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ÚJHARTYÁNI ÚJHÍR – VÁLASZTÁSI KÜLÖNSZÁM – 2014. OKTÓBER

Helyi Választási Iroda vezetôjének tájékoztatója
TISZTELT VÁLASZTÓPOLGÁR!

Az alábbiakban összefoglaltuk az önkor-
mányzati választások legfontosabb tudniva-
lóit.

A szavazás ideje: október 12. (vasár-

nap) 6 és 19 óra között.

A szavazás helye: az Ön lakcíme szerin-
ti szavazókör. A pontos címet a névjegyzék-
be vételrôl szóló értesítô tartalmazza, me-
lyet 2014. augusztus 25-ig minden választó-
polgár megkapott.

Önkormányzati és polgármester-vá-

lasztásokat Magyarországon négyévente,
az országgyûlési választásokat követôen,
ôsszel tartanak. Az idei évtôl a törvénymó-
dosítás szerint 5 évre választunk!!!

A választás egyfordulós, sem érvényes-
ségi, sem eredményességi küszöb nincs.
Szavazhat minden legalább 18 éves magyar
állampolgár, illetve nem magyar állampol-
gár akinek bejelentett lakóhelye vagy tartóz-
kodási helye van Magyarországon, illetve az
adott településen lakcímmel rendelkezik.

Az önkormányzati választásokon a tele-
pülések polgármestereirôl, önkormányzatuk
testületérôl és a megyei közgyûlések össze-
tételérôl döntenek a választók. Ugyanazon
napon kerül sor a nemzetiségi önkormány-
zatok tagjainak megválasztására, rájuk a
nemzetiségi névjegyzéken szereplô válasz-
tópolgárok szavazhatnak, amely mindhárom
szavazókörben külön-külön mûködik.

Hogyan szavazhat?

Ön személyesen szavazhat, az érte-
sítôben megjelölt helyen és idôben.

Amennyiben egészségi állapota vagy fo-
gyatékossága, illetve fogva tartása miatt gá-
tolt a mozgásában, és nem tud elmenni a
szavazóhelyiségbe, mozgóurnát kérhet. A
kérelemnek október 10-én 16 óráig kell
megérkeznie a helyi választási irodához (a
polgármesteri hivatalba), vagy a szavazás

napján 15 óráig a szavazatszámláló bizott-
sághoz.

Ha a szavazás napján nem a lakóhelyén,
hanem a bejelentett tartózkodási helyén (az-
az ideiglenes lakcímén) lesz, a június 23.

napjáig létesített tartózkodási helye sze-
rinti szavazókörben átjelentkezéssel sza-
vazhat. Átjelentkezést október 10-én 16

óráig lehet kérni.
A fogyatékossággal élô választópolgár

október 3-án 16 óráig igényelhet Braille-
írással ellátott szavazósablont a szavazás-
hoz. Október 10-én 16 óráig Braille-írással
készült értesítô megküldését kérheti, vagy
azt, hogy akadálymentes szavazóhelyiség-
ben szavazhasson.

A 10.000 lakos alatti település egy vá-
lasztókerületet alkot:

· A helyi önkormányzati képviselôket a
választópolgárok un. egyéni listás választási
rendszerben választják meg. A szavazóla-

pon a jelöltek a Helyi Választási Bizottság

által kisorsolt sorrendben szerepelnek. A
választópolgár legfeljebb annyi jelöltre sza-
vazhat, amennyi a településen megválaszt-
ható képviselôk száma (A szavazat akkor is
érvényes, ha Ön a lehetségesnél kevesebb
jelöltre szavaz) A megválasztható képvi-
selôk számát a szavazólapon feltüntetik. Új-
hartyán településen a megválasztható képvi-
selôk száma: 6 fô. Megválasztott képviselôk
azok a jelöltek lesznek, akik a legtöbb sza-
vazatot kapták. (Szavazategyenlôség esetén
sorsolással kell megállapítani, hogy a jelöl-
tek közül melyik szerez mandátumot.)

