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Betelepítési emlékmű a Grassalkovich téren
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Az újhartyáni Német Nemzetiségi Önkormányzat évek óta foglalko-
zott a gondolattal, hogyan tegye emlékezetessé a település jubileu-
mi évét, betelepítésünknek 250. évfordulóját. Már az év elejétől több 
rendezvény, megemlékezés ennek kapcsán szerveződött.

Találkozott a nemzetiségi önkormányzat gondolata a város vezetésé-
vel akkor, amikor egy betelepülő családot ábrázoló alkotást képzel-
tünk el a betelepítés kezdetének helyére, a Fő utca első házhelyére, a 
templomunk előtti térre. Innen indult el az élet 250 évvel ezelőtt, úgy 
illik, hogy itt emlékezzünk egy negyed évezred után, ismét.

Büszkék lehetünk arra, hogy a betelepítési emlékművet megalkotó 
Rizmajer Róbert újhartyáni szobrászművész maga is, a 250 éve idete-
lepült sváb családok leszármazottja. Robi megértette, és megformáz-
ta, milyen kételyek kavaroghattak az első betelepülő hartyáni család 
gondolataiban.

A családanya, aki kérdően tekint párjára, tekintetéből kiolvasható a 
kérdés: jól döntöttünk, hogy eljöttünk? Ott hagytuk eddigi életünk! 
Mi lesz velünk ezután? Itt a két gyermekünk!

Az apa, a férj magabiztosan, határozottan áll, tekintetével és kezével 
biztonságot áraszt, az előtte álló templomra néz, bízik Istenben, ösz-
szefogja családját, felelősséget érez és sugall. Olyan elszánt, erős ez a 
családi kör, amit senki szét nem szakíthat.
A két gyermek fesztelen gondolata: 
Apa, nézd, mennyi szép virág van itt! Jó itt nekünk!
A karon ülő csecsemő mérhetetlen bizalma édesanyja irányába! – ezt 
mondja nekünk a szobor.

Az egymásba kapaszkodó család szövetsége – amit Rizmajer Ró-
bert jól meglátott – ez az erős kapocs, ami azóta is egyben tartja az 
újhartyáni családokat. 

A település lakossága nevében köszönöm meg Újhartyán Város 
Önkormányzatának, hogy a gyönyörű betelepítési emlékmű, a 
Grassalkovich tér rendezésével méltón járult, hozzá, tette emlékeze-
tessé őseink letelepedésének 250. évfordulóját.
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A kilencven éves Gyuri bácsi régi  
idők szokása szerint köszönti a szobrot

Betelepítési emlékmű 

János atya megáldja az új szobrot

Rizmajer Róbert 
szobrászművész és neje
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Július hatodik napján ünnepeltük Újhartyán 
betelepítésének 250. évfordulóját, ebből az al-
kalomból elkészült a betelepülési emlékmű is 
Rizmajer Róbert gondos kezei által. Sok min-
dent lehetne mondani az elmúlt 250 év mun-
kájáról, és az itt élő emberek életéről, munká-
járól, mégis azt gondolom, hogy van egy vers, 
minél semmi sem beszél szebben az otthon 
szeretetéről. Kérem olvassák el!
  
 Schulcz József

Wass Albert:
Üzenet haza

Üzenem az otthoni hegyeknek: 
a csillagok járása változó. 
És törvényei vannak a szeleknek, 
esőnek, hónak, fellegeknek 
és nincsen ború, örökkévaló. 
A víz szalad, a kő marad, 
a kő marad. 
Üzenem a földnek: csak teremjen, 
ha sáska rágja is le a vetést. 
Ha vakond túrja is a gyökeret. 

A világ fölött őrködik a Rend 
s nem vész magja a nemes gabonának, 
de híre sem lesz egykor a csalánnak; 
az idő lemarja a gyomokat. 
A víz szalad, a kő marad, 
a kő marad. 
Üzenem az erdőnek: ne féljen, 
ha csattog is a baltások hada. 
Mert erősebb a baltánál a fa 
s a vérző csonkból virradó tavaszra 
új erdő sarjad győzedelmesen. 
S még mindig lesznek fák, mikor a rozsda 
a gyilkos vasat rég felfalta már 
s a sújtó kéz is szent jóvátétellel 
hasznos anyaggá vált a föld alatt… 
A víz szalad, a kő marad, 
a kő marad. 
Üzenem a háznak, mely fölnevelt: 
ha egyenlővé teszik is a földdel, 
nemzedékek őrváltásain 
jönnek majd újra boldog építők 
és kiássák a fundamentumot 
s az erkölcs ősi, hófehér kövére 
emelnek falat, tetőt, templomot. 
Jön ezer új Kőmíves Kelemen, 

ki nem hamuval és nem embervérrel 
köti meg a békesség falát, 
de szenteltvízzel és búzakenyérrel 
és épít régi kőből új hazát. 
Üzenem a háznak, mely fölnevelt: 
a fundamentom Istentől való 
és Istentől való az akarat, 
mely újra építi a falakat. 
A víz szalad, a kő marad, 
a kő marad. 
És üzenem a volt barátaimnak, 
kik megtagadják ma a nevemet: 
ha fordul egyet újra a kerék, 
én akkor is a barátjok leszek 
és nem lesz bosszú, gyűlölet, harag. 
Kezet nyújtunk egymásnak és megyünk 
és leszünk Egy Cél és Egy Akarat: 
a víz szalad, de a kő marad, 
a kő marad. 
És üzenem mindenkinek, 
testvérnek, rokonnak, idegennek, 
gonosznak, jónak, hűségesnek és alávalónak, 
annak, akit a fájás űz és annak, 
kinek kezéhez vércseppek tapadnak: 
vigyázzatok és imádkozzatok! 
Valahol fönt a magos ég alatt 
mozdulnak már lassan a csillagok 
s a víz szalad és csak a kő marad, 
a kő marad. 
Maradnak az igazak és a jók. 
A tiszták és békességesek. 
Erdők, hegyek, tanok és emberek. 
Jól gondolja meg, ki mit cselekszik! 
Likasszák már az égben fönt a rostát 
s a csillagok tengelyét olajozzák 
szorgalmas angyalok. 
És lészen csillagfordulás megint 
és miként hirdeti a Biblia: 
megméretik az embernek fia 
s ki mint vetett, azonképpen arat. 
Mert elfut a víz és csak a kő marad, 
de a kő marad. 

Bajorerdő, 1948.

Tisztel Olvasó!
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Újhartyán Város Önkormányzat Képviselőtestülete a legutóbbi újság 
megjelenése óta  4  alkalommal ülésezett, és az alábbi döntések születtek: 

2014. március 18-án a Képviselő Testület:

 – az önkormányzat úgy döntött, hogy megvásárolja az Újhartyán 503 
hrsz-ú lakóház udvar Újhartyán, Szép u. 1. sz. alatti ingatlant általános 
iskola bővítése céljából

2014. március 25-án a Képviselő Testület:

– az önkormányzat úgy döntött, hogy dr. Pacsirta István ügyvéd 2013. 
évi beszámolóját elfogadja, és a korábban 19/2013.(I.29.) sz. testületi ha-
tározat alapján megkötött dr. Pacsirta István ügyvédi megbízatási szer-
ződést változatlan feltételekkel egy évre meghosszabbítja.

– az önkormányzat úgy döntött, hogy elfogadja a Triskell Épülettervező 
Kft. által elkészített döntés előkészítő tanulmányterv Újhartyán Város-
ának Fejlesztési Koncepciójához.

 – az önkormányzat úgy döntött, hogy az Újhartyán 656 hrsz-ú terüle-
ten építendő könyvtárépület engedélyes tervezésével megbízza a Heli 
Haus Bt-t.

– az önkormányzat úgy döntött, hogy az Újhartyáni Őrző-védő Kft. 
2014. évi I. negyedévi likviditási tervét az előterjesztés szerint elfogadja.

– az önkormányzat úgy döntött, hogy az Újhartyán 4606-4608-4609. jelű 
közutak körforgalmi csomópontjának építéséhez szükséges távközlési há-
lózat kiváltásának tervezését megrendeli a Magyar Telecom Nyrt-től.

- az önkormányzat úgy döntött, hogy az Újhartyán 4606-4608-4609. jelű 
közutak körforgalmi csomópontjának építéséhez szükséges közvilágítás 
kiépítésének tervezését megrendeli a Kisduna-Vill Kft-től. - végrehajtva

– az önkormányzat úgy döntött, hogy az Újhartyán 072/51 hrsz-ú in-
gatlanon lévő nem veszélyes hulladék lerakó utógondozására és rekul-
tiváció adott környezetvédelmi működési engedély módosítása szerinti 
5 db gázkiszellőző kút létesítésével kapcsolatos tervezői művezetés dr. 
Csernavölgyi László által adott árajánlatot elfogadja, valamint az UTÜ-
OKIP Kft. kivitelezési munkákra adott árajánlatát elfogadja. 

 – az önkormányzat úgy döntött, hogy Közszolgáltatási szerződést köt 
a DAKÖV Kft-vel a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 
begyűjtésére. 

- az önkormányzat úgy döntött, hogy az Újhartyáni 899/1 és a 1018/1 
hrsz.ú ingatlanokat az Lf-1 építési övezetből Vt-2 Vegyes területek épí-
tési övezetbe sorolja.

– az önkormányzat úgy döntött, hogy a 2014. évre vonatkozó közbe-
szerzési tervet az előterjesztés szerint elfogadja. 

– az önkormányzat úgy döntött, hogy 2014. április 12-én lomtalanítást rendel 
meg a Remondis-Oköt Kft-től és a többletköltségeket  megfizeti a Kft-nek. 

– az önkormányzat úgy döntött, hogy pályázatot nyújt be a Nemzeti Kul-
turális Alap A közgyűjtemények kollégiuma nyílt pályázati felhívására 
könyvtári szakmai eszközfejlesztés, korszerűsítés támogatására. A saját erőt 
265.460 Ft-ot az önkormányzat a 2014. évi költségvetésében biztosítja. 

2014. április 08-án a Képviselő Testület:

– az önkormányzat úgy döntött, hogy a Napelemes rendszer telepíté-
se az Újhartyáni Gyermekvár Óvoda épületére KMOP-3.3.3-13-2013-

0143 jelű beruházás szerinti kivitelezési tevékenység ellátása tárgyában a 
közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjének a T-Projekt Hungary Kft-t 
hirdeti ki. 

 – az önkormányzat úgy döntött, hogy az UTÜ-OKIP Kft. részére az 
Újhartyán Óvoda melletti parkoló építésére és csapadékvíz elvezetésére, 
valamint az Újhartyán Temető melletti parkoló építésére és csapadékvíz 
elvezetésére összesen 7.996.800 Ft +ÁFA összeget biztosít.

– az önkormányzat úgy döntött, hogy pályázatot nyújt be a belügy-
miniszter 28/2014.(IV.01.) BM rendeletében meghirdetésre került 100 
%-os finanszírozású értékhatár nélküli térfigyelő rendszerek fejlesztésé-
re, új rendszámfelismerő rendszerek telepítésére. 

 – az önkormányzat úgy döntött, hogy a tragikus körülmények között 
elhunyt Nagy József nyugdíjas pedagógus temetési költségeit vállalja az 
önkormányzat.

2014. április 15-én a Képviselő Testület:

– az önkormányzat úgy döntött, hogy az Újhartyán 038/1 hrsz-ú, szántó 
és legelő művelési ágú 2432 m2 alapterületű földterületet megvásárolja 
körforgalmi csomópont biztosítása céljából. 

– az önkormányzat úgy döntött, hogy taxis vállalkozás arculatának 
kialakításához és hirdetései szövegében engedélyezi az Újhartyán név 
használatát és Újhartyán címerének, jelképeinek használatát.

– az önkormányzat úgy döntött, hogy az Új Széchenyi terv Közép-Ma-
gyarországi Operatív Program támogatási rendszerhez benyújtott Új-
hartyán Önkormányzat és konzorcionális partnereinek ASP-hez való 
csatlakozása című KMOP-4.7.1-13-2014-0016 jelű pályázati támogatási 
összegét 35.975.780 Ft elfogadja és a sikerdíj kifizetését engedélyezi. 

– az önkormányzat támogatja és egyetért az Újhartyáni Német Nemze-
tiségi Általános Iskola intézményének átszervezetésével, az ütemtervet 
elfogadja.

– az önkormányzat úgy döntött, hogy a hozzájárul a Cziffra György 
Alapfokú Művészeti Iskola alapdokumentum módosításához, azaz 
egyetért a zeneművészeti ágban a kifutó zongora tanszak alapdokumen-
tum felvételéhez.

– az önkormányzat úgy döntött, hogy kezdeményezi szeptember utolsó 
hétvégéjére bejegyeztetni a Hartyánfeszt – Sváb Kulturális és Gasztronó-
miai Rendezvény-t a Kormánynál. 

– az önkormányzat úgy döntött, hogy a a buszfordulónál a Pilisi út vé-
gén az útaszfalt javítását elvégezteti. 

2014. május 15-én a Képviselő Testület:

– az önkormányzat úgy döntött, hogy nem járul hozzá a tulajdonában 
és kezelésében lévő 061/2 hrsz-ú út, a 4606. j. úthoz történő csatlakozá-
sának kiépítéséhez, illetve az Újhartyán 060/132 hrsz-ú ingatlan útcsat-
lakozását nem engedélyezi a 061/2 hrsz-ú útról. 

– az önkormányzat, mint az Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános 
Iskola működtetője Sósné Lauter Adrien intézményvezetői pályázatát 
támogatja.

– az önkormányzat úgy döntött, hogy a a nyári tábor plusz költségeit 
összesen 200.000 Ft-ot biztosítja a költségvetésében. A tábor pályázati 
felhívását az előterjesztés szerint elfogadja. A pályázatok elbírálásával a 
Kulturális bizottságot bízza meg. 

