. lelkészt is kirabolván. Elvittek egy 
csődört, pénzt, fegyvert, és ékszereket.

április 12.-én Hernádon Jeszenszky Jánoshoz hat betyár tört 
be, innen Hartyánon át, Pótharasztra vitt a nyomuk. Itt lovaikat 
bekötötték, lepakoltak. Egy közülük Hartyánra ment patkoltatni. 
Két lovukat befogták Kaldenecker József kocsijába, mindhárman 
élelemért mentek Benedek majorjába. Két betyár és három ló 

maradt a Kaldenecker tanyában. Délután (mivel ottlétüknek híre 
ment),  meglepték őket a pandúrok. A betyárok lóra kapva mene-
kültek, útjukba ejtve a pótharaszti csárdát, bekiáltván, hogy „lóra, 
lóra! Hajtják a nyulat! Külön irányba sikeresen  elmenekültek.  
A harmadik, ló nélkül maradt társukat, Bartucz Mihályt, aki a bú-
zatáblában iparkodott elmenekülni elfogták, felső – Dabason a 
rögtönítélő bíróság halálra ítélte és felakasztották.

Az öreg Bogárt Szabó István tanyájára támadva az elreteszelt 
ablakon át fejbelőtték. A három Bogár fiú még szabad. Imre és Ja-
kab  kettesben megérkeznek Guth Péter tanyájára, ahol kipihenni 
szándékozzák  a nagy hajszát. Megjelenik három pandúr, a tanyá-
ban. Jakab a cselédek figyelmeztetésére elinal, Imrét meglepve 
ellenállás nélkül elfogják.

Imrét Pestre szállítják, a rögtön ítélő bíróság julius 17.-én ha-
lálra ítéli.

„teljesen megérdemelt büntetésül, másoknak elrettentő pél-
dájára, akasztófán elszenvedendő halálra ítéltetik”

„a mai napon délután a vesztőhelyen amely az Üllői és a Gyáli 
puszta határában lévő dombon (amelyet azóta csak akasztóhegy 
néven emleget a népnyelv) fekszik – … nagy néptömeg előtt … 
Kornberger Mihály megyei hóhérnak átadtuk, aki a nevezett ha-
lálra ítéltet kellő ügyességgel az élők sorából kivégezte.”

Kelt Pesten, 1862 július 17.-én
Somogyi Ferencz rögtönítélőszéki végrehajtó bíró
Az itteni betyárvilág emlékét őrzi  a térképen is feltűntetett  

„akasztóhegy”  amelyet akasztódomb néven emleget a puszta 
népe. A hagyomány szerint Bogár Imre bandájából, még továb-
biak, Nádori Péter,  Hugyák Bandi,  Kanász Péter is itt lelték borzal-
mas halálukat. A XX. század ’60-as éveiben a mélyszántás számos 
emberi csontot forgatott ki a föld mélyéből, amelyekhez Nyár-
egyházáról  Dr. Marjai Viktor  körorvost (a vadászorvost) hívták ki, 
aki hivatalosan is megállapította a csontok humán mivoltát, vala-
mint a körülbelüli száz esztendős korát. 

Korabeli dokumentumok és levéltári kutatás adatai alapján 
írta:

Sch. Sarlós György

A pótharaszti csárda

2013. június

Don kanyar – motoros emléktúra

Két kerékkel Oroszországba
2013. július 14. – 29.

Dabasi motoros fiatalok a nyár folyamán személyesen keresik fel a Don kanyart és a Donyec medencét, 
közöttük Novi Dombasz helységet is. Újhartyáni családoknak – akiknek hozzátartozói katonaként  

vettek részt a második világháború alatt a Doni harcokban, vagy Málenykij Robotra elhurcoltként Novi 
Dombaszba kerültek – még mindig lehetőségük van emlékszalag, koszorú küldésére.  

A motoros fiatalok személyesen helyezik el a megemlékező szalagot, koszorút az emlékhelyek területén. 
Az utazásról úti film készül, mely az ősz folyamán nyilvános élménybeszámolón kerül bemutatásra.  

Igény esetén DVD-n is kiadásra kerül.

Információ: 
Lauter Antal 06-70/630-9666 (lauter.antal@gmail.com)



24

BALLAGáS

Ballag már a vén diák !... 

2013. június

Június 15-én tartottuk iskolánk legnagyobb ünnepét, a bal-
lagást. Színvonalas műsorral búcsúztatták a 7. osztályosok a 
nyolcadikosokat. Ezúton is sok sikert kívánunk nekik további 
életútjukhoz!

L.J.

„Nemes önbizalom, de ne az  önhittség
 Rugói lelkedet nagy célra feszítsék,
 Legnagyobb cél pedig, itt, e földi létben,
 Ember lenni mindég, minden körülményben.”

    (Arany János)
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Egy csapat, ahová jó tartozni!