· A polgármestert közvetlenül választ-
ják. A szavazólapon a polgármesterjelöltek
neve a Helyi Választási Bizottság által kisor-
solt sorrendben szerepel. Csak egy jelöltre

lehet szavazni. Polgármester az lesz, aki a
jelöltek közül a legtöbb szavazatot kapta.

· A megyei önkormányzati képviselôket

a választópolgárok a jelölôszervezetek által
állított megyei listán választják. A választás
tekintetében minden megye egy választóke-
rületet alkot. A listák kisorsolt sorrendben
szerepelnek a szavazólapon. A megyei köz-
gyûlés tagjai választásának szavazólapján a
választópolgár egy listára szavazhat.

· Nemzetiségi képviselôket - rájuk a
nemzetiségi névjegyzéken szereplô válasz-
tópolgárok szavazhatnak- a választópolgár
legfeljebb annyi jelöltre szavazhat, amennyi
a településen megválasztható nemzetiségi
képviselôk száma (A szavazat akkor is érvé-
nyes, ha Ön a lehetségesnél kevesebb jelölt-
re szavaz) A megválasztható nemzetiségi
képviselôk számát a szavazólapon feltünte-
tik. Újhartyán településen a megválasztható
nemzetiségi képviselôk száma: 4 fô. Megvá-
lasztott nemzetiségi képviselôk azok a jelöl-
tek lesznek, akik a legtöbb szavazatot kap-
ták. (Szavazategyenlôség esetén sorsolással
kell megállapítani, hogy a jelöltek közül
melyik szerez mandátumot.) A szavazókö-
rökben külön nemzetiségi szavazóhelyisé-
gek lesznek kialakítva, itt tudják leadni sza-
vazatukat a nemzeti névjegyzékben szereplô
választópolgárok! 

· Nemzetiségi területi listákra külön
szavazólapon lehet szavazni úgy, hogy a
nemzetiségi választópolgár a szavazólapon
szereplô listák közül egyet választ. A listán
a leadott szavazatok arányában jutnak man-
dátumhoz.

· Nemzetiségi országos listákra külön
szavazólapon lehet szavazni úgy, hogy a
nemzetiségi választópolgár a szavazólapon
szereplô listák közül egyet választ. A listán
a leadott szavazatok arányában jutnak man-
dátumhoz.

Szavazás napján a választópolgár:

1. vigye magával érvényes személyi
igazolványát. Helyette útlevelét vagy jogo-
sítványát is elfogadják. Mindenképp vigye
magával lakcímkártyáját is!

2. Írja alá a névjegyzéket. A bizottság le-
pecsételi a szavazólapokat. Ön vegye át a
szavazólapokat és a borítékot.

3. A szavazólapokkal és a borítékkal lép-
jen be egy üres szavazófülkébe, hogy titko-
san szavazhasson. A szavazófülkében töltse
ki a szavazólapokat. A szavazólapokat tegye
a borítékba.

4. Szavazatát tollal adja le. Figyelmesen
olvassa el, hány szavazatot adhat le, ennél
több szavazatot ne helyezzen el a szavazóla-
pon. Akkor érvényes a szavazat, ha két egy-
mást metszô vonallal (x vagy +) szavaz.

Figyelem! Ha nem így szavaz, hiába ment
el szavazni. Szavazatát nem fogják megszá-
molni. Olyan, mintha nem is szavazna. 

Helyi Választási Bizottság sorsolása alap-

ján az alábbiak szerint lesznek 

a jelöltek a szavazólapon:

Polgármester:

- Schulcz József

Önkormányzati Képviselô:

- Csernáné Derdák Éva

- Márton Antal Barnabás

- Majer György

- Tóth János

- Lauter Attila

- Heli András

- Dr. Szikszay Péter

- Fajt Györgyné

- Dr. Kökényesi Imre

- Adamcsik János

- Lauter Antal

- Tóth Antal

Nemzetiségi Képviselô:

- Tóth Antal

- Cserna Antal

- Herczeg Petra

- Majeczki Martin

- Majer György

- Lauter Antal

Újhartyán Város Önkormányzata lehetôsé-
get biztosít minden induló képviselô számá-
ra az Újhír különszámában ingyenes bemu-
tatkozásra. Ennek feltétele, hogy az induló
jelöltek legkésôbb 2014. szeptember 12-én
12 óráig email-ben elküldje fényképes be-
mutatkozását. Jelen választási különszá-
munkba azon jelöltek bemutatkozását olvas-
hatják, aki idôben leadta írásos anyagát.