BETEKINTÉS A KÉPVISELŐTESTÜLET MUNKÁJÁBA

2014. július
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– az önkormányzat a tervezésre kiírt Iskola bővítés, Fecskeház II. ütem 
közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjének a TRISKELL Épületterve-
ző kft-t hirdeti ki. Egyösszegű ajánlati ár nettó 13 M Ft. 

– az önkormányzat úgy döntött, hogy az NHSZ OKÖT Nonprofit Kft. 
(2370 Dabas, Szent István u. 133) hulladékgazdálkodási közszolgáltatási 
szerződését az előterjesztés szerint elfogadja. 

– az önkormányzat úgy döntött, hogy megrendeli 420.000.-Ft ért a Falu-
ház posta előtti parkoló tervezését, engedélyezéssel együtt. 

– az önkormányzat úgy döntött, hogy dr. Svébis Mihály és testvére szo-
bor felajánlását Újhartyán települése részére elfogadja. A szobrot a Posta 
előtti téren kívánja felállítani, mely tér kialakítását megtervezteti. 

 – az önkormányzat úgy döntött, hogy a játszótér felújításához a Német 
Nemzetiségi Önkormányzat részére 324.988 Ft saját erőt biztosít.

– az önkormányzat úgy döntött, hogy a 2014. évi kitüntető címekre ja-
vaslatokat vár 2014. június 1-től, 2014. június 30-ig. A testület a hirdetést 
közzéteszi. 

– az önkormányzat úgy döntött, hogy önerőt biztosít a Blachere 
Illumition Hurgary Kft. által kiírt karácsonyi fénydekorációs eszközök 
beszerzésére pályázaton való részvételhez.

– az önkormányzat úgy döntött, hogy  kéri a Magyar Telecom Nyrt-t, 
hogy a szerződésben vállalt kötelezettségének eleget téve végeztesse el a 
sugárbiológiai mérését a rádiótoronynak. 

– az önkormányzat úgy döntött, hogy az újhartyáni 038/65 hrsz-ú me-
zőgazdasági út állagának javítását megrendeli.

 – az önkormányzat úgy döntött, hogy a megosztás után kialakult 
016/97 hrsz-ú Újhartyán külterületi ingatlant a Rendezési tervében M2 
övezetből, GKSZ2 övezetbe sorolja.

2014. május 29-én a Képviselő Testület:

– az önkormányzat úgy döntött, hogy a Német Nemzetiségi Óvoda-
Konyha Gyermekvár elnevezésű köznevelési intézményének fenntar-
tását és üzemeltetését 2014. szeptember 1-től Újhartyán Város Német 
Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének átadja. 

– az önkormányzat úgy döntött, hogy az Önkormányzat és a Német 
Nemzetiségi Önkormányzat megállapodnak abban, hogy az Óvodában 
dolgozó pedagógusokat, kisegítő személyzetet és technikai dolgozókat 
átveszi változatlan tartalommal, és feltétellel. 

– az önkormányzat úgy döntött, hogy az Önkormányzat és a Német 
Nemzetiségi Önkormányzat között kötendő Általános Iskolára ellátásá-
ra szóló köznevelési szerződést megköti.

– az önkormányzat úgy döntött, hogy az Önkormányzat és a Német 
Nemzetiségi Önkormányzat megállapodnak abban, hogy az Általános 
Iskola technikai dolgozókat átveszi változatlan tartalommal és feltétellel. 

– az önkormányzat úgy döntött, hogy az Újhartyáni Ifjúsági Sportegye-
sület részére 1.965.019 Ft támogatást nyújt a sportfejlesztési programjá-
nak megvalósításához.

– az önkormányzat úgy döntött, hogy a tulajdonában lévő sportöltöző 
állagmegőrzési javítási és tisztasági festését megrendeli.

– az önkormányzat az újhartyáni 245 hrsz-ú ingatlant Lf-2 építési öve-
zetből Vt-2 építési övezetbe sorolja. Egyben kötelezi az ingatlan tulajdo-
nosát, hogy a majdan módosításra kerülő Rendezési Tervben az ingat-
lan átsorolását érintő költségeket a Hivatal részére térítse meg.

– az önkormányzat úgy döntött, hogy a Német Nemzetiségi Önkor-
mányzat részére támogatást nyújt az Újhartyáni Német Nemzetiségi 
Általános Iskola 500 m3 apríték vásárlásához 3 M Ft értékben. 

– az önkormányzat úgy döntött, hogy  az óvoda előtti Homok utcában 
mobil fekvőrendőrt rendel meg.

2014. június 24-én a Képviselő Testület:

– az önkormányzat úgy döntött, hogy pályázatot nyújt be a Pest Megye 
Önkormányzata által meghirdetett „Pest Megye Építészeti Nívódíjá-
nak” pályázati kiírására és jelöli nívódíjra a Német Nemzetiségi Óvoda- 
Konyha „Gyermekvár” közintézményi épületére.

– az önkormányzat úgy döntött, hogy az Újhartyán 038/66 hrsz-ú te-
rületfejlesztési kérelmét támogatja. A 038/81 hrsz-ú önkormányzati 
útfejlesztést megvalósítsa, valamint a szükséges áram kapacitás és háló-
zatfejlesztést biztosítsa. 

– az önkormányzat úgy döntött, hogy az az Újhartyáni 038/66 hrsz-ú 
jelenleg M2 Mezőgazdasági övezeti besorolású területet gazdasági öve-
zetbe sorolja a soron következő rendezési terv módosításakor.

– az önkormányzat úgy döntött, hogy részt vesz a „A diákmunka elő-
segítése 2014” elnevezésű munkaerő-piaci programban, melynek célja a 
munkatapasztalat és jövedelemszerzés elősegítése. 

– az önkormányzat úgy döntött, hogy ajánlatokat kér a tornaterem biz-
tonságtechnikai beléptető rendszer kialakítására.

Schulcz József
polgármester

2014. július

Újhartyán a 10. választókerülethez tartozik 2014 január 1-től. Ez 
azt jelenti, hogy a Monori körzetbe tartozunk. Országgyűlési vá-
lasztás 2014. április 6-án volt, melyen Újhartyán részvételi aránya 
a településen a 2 261 választópolgárból 65,6%, ami az országos 
átlag feletti. Ezen a választáson Újhartyánban az alábbi eredmé-
nyek születtek:

Újhartyán egyéni választókerü-
leti szavazás nyertese:      
Pogácsás Tibor  65,8 %

– Pogácsás Tibort egyben a Belügy-
minisztérium önkormányzati állam-
titkárává is kinevezték.
Sikeres választási eredményéhez és 
államtitkári kinevezéséhez örömmel 
gratulálunk!

A listát állító 
párt(ok) neve

Kapott érvényes 
szavazat %

FIDESZ-KDNP  850 57,35%
JOBBIK  291 19,63%

MSZP-Együtt  230 15,5%

Országgyűlési választási tájékoztató
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Fontosnak tartjuk, hogy a lakosság is tájékozott legyen 
a Kormány összetételéről, illetve Államtitkári helyekről

A Kormány tagjai csak a Miniszterekből (ami jelen eset-
ben 9 fő) és tárcanélküli miniszterből, valamint a Minisz-
terelnökből áll, tehát összesen 11 fő. A választásokat kö-
vetően 9 minisztérium, és 1 tárca nélküli miniszter állt 
fel, melynek tagjait az államtitkári apparátussal együtt az 
alábbi táblázat mutatja:

Sorsolt 
sorszám

A listát állító 
párt(ok) neve

Kapott érvényes 
szavazat %

 1 MSZP  34 4.66 %
 3 FIDESZ-KDNP  525 72.02 %
 5 JOBBIK  89 12.21 %
 6 LMP  21 2.88 %
 7 EGYÜTT-PM  23 3.16 %
 11 DEMOKRA-

TIKUS 
KOALÍCIÓ

 33 4.53 %

- dr. Lengyel Györgyi (közigazga-
tási államtitkár)
- dr. Rétvári Bence (parlamenti 
államtitkár)
- dr. Simicskó István (sportért 
felelős államtitkár)
- Soltész Miklós (egyházi, nemzeti-
ségi és civil társadalmi kapcsola-
tokért felelős államtitkár)
- Veresné Novák Katalin (család- és 
ifjúságügyért felelős államtitkár)
- dr. Zombor Gábor (egészségü-
gyért felelős államtitkár)
Földművelésügyi minisztérium Dr. Fazekas 

Sándor
- Czerván György 
(agrárgazdaságért 
felelős államtitkár)

- Dr. Bitay Márton Örs (állami 
földekért felelős államtitkár)
- Zsigó Róbert (élelmiszerlánc-
felügyeletért felelős államtitkár)
- V. Németh Zsolt (környezetügyé-
rt, agrárfejlesztésért és hungariku-
mokért felelős államtitkár)
- Dr. Nagy István  (parlamenti 
államtitkár)
- Dr. Simon Attila István (közigaz-
gatási államtitkár)
Igazságügyi minisztérium Trócsányi 

László
- Dr. Répássy Róbert 
(parlamenti állam-
titkár)

- Dr. Molnár Zoltán (közigazgatási 
államtitkár)

- Vargha Tamás (parlamenti ál-
lamtitkár)
- dr. Dankó István (közigazgatási 
államtitkár)
Miniszterelnökség Dr. Lázár 

János
- Kis Miklós Zsolt

- dr. Kovács Zoltán
- L. Simon László
- Németh Lászlóné
- Potápi Árpád János
- dr. Sonkodi Balázs
- dr. Vidoven Árpád (közigazgatási 
államtitkár)
- Zsigmondné dr. Vitályos Eszter 
Zsuzsanna
Emberi erőforrások minisztériuma Balog  Zoltán - Czibere Károly 

(szociális ügyekért 
és társadalmi 
felzárkózásért felelős 
államtitkár)

- Czunyiné dr. Bertalan Judit  
(köznevelésért felelős államtitkár)
- dr. Hoppál Péter (kultúráért 
felelős államtitkár)

- Berke Barna (európai és nemzet-
közi együttműködésért felelős 
államtitkár)
- Patyi Gergely (igazságügyi kapc-
solatokért felelős államtitkár)
Közigazgatási és külügyi minisz-
térium

Dr. Navrac-
sics Tibor

- Dr. Biró Marcell 
(közigazgatási ál-
lamtitkár)

- Szijjártó Péter (parlamenti ál-
lamtitkár)
- Dr. Mikola István (bizton-
ságpolitikai és nemzetközi 
együttműködésért felelős állam-
titkár)
- Dr. Győri Enikő (európai uniós 
ügyekért felelős államtitkár)
- Balatoni Mónika (kulturális 
diplomáciáért felelős államtitkár)
- Dr. Szabó László (külgazdasági és 
külügyi államtitkár)
Nemzetgazdasági miniszter  Varga 

Mihály
- Gondos Judit 
(közigazgatási ál-
lamtitkár)

- Tállai András (parlamenti ál-
lamtitkár)
- Orbán Gábor (adó- és pénzü-
gyekért felelős államtitkár)
- Banai Péter Benő (államháztartá-
sért felelős államtitkár)
- Glattfelder Béla (belgazdaságért 
felelős államtitkár)
- dr. Czomba Sándor (munkaerő 
piaci és képzési államtitkár)

Minisztérium Miniszter
Belügyminisztérium Dr. Pintér 

Sándor
- Kontrát Károly 
(parlamenti állam-
titkár)

- Dr. Felkai László (közigazgatási 
államtitkár)
- Pogácsás Tibor (önkormányzati 
államtitkár)
- Tasnádi László (rendészeti ál-
lamtitkár)
Honvédelmi minisztérium Dr. Hende 

Csaba
- dr. Benkő Tibor 
(Honvéd Vezérkar 
főnök)
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Az égetés és tűzgyújtás szabályairól

Egyenlő bánásmód – mindenkit megillet!

Újhartyán város területén a 4/2009 (IV.08) Környezetvédelemről 
szóló önkormányzati  rendelet szerint:
9.§ 
(6) Engedély nélküli nyílt téri égetésnek minősül, ha a hulladék 
– elemi kár kivételével – bármilyen más okból eredendően ki-
gyullad.
(7) Országosan elrendelt égetési, tűzgyújtási tilalom időszakában 
mindennemű avar és kerti hulladék nyílttéri égetése tilos.
(8) Közterületen mindennemű égetés tilos!

További szabályozás is történt az önkormányzat részéről a 
17/2013 (IX. 18. ) Újhartyán Város Önkormányzat rendeletében 
a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmu-
lasztásának jogkövetkezményeiről szóló rendeletben:
Az avar, zöld és egyéb hulladékok ártalmatlanításával kapcsola-
tos magatartások
15.§ 
(1) Aki belterületen zöldhulladékot és egyéb anyagot éget, kö-
zösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el. 
(2) Aki Újhartyán város külterületén zöldhulladékot október 
1-től április 30-ig terjedő engedélyezett időszakon túl, illetőleg 
az engedélyezett időszakban 9-17 óra közötti engedélyezett idő-
tartamtól eltérően éget, közösségi együttélés alapvető szabályait 
sértő magatartást követ el.  

Soha ne feledjük, az égetést követően a tűzrakó helyet mindig el 
kell oltani, le kell locsolni!
Szabadban csak a kijelölt tűzgyújtó helyen szabad tüzet rakni. A 
tüzet őrizetlenül hagyni nem lehet. Veszély esetén, vagy ha arra 
szükség nincs, a tüzet azonnal el kell oltani. Égő gyufát, dohány 
neműt, egyéb gyújtóforrást tilos ott eldobni, ahol tüzet vagy rob-
banást okozhat. Tilos tüzet gyújtani erdőben és ennek 200 méte-
res körzetében lévő külterületi ingatlanon a fokozott tűzveszély 
időszakában.
Aki erdőtüzet vagy tűzveszélyt észlel, és azt eloltani, illetve elhá-
rítani nem tudja, köteles a tűzoltóságot és az erdészeti hatóságot 
haladéktalanul tájékoztatni.
A tűz elleni védelem, a tűzesetek megelőzése, a tűzoltás feltét-
eleinek biztosítása elsősorban a tulajdonos, a kezelő, illetve a fel-
használó feladata.
Aki a tűzeset megelőzéséről nem gondoskodik, illetve tüzet idéz 
elő, vagy közvetlen tűz vagy robbanásveszélyt okoz, részére 100 
000 Ft-tól 3 millió Ft-ig terjedő bírságot szabhat ki a tűzvédelmi 
hatóság. Szándékos tűzokozás esetén a bírság mellett a tűzoltóság 
kiszállását is meg kell téríteni. 
Kérjük a Tisztelt Lakosságot, a saját érdekükben figyeljenek oda 
a tűzgyújtásra, tartsák be annak szabályait!