Sport, mozgás, kikapcsolódás, feltöltődés. Halljuk a figyelmez-
tetéseket, intelmeket számtalanszor. Azaz hogy, hogy mire kell 
figyelni, hogyan kell egészségesen élni, mennyit kellene na-
ponta mozogni, többször társaságba járni, elszakadni a napi 
megrögzött elfoglaltságunktól, szabadlevegőn sétálni, kocog-
ni és még lehetne sorolni a modern világ ajánlásait. A változás 
nincs is messze tőlünk, így történt ez velem is, amikor egy vé-
letlen esemény kapcsán tudtam meg azt, hogy egy maroknyi 
újhartyáni csapat Gerecsébe indul túrázni. Velük tartottam, 
nagy izgalommal készültem. csak úgy egyszerűen nekivágtam 
különösebb felszerelés nélkül. Hamar kiderült, hogy egy-két 
túra kellékkel fel kellett volna szerelkezni, ugyanúgy mintha 
síelni megy az ember. Örök igazság a jó cipő „alapholmi” itt is. 
Autóbuszunk megállója Héred nevű község lett. Mi is fogadott 
bennünket. A csend, a nyugalom, a tiszta levegő, vadregényes 
táj, a friss üde erdő, a zöld rétek, tisztások, a virágzó fák bokrok, 
a finom friss illatok, a csodálatos kilátás. Egy-kettőre az esemény 
közepén lettem. Rövid megbeszélés, intelmek a biztonsághoz, 
még egyszer a hátizsákok felülvizsgálata. Mindenki csak a leg-
szükségesebbnek vélt cuccait tartsa meg, gyors szortírozás, mi 
marad, mit viszünk, hát lettek tévedések! Néhány bemelegítő 
lépés után egy kerítéskapun átruccanva indultunk 21 km erdei 
túránkra.  Az út első harmadában voltak a nehezebb, merede-
kebb szakaszok, viszont ezek között is voltak pihenők. A lel-
kes és vegyes korosztályú csapat keményen kaptatott felfelé a 
Gerecse tetejére. Időközben megálltunk a tardosi kőbányánál. 
Tovább gyalogolva, úgy dél magasságában – túl az első nagy 
kimerülésen - az ebédet, vagyis néhány medvehagymás szend-
vicset szép romantikus helyen, a Gerecse tetején elfogyasztot-

tuk. A tetőn erőt gyűjtve vághattunk neki az út hosszabb, de 
lényegesen könnyebb részének. Lefelé jövet gyönyörködtünk 
a Jura-zsombolyban (aknabarlang, víznyelő), a távolban lát-
hattuk a Dunát, hosszan gyalogolhattunk egy régi vasúti sín 
helyén, amely lomhán kanyaroghatott valamikor az erdőben. 
Szerencsémre a második nagy kimerültségemet addig pihen-
hettem ki, míg az elhagyott kőbányában a gyerekek egy játé-
kos vetélkedőhöz készülődtek. Tovább haladva megnéztük az 
elhagyott Pusztamarótot, ahol meghallgattuk a régi török idők 
egyik tragikus történetét. A hosszú kanyargó erdei ösvényeken 
többször pihenőket tartottunk, egy-egy rövid ismertető közben 
volt időnk szusszanni. Visszafelé megtörtént a nap nagyesemé-
nye - maga a túra is ilyen néven volt hirdetve – a napjainkban 
népszerűvé vált medvehagyma szedése. A szigorú szabályokat 
betartottuk, mégis jutott abból kedves szomszédjainknak és 
barátainknak egy-egy csokor. Gyorsan telt az idő, ellenben nem 
olyan gyorsan telt a visszaút. A 700 méteres szintemelkedéssel 
meg kellett küzdeni, a gyakori pihenők után délután már sietős-
re vettük a tempót. A túra végére könnyed, lejtős séta maradt, 
így is kevés híján 6 óra lett mire fáradtan, de tele élményekkel a 
buszhoz értünk. Varga Pál profi túravezetőnk nagyszerű útvo-
nalon vezetett bennünket, segítőkész és bátorító volt az első tú-
rázókhoz is. Magam, mint első túrázó, úgy gondolom érdemes 
volt megküzdeni a 21 km –es úttal, biztatok és hívok másokat is, 
jöjjenek velünk, hiszen az ország gyönyörű térségeibe kirándu-
lunk, remek a társaság, a kor sem akadály! Egyik társunk mond-
ta: egy csapat, ahova jó tartozni! 

Fajt Györgyné

2013. június
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KuLTÚRáLIS KITEKINTő