Göndörné Frajka Gabriella

jegyzô
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ÚJHARTYÁNI ÚJHÍR – VÁLASZTÁSI KÜLÖNSZÁM – 2014. OKTÓBER

2010-2014 – 4 év beszámolója
A korábbi államháztartási törvény kötelezôen elôírta, hogy a helyi önkormányzatok az önkormányzati kép-
viselôk és polgármesterek általános választását megelôzô 30 nappal a polgármester részletes jelentést tesz
közzé a helyi önkormányzat vagyoni és pénzügyi helyzetérôl, valamint a képviselô testület megalakulását
követôen keletkezett, a késôbbi éveket terhelô pénzügyi kötelezettségekrôl. Mára ugyan ezt a kötelezést
nem tartalmazza a törvény, úgy gondolom, hogy törvényi elôírás nélkül is fontos, hogy a lakosság tudja az
Önkormányzat helyzetét.

A fentieknek megfelelôen az alábbi tájékoztatást adom:

Az amortizációs összeg, ami levonásra került a vagyonból: 274.402.000.-Ft, - ami azt jelenti, hogy a
könyv szerinti értéket csökkenteni kell évente bizonyos amortizációs összeggel, ami nem feltétlen valós
értékcsökkenést jelent, hanem a törvénynek való megfelelést- ennek ellenére a vagyon növekménye

462.909.0000.-Ft.

Az Önkormányzatnak jelenleg az Ipari Park területén értékesíthetô vagyona, amely az ÚJFÖLD Kft-vel
közös, a cégben 25%-os részesedést jelent, nevezetesen 41 ha területbôl az önkormányzat vagyona
521.201.250.-Ft amely az önkormányzati vagyonon felüli, hiszen ezt a Kft aktiválta a vagyonába .

Ezen összeg 0 .-Ft. 

– Önkormányzat és UTÜ-OKIP Kft tagi hitelkintlévôség: 37 229 335 Ft
– UTÜ-OKIP Kft mûködési célra átadott pénzeszköz: 5 486 400 Ft
– Önkormányzat és Újföld Kft tagi hitel kintlévôség: 13 045 000 Ft
– Ôrzô-Védô Kft mûködési célra átadott pénzeszköz: 18 143 200 Ft

1. Önkormányzat aktivált vagyona (nettó)

2. Önkormányzat késôbbi éveket terhelô kötelezettségei:

3. Önkormányzat késôbbi éveket befolyásoló követelése (bevétele):
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ÚJHARTYÁNI ÚJHÍR – VÁLASZTÁSI KÜLÖNSZÁM – 2014. OKTÓBER

4. Önkormányzat beruházásai 2010-2014 idôszakban:

A fenti táblázatból is látszik, hogy ebben a választási ciklusban az Önkormányzat összesen 768.585.843 -Ft pályáza-
ti pénzt nyert különbözô támogatásokból, és összesen 945.502.055.-Ft összegû beruházásokat hajtott végre. 
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ÚJHARTYÁNI ÚJHÍR – VÁLASZTÁSI KÜLÖNSZÁM – 2014. OKTÓBER

2010–2012 dec 31-ig fennálló hitelállománya 500 364 929 Ft, melyet a kormány teljes egészben konszoli-
dált, azaz kifizetett 2012. decemberében, azóta hitelfelvétel nem történt.