Jegyző

Forduljon az Egyenlő Bánásmód Hatóság ügyfélszolgála-
tához, ha neme, faji hovatartozása, bőrszíne, nemzetisége, 
nemzetiségi vagy etnikai kisebbséghez való tartozása, fogya-
tékossága, életkora, egészségi állapota, vallási vagy világmeg-
győződése, politikai vagy más véleménye, anyanyelve, családi 
állapota, anyasága vagy apasága, szexuális irányultsága, nemi 

identitása, vagyoni helyzete vagy egyéb tulajdonsága miatt 
hátrányos megkülönböztetés éri.

Ott vagyunk a közelében. Keresse fel dr. Szatmári Éva Pest 
megyei egyenlő bánásmód-referens ügyfélfogadását!
Egyenlő bánásmód – mindenkit megillet!

Felhívás!
Kedves fogyatékos gyermekeiket nevelő szülők!

Inárcson alakul közösségünk, de az egész régióban élő, 
érintett szülőkkel szeretnénk felvenni a kapcsolatot, 
mert tenni szeretnénk gyermekeink szebb jövőjéért 
és jelenéért. Ha Önök fogyatékos gyermekeket, fiatal 
felnőtteket nevelnek kérjük, hogy keressenek meg ben-

nünket e-mailben vagy telefonon, hogy rövid és hosszú 
távú céljainkról részletesebben is tudjuk Önöket tájé-
koztatni.
Ezen a területen általában az érintett szülők összefogásá-
val lehet többet elérni ezért gondoltuk, hogy lépnünk kell.

Várjuk jelentkezésüket!
E mail cím: sarkerenator@gmail.com

Tel.: 06702051004

Járási Kirendeltség
ELKÖLTÖZÖTT!!

Újhartyán Város Polgármesteri Hivatalában lévő és működő Pest Megyei Kormányhivatal Dabasi Járási 
Kirendeltsége 2014. június 19-től új helyen működik a Faluközpont épületében.

- Rákossy Balázs (uniós források 
felhasználásáért felelős államtitkár)
Nemzeti fejlesztési miniszter Dr. Seszták 

Miklós
- Dr. Czepek Gábor 
(közigazgatási ál-
lamtitkár)

- dr. Fónagy János (parlamenti 
államtitkár)
- Hegmanné Nemes Sára (vagyon-
politikáért felelős államtitkár)

- Dr. Aradszki András (energiaü-
gyért felelős államtitkár)
- Tasó László (infrastruktúráért 
felelős államtitkár)
- Szabó Zsolt (fejlesztés- és 
klímapolitikáért, valamint kiemelt 
közszolgáltatásokért felelős ál-
lamtitkár)
Tárca nélküli miniszter Dr. Semjén 

Zsolt
Miniszterelnök-helyettes



8 2014. július

Nemzetiségi kérdések
NEMZETISÉGI NÉVJEGYZÉKBE VÉTEL

Fontos jogszabályváltozásra hívjuk fel a figyelmeteket a
Nemzetiségi Önkormányzati képviselők választásához.

Mint bizonyára már értesült róla a település lakossága, 2014. 
szeptember 1-től jelentősen bővülnek a Német Nemzetiségi 
önkormányzat feladatai. Más teendők mellett az Újhartyá-
ni Német Nemzetiségi Általános Iskolát és a „Gyermekvár” 
Német Nemzetiségi Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsödét az 
Újhartyáni Német Nemzetiségi Önkormányzat fogja üzemel-
tetni. Ezért is fontos tudni a lakosságnak, hogy az őszi hely-
hatósági választással egy időben nemzetiségi választások is 
lesznek. Ezzel kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adom:

Magyarország Alaptörvényének XXIX. cikke szerint a Ma-
gyarországon élő nemzetiségek államalkotó tényezők. Min-
den, valamely nemzetiséghez tartozó magyar állampolgárnak 
joga van önazonossága szabad vállalásához és megőrzéséhez. A 
Magyarországon élő nemzetiségeknek joguk van az anyanyelv-
használathoz, a saját nyelven való egyéni és közösségi névhaszná-
lathoz, saját kultúrájuk ápolásához és az anyanyelvű oktatáshoz. 
A Magyarországon élő nemzetiségek helyi és országos önkor-
mányzatokat hozhatnak létre. A települési nemzetiségi önkor-
mányzat községben, városban, fővárosi kerületben, területi nem-
zetiségi önkormányzat a fővárosban és megyében hozható létre. 
A települési és területi nemzetiségi önkormányzatokat együtt a 
helyi önkormányzatok. A nemzetiségek jogaira vonatkozó rész-
letes szabályokat, valamint a helyi és országos önkormányzataik 
megválasztásának szabályait sarkalatos törvény határozza meg.
Az Alaptörvény rendelkezéseinek megfelelően az Országgyűlés 
2011. december 19-én elfogadta a nemzetiségek jogairól szóló 
2011. évi CLXXIX. törvényt (a továbbiakban: nemzetiségi tör-
vény). Az Országgyűlés június közepén módosította a nemzeti-
ségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvényt (a továbbiakban: 
Nektv.) . Hatályon kívül helyezte a Nektv. 59. § (2) bekezdését!
Ennek a módosításnak köszönhetően a jogalkotó nem diszkri-
minál többé, lehetőség nyílik arra, hogy nemzetiségi választó-
polgárként több jelöltet is ajánlhassunk!
Csak ismétlésül: 
A települési nemzetiségi önkormányzati képviselő jelöléséhez a 
nemzetiségi névjegyzékben a választás kitűzésének napján sze-
replő választópolgárok öt százalékának, de legalább öt választó-
polgárnak az ajánlása szükséges.

A nemzetiségi önkormányzat működése
A települési nemzetiségi önkormányzati képviselők száma:

■   három fő, ha a nemzetiségi névjegyzékben szereplő vá-
lasztópolgárok száma a választás kitűzésének napján a 
településen kevesebb mint száz fő,

■   négy fő, ha a nemzetiségi névjegyzékben szereplő vá-
lasztópolgárok száma a választás kitűzésének napján a 
településen legalább száz fő. 

■   A területi nemzetiségi önkormányzati képviselők száma 
hét fő (nemzetiségi törvény 51. §)

Újhartyánban a választható nemzetiségi képviselők száma 4 fő.
A nemzetiségi önkormányzati jogok a nemzetiséghez tartozó 
választópolgárok közösségét illetik meg, akik ezeket a jogaikat 
törvényben meghatározott módon, választott képviselőik útján 
gyakorolják. A nemzetiségi önkormányzati jogok – ha e tör-
vény eltérően nem rendelkezik – minden nemzetiségi önkor-
mányzat tekintetében egyenlők.
A nemzetiségi önkormányzat jogi személy. A nemzetiségi önkor-
mányzati feladat- és hatáskörök a nemzetiségi önkormányzat testü-
letét illetik meg, a nemzetiségi önkormányzatot az elnök képviseli. 

Választási szabályok (A 2014. évi általános nemzetiségi  
önkormányzati választások alkalmával kell először  

alkalmazni, hatályba lépnek a 2014. évi nemzetiségi  
önkormányzati választások kitűzésének napján.)

A választójog
1. A választáson választó, aki a nemzetiségi névjegyzékben 
szerepel. Aki ezt még az országgyűlési választások előtt meg-
tette, nem kell megismételnie, aki még nem regisztrált, azt 
folyamatosan megteheti az őszi választásokig. A nyomtat-
vány a korábbival azonos, megtalálható a www.valasztas.hu 
honlapon vagy igényelhető hivatalban. A kitöltött kérelme-
ket a Polgármesteri Hivatalba kell eljuttatni. 

Sajnos ahhoz képest hogy  a 2011 évi népszámláláskor a 2242 
választópolgárból 1073-an vallották magukat Újhartyánban 
Német Nemzetiséginek, eddig csak 194-en regisztráltak!!!
A nemzetiségi névjegyzékbe kérelmére fel kell venni azt, aki:
a) a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek válasz-
tásán szavazati joggal rendelkezik,
b) az e törvényben meghatározott nemzetiséghez tartozik, és 
c) e nemzetiséghez tartozását e törvényben meghatározott tar-
talommal és a választási eljárásról szóló törvényben meghatá-
rozott eljárási rendben megvallja. 
2. A választáson a nemzetiségi névjegyzékbe vett választópolgár 
választható, ha a helyi önkormányzati képviselők és polgármeste-
rek választásán választható, továbbá nyilatkozatot tesz arról, hogy
a) a nemzetiség képviseletét vállalja,
b) a választást megelőző tíz évben általános vagy időközi nem-
zetiségi önkormányzati választás során nem volt más nemzeti-
ség önkormányzatának jelöltje, és
c) a nemzetiségi közösség nyelvét beszéli, kultúráját és hagyo-
mányait ismeri. 

A választókerületek
Minden szavazókörben lesz nemzetiségi szavazókör is, így a 
választópolgároknak könnyebb a szavazás, nem kell mindenki-
nek a korábbi 1-es szavazókörbe plusz elmenni. Tehát minden 
választópolgár ott tud szavazni, nemzetiségi voksát leadni, 
ahol egyébként a helyhatósági szavazásra be van osztva!

A választás kitűzése
1. A települési nemzetiségi önkormányzati képviselők válasz-
tását ki kell tűzni, ha a településen az adott nemzetiséghez tar-
tozó személyek száma – a legutolsó népszámlálásnak az adott 
nemzetiséghez tartozásra vonatkozó kérdéseire nyújtott adat-
szolgáltatás nemzetiségenként összesített adatai szerint – a har-
minc főt eléri.
2. A nemzetiségi önkormányzati általános választást a helyi ön-
kormányzati képviselők és polgármesterek általános választásá-
nak napjára kell kitűzni. 

A jelölés
1. A települési nemzetiségi önkormányzati képviselő jelölésé-
hez a nemzetiségi névjegyzékben a választás kitűzésének nap-
ján szereplő választópolgárok öt százalékának, de legalább öt 
választópolgárnak az ajánlása szükséges. Egy választópolgár 
több jelöltet is ajánlhat. 
2. A választást akkor lehet megtartani, ha legalább annyi jelölt 
van, mint a megválasztható képviselők száma.
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A szavazás
A választópolgár azon a településen szavazhat, amelynek nem-
zetiségi névjegyzékében szerepel. A választópolgár, ha a telepü-
lési nemzetiségi önkormányzati képviselők választását kitűzték, 
az 51.§ (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben legfeljebb három, 
az 51. § (1) bekezdés b) pontja szerinti esetben legfeljebb négy 
települési képviselőjelöltre, ha a területi nemzetiségi önkor-
mányzati képviselők választását kitűzték, egy területi listára, 
és ha az országos nemzetiségi önkormányzati képviselők vá-
lasztását kitűzték, egy országos listára szavazhat.(nemzetiségi 
törvény 64. § (1)

Az eredmény megállapítása
1. A települési nemzetiségi önkormányzati képviselők választá-
sa eredményes, ha legalább annyi jelölt kap szavazatot, mint a 
megválasztható képviselők száma.
Képviselők azok a jelöltek lesznek, akik az eredményes válasz-
táson a megválasztható képviselők száma szerinti legtöbb sza-
vazatot kapják. Szavazategyenlőség esetén sorsolással kell meg-
állapítani, hogy az egyenlő számú szavazatot elért jelöltek közül 
melyik szerez mandátumot.

Összeférhetetlenség
1. Nem lehet a helyi nemzetiségi önkormányzat elnöke: a köztár-
sasági elnök, az Alkotmánybíróság tagja, az alapvető jogok biztosa 
és helyettese, az Állami Számvevőszék elnöke, alelnöke és számve-
vője, állami vezető, központi államigazgatási szerv kormánytisztvi-
selője, köztisztviselője, a Magyar Nemzeti Bank elnöke, alelnöke, a 
Pénzügyi Békéltető Testület elnöke és a pénzügyi békéltető testületi 
tag, továbbá a Magyar Nemzeti Bank fizetési, elszámolási, és érték-
papír-elszámolási rendszerek felvigyázásával, a makroprudenciális 
politika kialakításával, a szanálási hatósági feladatok ellátásával és 
a pénzügyi közvetítő rendszer felügyeletével kapcsolatos feladat-
köréhez kapcsolódó feladatot ellátó alkalmazottja, a fővárosi és 
megyei kormányhivatalt vezető kormánymegbízott és kormány-
tisztviselője, a területi, helyi államigazgatási szervnek az a köztiszt-
viselője, akinek feladatkörébe az adott települési, területi nemze-
tiségi önkormányzatot érintő ügyek tartoznak, és illetékessége a 
helyi nemzetiségi önkormányzatra kiterjed, a területileg illetékes 
helyi önkormányzat jegyzője, körjegyzője, főjegyzője, hivatalá-
nak köztisztviselője, bíró, ügyész, közjegyző, bírósági végrehajtó, 
a Magyar Honvédség és a rendvédelmi szervek, valamint a Nem-
zeti Adó- és Vámhivatal hivatásos állományú tagja, a területileg 
illetékes területfejlesztési tanács munkaszervezetének tagja, az, aki 
ugyanannál a helyi nemzetiségi önkormányzatnál a helyi nem-
zetiségi önkormányzat által létesített vagy fenntartott intézmény, 
gazdasági társaság vezetője, vezető tisztségviselője és a (10) bekez-
désben foglalt kivétellel más nemzetiségi önkormányzat elnöke.