Arra kérem az olvasót most, gondoljon 
egy pillanatra utána, mit is felelne arra 
a kérdésre, hogy mi nyeri el igazából a 
figyelmét. Ami engem illet (ha ez egyál-
talán valakit is érdekel), nyilván először 
Édesanyám volt mindenekelőtt az érdek-
lődésem tárgya, de igazából amire biz-
tosan emlékszem, hogy úgy kisfiúként is 
már a lányokat figyeltem a legnagyobb 
érdeklődéssel. Aztán persze ezt hagyjuk, 
mert azt mégsem vallhatom be, hogy 
ez mit sem változott, hisz párom épp a 
kezében tartott porszivócsővel verne 
agyon, és így az olvasó is lemaradna a 
cikk végéről. Van egy híres tétel, ami azt 
állítja, hogy az élethez a legfontosabb, 
hogy biztonságban érezzük magunkat. Hosszabban lehetne 
taglalni ezt az ún. Maslow-piramis  tételt, erre most nincs időnk, 
mégis ennek mentén gondoljunk bele, mi az, ami szerethetővé 
teszi saját létezésünket ebben a világban. Egész biztos, hogy 
hozzájárul ehhez annak az érzése, hogy figyelnek ránk. Aki gye-
rekkorában megkapta szerető szüleitől, később felnőve is ter-
mészetesnek tartja ezt. Közvetlen környezetünkben működik is 
mindez. Ott fordul meg a dolog, ha szélesebb körben tartunk 
igényt a figyelemre. Meg kell jegyeznem, hogy több foglalko-
zás velejárója is amúgy, hisz többek közt a tanár, a politikus, a 
művész mind valamennyire közszereplővé válik szakmájának 
gyakorlása folytán. Mai világunkban kialakuló celeb-kultúra le-
fejti azt az előfeltételét ennek, hogy mindenféleképpen értéket 
adjon át az, akire tágabb körben érdemes időt pazarolni. Nem 
elegendő a magamutogatási szándék, de a celeb jelenség nem 
csak a celebeket, hanem az egész társadalmat minősiti. Az előb-
biekben említett szakmák közül a sorok irója kettőt gyakorol a 
mindenapjaiban, amiről beszélni szeretnék ezek kapcsán, az a 
művészi közlés megléte. Amit sokan nehezen értenek meg, azt 
megint le kell szögezni elsőre: a művészetnek mindig elsősor-
ban a saját korának (szerencsés esetben fennmaradva a jövő-
nek is) a saját koráról kell szólnia. Ahogy az emberiség fejlett 
technikájával mára már kilépett abból a szoros kötelékből, ami 
a természethez kötötte, ennek a felismerését a kortárs művész-
nek feladata jelezni, erre felhívni a figyelmet és megpróbálni va-
lahogy válaszolni is az ezzel együttesen felmerülő kérdésekre. 
Egy művészetet értő galériás, Fekete János – a Szentendreart 
galéria tulajdonosa – ilyen gondolatokat keresve találta ki, 
hogy húsz magyar képzőművésznek ad egy-egy kiöregedett 
laptopot azzal a céllal, hogy csináljon mindegyikük valamiféle 
művészi alkotást belőlük. Az ötletadóról nyilvánvaló, hogy érti 
azt az igényt, ami minden művészettel foglalkozót hajt, ugyan-
is, hogy nem tud leállni azzal, hogy a folyamatos kíváncsiságá-
ra meg- megtalált vagy megtalálni vélt válaszokat megossza. 
Ezért mindig valamit meg kell mutatni, el kell mondani vagy el 
kell játszani, mert ez talán épp valami olyan, ami segíthet job-
ban megérteni ezt az egészet körülöttünk. És ez az ötlet azért 
is jó, mert erőteljesen jelzi, már nem a ceruza vagy a hangszer 
a fontos, hanem a gondolat, amit közölni kellene. Mintegy két 
évszázada elindult az a folyamat, ami a közölnivaló színvonalát 
elsősorban a gondolathoz köti, nem lebecsülve a kifejezési for-
mához való készséget, de felismerve, hogy szépen eltüntettük 

mögüle a világot. A szép csak akkor az, 
ha igaz. Nem kell lerombolni a régi háza-
kat, lakhatunk is bennük és renoválni is 
kötelességünk, de építeni újakat kell. Hát 
akkor ezeket a laptopokat renoválni már 
nem érdemes, tehát építünk velük valami 
újat. Az én megbízatásom tárgya - vagyis 
a gép, amit én kaptam - az 1968-as. Ketté-
osztottam a teendőimet, ahogy a laptop 
mint számítógép is használója szempont-
jából két alapvető részből áll, billentyűzet-
ből és képernyőből. Sok minden történt 
1968-ban. Szinte hihetetlen, hogy akkor 
már ilyen készült, ez még hadászati céllal 
az amerikai hadsereg számára, az akkori 
hidegháború hajszolta legendás ’60-as 

években. Háború-ellenességem a mai napig John Lennonhoz, 
a Beatles alapítójához is kötődik. Ebben az évben készült a Sár-
ga tengeralattjáró c. Beatles animációs film. Nem a legfonto-
sabb, de talán valamennyire felidézheti a kort, ezért csináltam 
sárga tengeralattjárót a klaviatúrából. Az igaz, először a kijel-
zőt alakítottam át, mert az egyik mániámat tudtam vele ismét 
megmutatni, ablakot csináltam az ablakokból, a „windows”-
ból. Nem csupán a „reneszánsz” elnevezés származik Vasaritól, 
de „a festmény a falon az egy ablak a világra” meghatározás is. 
Tovább gondolva, ez az ablak (első) manipulálása, hisz a festő 
az, aki eldönti, mi legyen látható – legalábbis ezen az ablakon 
keresztül. Ez egy szellemi manipuláció. Ezt váltotta fel a techni-
kai manipuláció: a tv és a számítógép. Erre emlékeztetve lett ab-
lak a monitor. Az így készült laptop-opuszok bemutatásának a 
kurátor a Lap-Top-On címet adta, a kiállítás Szentendrén június 
22-én nyílik.

Závodszky Ferenc

Egy tengeralattjáró kapcsán
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Fiataljaink filmkészítő kalandja

A Német Nemzetiségi Gimnázium két lelkes, újhartyáni tanu-
lója Nádas Barbara és Majeczki Martin sváb témájú kisfilmjeik-
kel mind az „Abgedreht! Ungarndeutsches Jugendfilmfesten” 
(magyaroszági német fiatalok filmfesztiválján), mind az MTVA 
m1 műsoraiban (Médiaguru, Unser Bildschirm) iskolájukban, és 
falunkban is nagy sikert arattak. Barbit és Martint a filmkészítés 
fortélyairól faggattuk.

1. Kedves Barbi és Martin, hogy keveredtetek a filmkészítés 
műhelyébe, kiből pattant ki az ötlet és mi is ez az „Abgedreht! 
Ungarndeutsches Jugendfilmfest”?
 