Az Önkormányzat támogatásával a Német Nemzetiségi Önkormányzat beruházásai:

Az Önkormányzat támogatásával a Civil szervezetek LEADER beruházásai:

5. Önkormányzat jelenlegi hitelállománya: 0 Ft
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ÚJHARTYÁNI ÚJHÍR – VÁLASZTÁSI KÜLÖNSZÁM – 2014. OKTÓBER

Önkormányzat állami normatív bevételeinek alakulása:

(Ténylegesen befolyt bevételek)

6. Önkormányzat saját bevételeinek alakulása:

7. Önkormányzat költségvetésének alakulása az elmúlt 4 évben:
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ÚJHARTYÁNI ÚJHÍR – VÁLASZTÁSI KÜLÖNSZÁM – 2014. OKTÓBER

Köztisztviselôk száma:

– Hivatali dolgozók: 13 fô, 
- Közterület felügyelô: 1fô

Közalkalmazottak száma:

– Iskolában: 26 fô
– Óvodában: 24 fô
– Mezôôrök: 2 fô
– Konyhán: 6 fô

– Idôsek napközije: 2 fô
– Egészségügy: 3 + 1/2 fô

– Közcélú foglalkoztatott: 6 fô

Településünk lélekszáma 

2010-ben: 2760 fô, 2014-ben 2757 fô

Ingatlanaink száma 

2010-ben: 1070 db, 
2014-ben 1092 db

8. AZ ÖNKORMÁNYZATI DOLGOZÓK LÉTSZÁMA 2014-BEN AZ ALÁBBIAK:

9. Önkormányzat által pénzben támogatott szervezetek listája:

Civil szervezetek:

HERCEL Sváb Hagyományôrzô Egyesület
Újhartyán, Pilisi u. 12.

Újhartyán Hagyományôrzése a Jövôért
Újhartyán, Fô u. 21.

CE-Ú (Civilekért Egyesület – Újhartyán)
2367 Újhartyán, Szôlôsor u. 19.

Lila Akác Nyugdíjas klub
2367 Újhartyán

Nagycsaládosok egyesülete
2367 Újhartyán, Fô u. 21.

Motoros klub
2367 Újhartyán 

Horka Íjász klub
2367 Újhartyán

Községi Fúvós Zenekar
2367 Újhartyán

Ulti klub
2367 Újhartyán, Nefelejcs u.

Bringaklub
2367 Újhartyán

Zenei Hagyományôrzô Egyesület
2367 Újhartyán, Zrínyi u. 2.

Irodalmi és Helytörténeti Társas Kör
2367 Újhartyán, Faluközpont 4.

Faluházi Baglyok Nótakör
2367 Újhartyán, „Faluház” Újsor u. 1.

Újhartyáni Sportkör
2367 Újhartyán, Szobor u. 

Bicskaegylet
2367 Újhartyán, Epres u. 3.

HERCEL Tánccsoport
2367 Újhartyán, Pilisi u. 12.

– Sportegyesület 4.000.000 Ft/év

– Révfülöpi tábor 200.000 Ft/év

– Kulturális alap (rendezvények) 
„Civil alap”  3.000.000 Ft/év

– Nyugdíjas klub 100.000 Ft/év

– BURSA- ösztöndíj 420.000 Ft/év

– Együttsegítô szolgálat 2.000.000 Ft/év

– Építés Hatóság 1.000.000 Ft/év

– Felsô Homokhátság 100.000 Ft/év

– Újszülöttek támogatása 150.000 Ft/év
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ÚJHARTYÁNI ÚJHÍR – VÁLASZTÁSI KÜLÖNSZÁM – 2014. OKTÓBER

10. Pályázatokról tájékoztató, amelyeket az önkormányzat 
a 4 év alatt benyújtott, de nem nyert:

– 2013. január 1-tôl Újhartyánban Járási kiren-
deltség mûködik.

– 2013. július 15-tôl város lettünk.

– Elkészült az Iskola bôvítési terve, amely alap-
ján Újhartyánban középiskola fog mûködni, ha a
pályázatot elnyerjük.

– A hernádi körforgalmi csomópont terveit már
korábban megcsináltattuk, a szükséges területeket
megvásároltuk, és 50.000.000 Ft-ot különít el az
önkormányzat a kiépítésre, annak ellenére, hogy az
út nem az önkormányzat tulajdona, így a kiépítése
sem önkormányzati beruházás.

– A választást követôen több mint 50 fôbôl álló
munkacsoportot hozott létre a Képviselô Testület
abból a célból, hogy szélesebb körben is meglehes-
sen vitatni pl. a település fejlesztési stratégiáját.