2. Az összeférhetetlenségre vonatkozó rendelkezések az elnök-
helyettesre és a nemzetiségi önkormányzati képviselőre is al-
kalmazni kell.

3. A települési nemzetiségi önkormányzati képviselői, elnökhelyet-
tesi, elnöki megbízatással nem összeférhetetlen egy területi nem-
zetiségi önkormányzati képviselő-testületi elnöki (elnökhelyettesi, 
képviselői) vagy az országos nemzetiségi önkormányzati képviselő-
testületi, közgyűlési elnöki (elnökhelyettesi, képviselői) megbízatás.

A nemzetiségi önkormányzat elnökének, elnökhelyettesének, 
képviselőjének, bizottsága elnökének és tagjának díjazása
A nemzetiségi önkormányzat testülete az elnökének, elnökhe-
lyettesének, tagjának, valamint az általa létrehozott bizottság 
elnökének és tagjának - a nemzetiségi önkormányzat költség-
vetése terhére, a nemzetiségi közfeladat-ellátás veszélyeztetése 
nélkül - tiszteletdíjat, természetbeni juttatást állapíthat meg.

Egyetértési jogok:
1. A nemzetiségi törvény által meghatározott nemzetiségi jogok, 
különösen a kollektív nyelvhasználat, oktatás, nevelés, hagyo-
mányápolás és kultúra, a helyi sajtó, az esélyegyenlőség, társadal-
mi felzárkózás és a szociális ellátás kérdéskörében a nemzetiségi 
lakosságot e minőségében érintő helyi önkormányzati határoza-
tot a képviselő-testület csak az e lakosságot képviselő települési 
nemzetiségi önkormányzat, ennek hiányában a területi nemzeti-
ségi önkormányzat egyetértésével alkothatja meg. 

2. A nemzetiségi intézmények vezetőinek megbízására (vezetői 
megbízás visszavonására) – ha nem az adott nemzetiség önkor-
mányzata gyakorolja a megbízási jogot -, valamint a nemzeti-
séghez tartozók oktatási önigazgatására is kiterjedő fenntartói 
döntés meghozatalára csak az adott nemzetiség önkormányza-
ta egyetértésével, egyházi fenntartású intézmény esetében az 
adott nemzetiség önkormányzata véleményének kikérésével 
kerülhet sor. 

Költségvetés tervezésének új jogszabályi környezete
1. A helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetés alapján gaz-
dálkodó szervezetként önállóan állapítja meg éves költségveté-
sét, az nem épül be a települési önkormányzat költségvetésébe.
A két önkormányzat költségvetési kapcsolatát a jövőben a he-
lyi önkormányzati működési vagy programtámogatások illetve 
a meglévő, vagy kötendő feladat-ellátási megállapodás pénzügyi 
lebonyolítása (támogatás, pénzeszköz átadás, stb.) jelenti. Az Áht. 
12.§. (1) bekezdése határozza meg a költségvetési tervezés alap-
elveként, hogy a tervezés célja annak biztosítása, hogy tervezett 
bevételek közgazdaságilag megalapozottan, a tervezett kiadások 
kizárólag a közfeladatok megfelelő ellátásához szükséges mérték-
ben kerüljenek jóváhagyásra. Csak olyan új közfeladat vállalható 
(illetve írható elő), amelynek ellátásához megfelelő pénzügyi fede-
zet áll rendelkezésre. Ezen túlmenően a törvény kötelezővé teszi, 
hogy meg kell szüntetni azt a közfeladatot, amelyről már a tervezés 
során kiderül, hogy pénzügyi fedezet nem biztosítható rá.

2. A helyi nemzetiségi önkormányzatok által végzett feladatok 
pénzügyi forrásai meglehetősen determináltak, mivel a köz-
ponti költségvetési forrástól, pályázati rendszertől és a települé-
si önkormányzat támogatásától függnek. 

3. Mivel az Áht. 27.§.(1)-(2) bekezdései szerint a helyi nemzetisé-
gi önkormányzatok költségvetésének tartalmára ugyanazok azok 
az előírások vonatkoznak, mint a települési önkormányzatokra 
és a tervezési feladatokat a települési önkormányzat önkormány-
zati hivatala (jelenleg Polgármesteri Hivatal az elnevezésük, de az 
új jogszabályok már így jelölik) végzi, alapvetően a Polgármesteri 
Hivatal jegyzője határozza meg a költségvetés készítéséhez kap-
csolódó módszertant, határidőket. 

Jegyző

Závodszky Ferenc rajza
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Sok élménnyel gazdagodtunk az Ausztriában eltöltött hét 
alatt. Idén június végén Tirolba látogattunk el. Ebben az 
évben is nagy volt az érdeklődés összesen 36an vettünk 
részt, hogy megismerjük Innsbruck környékét és mellet-
te a német nyelvet is gyakorolhassuk. Az út 12 óra hosz-
szú volt, azonban egy percig sem unatkoztunk. Megérte 
sokáig várni, hiszen a szállásunk csodálatos környezetben 
volt és a vendéglátóink is kitettek magukért. A programok 
minden nap reggeli után kezdődtek és általában délután 
3-ig tartottak. Azután 3 nyelvi óránk volt,Hall in Tirol város-
ában.  Nyelvi készségeink alapján három csoportra osztot-
tak minket. Minden tanár német anyanyelvű volt. Nagyon 
segítőkészek és rendesek voltak, ugyanakkor kemények is, 
sokat kellett használnunk a nyelvtudásunkat. Annyi jobb-
nál-jobb programunk volt, hogy mindet felsorolni nehéz 
lenne. Első nap Wolfsklamm szurdokában túráztunk, néhá-
nyan még a hegyi patakba is belemerészkedtek. Másnap 
megnéztük a Swarovski Kristályvilágot, ahol mindenki ked-
ve (és pénze) szerint vásárolhatta meg a csodás ékszereket. 
Ezután Ambras középkori kastélyát barangolhattunk be. 
Következő nap felfedeztük Ötzi az ősember korabeli faluját 
és megpillanthattunk egy csodálatos vízesést is. Az utol-
só előtti napon Hall in Tirolban a pénzverdében érmét is 
készíthettünk,majd a helyi strandon nagy élményt jelentett 
az ugrótorony és az óriáscsúszda. Az utolsó napunk volt a 

legtartalmasabb. Ellátogattunk a téli olimpia helyszínére 
Innsbruckba: itt megnéztük a síugrósáncot. Már innen is 
szép volt a kilátás a városra, de ekkor még nem is sejtettük 
mi vár ránk. Először a belvárosból a föld alól indultunk egy 
siklóval, majd a hegyi felvonóval jutottunk fel hihetetlen 
magasságokba. Mégis a legmegdöbbentőbb az volt, ami-
kor felértünk a Hafelekarspitze 2334 m magas csúcsára, 
ahol még havat is találtunk június 27-én. A város még to-
vábbi élményeket is tartogatott számunkra. Az „Alpenzoo” 
állatkertben otthonosan éreztük magunkat. (Martint ott is 
hagyhattuk volna) A városnézésen mindenki kikapcsolód-
hatott. Emilke, aki utcai mutatványosnak állt Chaplint meg-
hazudtoló módon táncolt és némi pénzt is keresett.  De ne 
felejtsük el az estéinket se, amik túrával zárultak és ahol kel-
lően elfáradtunk. A friss hegyvidéki levegőn pedig jól esett 
az alvás. 

Köszönjük szépen Erika néninek és Adrien néninek, hogy ez 
a tábor már 15. alkalommal létrejöhetett. Nagyon jól érez-
tük magunkat! Jövőre találkozunk a Bodensee-nél, ahol 
egyszerre 3 országot is megismerhetünk! 

Fábián Eszter, 
Serfel Kincső

Hartyániak a csúcson, avagy ausztriai tábor 2014.
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Fenntartóváltás az iskolában
Iskolánk másfél év után szeptembertől ismét helyi önkor-
mányzat fenntartásában oktatja-neveli a jövő nemzedékét. 
Ez természetesen nem új dolog. A 90-es évektől – amikor 
a helyi önkormányzatok fenntartásukba vették oktatási in-
tézményeiket – az újhartyáni önkormányzat megfelelő gon-
doskodással, előrelátással látta el önállóan az oktatással járó 
kötelező feladatait. Ez abból is látszik, hogy mára egy fejlőd-
ni képes, biztonságot adó, sikeres iskolává vált az intézmény. 
Biztonságot adó abból a szempontból, hogy az elődök példá-
ját követve biztos alapokat ad az iskola az élet további szaka-
szaihoz. Sikeres abból a szempontból, hogy a térségben a mi 
iskolánkat választók száma egyre több és a diákok a tovább-
tanulás során bátran válogathatnak a nevesebb középfokú 
intézmények között. Fejlődni képes abból a szempontból, 
hogy a tervek között szerepel az általános iskolára építve a 
gimnázium létrehozása megfelelő infrastruktúra biztosítá-
sával.
Ebbe illeszkedik szervesen a fenti gondolat: a helyi intéz-
ményfenntartás.

A helyi intézményfenntartás, nagyobb felelősséget, de széle-
sebb lehetőségeket is jelent.

A fenntartás átvételét gondos szervezőmunka előzte meg. 
Fontosnak tartottuk, hogy - a törvényi kötelezettségeknek 
való megfelelés mellett - az iskolát körülvevő társadalmat tá-
jékoztassuk, kérjük ki a véleményét a fenntartó-váltásról. A 
szülőknek összevont szülői értekezleteken mondtuk el a he-
lyi fenntartás előnyeit, a pedagógusokkal nevelőtestületi ér-
tekezleteken beszéltük át az ezzel járó feladatokat. Az átvétel 
menetét közoktatási szakértő bevonásával dolgoztuk ki, aki 
többször vett részt különböző fórumokon - a témával kap-
csolatban - iskolánkban. Raj-
tunk kívül az országban csak 
három német nemzetiségi 
iskolát támogatott az Or-
szágos Német Nemzetiségi 
Önkormányzat abban, hogy 
helyi fenntartásúvá váljék.

De milyen előnyökkel is jár 
az, hogy az újhartyáni Né-
met Nemzetiségi Önkor-
mányzat lesz szeptembertől 
az Újhartyáni Német Nem-
zetiségi Általános Iskola 
fenntartója? 
Először is az iskolával kap-
csolatos döntések helyben 
születnek figyelembe véve a 
helyi igényeket, igazodva a 
település hosszú távú közok-
tatási koncepciójához. Mást 

nem is említve, mint például a gimnázium alapításának ter-
vét. 
Másodsorban olyan jelentős többlettámogatáshoz jut az is-
kola, amellyel megvalósíthatja a csoportbontásokkal kap-
csolatos terveit, nagyszámú informatikai eszközöket vethet 
be az oktatás színesítésére, a versenyképesség megtartására. 
Egyébként a csoportbontások optimális szintre való emelé-
se, a tanulólétszám emelkedése magával hozza az alkalma-
zott pedagógusok létszámának növelését is. Ez a pedagógia 
iránt érdeklődő fiatalok számára munkahely szempontjából 
lehet érdekes. 

Újhartyán Város Önkormányzata teljes mellszélességgel áll 
az ügy mellett, annak ellenére, hogy nem ő, hanem a helyi 
Német Nemzetiségi Önkormányzat a hivatalos fenntartója 
szeptember 1-től az iskolának. A fenntartással kapcsolatos 
háttérmunkát az Újhartyáni Polgármesteri Hivatal fogja el-
végezni pontosan olyan magas színvonalon, mint azt tette 
annak előtte sok-sok éven át.

És mit fognak érezni ebből az ügy legfontosabb szereplői: a 
gyermekek? 

Egy még jobban felszerelt, még jobb körülményeket bizto-
sító iskolába járhatnak majd, ahol a rájuk nehezedő terhek 
nem növekedhetnek, sőt a lehetőségek adottak a még kelle-
mesebb környezet megvalósítására.

Majer György
képviselő

Országos Német Nemzetiségi
Önkormányzat

2014. július
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Német vendégek látogatása városunkban

Két hét különbséggel látta vendégül településünk a németor-
szági Tapfheimből, valamint Freiberg am Neckarból érkező lá-
togatókat. Mindkét városból érkező csoportokban voltak, akik 
nemcsak Újhartyánon, hanem Magyarországon is először jár-
tak. A külföldi sajtóban megjelenő hírek sokszor elriasztják még 
azokat is, akikben él a természetes kíváncsiság, hogy megismer-
jék azt a helyet ahol a távoli rokonaik új hazára találtak. éppen 
ezért igyekeztünk, a főváros látnivalóit sem feledve, mindent 
megmutatni kis városunkból. Mindkét csoportot elvittük az ok-
tatási intézményeinkbe, ahol jó házigazdaként vezették körbe a 
vendégeket a pedagógusok. Apró ajándékok, kis műsor színe-
sítette a programot. Fontosnak tartottuk, hogy megmutassuk 
városunk legrégebbi épületét a templomot is, amely letétemé-
nyese volt a 250 éve érkező családok megmaradásának. János 
atya szívélyes fogadása, a templomban felcsendülő kamara-
zene tette emlékezetessé a látogatást. Az Úrnapi körmenet, a 
városnap, a Gyémánt Lovas parkban tartott bemutató lehetővé 
tette, hogy ne csak befogadói, hanem aktív résztvevői is legye-
nek a településünk életét meghatározó eseményeknek, megis-
merjék az itt élő embereket. 
A német vendégek között önkormányzati döntéshozók, civil 
szervezetek képviselői, kulturális együttesek vezetői voltak. 
Így adott volt, hogy az önkormányzat a fehér asztal mellett le-
hetőséget biztosítson a helyi szervezetek képviselőinek egy 

esetleges kapcsolatépítő beszélgetés kialakítására. Az esteken 
felhangzó sváb zene, a polka, a hops, a keringő gyorsan oldotta 
a nyelvi nehézségeket. A tapfheimi zenekar vezetője kiemelte, 
hogy 250 év után is egyből egymásra tudnak találni azok, akik-
nek közösek a gyökereik, még akkor is, ha nem feltétlen a nyelv, 
hanem a zene a közvetítő. Freiberg polgármestere az estét kö-
vetően hangsúlyozta, hogy akár számukra is példaértékű lehet, 
ahogy ápoljuk hagyományainkat, őrizzük értékeinket. 
A vendégek közül többen sétáltak a szabadidejükben Újhar-
tyán utcáin. A rendezettség, a tisztaság, a fejlett infrastruktúra, 
a modern épületek kivívták az elismerésüket.
A látogatások során megtapasztalhattuk azt is, hogy fiataljaink 
közül egyre többen vannak azok, akik bátran kommunikálnak 
németül, azon a nyelven, amelyet a múlt század elején a közös-
ség anyanyelvként használt. Öröm ez azért is, mert bizonyítja 
annak a 90-es években elindult folyamatnak a sikerét, amelynek 
lényege az volt, hogy az oktatási intézményekben el kell indíta-
ni a nemzetiségi oktatást. 
A testvérvárosi kapcsolatok haszna bizonyos esetekben nem 
mérhető pénzben. Jelentőségük abban áll, hogy világot nyit-
nak a település, a településen élő emberek, civil szervezetek, 
intézmények, vállalkozások számára. Lehetőséget biztosítanak, 
amellyel aztán hogyan tudunk élni, az csak rajtunk múlik. 