Barbi: 2011-ben az akkori némettanárunk mutatta meg nekünk 
az „Abgedreht!” –mely tulajdonképpen egy filmverseny- felhívá-
sát. Az egyetlen megkötés az volt, hogy egy 10 perces, a svábok 
életét bemutató kisfilmet kell forgatnunk. Az osztályban több ta-
nulónak is rögtön megtetszett az ötlet, 5 fős kis csapatok kezdtek 
el szerveződni, de végül csak a mi filmünk készült el. „Dadrüben” 
(Odaát) című filmünkkel ebben az évben rögtön meg is nyer-
tük a filmpályázatot. Erre a sikerre felbuzdulva forgattuk le kö-
vetkező évi filmünket a sváb Rómeó és Júliát a „Ralf und Jula”-t.  
Martin: Én igazából teljesen véletlenül csöppentem bele a filmforga-
tásba. A második film forgatásakor hazafelé jövet a buszon összefu-
tottam Barbi osztályfőnökével, aki éppen a forgatásra igyekezett. Én 
pedig elkalauzoltam a tájházba. Itt rögtön érkezett a felkérés „Gyere 
Martin pont szükségünk, van egy nagypapára” Végül én kaptam a máj-
fát hozó kisfiú, a násznagy és a pap szerepét is és mivel az idei évben a 
Barbiék már „kiöregedtek”, az osztálytársaimmal mi vettük át a filmké-
szítés feladatát.
 
2. A kisfilmek a komoly mondanivaló mellett sok humort is tartal-
maznak. Ki találja ki a forgatókönyveket (pláne németül!), a tör-
téneteket, a kik vesznek részt a forgatásokon? Sok ötlet bizonyára 
menet közben jön. Egész profi vágások, és rendezői, amatőrszínészi 
ötletek vannak a filmetekben, ezeket mind ti találjátok, ki vagy van 
közöttetek egy „Gegman” ?

Barbi: A filmkészítés egy igazi csapatmunka volt. Érdekesség, hogy a 
csapat összerakása nem feltétlenül baráti alapon történt. Sokkal fon-
tosabb volt, hogy legyen egy ember, aki a technikai lebonyolításhoz 
ért, illetve, hogy az összes csapattag legyen jó németes, kreatív és egy 
csöppnyi kis színészi tehetséggel megáldott. És nem utolsó sorban 
legyen olyan, aki tisztában van a sváb hagyományokkal, helyszínt és 
statisztákat szerezett . Lassan  alakult ki a végleges változat, sok válto-
zat után a végleges  szöveg pedig csak a forgatáson született meg… 

Martin: Igen, egy film elkészítése óriási feladat. Az „Abgeschleppt” 
(kitelepítve!) című filmünk Nuspl Rézi néni és szülei igaz történetének 
állít emléket. Ennek hiteles és rövid feldolgozása nem volt egyszerű 
feladat, hiszen szerettünk volna egy kicsit „könnyedebb” tartalmat is 
adni neki. Nálunk is hasonló volt a feladatmegoszlás. A lányokkal a for-
gatókönyvet írtam. A másik fiú csapattag pedig Barbi osztálytársával 
és annak apukájával a kamerázást és a vágást végezte. Megemlíteném 
még Majer Erzsi nénit, Szaller Zsófit, Serfel Kincsőt és Klemencz Danit 
akik mint statiszták vettek rész a filmben A pusztavámi osztálytársam 

az eredeti népviseletet szerezte,volt aki sminkelésben és a hajfonásban 
segített. Még így is sok váratlan helyzetet kellett megoldanunk, melyek 
a bakiparádéban láthatók.

3. Osztálytársaitok barátaitok mind egyetértettek, azzal hogy 
újhartyáni helyszíneken forgassatok. Ők is annyira megszerették a 
falut és az autentikus tájházunkat?
 
Barbi: Nemhogy egyetértettek, de kifejezetten örültek neki, hogy a 
helyszínnel kapcsolatos összes szervezési feladatot levettem a válluk-
ról. A forgatás ideje alatt pedig a sváb vendégszeretetnek megfelelően 
bántunk el velük (kaja, harmonikás, hercel, pálinka), mely nagyban elő-
segítette Újhartyánhoz való szoros kötődésüket.
Martin: Aki volt már egy forgatáson, az tudja, hogy ez a munka „leg-
kellemesebb” része. A korhűen berendezett tájház pedig remek belső 
helyszín volt, de a mi filmünk már nem csak a tájházban lett forgatva, 
hanem a Malom utcában, a Kőrösi házban is. Ez ideálisabb külső hely-
szín volt, hiszen a lovas jelenetben már nem volt gond a forgalommal. 
Mégis a csapat valahogy a Kiss-büfében forgatott jelenet élvezte a leg-
jobban.

4. Mik a jövőbeli terveitek? Jövőre is indultok a versenyen? Vagy esetleg 
ezen sikereiteken felbuzdulva továbbképzitek magatokat a média világá-
ban, esetleg a filmes, Tv-s hivatások valamelyikének irányába indultok el?
Barbi: Én jövőre maximum a Martinék filmjéhez asszisztálok majd. 
Később viszont nagyon szívesen dolgoznék a média világában, nagy 
álmaim válnának ezzel valóra, ha profi filmesek közé csöppenhetnék, 
ahol minden ötlet kivitelezhető. Ennek ellenére nem merek mindent 
egy lapra feltenni, és média szakon folytatni a tanulmányaimat. Re-
mélem, hogy esetlegesen majd énekesként belekóstolhatok a ebbe a 
világba.
Martin: Az idei különdíj mindenképpen arra ösztönöz, hogy jövőre 
is folytassuk. Az már biztos, hogy a komolyabb téma után valami vic-
cesebb sváb komédiát készítünk. Viszont nekem nincsenek médiával 
kapcsolatos terveim. Engem inkább a hagyományőrzés vezérel.