– A Német Nemzetiségi Önkormányzat vissza-
vette a Klebelsberg Intézményfenntartótól az Álta-
lános Iskola mûködtetését az Önkormányzat segít-
ségével. Továbbra is az Általános Iskola épületében
mûködik a Cifra György mûvészeti iskola, mint
tanintézmény, melyhez támogatást nyújt.

– 2011. évtôl mûködik az Idôsek Napközi Ottho-
na a régi óvoda épületében.

– 2011. év elején jelent meg az önkormányzat ál-
tal alapított ÚJHÍR újság elsô száma, amely azóta is
tájékoztatja a város lakóit.

– 2012-tôl az Önkormányzat ôrzô-Védô Kft-t ho-
zott létre a település biztonsága érdekében.

– 2013-tôl készül az Újhartyán Helytörténetérôl
szóló könyv.

– 2012-tôl hivatalosan is testvérvárosi kapcsolat
lett Freiberg településsel, valamint Tapfheim és
Szenttamás települések jelezték testvérvárosi kap-
csolati szándékukat.

– Minden évben megpályáztuk a közmunkaprog-
ram keretein belül Újhartyániak foglalkoztatását.

– Az Ipari Park fejlesztése érdekében a Nemzeti
Külgazdasági Hivatallal együttmûködési megáll-
apodást kötött Önkormányzatunk 2013-ban, és el-
nyertük a legjobb stratégiáért, valamint befektetô
barát település díjat. Ezen program keretén belül el-
készült Újhartyán új logója is.

Újhartyán, 2014. szeptember 10.

Schulcz József 
polgármester

A négy év alatt még az alábbiak valósultak meg településünkön:
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POLGÁRMESTERJELÖLT

Schulcz József vagyok, 41 éves, Újhartyáni lakos.
Bár 2006 óta vagyok a település polgármestere, ennél
fontosabb az, hogy én egy Újhartyáni srác vagyok, és
az is maradok. Egy a sok tehetséges és szívemnek
kedves Újhartyáni ember közül. 

Az elmúlt két ciklusban úgy érzem sok eredményt
tudtunk közösen elérni Újhartyán számára. A teljesség
igénye nélkül olyan beruházásokat tudtunk megvaló-
sítani, mint az új óvoda építése, sportpálya felújítása,
a vízkezelés korszerûsítése, a hulladéklerakó rekulti-
vációja, a kézmûvesház megépítése, számos útfelújí-
tás, intézményeink megújuló energiával való ellátása,
vagy éppen a most kezdôdô szennyvíztisztító korsze-
rûsítés és tájház felújítás.

Örömömre szolgál, hogy a fejlesztések intenzitása
az elmúlt ciklusban is töretlenül folytatódott. A 10
fôrôl 6 fôre csökkentett létszámú képviselô-testülettel
is komoly vagyonnövelô beruházásokat tudtunk vég-
rehajtani. Sôt, elindult egy nagyon örvendetes folya-
mat, amelyben az Önkormányzat munkáját a Nemze-
tiségi Önkormányzat, a Civil szervezetek, az egyház
és a helyi vállalkozók, helyi lakosok is komoly mér-
tékben segítik és ebbôl az együttmûködésbôl nagyon
komoly eredményei származtak a településnek a fej-
lesztéseken kívül is. 

Fontos itt megemlíteni azokat a sikereinket, me-
lyek nem pénzben mérhetôek: az újság létrehozása, a
sváb betelepülés 250. évének méltó megünneplése a
betelepülési emlékmû elkészítésével, melyet Rizmajer
Róberttel egy sok éves elôkészítô munka elôzött meg.
Az Önkormányzati Kft.-k megalapítása is fontos állo-
más a település életében, hiszen az ôrzô-Védô Kft. a
közbiztonság területén, a Településüzemeltetô Kft.
pedig az üzemeltetési-beruházási területeken tudott
hozzátenni a településen lakók jobb életminôségéhez.
Örvendetes az is, hogy egyre több az olyan beruházás,
amit kizárólag helyi vállalkozókkal együtt tudunk
megoldani.