TA
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tapfHeimi német vendégeink és zenekaruk részt vettek  a római katolikus szertartás szerinti
Hagyományos úrnapi körmenetünkön. /2014.06.22. /
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Megvallom, korábban túlzásnak tartottam azt az új keletű szokást, 
hogy már óvodákban is ballagással búcsúztatják a gyermekek a  
”mini alma matert”.  Mióta viszont lányom révén érintve vagyok, 
persze gyökeresen másként látom már a helyzetet. Mentségemre 
szolgál, hogy ilyetén való pálfordulásom okául nem óvodás lá-
nyom tehető felelőssé csupán. Az ok: az óvoda, mint intézmény, 
és nem utolsósorban, mint újhartyáni intézmény, egyszerűen le-
nyűgözött.

Már maga az épület is nagyszerű: modern, ízléses, funkcionális, 
hangulatos, azaz szép. Öröm ide járni- gondolja, aki belép. és 
öröm ide járni, tudják a gyerekek, mert láthatóan nagy örömmel 
jártak ide évekig.és most nagy a szomorúság, hogy ennek vége 
szakadt. Lányom is vigasztalhatatlan. Elveszni látja élete első 
nagy szerelmét és legjobb barátnőjét egyaránt. Persze, mi szkep-
tikus felnőttek nem hiszünk már az örök szerelemben , tán az örök 
barátságban sem, de titokban irigykedünk  meg örülünk is annak, 
hogy vannak még romlatlan, tiszta, lelkek, akik viszont igen. Az-
tán nem mindegy történetesen, hogy ők most a mi gyerekeink, 
vagy unokáink, vagy csak egyszerűen ismerőseink, akik elérkez-
tek életük első komolyabb fordulópontjához.
Aztán lenyűgözött az intézményben folyó szakmai munka minő-
sége. A gyermekekkel való bánásmód, az intézmény, a szülők, az 
óvónők kapcsolata, együttműködése. Az a hihetetlen gyermek-
szeretet, ami az egész házat áthatja. Szóval, bennem néha kifeje-
zett vágy ébredt, hogy a felnőtt világ sivár valóságából valahogy 
önfeledt gyermekként ide reinkarnálódjak. 

Tehát eljött a nagy nap, a búcsú a barátoktól, szerelmektől és nem 
utolsó sorban az óvó néniktől-, akiken kezdettől fogva látszott, 

hogy számukra sem lesz egyszerű, rutinszerű feladat megválni et-
től a csomó rosszcsonttól, akikkel négy évet töltöttek el örömben, 
bánatban, de leginkább nagy szeretetben. Ők a mi családunk 
részeseivé is váltak az évek során, hiszen olyan sokat hallottunk 
Jurácsik Erzsikéről, Ica néniről, Kriszti dadusról. Persze, ugyanezt 
mondhatja el egy „halacskás” szülő Somogyvári Erzsikéről, vagy 
Anikó dadusról. Magam „katicás” szülő vagyok, ahol az állatfajta 
neve nem egy betegséget jelöl, hanem az óvodás csoport neve. 
A ballagást a Halacska kezdi az „árgyélus királyfi” előadásával. 
Aztán a Katicások is kitesznek magukért, verselnek, dalolnak, 
magyarul, németül. Pereg a műsor, és „Szó bennszakad, hang 
fennakad,  Lehellet megszegik”-  a kánikula ellenére a közönség 
dermedten figyel. Ez igen ! –nyugtázza mindenki a gyerekek és az 
óvónők teljesítményét. Aztán a középsőcsoportosok búcsúztat-
ják a „nagyokat”. Persze, az anyukák és a nagymamák most már 
nem küszködnek tovább könnyeik megfékezésével. Az apukák 
inkább a páratlan és emlékezetes fotó elkészítésén fáradoznak. 
Pedig hiába sok megapixel, ezt az érzést nehéz megörökíteni. 
most tényleg vége van valaminek. Valami jónak, nemesnek, va-
lami egész életre szólónak.  Még egy könnyes arcú közös ének, 
egy szép zászlófelvonás, egy attraktív lufi eregetés, aztán lassan 
mindenki elindul. Ki haza, ki jutalomfagyizásra. Az óvónők fel-
itatják könnyeiket és bár tudják, hogy ősszel újra jön ugyaneny-
nyi, ugyanilyen szép és okos gyermek, akik ugyanennyi örömöt 
és bánatot fognak okozni, akiket ugyanúgy fognak szeretni, mint 
azokat, akik most egy szinttel feljebb léptek.. De ők mégsem lesz-
nek ilyenek, mint  ezek voltak... a fenébe ezekkel a könnyekkel... 
és ez így van rendjén. 

Dr. Kökényesi Imre

óvodai ballagás újHartyán 2014.
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városnap 2014. újHartyán
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szobor avatás
Partnertelepülésünk,  Freiberg am Neckar város küldöttségével közösen avattuk fel  

a 250 éves évfordulónkra emelt emlékművünket,  
Rizmajer Róbert szobrászművész alkotását.

Az avató ünnepségen beszédet mondott Pogácsás Tibor önkormányzati államtitkár,  
országgyűlési képviselőnk, Heinek Ottó, a Magyarországi Németek Országos  

Önkormányzatának elnöke, Újhartyán és Freiberg partner települések  
polgármesterei Schulcz József és Dirk Schaible, Lauter Antal,  

a Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, valamint a betelepítési  
emlékmű készítője: Rizmajer Róbert szobrászművész.  

Az emlékművet leleplezése után felszentelte Orosz János újhartyáni plébános.
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Így láttam...

Az már köztudott tény Újhartyánban, hogy az egy főre jutó 
zenészek száma sok, idén nyáron azonban Újhartyán nem érte 
be ennyivel, az egy főre jutó német polgárok száma is sok volt.  
Az idei nyár ugyanis két német csoport fogadásával kezdődött. 
Első ízben Tapfheimből, majd Freibergből érkeztek hozzánk.  
Előbbiek az úrnapi körmenetet, utóbbiak pedig a Városnapot és 
Újhartyán 250. jubileumi ünnepségét emelték a jelenlétükkel.

No de ne szaladjunk ennyire előre az időben, mi fűz minket 
Tapfheimhez, s mi Freiberghez? 

Újhartyán Német Nemzetiségi Önkormányzata nemrégiben 
fedezte fel családfakutatások alapján, származásunk pontos he-
lyét, mely nem más, mint Blindheim, Schwenningen, Gremheim, 
illetve a tapfheimi régió.  Innen indultak el egykor őseink, hogy 
Magyarországon kezdjenek új életet.  A tampfheimiek öröm-
mel fogadták az újhartyáni Német Nemzetiségi Önkormányzat 
megkeresését. Így a tapfheimiek személyében tehát -polgár-
mesterünk szavaival élve- „rég nem látott rokonainkat” köszönt-
hettük 2014. június 22-én, az Úrnapi körmeneten.  Az újhartyáni 
zenekar a tapfheimi vendégzenészekkel kiegészítve kísérte vé-
gig az Úrnapi körmenetet.

Freiberg városával 2012. július 22-én kötetett meg a hivatalos 
testvérvárosi kapcsolat. „Amikor egy partnerkapcsolat megköt-
tetik, úgy illik, hogy azt megünnepeljük, és, hogy a kapcsolat  
gyümölcsöző legyen.” –mondta Dirk Schaible, Freiberg polgár-

mestere a betelepítési emlékmű felavatásakor. Most 2014. július 
6-án Újhartyán és Freiberg megerősítette testvérvárosi kapcso-
latát, melyre szebb alkalom, mint városunk 250. jubileuma nem 
is lehetett volna.  A freibergiek egy közös zászlóval koronázták 
meg a testvérvárosi kapcsolat megerősítését. A zászlón Újhar-
tyán és Freiberg címere látható. 

Mindezek után a kezdetét vették a városnapi rendezvények, 
melyet Dirk Schaible és Schulz József közösen nyitott meg dél-
után 2-kor. Idén – külön  örömömre -  nagy hangsúlyt kapott 
az élőzene a rendezvényen.  Délután két - Freiberg testvérvá-
rosunkból érkezett zenekar lépett színpadra, a Freibergi Fúvós-
zenekar, valamint a Freibergi Harmonikaegyesület.  A Presso 
Band után Tóth Vera majd a Black Birds –Beatles emlékzenekar 
szintén élőben szórakoztatták a közönséget.  Reméljük német 
vendégeink és az Újhartyániak egyaránt jól érezték magukat 
ezen a napon.

és, hogy mi a közös a Tapfheimi és Freibergi vendégekben?  
Mi a közös az egyébként egymástól majd 400 km-re fekvő vá-
rosokban? Mindkettőjük Magyarországból elsősorban  Újhar-
tyánra volt kíváncsi, és mindkét település  rácsodálkozott szép 
óvodánkra, iskolánkra, templomunkra, sváb hagyományőrzé-
sünkre, zenekarainkra, ének- és tánccsoportjainkra, megismer-
kedtek civilközösségeinkkel, találkoztak Újhartyán lakosságá-
val, megismerték vendégszeretetünket, mellyel őket fogadtuk 
és mely remélhetőleg gyümölcsöző lesz a jövőben is. 

Nádas Barbara
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Rajtunk múlik….

Nem tartozom azok közé, akik a közmondásokat sűrűn használ-
ják, sokszor inkább kifigurázom őket, mint például a „változatos-
ság gyönyörködtet” értelmezésénél is szívesen kérdezek rá, hogy 
ha éppen leégne a házam, akkor az elég nagy változás lenne 
ugye, de kevésbé gyönyörködnék benne, ahogy pedig e szólás 
állítja. Mégis egy szintén sűrűn emlegetett frázis jutott eszembe, 
amikor Lauter Anti barátom értesített arról, hogy a következő 
újhartyáni irodalmi est Lackfi Jánossal lesz, ugyanis szentendrei 
barátom, Fekete János kezdeményezésére születő könyv – mely-
ben jómagam is érdekelt vagyok - írására kiszemelt írók, költők 
közt a nagyszerű, esszéin, regényein, műfordításain és tucatnyi 
gyermekkönyvén túl 8 verseskötetet jegyző költő neve is felme-
rült, szóval örömmel sóhajtottam fel, hogy „kicsi a világ”. Akinek is-
merős lehet a Lyukas óra egyik műsorvezetőjeként már a tévéből 
(több állandó szereplője közül igazán Lator Lászlóval együtt ők a 
koordinátorai a műsornak), még az is meglepődhetett ezen az es-
tén. Egy fergetegesen kreatív nyelvész bámulatos színészi képes-
ségével bemutatott előadását élvezhettük aznap Pinceklubunk-
ban, olyan humorral átitatva, hogy a gondolati minőség mellett a 
sűrűn felhangzó nevetés is jelezte a valóban tökéletes szórakozás 
biztos tényét és azt hiszem, mindenki, aki részese volt minden-
nek, nem felejti el és megtartja ezeket az élményeket magában. 
De hogy ne csak magában tartsa, ezért egyet röviden megidézek 
ide: történt, hogy egy apa a gyermekével a játszótéren játszott, 
a Kicsi egyszer csak olyan szerencsétlenül esett, hogy orvoshoz 
kellett vinni, így aztán a közeli gyermekkórház baleseti osztályán 
végződött ez a program, és ahogy apa és fia a folyosón sorukra 
vártak, megszólalt csendesen, szinte suttogva a gyerek: Apa, a 
hordókat is itt gyógyítják? Úgy látszik nagyobb a baj – vonta le a 
következtetést az apa - komolyan beüthette a fejét a fiam - gon-
dolta magában, ahogy már már kétségbe esve szemével követte 
fia tekintetét, ahol az ajtó feletti táblán ez volt olvasható: Beteg-
hordók. Ennyi most itt, de számtalan jobbnál jobb poén hangzott 
el az én reprezentációmnál jóval tökéletesebb megfogalmazás-
ban. Reményeim szerint nem csak a megjelenő kötetekből és a 
már említett tévéadásból hallok majd felőle, hanem - ahogy el 
is kezdtünk beszélgetni erről – az egyetemen, ahol Látásmód 
címen kreatív gondolkodást tanítok, sikerül megnyernem ottani 
előadásra, ahogy jómagam főleg a képzőművészek munkáiban 
megjelenő kreativitást – művészetfilozófusok téziseinek segítsé-