Akik esetleg eddig nem látták a filmeket, a youtube-on megnézhe-
tik az alábbi címek alatt: - Schwäbisches Kommando – Dadrüben - 
Schwäbisches Kommando – Ralf und Jula (ez esetben a bakiparádét 
is melegen ajánlanám) - Schwäbische Abenteurer – Abgeschleppt! 
(ehhez úgyszint tartozik egy bakiparádé is)

Az utóbbi két filmet, magyar felirattal is megtalálják. Hamarosan 
a MAG televízióban is láthatóak lesznek.

–drszix-
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Sport

Talán senkinek se kell bemutatni az újhartyáni csapatot 
amely immárom 2 játékos kivételével csakis hartyániakból 
áll. A tavaszi szezonban, mint arról sokan értesültek és hal-
lottak elég nehéz helyzetbe került a klub, talán még soha 
nem volt ilyen nehéz a helyzet. Nagy változások történtek a 
klub életében új edző és játékosok érkeztek, majd 2 héttel a 
tavaszi első forduló előtt távoztak is. Meglepően állt a szaka-
dék szélén az a 8-9 hazai játékos akik értetlenül álltak a dol-
gok előtt, úgy tűnt Újhartyánon tavasszal nem lesz focicsa-
pat. Majd a játékosok az ősszel távozó és régóta a hartyáni 
futball kötelékéhez tartozó Rizmajer Andrást keresték fel a 
hírrel, hogy hallotta-e hogy mi történt a klubnál, Andris úgy 
döntött hogy barátjával Funk Zolival visszajönnek és segí-
tenek a klubnál hogy a tavaszi szezont végig tudjuk mene-

telni.   És kijelentem sikerült, voltunk nagyon nehéz helyzet-
ben, amikor 11 játékossal és plusz 2-3 ifi játékossal tudtunk 
csak elutazni egy-egy mérkőzésre. A csapat tagjai zömében 
fiatalok 18-19-20-21 évesek 2-3 rutinosabb játékossal kie-
gészülve, a jövőben ez kifizetődő lehet ugyanis az átlag-
életkor Újhartyánon a legalacsonyabb. Mindamellett Kö-
szönjük szépen, mi a fiatal játékosok a segítséget Rizmajer 
Andrásnak, Funk Zoltánnak és a rutinosabb játékosoknak a 
segítséget és a kitartást az egész félévre, továbbá Herman 
Józsi bácsinak, aki teljes szívvel meccsről meccsre készült 
és segítette a csapatot. Reméljük a csapat, ami egyben egy 
nagyon jó baráti közösség is egyben marad és a jövőben 
remek sikereket ér el.

 Tunner Dániel

Újhartyáni Foci egy játékos szemével!

tAvASzi forduló A zöld gyepen

Labdarúgó csapataink a 2012/13-as tavaszi idényben szerény 
eredményeket értek el. A felnőtt és ifi csapatunk a Megye II. 
osztályban szerepel, míg az Újhartyán II. játékosai a Megye 
III. osztályban játszanak. Az u-7-9-11 korosztályú csapatok a 
Bozsik programban szerepelnek. Az Újhartyán I. csapatunk a 
bajnokságot a tabella 10. helyén zárta. Ez a helyezés reálisnak 
mondható, de figyelembe kell venni, hogy amíg az őszi idény-
ben az „idegen” játékosok száma a kezdő csapatban 6-7 fő volt, 
addig a bajnokság további részében átlagban ez a szám kettő 
főre csökkent.
A megfiatalított csapatunk becsületesen, fegyelmezetten be-
tartotta edzőjeik – Rizmajer András, Funk Zoltán – elképzelé-
seit és utasításait. Minek eredménye a tavaszi fordulóban 10 
pont megszerzéséhez volt elegendő. így összességében 30 
ponttal zártuk a 2012/13-as bajnokságot. 
Játékosaink:
Fúri Máté, Teiringer Máté, Hornyák Ferenc, Sztaho Péter csa-
patkapitány, Németh Tamás, Szőke Sándor, Molnár Gergely, 
Fabók György, Tunner Dániel, Monori Márk, Szabó Attila, 
Nádaski Attila, Jósvay Levente, Balázs Zsolt, Karsza János, Funk 
Zoltán, Mészáros Krisztián, Velezdi ákos.

Az ifi csapatunk a tavaszi fordulóban véleményem szerint nem 
a tudásának megfelelően szerepelt, pedig az edzéslátogatott-
ságra és edzőjük, Monori Zsolt felkészült becsületes munká-
jára nem lehet panasz. Eredménytelenségüket a bajnoki mér-
kőzéseken tanúsított viselkedésükkel, hozzáállásukkal, vagy 
nem megfelelő hozzáállásukkal lehet magyarázni!
Úgy gondolom, ezen a mentalitásukon határozottan változ-
tatniuk kell, ha a jövőben a felnőtt csapatban szeretnének ját-
szani. 
Az Újhartyán II. csapat a bajnokságukban, a Megye III-ban 
lelkesen, sportszerűen, edzőjük Szentpáli Zsolt irányításával 
vesznek részt. 
Az u 7-9-11 korosztályú csapat – Schillinger Zsuzsa irányítá-
sával – az elmúlt időszakban három Bozsik tornán vett részt, 
több-kevesebb sikerrel.
A továbbiakban minden újhartyáni labdarúgónak jó egészsé-
get és sok sikert kívánunk!
Hajrá Újhartyán!

Hermann József
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2001 márciusában egy beregi kis falut elárasztott a Tisza. Em-
beréletet ugyan nem követelt, de nagyon sok állat elpusztult, 
számtalan ház megsérült. A nagymamám és a szüleim háza 
is. Elmondani nem, csak átélni lehet azt a veszteséget, amikor 
egy élet munkája összedől, a bútorok eláznak, a szívnek oly 
kedves tárgyak semmivé válnak. A nagymamám és a szüleim 
úgy döntöttek, valahol máshol kezdik újra az életet; valahol az 
unokák, a gyerekek közelében. így aztán elkezdtek a Budapest 
környéki falvakban új otthont keresni.  

Újhartyánban jártunk reggel, napközben és este. Reggel a há-
zak előtti területet gereblyézték az itt lakók, mindenhol szép 
virágos kert. Délben csend és nyugalom, este kapu előtt üldö-
gélő, beszélgető emberek látványa fogadott minket. Itt talál-
tuk meg a házat, ami minden feltételnek megfelelt. A szüleim 
és a nagymamám költöztek, maguk mögött hagyva egy majd-
nem teljesen leélt életet, rokonokat, barátokat, ismerősöket.

Azért született meg ez az írás, hogy kívülállóként görbe tükröt 
tartsak a hartyániak elé, de ahogy elkezdtem írni, rájöttem, ez 
a görbe tükör egyre egyenesebb.

Édesanyám az első itt töltött napról egy nagyon kedves emléket 
őriz. Késő délután becsöngetett az egyik szomszédasszony, kezé-
ben kis lábaskát tartott és kedvesen azt mondta: Margit néni, ne 
egyen hideg ételt, gondoltam, hozok egy kis pörköltet, ha szereti 
a vadat. Azóta sem evett még olyan finomat. Talán mert segíteni- 
akarás sóval és kedvesség borssal fűszerezték. Az utcában lakók 
közül sokan felajánlották, hogy segítenek és szívesen adnak köl-
csön bármit, amire szükség van, amíg berendezkednek. 

A bal oldali szomszédunknak van egy magas, téglából épült 
kerítése. Képzeljék el, ez a kerítés évek óta különböző dolgo-

kat terem: zöldséget, gyümölcsöt, az utóbbi öt évben már 
csokoládét és gyerekrajzot is. csoda fal ez, a béke, a szeretet, 
a tisztelet, a jó szomszédság jelképe. Akárcsak a jobb oldalon, 
mert ott is csoda kerítés van. Nem győzünk hálálkodni, hogy 
ilyen kedves, segítőkész szomszédjaink vannak, minden oldal-
ról körülvesz minket a jóság.  

Amikor édesapám először látta a házat, azt mondta: szép, szép, 
de minek nekünk ekkora? Akkor még nem tudtuk a választ, de 
öt évvel később beköltöztem én is a négy éves lányommal. A 
kicsi lányom megszerette az óvodát, barátokat szerzett, és ma 
már büszke iskolásként tervezgeti a jövőjét. 

Már sokszor hallottam, hogy akinek nincs helyi sváb gyökere, 
az nem hartyáni és nehezen válik azzá. Azt is beszélték , hogy 
azért nem kaptam meg egy munkát, amire pályáztam, mert 
nem itt születtem. A lányom is mesélte , hogy „gyüttmentnek” 
csúfolták az iskolában. Ez nagyon bántott engem.  

Azért hoztam létre a „Beköltözők klubját”, hogy jobban megis-
merjenek minket, részt veszünk a közösségi életben ,rendez-
vényeken, kézimunka kiállításon, falunapon. De azt hiszem, 
mind a betelepülteken, mind a hartyániakon múlik, hogy 
hasznosan együttműködve éljünk egymás mellett. 

Remélem, mi is , beköltözők megbecsült tagjai leszünk,s va-
gyunk a falunak ami színesebbé, érdekesebbé válik általunk. 
Kölcsönösen adunk egymásnak valamit .Közöttünk is vannak 
becsületes, kedves, segítőkész emberek. Bízom benne, hogy 
egyre több esélyt kapunk.