gével - elemezve igyekszünk önálló tananyagként elsajátíttatni e 
hatékonyabb gondolkodást, úgy Lackfi János a nyelven, a nyelvé-
szeten keresztül hasonlóan felfedezhető, a költő agyában meg-
születő megfogalmazásokban tetten érhető hasonló módszerről 
fog a már városunkban is tapasztalt színvonalon előadást tartani. 
Mesélte is, hogy a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen is tanít e té-
makörben régóta. A költészet kreatív gondolkodásához egyszerű 
példaként idézném ide két nagy költőnk magyar településnevek-
ben meglátott lehetőségét, mindkettőnél szerepel többek közt 
Inárcs-Kakucs, Weöres Sándornál: Furcsa településnevek címen 
pusztán csak felsorolja őket, Inárcs-Kakucs mellett  Pornoapáti 
neve talán a leginkább magyarázatra szoruló, apáti=apátság, 
porno=porneu németes (valószínű osztrák helység) szóból ered, 
de Tamkó Sirató Károly: Országjárás versében minden település-
hez tartozik egy kifejezés, például: Inárcs-Kakucson levettem a 
papucsom. Amire mindebből érdemes odafigyelni, az az, hogy 
a világ minél teljesebb megértésével együtt jár az a gondolko-
dás, amit kreatív gondolkodásként határozunk meg. A kreatív 
gondolkodás nem csak hasznos, hanem mentálisan is a sikeres 
életvitelt biztosítja, ugyanis a lét mindenféleképpen monoton 
folyású (Kierkegaard dán keresztény filozófus írja, hogy fel kell 
fedeznünk az élet monotonságában lévő pozitívumot, a bizton-
ságot adó ismétlődő ciklusokat), és ebben a változatosságot a já-
ték biztosítja, ami az izgalom felkeltésére és átélésére a leginkább 
alkalmas, amit sokan a gyerekkor elmúlásával lezártnak tudnak. 
Erre a természetesen megmaradó igényt az emberi kultúrák, a 
társadalmi korok főleg dekadens korszakaiban tért nyerő és kifej-
lődő játékok akarják biztosítani, amik az életünk részévé is váltak. 
Van és lehet olyan életforma viszont, amiben a természetes napi 
folyamat része az izgalom, amit nevezhetünk játéknak is, még ha 
hasznosnak vagy akár megélhetési céllal vállalt tevékenységről 
beszélünk is. Ez a kreatív gondolkodás hihetetlen előnye és azt 
állítjuk, hogy sokkal több szakterületen – mint azt általánosan 
most hisszük - az alkotói fázist is megnöveli és izgalmassá teszi 
a hétköznapjainkat is ez a fajta gondolkodás, ez a „látásmód”, és 
a közhittel ellentétben: igenis fejleszthető. Rubik Ernő mondta, 
hogy az intelligencia nem egyenlő a kreatív gondolkodással, de 
egyik faktora, az biztos. és ez a faktor rajtunk múlik.
       
    Závodszky Ferenc

2014. július
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Helyi program ajánlatunk, augusztusra, szeptemberre

Egy igazi városhoz a taxi is hozzátartozik. Az idei évtől városunk 
lakossága sem marad taxi nélkül, ha fuvarra van szüksége az Új-
hartyán taxi szolgálatára áll! A taxizásról Borza Sándorral, vagy 
ahogyan mindenki ismei Sutival készítettem interjút.
Hogyan és mikor kezdtél taxizni?
33 éve kezdtem, amikor Budapesten megalakult a Gábriel taxi, előtte 
Zil sofőrként dolgoztam. Eleinte Ladával indultam, később már 4 ko-
csiból álló taxi flottával is rendelkeztem. 23 évig egy hotel taxisa vol-
tam természetesen itt már Mercedesekkel. Tavalyi évben úgy érez-
tem szükségem lenne változásra és beléptem az Elit taxi csapatába, 
amely Budapest 5 csillagos szállodáit foglalja magába.
Hogyan kerültél Újhartyánba?
1982-ben megismerkedtem feleségemmel, Márton Magdolnával. 
Nagyon megtetszett a falu és az itt élő embereket megkedveltem, 
sok barátom lett.  32 éve élek itt és mondhatom én is Újhartyáninak 
érzem magam.
Hogyan jött az ötlet, hogy létrehozzátok az Újhartyán taxit?
Az idén a település másik taxisával, Brabanti Tibivel úgy gondoltuk, 
hogy ketten összefogunk Újhartyán taxi néven, hogy kiszolgáljuk Új-
hartyán és köretének taxis igényeit. Az önkormányzattól engedélyt 
kaptunk a név használatára, amit ezúton is köszönünk.

Mik a további tervek 
az Újhartyán taxival? 
Jelenleg egy évig 
még Budapesten is 
dolgozom, de nyug-
díjas éveimben teljes 
odaadással és teljes 
időmben városunkat 
szeretném szolgálni.  
A későbbiekben az 
ipari parkot és más 
vállalkozásokat is 
szeretnék megszólí-
tani pl. reptéri és bu-
dapesti fuvarok igénybevételére.  Még nagyobb energiát szeretnék 
fektetni arra, hogy taxink többekhez is eljusson. 
Akinek taxi szolgáltatásra van szüksége,  az alábbi telefonszá-
mon tud elérni:  +36703924162
Köszönöm az érdeklődést és a bizalmat. Tisztelettel üdvözlöm 
Újhartyán lakosságát!

MM
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A nyári kulturális, közösségi rendezvé-
nyeink elmúltával hamarosan itt az ősz, 
a HARTyáNFESZT - Sváb Gasztronómiai 
és Kulturális Fesztiválunk megrendezé-
se az egyik kiemelt feladat, amit szept-
ember 7-én, vasárnap tartunk.
Szeptember 13-án a regionális KáRI-
KITTyOM Fesztivált rendezi Újhartyán, 
szeptember 14-én pedig a már hagyomá-
nyosnak mondható III. Vizslafesztiválnak 
adunk helyt.
A nyár is tartogat még feladatokat Új-
hartyán város Önkormányzata számára:  
átadjuk gyermekeink részére a végle-
gesen felújított Epres utcai játszóteret. 
Augusztus elejére elkészül a Tájház és 
Posta udvarán épülő Ifjúsági Szálláshely 

- Közösségi Műhelyünk, amit máris egy 
egyhetes nyári táborral indítunk. 
Megújul, felújítjuk Tájházunkat, ennek 
beruházása szeptember 1-vel indul, év 
végéig készül el. 
Hartyánfeszt rendezvényünk – melyen 
a helyi civilközösségek mellett környe-
ző települések vendéggasztronómiája 
is jelen lesz – különleges zenei produk-
cióval zárul: Deák Bill Gyula élőzenei 
koncertjét láthatják, hallhatják.
Kérjük, kövessék figyelemmel Újhar-
tyán város Önkormányzata, közmű-
velődése hirdetéseit, hogy részesei le-
hessenek településünk programjainak, 
rendezvényeinek! 

LA

Megalakult az Újhartyán Taxi!

Nyugdíjasaink nagy síkerrel szerepeltek 2014. májusában a lajosmizsei 
“Szamócás Vásári Forgatag” c rendezvényen. Bűszkék vagyunk rájuk! 
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A nyáron egyéves születésnapját ünneplő  Hartyáni Sváb Fiatalok Baráti Köre!

Szinte el sem hisszük, hogy egyesületünk a nyáron egyéves 
születés napját ünnepli. Bár az első év még nagyrészt az alaku-
lásról szólt, városunk több rendezvényén képviseltük a fiatalsá-
got, sőt saját programokat is sikerült szerveznünk (tuskóhúzás, 
májusfaállítás). Szeretnénk megismertetni az utóbbi időben el-
ért sikereinket és ígérjük a következő években is mindent meg-
teszünk, hogy a fiatalokat aktivizáljuk. 

Az idén tavasszal Újhatyánon forgattuk immáron negyed-
szerre a Német Nemzetiségi Gimnázium (DNG) kisfilmét, amely 
az Abgedreht! Magyarországi Német Fiatalok film fesztiválára 
készül töretlen lelkesedéssel. Az idén egy kicsit könnyedebb 
témához, az újhartyáni udvarláshoz nyúltunk. A forgatás, mint 
mindig óriási élményt jelentett. Egyesületünk tagjai közül volt, 
aki is statisztaként volt, aki fő és mellékszeplőként hozzájárult a 
film elkészültéhez. Filmünk az előkelő 3 helyet szerezte meg két 
bajai pályamű után. A filmet megtekinthetik a youtube-on, ha 
beírják az alábbi címet: Schwäbische Abenteurer-Es verliebt 
sich…

Ehhez egy kis ízelőként mellékelném a film rövid bemu-
tatóját…

„Es verliebt sich, einst ein Jüngling, war kaum 18 Jahre alt, in 
ein Mädchen das vorbei ging, schön und lieblich von Gestalt!” Egy 
szerelmi kapcsolat kezdete mindig a legszebb idő egy fiatal 
életében. Ez főszereplőinkkel sem történt másképp. Tamás nap-
ján találkozott a falu legszebb lányának tartott Léna a „snájdig” 
Honsival. Szerelem volt az első látásra. Honsink mindent meg 
tett-mint a kor sváb úriembere-, hogy a szeretett lány szívét 
meghódíthassa. Hogy történt mindez? Mi történt 40 év házas-
ság után? Örökké tart a szerelem? Filmünk vicces jelenetek út-
ján megpróbál választ adni ezekre a kérdésekre. Jó szórakozást!

Másik nagy esemény a GJu-ba (Magyarországi Német Fi-
atalok Közössége) való felvétel volt. Elnökségünk részt vett a 
minden évben megrendezésre kerülő küldöttgyűlésen, Palo-
tabozsokon. Napi rendi pont volt csatlakozásunk a szervezetbe 
a Haraszti Fiatal Svábok Egyesületével. Nagy szeretettel fogad-
ták belépésünket. Egy rövid prezentáció és egy kis ajándékkal 
bemutatkozunk a többi baráti körnek. Majd egy nagyon finom 
igazi sváb ebédre vártak minket. Sokat beszélgettünk a későb-
bi szorosabb együttműködésről és, hogy milyen területeken 
segíthetnénk egymás munkáját. Kedvességüket ezúton is kö-
szönjük! 

Időközben már le is bonyolítottuk első közös szervezésünket. 
Júliusban Pest megyében tartották kerékpár túrájukat, melynek 
második napján Dunaharasztiból indultunk és a végállomás 
Újhartyán volt. A résztvevők megbizonyosodhattak róla, hogy 
akár nagyobb volumenű országos rendezvényekre is kitűnő 
helyszín vagyunk. A GJu fontosnak tarja, hogy az északi régió 
felé is nyisson, ne csak Baranya és Tolna megye képezze fő bázi-
sát. Ezért bír különleges jelentőséggel, hogy egyszerre két Pest 
megyei település csatlakozott.

Július 11-én pedig egyéves születésnapunkat ünnepeltük. Az 
idő sajnos nem kedvezett, ezért nem tarthattuk meg kint kerti 
partinkat, viszont a régi óvoda így is kitűnő helyszín volt egy jó 
táncos mulatságra, ahol az idén elballagott nyolcadikosokat is 
hivatalosan taggá nyilvánítottuk.  Legnagyobb sikerünknek azt 
tarjuk, hogy míg tavaly 12 fővel alakultunk meg, jelenleg már a 
30 főhöz közelítünk.

Reméljük jövőre legalább egy ilyen sikeres évet zárhatunk!

Majeczki Martin 
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Májusfaállítás

2014. július

A májusfa a természet újjászületésének és szerelem szimbó-
luma, enélkül egy újhartyáni ifjú sem tudta elképzelni a szere-
tett lány meghódítását. Településünk fiatalsága körében ennek 
mindig is nagy hagyománya volt és szerencsére ma is megha-
tározó szerepet tölt be az életünkben. A lányok számára is ko-
moly jelentőséggel bír a májusfa, sőt még verseny is alakulhat 
ki, hogy ki kapta a legszebb és legmagasabb fát. De nézzünk is 
utána, a szokás eredetének és, hogy őseink hazájában, hogyan 
történik ez az népszokás.

A májusfa felállítása Walpurgisnachthoz (Walpurgis éjhez) 
köthető Európa szerteismert hagyomány. Az április 30-áról 
május 1-ére virradó éjjel megünnepelt esemény neve Szent 
Walburgától, egy Dél-Németországban ténykedő Benedek ren-
di apácáról kapra a nevét. 

észak-Németországban és a Skandináv területeken ezt a 
napot a boszorkányoknak szentelik. Számos rítus és varázslat 
létezik erre az éjszakára. Ezen az estén nyírfa ágacskákat tesz-
tek ajtótok elé, s rozmaringot, borókát égettek. Úgy vélik, ekkor 
megláthatják a boszorkányokat. 

 Ha Dél-Németországban és Ausztriában járunk ebben az idő-
szakban szinte minden település központjában láthatunk má-
jusfát. A közösség összetartását mutatja, hogy a férfiak együtt 
mennek ki az erdőbe. Sok esetben zenei kísérettel, hozzák be 
a 20-30 méteres fákat. érdekesség,hogy a hegyvidékeken,ahol 
többnyire fenyőerdőket találunk ott fenyőfát, őseink hazájában, 
Bajorországban a Duna mentén (mint ahogy nálunk) nyárfát 
állítanak, majd, fiúk lányok közösen táncolják körbe azt. A má-
jusfák kidöntése Pünkösdkor együtt járt szintén egy nagyobb 
ünnepséggel, a fa kitáncolásával.

Már csak kevesek emlékeznek rá, hogy Újhartyánban is a 
kocsmák udvarán állították fel közösen a májusfát. Nagy mulat-
ság követte ezt a települést megmozgató eseményt. A körbe-
táncolásán kívül szokás volt továbbá a májusfára mászás. Külö-
nösen nehéz volt a lehúzott kérgű, magas fát megmászni. Azé 
lett a tetejére erősített ital, akinek ez sikerült. 

Újhartyánon ez a közös esemény bár néhány évtizedre el-
tűnt, a fiatalok baráti társaságokba verődve mai napig állítanak 
fát (mi régebben akár 15-öt ma már csak 5-öt,6-ot) az udvarolt 
lánynak, vagy egyszerűen csak közelebbi barátnőknek, roko-
noknak. Mi fiúk  a kivágott fát délután, este otthagyjuk, lányok 
krepp papírral é szalagokkal feldíszítik. éjszaka visszatérünk, el-
végezzük a munka javát és bőséges megvendégelést kapunk.

Az idei évben úgy gondoltuk, hogy a Hercel Hagyományőrző 
Egyesület és Hartyáni Sváb Fiatalok Baráti Körének közös prog-
ramjaként visszahozzuk a hagyomány közös részét és a Város-
központban is felállítunk egy fát. Mint láthatták ez a kezdemé-
nyezésünk sikerrel zárult az igencsak magas fa városunk díszét 
képezte. Miután állt a fa körbemarsoltuk azt és a Pinceklubban 
megtekintettük a DNG hartyáni udvarlást bemutató díjnyertes 
kisfilmét.

 Innen is köszönjük a Nótakör bátor férfiainak segítségét, akik 
a fa kivágásában és elszállításában segédkeztek. Kulima Péter 
bácsinak, aki a modern technikát bevetve kiásta a méretes fa 
gödrét. Köszönjük minden résztvevő segítségét illetve jelenlé-
tét reméljük, hogy jövőre már a kitáncolást is megünnepelhet-
jük, ami idő hiányában idén elmaradt.

Majeczki Martin
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Tisztelt Ebtulajdonosok!
Felhívom minden ebtulajdonos figyelmét, hogy az alábbi-
akban leírt módon tartsa kutyáját, az utcán szabadon ne 
kóboroljanak,anyagi kárt ne okozzanak és a lakosság testi 
épségét,egészségét ne veszélyeztessék. Az ebet úgy kell tartani, 
hogy az ingatlan területéről felügyelet nélkül ne juthasson ki.

Tájékoztatjuk, hogy a szabálysértésekről,a szabálysértési eljá-
rásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012.
évi II. törvény  147.pontja  ( Veszélyeztetés kutyával)193. § (1)
bekezdés értelmében:

Aki a felügyelete alatt álló kutyát
a) a település belterületén felügyelet nélkül bocsátja közterület-
re, vagy kóborolni hagyja,
b természeti és védett természeti területen, vagy vadászterüle-
ten - a vadászkutya és a triflakereső kutya kivételével - póráz 
nélkül elengedi vagy kóborolni hagyja,
c) szájkosár és póráz nélkül közforgalmú közlekedési eszközön 
- vakvezető, illetve mozgáskorlátozottakat segítő kutya kivéte-
lével - szállítja,
d) élelmiszer-elárusító üzletbe, közfürdő területére vagy ját-
szótérre - vakvezető, illetve mozgáskorlátozottakat segítő kutya 
kivételével - beenged, illetőleg bevisz,
szabálysértést követ el.
(2) Aki veszélyes ebét nem zárt helyen tartja, vagy nem helyez el 
a ház (lakás) bejáratán a veszélyes ebre utaló megfelelő figyel-
meztető táblát, szabálysértést követ el.
(3) a közterület-felügyelő, természeti és védett természeti terü-
leten a természetvédelmi őr, helyi jelentőségű védett természe-
ti területen az önkormányzati természetvédelmi őr, továbbá a 
mezőőr is szabhat ki helyszíni bírságot.

Újhartyán Városa Önkormányzatának 17/2013 (IX.18.) rende-
lete a közösségi együttélés alapvető szabályairól,valamint ezek 
elmulasztásának jogkövetkezményeiről 

4.§ (1) A közösségi együttélés alapvető szabályai elmulasztását 
követi el az az állattartó, aki
1. nem gondoskodik az állat megfelelő és biztonságos elhe-
lyezéséről, szakszerű gondozásáról, szökésének megakadá-
lyozásáról,
2. az állat tartására szolgáló helyiséget nem takarítja, fertőtleníti 
rendszeresen, indokolt esetben nem szagtalanítja, nem gondos-
kodik rendszeresen a rovarok és rágcsálók irtásáról,
3. bármilyen állatot oly módon tart, hogy az állat a közterületet 
beszennyezi,
4. kedvtelésből tartott állat ürülékét az állattartó a közterületről 
nem távolítja el,
5. az állattartás során az állat más ingatlanra való átjutását nem 
akadályozza meg,
6. csak engedéllyel tartható állatot engedély nélkül tart,
7. haszonállatot közterületen legeltet.

(2) A közösségi együttélés alapvető szabályai elmulasztását kö-
veti el az az állattartó, aki
1. nem tartja be az állategészségügyi, állatvédelmi, közegészség-

ügyi, vízügyi, építésügyi és környezetvédelmi jogszabályokat és 
ezzel a lakosság nyugalmát zaj- és bűzhatással megzavarja,
2. nem gondoskodik az állattartás során keletkezett trágyalé 
megfelelő ártalmatlanításáról,
3. a keletkezett trágyát nem trágyagyűjtőben tárolja.
(3) A közösségi együttélés alapvető szabályai elmulasztását kö-
veti el az, aki
1. közterületen ebet pórázzal, a harapós, támadó természetű, 
továbbá nagy testű – 45 cm-nél nagyobb marmagasságú – ebet 
pedig pórázzal és szájkosárral nem lát el,
2. a három hónapos kort elért ebet 30 napon belül saját költsé-
gére állatorvossal veszettség ellen nem oltatja be,
3. ebet – a vakvezető eb kivételével – játszótérre, vendéglátó-
egységbe, élelmiszerraktárba, szórakozóhelyre, óvoda, iskola 
területére, orvosi rendelőbe, gyógyszertárba, ügyfélforgalmat 
lebonyolító közintézmény épületébe bevisz vagy beenged,
4. az ebet úgy tartja, hogy az mások nyugalmát tartósan és 
rendszeresen zavarja.

Újhartyán Város jegyzője

2014. július
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Születésnapjuk alkalmából 90 éves polgárainkat köszöntöttük
Az elmúlt időszakban töltötte be 90. életévét jeles lakója város-

unknak Kleineisel Gyuri bácsi, a nyugdíjasklub alapítója, és egyko-
ri elnöke, valamint  Rizmajer Mihályné Lang Borbála.

Mindkettejüket illően köszöntöttük, és személyesen vittük el 
hozzájuk a Miniszterelnök Úr gratulációját. Jó hangulatú beszél-
getéseken idéztük fel az elmúlt évtizedek szép történeteit, és persze 
beszélgettünk a jövőről is.  

Köszönjük a kedves vendéglátást, de még inkább köszönjük az 
egész település nevében azt a sok évtizedet, amit eddig köztünk 

töltöttek. Mi mást is kívánhatnék nekik, mint további szép éveket 
kívánunk nekik családjuk, barátaik, és köztünk Újhartyániak kö-
zött! Reméljük, hosszú ideig élvezhetjük még ezeknek a kedves, 
bölcs embereknek a társaságát!

Isten éltesse őket!

Schulcz József
Polgármester

Rizmajer MihálynéKleineisel Gyuri bácsi, Schulcz József polgármester

2014. július

Eltemettük Nagy Nándor atyát és édesapját
Idén tavasszal tragikus autóbalesetet szenvedtek Újhartyán ha-
tárában. 

A néhány éve –mikor Nándi atya Kanadában teljesített szol-
gálatot, alkalmam volt egy hosszú riportot készíteni vele. Most 
emlékére és mindkettőjük tiszteletére ebből közlünk részleteket:
– Két éve Kanada Calgary nevű városában élek, az ottani magya-
rok katolikus papjaként. A magyar közösség létszámát  15.000 
főre becsülik. Vasárnaponként több, mint kétszázan vesznek 
részt szentmisén. Calgary városában több mint 1 millióan élnek 
, nagyon nagy a kiterjedése, nagyobb, mint Budapesté.
– 1999-ben szentelt fel katolikus pappá Gyulai Endre püspök 
úr Szeged-Csanádon, ő és Miklósházi püspök úr - aki a külföldi 
magyarok püspöke volt nyugdíjba vonulásáig - ők segítettek ne-
kem küldetésemben. Első időszakban a Niagara vízesés melletti 
Velland kisvárosba kerültem, később helyeztek át Calgaryba.
...1963-ban születtem, gyermekkoromat Dánszentmiklóson 
töltöttem, édesapám ott volt tanító, majd 18 éves koromban 
ismét visszaköltöztünk Újhartyánba. A ceglédi gimnáziumban 
érettségiztem, utána elvégeztem a Kántor képző iskolát. Főál-
lású kántorként énekeltem és orgonáltam Szolnokon, Albertir-
sán, Budapesten, a Bosnyák téri templomban és Újhartyánban 
is. Kántorságom idején már tanultam levelező tagozaton teoló-
giát, ezután jelentkeztem a papi szemináriumba, amit Szegeden 
és Győrben végeztem el.
...Az én zeneszeretetem, pappá szentelésemet megelőző kántori 
feladataim mondhatni, tradicionális. Nagyapám, Nagy József 

kántor-tanító 1929-ben került Újhartyánba, Fitz István kano-
nok úr idejében, egészen 1944-ig teljesített közoktatási szolgá-
latot.
...Visszatérve kanadai élményeire :
– Szép szokás még nálunk, - meséli tovább Nándi atya, - hogy 
szentmise végén, ha valaki a hívek közül a születésnapját ünnep-
li, kihívjuk az oltárhoz, felköszöntjük, adok rá áldást, éneklünk 
egy magyar népdalt közösen és megtapsoljuk az ünnepeltet.
– Sok helyen szokás, hogy a mise végén a pap kijön a templom 
ajtó elé és kezet fog a távozó hívekkel.
Ezt ti hogyan tartjátok Kanadában?
– Mi, a szentmise végén levonulunk a Plébánia alatti közösségi 
terembe közös kávézásra, beszélgetésre, ki meddig ér rá.
– Kedves Nándor! Köszönöm, hogy meglátogattál, köszönöm 
a beszélgetést.
Isten áldjon! ...s most már A Jó Isten óvjon égi küldetésetekben.!
A sors és a Teremtő kifürkészhetetlen akarata úgy hozta , hogy 
Nándi atya, a szomszéd faluba Újlengyelbe visszakerült 2013. 
évben. Azóta ismét több időt töltött édesapjával. 
Azon az előre láthatatlan tragikus  vasárnap délután is együtt 
utaztak vissza a szülőfaluba, Újhartyánba, hogy Nagy tanár úr is 
eleget tegyen állampolgári kötelességének, szavazzon. Tragikus 
haláluk egész keresztény közösségünknek,kedves rokonaiknak 
és minden  ismerősüknek mély fájdalmat okozott.
Búcsúzunk tőlük.

Lauter Antal
http://ujhartyaniplebania.hu
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Lions klub ajándéka újhartyáni iskolásoknak

Elektronikus Anyakönyvezés Magyarországon

Egy kellemes nappal ajándékozta meg a Budapest Ro-
yal LIONS Klub az újhartyáni általános iskola 10 tanu-
lóját. Gyermeknap alkalmából egy Operaházi előadást, „ 
A Pomádé király új ruhája” c. gyermekoperát nézték meg  
gyerekek, majd azt követően állatkerti programot szer-
veztek részükre. Az 1917-ben alakult LIONS jótékonysági 
szervezet, Magyarországon 50 klubban tevékenykednek és 
szolgálnak. Elsősorban saját környezetükben cselekednek, 
segítenek. Programjaik között szerepel a hátrányos helyze-
tűek, a betegek, a gyerekek és idősek támogatása, kulturális 
programok szervezése.

FKM.

Az anyakönyv az a hatósági nyilvántartás, amely közhi-
telűen tanúsítja a benne feljegyzett adatokat, illetőleg azok 
változásait. Az anyakönyvbe történő adatok bevezetésének 
hivatalos rendje az, hogy csak jogszabályban meghatáro-
zott adatok vezethetők be, meghatározott formában és 
eljárás szerint. A születési, házassági, halotti és bejegyzett 
élettársi kapcsolatok anyakönyvébe kizárólagosan az erre 
feljogosított hivatalos személy, azaz az anyakönyvvezető 
tehet bejegyzést.

 Szinte az emberiség létével egyidős az a törekvés, hogy 
a kisebb nagyobb emberi csoportok, közösségek tagjait 
nyilvántartsák. Magyarországon a rendszeres adatnyilván-
tartás a római katolikus egyház 1563-as tridenti zsinatának 
döntése alapján kezdődött el. Ez időtől kezdve a plébániák 
vezették az anyakönyveket. A Szapáry Gyula gróf vezette 
kormány úgy döntött, hogy a parlament elé terjeszti javas-
latát az állami anyakönyvezés megteremtéséről. Az 1894. 
évi XXXIII. törvénycikk, amely az állami anyakönyvezést 
elrendelte, 1895. október 1-jétől vált kötelezővé. Az állami 
anyakönyvezés bevezetése óta eltelt közel 120 esztendő ta-
pasztalatai egyértelműen bebizonyították az egykori parla-
ment eljárásának helyességét.

 2014. július 1-től elektronikussá válik az anyakönyve-
zés Magyarországon. Az Országgyűlés döntése értelmében 
elektronikussá válnak az anyakönyvi eljárások, és az új 

rendszerben adattakarékossági és célszerűségi okokból az 
adatok nyilvántartása nem anyakönyvi események alapján, 
hanem személyhez kötötten történnek majd. Az elektroni-
kus rendszer kiépülésével felgyorsul és egyszerűsödik az 
ügyintézés pl. bármelyik anyakönyvvezetőnél lehet majd 
anyakönyvi kivonatot igényelni (akár külföldön is). Ter-
mészetesen ehhez is idő kell, hiszen az anyakönyvek ada-
tait folyamatosan fel kell vinni a rendszerbe. Például egy 
pár bejelenti házassági szándékát az anyakönyvvezetőnél, 
akkor először a házasulók addig történt anyakönyvi esemé-
nyeit kell rögzíteni (születés, esetleg korábbi házasságkötés, 
válás stb.) és ezt követően a következő esemény bejegyzése-
kor azok már rendelkezésre fognak állni. A bíróságok köz-
vetlenül is hozzáférnek majd a digitális anyakönyvekhez, 
így az előttük folyó eljárásokban nem kell majd kivonatot 
csatolni. Gyakori kérdés, hogy az ifjú pár ezen túl nem ír 
alá a házassági anyakönyvben sem? Nem, viszont lesz egy 
úgynevezett házassági lap, hogy az aláírás ünnepélyessége 
megmaradjon. 