Birgány Éva

Beköltöző lét
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úton Az élet, AzAz, AKi Belülről Kopog Kifelé...
A lenti sorok kizárólag saját élménye-
imen alapulnak, melyek papírra veté-
sét érzelmek irányították, semmilyen 
tudományos és orvosi magyarázatot, 
szaktanácsot ne keressenek benne, 
csak élvezzék, ahogyan én.
Először is elnézést kérnék a férfi olva-
sóktól, mert ők sosem fogják átélni 
ezt az érzést, amiről csak egy nő, el-
sősorban nőknek tud igazán mesélni.
A tánc világnapján április 29-én moz-
dult meg először. Finoman kopogta-
tott a hasfalamon belülről, miközben 
az Interneten egy Anyák Napi invitá-
lást olvasgattam, és azon elmélked-
tem, hogy néhány év múlva nekem 
is szól majd egy meghívó az oviba, 
és talán az én csemetém mondja 
majd leghangosabban a verset. Erre 
egyszercsak jött a jelzés: Igen anya, 
így lesz! álomszerű volt, mégis annyi-
ra valóságos és csak az enyém! Mert 
kedves leendő és gyakorló anyukák, 
meg lehet ezt osztani bárkivel is? 
Ez csak a kettőnk titka és élménye, 
amit sem átérezni, sem elvenni nem tud tőlünk senki. Azóta 
folyamatosan kommunikálunk. Ahogy ezeket a sorokat írom, 
mikor éhes vagyok, vagy éppen jóllakott, mindig jönnek az 
apró kopogtatások. Az orvosok azt mondják, nagyon eleven 
a kicsi, forog, mozog, még bukfencezik is! Alig lehet elkapni 
az ultrahangon Nekem mondják? Mintha hullámvasút lenne 
a hasamban. Balról-jobbra, jobbról-balra, hol kitolja formás 
fenekét (az orvos nevezte így az ultrahangon), hol a lábával 
jelzi, hogy éhes, fáradt, hangos a zene, vagy mindjárt itthon 
van apa. 
Számtalanszor teszi a férjem kezét a pocakomra, de aztán csak 
néz kétségbeesetten, mert ő nem érzi, amit én, hiába próbá-
lom neki elmagyarázni, csak elképzelni tudja, átérezni nem. ők 
(a férfiak) másképpen élik meg ezeket a heteket, hónapokat. 
Úgy érzem, sokkal többet kell beszélgetnünk, naponta több-
ször felhív – felhívom, csak hogy tudassam vele, hogy vagyok, 
mit ettem, miről „tárgyaltunk” pocaklakóval és így tovább. Ne 
zárjuk ki őket ebből a csodából és a magunk érdekében is 
hasznos, ha tudják, hogy nem minden perc diadalmenet.
Sokan átélik ezeket a pillanatokat, de nem mindegy hogyan 
élik meg! Mi terveztük a kicsi lény jöttét, s eddig minden a ter-
vek szerint alakul. Van, akinek csak úgy „becsúszik” egy baba az 
életébe, de attól a pillanattól, hogy eldönti magában, felneveli 
a jövevényt, onnantól minden róla kell, hogy szóljon, körület-
te kell, hogy forogjon! Bonyolult lélek a nő. A terhes nő meg 
egyenesen komplikált. Arra buzdítok minden sorstársamat, 
hogy ne féljenek megélni minden egyes pillanatot. A sírást, a 
nevetést, az aggodalmat, a félelmet, az örömöt! Tegyenek félre 
mindent és csak magukkal foglalkozzanak. Vonjanak maguk 
köré egy láthatatlan burkot, melyen csak az tud bejutni, aki jó 
tanáccsal, szeretettel és türelemmel közeledik felénk. Mert ez 
rólunk szól, és senkinek ne engedjük, hogy elvegyék tőlünk 
azt az időt! 

Nem engedem közel magamhoz azo-
kat, akik így kezdik a mondatot: Bezzeg, 
amikor én terhes voltam….! Számtalan 
változat él: - Engem a munkahelyemről 
vittek szülni! – Az utolsó héten még ab-
lakot pucoltam létráról! – Kint szültem 
meg a szőlőben, öt kilós volt! (itt jegy-
zem meg, talán csak a kedves anyuka 
érezte annyinak….) 
Sosem jártál az én cipőmben, sosem 
élted meg az én életkörülményeimet, 
nem tudhatod, mit érzek! Ha fáradt 
vagyok, lefekszem, és amikor nincs 
kedvem valamihez, akkor félreteszem, 
majd megcsinálom holnap. Viszont 
amikor egész nap a kertben akarok 
tevékenykedni, akkor se szóljon rám 
senki, hogy napszúrást kapok, rosszul 
leszek stb. Hahó! Terhes vagyok, nem 
beteg! 
Zárt világ a terhes nők és a babájukat 
otthon nevelő kismamák közössége. 
Nem mindenki van olyan szerencsés 
helyzetben hogy nyugalmazott vé-
dőnő a nagynénje, és már legalább 3 

barátnője szült az elmúlt 5 évben, akik mindenféle tanáccsal 
látják el az embert.
Van, aki csak egy jó szóra, vagy egy jól hallgató ismerősre vá-
gyik, akinek elmondhatja, mi zajlik le benne. És ki tudna jobb 
tanácsot adni, vagy megértőbben bólogatni, mint a legszű-
kebb környezetünkben élők?!
Murárikné Kaldenecker Évi, helyi védőnőnk szintén kismama, 
ezért a szülési szabadsága idején Barta Kornélia, azaz Nelli 
fogja helyettesíteni. Ennek ürügyén Évi összehívta az Újhar-
tyáni kismamákat, anyukákat, hogy bemutassa nekünk Nellit, 
illetve mi is bemutatkoztunk egymásnak. Ekkor fogalmazódott 
meg bennünk az, az igény, hogy esetleg máskor is összeülhet-
nénk, ha nem is szó szerint, de az Internet segítségével tart-
hatjuk a kapcsolatot. A Internet sokunk számára elérhető, akár 
okostelefonról is, számos helyen van Wifi (sokszor az utcán is 
el lehet kapni kódolatlan hálózatokat). Ahogyan Nelli mondta: 
Nincsen hülye kérdés! Inkább tegyünk fel 10 „ciki” kérdést, mint, 
hogy egyszer is bajba sodorjuk magunkat, vagy a babát! 
Létezik a Facebook-on egy zárt csoport: Újhartyán Védőnői 
Körzet. A csoporthoz bárki csatlakozhat, jelenleg Évi az admi-
nisztrátora, de át fogja adni Nellinek. Az itt feltett kérdéseket, 
csak azok olvashatják, akik a csoport tagjai, és ők tudnak vála-
szolni rá. Ez a közösség számtalan lehetőséget nyújt a négy fal 
közé bezárt kezdő anyukáknak. Akár csak eszmecserére, vagy 
élmények megosztására, de hasznos tanácsok, illetve eladó, 
kölcsönbe adandó, vagy cserélhető dolgok hasznos megosz-
tási helye is lehet. Használjuk ki! csatlakozzatok a csoporthoz, 
és keltsük életre! Bízom benne, hogy sokaknak tudnánk segí-
teni.
Kívánok kedves terhes társaimnak és a körülöttük élőknek na-
gyon szép nyarat, örömteli babavárást.