Ahhoz, hogy ez zökkenőmentesen történjen a Közigaz-
gatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal-
nál (KEKKH) egy 920 millió forintos fejlesztést hajtottak 
végre európai uniós forrásból. 

GFG.

A Nemzetiségek jogairól szóló törvény módosításra került
Az Országgyűlés módosította a nemzetiségek jogairól szóló 
2011. évi CLXXIX. törvényt (a továbbiakban: Nektv.). Hatályon 
kívül helyezte a Nektv. 59. § (2) bekezdését!

Ennek a módosításnak köszönhetően lehetőségünk lesz arra, 
hogy nemzetiségi választópolgárként több jelöltet is ajánl-
hassunk!

A települési nemzetiségi önkormányzati képviselő jelölésé-
hez a nemzetiségi névjegyzékben a választás kitűzésének 
napján szereplő választópolgárok öt százalékának, de 
legalább öt választópolgárnak az ajánlása szükséges. 
 
Az új szabályozás szerint tehát egy választópolgár több jelöl-
tet is ajánlhat!

GFG.
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Tájékoztató a földtulajdonszerzés és haszonbérbeadás szabályainak változásáról
2014. május 1-jétől megváltoznak a földtulajdonszer-
zés és haszonbérbeadás szabályai.

A 2013. évi CXXII. törvény alapján 2014. május 1-jétől az 
a belföldi természetes személy és tagállami állampolgár, 
aki nem minősül a törvény által meghatározott földmű-
vesnek, már csak legfeljebb egy hektárnyi földet vásárol-
hat meg.

Termőföldet nem szerezhet: a nem tagállami állampolgár 
és a jogi személy.

Az új törvény értelmében földművesnek minősül:

■   Aki mezőgazdasági vagy erdészeti szakirányú kép-
zettséggel rendelkezik vagy ennek hiányában iga-
zoltan legalább 3 éve mező-, vagy erdőgazdasági 
tevékenységet, illetve kiegészítő tevékenységet saját 
nevében és saját kockázatára folyamatosan Ma-
gyarországon folytat, és ebből igazoltan árbevétele 
származott, vagy

■   Aki legalább 25 százalékban a tulajdonában álló, 
Magyarországon bejegyzett mezőgazdasági terme-
lőszervezet olyan tagjának minősül, aki mező-, er-
dőgazdasági tevékenységet, illetve mező-, erdőgaz-
dasági és az azokat kiegészítő tevékenységet szemé-
lyes közreműködésként végzi.

Termőföldet továbbra sem szerezhet majd nem tagálla-
mi állampolgár és jogi személy sem. Ez alól az egyház, 
a jelzálog-hitelintézet és a települési önkormányzat jelent 
meghatározott feltételekkel kivételt.

Földbirtok, maximumok, helyi földbizottság

A jelenlegi szabályozással egyezően 2014. május 1-jétől 
is csak olyan mértékig szerezhető földtulajdon, hogy a 
földszerző tulajdonában maximum 300 hektár nagyságú 
föld legyen. Az új törvény bevezeti a birtokmaximumot 
is, amely szerint legfeljebb 1200 hektár mértékű föld lehet 
a földhasználatra jogosult használatában. (Az állattartó 
telep üzemeltetőjének és a szántóföldi és kertészeti nö-
vényfajok vetőmagjának előállítója esetében a birtokma-
ximum a földről szóló törvényben foglaltak szerint 1800 
hektár.)

Az új törvény szerint 2014. május 1-jétől mind a földtu-
lajdon szerzése, mind a földhasználat szerzése engedély-
köteles lesz. Nem kell majd hatósági engedély többek kö-
zött a föld tulajdonjogának ajándékozás jogcímén történő 
átruházásához és a közeli hozzátartozók közötti tulajdon-
jog átruházásához.

A kormány által kijelölendő mezőgazdasági igazgatási 
szerv – a helyi gazdálkodói közösség tagjai által megvá-

lasztott minimum háromtagú helyi földbizottság állás-
foglalásának beszerzését követően – dönt a szerződés 
jóváhagyásáról. Az engedélyező hatóság döntésével 
szemben jogorvoslatként a határozat bírósági felülvizsgá-
lata kezdeményezhető.

Az elővásárlásra jogosultak

A föld eladása esetére a törvény felállítja az elővásárlásra 
jogosultak kötelező sorrendjét, amely sorrendben helyet 
kap az állam, és a törvény a jelenlegi szabályokhoz hason-
lóan elővásárlási joggal ruházza fel a helyben lakót és a 
helyben lakó szomszédot is.

Az elővásárlási jogosultak sorrendjében bizonyos feltéte-
lek esetén elsőbbséget élvez az állattartó telep üzemelte-
tője és az ökológiai gazdálkodás folytatása céljából földet 
vásárló földműves.

Az elővásárlási jogosult a tulajdonos által kapott vételi 
ajánlat közlésétől számított 60 napos jogvesztő határidőn 
belül tehet majd az adásvételi szerződésre elfogadó jog-
nyilatkozatot. Az új törvény kimondja, hogy a szerzési 
korlátozásba, vagy tilalomba ütköző szerződés semmis.

További előírások

A földhasználatra és a használat jogának megszerzésére 
vonatkozó szabályok már 2014. január 1-jén hatályba lép-
tek. Külön kiemelendő, hogy az új törvény alapján nem 
lehet majd haszonélvezeti jogot szerződéssel alapítani, 
kivéve, ha a szerződés közeli hozzátartozó javára alapít 
haszonélvezeti jogot, amelynek időtartama maximum 20 
év lehet.

A földtörvény végrehajtásához kapcsolódó részletszabá-
lyok, így különösen a helyi földbizottság működéséről, meg-
választásáról szóló rendelkezések stb. egyelőre még nem 
ismertek, az új törvény bizonyos előírásai szakaszosan lép-
nek hatályba, ezért pillanatnyilag sok a tisztázandó kérdés.

A helyi földbizottság megválasztása,  
összetétele és feladatai

A Vidékfejlesztési Minisztérium tájékoztatása szerint a 
helyi földbizottságok működéséről szóló kormányrende-
let a korábbi hírek ellenére egyelőre nem kerül kiadásra, 
ugyanis várhatóan módosul a mező- és erdőgazdasági 
földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény, mely 
miatt a korábban már elfogadott kormányrendelet terve-
zetét is jelentősen módosítani fogják. 

Polgármesteri Hivatal

2014. július
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ELKÉSZÜLT AZ ÚJHARTYÁNI GYERMEKVÁR ÓVODA NAPELEMES RENDSZERT TELEPÍTŐ BERUHÁZÁSA

2014./ 06. / 30.

Az Újhartyáni Német Nemzetiségi Óvoda-Konyha „Gyermekvár”, 35.165.030 Ft támogatást nyert az Új Széchenyi Terv kere-
tében kiírt KMOP-3.3.3-13-2013-0143, Napelemes rendszer telepítése az újhartyáni Gyermekvár óvoda épületére című pályá-
zaton.  A beruházás határidőre, 2014.06.30-án elkészült.

Az Új Széchenyi Terv e pályázatának célja a környezetünket kevésbé terhelő, megújuló energia alapú energiatermelés elter-
jesztése, a megújuló energiaforrásokon alapuló hő- és villamos energia szerepének növelése, és ezen keresztül a széndioxid-
kibocsátás csökkentése. Kiemelt célkitűzés a környezeti szempontok érvényesítése a gazdasági fejlődésben. Ennek egyik 
feltétele a megújuló energiaforrások nagyobb arányú felhasználása, a társadalom és a környezet harmonikus viszonyának 
kialakítása. A konstrukció hozzájárul az üvegházhatású gázok kibocsátásának, valamint a fosszilis energiafelhasználás csök-
kentéséhez, a megújuló energiák használatának uniós kötelezettségvállalásának teljesítéséhez, az importfüggőség mérséklé-
séhez, továbbá az önkormányzati célcsoport energiaköltségeinek csökkentéséhez.

A pályázat keretében megvalósult a Napenergia-hasznosító berendezések (184 db 250 Wp polikristályos napelem, tetőn kí-
vüli kivitelben,) és azok rögzítő, tartó rendszerének telepítése, a villamosenergia hálózathoz kapcsolódásához és a rendszerrel 
való műszakilag biztonságos működéshez szükséges eszközök, (4 db inverter) telepítése. Ezek a napelemek kitermelik az 
óvoda éves fogyasztását.

A pályázat címe: KMOP-3.3.3-13-2013-0143
Napelemes rendszer telepítése az újhartyáni Gyermekvár óvoda épületére 
100%-ban támogatott projekt, megítélt támogatása: 35.165.030 Ft.
A projekt megvalósításának helyszíne: 
   Német Nemzetiségi Óvoda-Konyha „Gyermekvár” 2367 Újhartyán, Béla gödör 3. 
a kivitelezés kezdete: 2014.04.22.
a kivitelezés vége:  2014.06.30.

Tavaszi Foci kőrkép!
 Az Újhartyán ISE felnőtt labdarúgó csapata a 2013/14-es baj-
nokság tavaszi mérkőzéseit, a télen igazolt új játékosok szere-
peltetésével kezdte el.  A közönség kíváncsian várta a változást 
a csapat játékában, de hamarosan kiderült , hogy a sikerek nem 
igazán jöttek , kivéve a Hernád ellen 2-0 illetve Ráckeve 5-0. 
A vezetőség ekkor úgy döntött, hogy a Kakucs elleni itthoni 
vereség után, megköszöni az edző ( Kucsván István) munkáját 
és felkéri Kovács Ödön edzőt, hogy ő folytassa a csapat irányí-
tását. Az új trénerrel sikeresebben szerepel a csapat, a bajnok-

ságot 10. helyen zárta. Az U 21-es focicsapat ( ifi) kiválóan sze-
repelt a tavaszi idényben és megnyerte a bajnokságot! Gratulá-
lunk a fiúknak és edzőjüknek, Tihany Lászlónak. A gólkirályi 
címmel is mi büszkélkedhetünk, ugyanis, a legtöbb gólt (26) 
Tihany Dani lőtte! A „Bozsikos” ( U-7, U-9, U-11) csapataink 
jól szerepelnek a tornákon, edzőjük Tóth Attila irányításával! 
Kívánunk minden játékosunknak jó pihenést, az őszi szezonra 
eredményes játékot! HAJRÁ HARTYÁN!

Herman József

2014. július

Intézmény megnevezése: Német Nemzetiségi Óvoda-Konyha „Gyermekvár”
Cím: 2367 Újhartyán, Béla gödör 3.
Telefon: +36 29 372-060  
E-mail: titkarsag@gyermekvarovoda.hu
Honlap: www.gyermekvarovoda.hu 
wwww.ujszechenyiterv.gov.hu
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Nagy sikerrel zárultak a kézműves képzések
Az Újhír előző számában már beszámoltunk arról, 
hogy a Hercel Sváb Hagyományőrző Egyesület az 
Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból, 
a Leader keretében kapott támogatást a kézműves 
képzések szervezésére. Ebből a pályázati pénzből 
valósult meg a kosárfonó, valamint a csuhétárgy-ké-
szítő tanfolyam, amelyre 20 fő jelentkezett. A május 
és június hónapban zajló képzések sikerrel zárultak. 
Erről nem csak az iskola aulájában rendezett kiállí-
tás, hanem a résztvevők, valamint a mesterek elisme-
rő szavai is árulkodnak. A régi óvoda épületében a 
hétvégeken megtelt a két terem, ahol jó hangulatban 
igyekeztek elsajátítani a régi mesterségek alapjait. A 
kosárfonók megtanulták, hogy nem erővel, hanem 
ésszel kell fonni a kosarakat. A szomszéd teremben 
pedig rájöhetett mindenki, hogy a legegyszerűbb 
anyagokból is lehet olyan tárgyakat készíteni, amivel 
örömet lehet szerezni magunknak és másoknak is. 
Az alkotás öröme adott lendületet a résztvevőknek. 
Sokszor előfordult, hogy annyira beletemetkeztek a 

munkába, hogy észre sem vették az idő múlását. Ez 
természetesen a két oktatónak, Herczeg Pálnénak és 
Székely Évának is köszönhető, akik több évtizedes 
tapasztalattal a hátuk mögött igyekeznek továbbadni 
az évszázados hagyományokat. Az elkészült munká-
kat a Városnapon is megcsodálhatták az érdeklődők. 

Köszönet mindazoknak, akik a munkájukkal hoz-
zájárultak ahhoz, hogy a tanfolyam megvalósulha-
tott. Az önkormányzat segítségét, hogy az egyesület 
hozzájuthatott az uniós forráshoz. A Hercel Sváb 
Hagyományőrző Egyesületnek, valamint Hornyák 
Gyulánénak, aki támogató munkájával, végig kísér-
te a képzéseket. A szervezők, valamint a résztvevők 
is bíznak abban, hogy a rövidesen átadásra kerülő, 
Ifjúsági szállás – és kézműves műhely méltó környe-
zetet tud majd biztosítani ahhoz, hogy a most záruló 
kézműves képzéseknek legyen folytatása.

TA

2014. július



A  Hercel Sváb Hagyományőrző  
Egyesület szervezésében, a Hartyáni 

Sváb Fiatalok Baráti Körének  
közreműködésével, Önkormányzatunk 
támogatásával idén is sütőtábor volt 
Újhartyánban fiatalok és érdeklődők 

részére, tapasztalt szakemberek vezeté-
sével. Az idei év témája a hétköznapok 

hartyáni konyhája volt.
/Részletes beszámolónkat következő 

lapszámunkban olvashatják./