Budai-Nyíri Margó



Az Újhartyáni Német Nemzetiségi általános Iskola az idei 
évben 14. alkalommal szervezte meg egyhetes nyelvi tábo-
rát, melynek idei célja Passau és környéke, azaz a Bajor-erdő 
(Bayerischer Wald) volt.

Vasárnap reggel nagy várakozással vágott neki 25 fős csapa-
tunk a buszos útnak, ami idén nem is bizonyult annyira hosz-
szúnak, mivel egy rövid pihenőt is sikerült beiktatnunk a melki 
apátságba. Már délután 5 órakor megérkeztünk Waldkirchenbe, 
ahol a hazaiak szívélyes fogadtatása és finom vacsorája után 
máris elindultunk immár hagyománnyá vált esti kis túránkra, 
amit minden este megjártunk a kisváros macskaköves utcáin és 
lankáin.

Hétfő délelőtt megismerkedtünk a német tanár néninkkel 
Steffivel, akivel a keddi egész napos program kivételével min-
den délelőtt nagyon jó hangulatban játékos-énekes formában 
fejleszthettük német nyelvtudásunkat.

Hétfő délután a Bajor Nemzeti parkba látogattunk el, ahol 
a lombkoronaszinten sétálva jutottunk el egy monumentális 
kilátóépületbe, ahonnan gyönyörködhettünk a csodás tájban. 
Délután újabb kalandban volt részünk egy leíratatlanul nagy 
csúszdán, amely egy hegyoldalt elfoglalt.

Keddi napunk kezdetén az Aldersbachi sörgyárban kaptunk 
egy nagyon érdekes vezetést és bepillanthattunk a sörkészítés 
folyamatába. A délutánt Passauban töltöttük. Gizella névnapján 
a Gisella hajón utaztunk, láthattuk, hogyan találkozik a feketevi-
zű Ilz a zöldszínű Inn és a kék Duna. A hajókázás után megem-

lékeztünk első királynőnk Bajor Gizella sírjánál és megnéztük a 
világ legnagyobb orgonáját a dómban. A nap további részében 
szabadidőnk volt városban. Esti sétánkon a boszorkányok biro-
dalmába a Varázserdőbe tévedtünk,ahol sok varázslatos játék-
kal találkoztunk.

Másnap egy élő western városba: a Pullman city-ben kirán-
dultunk.Itt igazi vadnyugati kalandban lehetett részünk a sza-
lonban, a lövöldében és az amerikai autó találkozón.

 A csütörtök is igen tartalmasan telt.  Hutthurm városában a 
német órákon a egy kvízt oldottunk meg . Délután a hét talán 
legizgalmasabb és „leghajmeresztőbb” programja a bobozás 
volt majd a Karolibadban a jacuzziban relaxálhattunk. Esti tú-
ránk több százéves hársfákkal szegélyezett úton egy csodás kis 
kápolnához a Karolikapellehez vezetett.

Pénteken a helyi üveggyártásba kaptunk betekintést, sőt egy 
diák még üveget is készíthetett. Este a házinénink Hildegard 
egy lovagi vacsorával lepett meg minket a szállás alatt fekvő 
középkori pincében, ahol lovagi öltözékben csak kézzel-lábbal 
ehettünk.

Úgy gondolom, szombaton mindenki fejthetetlen élmények-
kel tért haza. Köszönöm szépen, hogy hetedszerre részt vehet-
tem, egy új szerepben mint német nyelvi kísérő kipróbálhattam 
magam. Remélem jövőre Innsbruckban találkozunk!

 Majeczki Martin 
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Köszönjük, hogy Ön is rendszeresen támogatja az 
ÚJHARTYÁNI ŐRZŐ VÉDŐ KFT. munkáját.

Erre a számlaszámra várjuk további segítő adományaikat:
65500068-31048811-55000000

Fogjunk össze Újhartyán közbiztonságáért!
További önkénteseket is várunk  
eseti éjszakai járőrszolgálatra.

Őszi előzetes!

HARTYÁNFESZT 2013
Sváb gasztronómiai és kulturális fesztivál

Újhartyánban
2013. október 6-án

Helyi sváb ételspecialitások: bableves, babos 
tészta, töltött káposzta, paradicsomos sonka, 
gulásleves hagymáslepénnyel, flekel, hercel,  

labdarózsa, cimetkrofni, palacsinta,  
vajas kifli, tacskel, pogácsa...  

minden, ami sváb, és hartyáni!