Az országban az egyik elsô település vagyunk,
amely a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtól
újra a saját kezébe vette az iskola irányítását. Az óvo-
dával együtt a továbbiakban az iskolát a Német Nem-
zetiségi Önkormányzat fogja fenntartani. Komoly
elôrelépés történt a nemzetközi kapcsolatok területén
is: Freiberg hivatalosan a testvérvárosunk lett és Tapf-
heimmel, illetve a szerbiai Szenttamással is nagyon jó
úton halad a kapcsolatok kiépítése. Természetesen az
ezzel járó költségekre is pályáztunk, így azok nem Új-
hartyán várost terhelik, hanem pályázati pénzbôl sze-
reztünk rá támogatást, akárcsak az Önkormányzat
gépjármû parkjára is, a kisbuszt a Német Nemzetiségi
Önkormányzat, a többi gépjármûvet pedig a települési
Önkormányzat pályázta meg. 

A 250. évforduló még egy nagy változással járt,
Újhartyán 2013. július 15-én elnyerte a városi rangot,
elsô olyan településként az országban, mely sem tör-
ténelmi város, sem nagyközség nem volt elôtte. En-
nek pozitív hatásait már most is érezzük a normatív
támogatásokban, de nyilvánvalóan elsôsorban hosszú
távú hozadékai jelentôsek a település lakossága és az
Önkormányzat számára. 

Megvalósítottuk az Idôsek Napközi Otthonát, a Já-
rási Hivatal Kirendeltsége mûködik a városban és re-
ményeim szerint az elmúlt években történô fejlôdés a
jövôben is folytatódni fog, hiszen számos elképzelé-
sünk van a település fejlesztésére, ilyen például az ál-
talános iskola bôvítése, a „fecskeház” projekt, a Gras-
salkovich tér kialakításának folytatása, a Könyvtár
megépítése, terveinkben szerepel egy Bölcsôde és egy
Idôsek Otthonának kialakítása is. 

Fontos, hogy legyenek olyan közösségi színtere-
ink, ahol az emberek –fôleg a város fiatalsága- ta-
lálkozni tudnak, ezért folytatni szeretnénk a terek
kialakítását, és olyan helyek létrehozását, mint ami-
lyen a kézmûves ház. Épp ezért alakítunk ki egy
ilyen színteret a tájház pincéjében, de tárgyalásokat

„A család köteléke mérhetetlen hatalommal áld meg minket. De azt is el kell fogadnunk, ami vele jár. Fe-
lelôsséget nyújt, hogy feltétel nélkül szeressünk, sajnálkozás nélkül. Sosem mondhatunk le e kötelék hatal-
máról, még akkor sem, ha próbára teszik. A kötelék táplál minket, erôt ad nekünk. E nélkül az erô nélkül
semmink sincs.” 

(Julie Plec)

Számomra Újhartyán
egy nagy család
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fogunk folytatni például a „Presszó” újjáéleszté-
sérôl is. 

Remélhetôleg a manapság tapasztalható jobb be-
fektetôi környezet segíti a helyben lévô, illetve az ide
betelepülni szándékozó vállalkozások munkáját is.
Erre Újhartyán felkészült, hiszen a Magyar Külgazda-
sági Hivataltól befektetési stratégiánkért elismerésben
részesültünk és az elmúlt évben megélénkült az ér-
deklôdés is településünk iránt. 

Szeretném megköszönni a képviselô-testületnek az
elmúlt négy évben végzett munkáját, hiszen rengeteg
segítséget, támogatást kaptam munkám során tôlük,
mint ahogy a helyi lakosoktól is. Hiszek abban, hogy
Újhartyánt közös akaratunk, céljaink egyre jobb élet-
minôséggel bíró településsé tehetik.

Köszönöm, a kormány támogatását is, hiszen fej-
lesztéseinket fokozott érdeklôdéssel figyelik, városi
címünk pedig az itt folyó munka elismerése is egyben.
Adósságállományunk átvállalása pedig – bár Újhar-
tyánnak nem okozott gondot a törlesztés – lehetôvé
tette, hogy az így felszabaduló összeget fejlesztésre,
és az itt élôk komfortjára fordítsuk. Épp ezért fogad-
tam örömmel, hogy személyes jelöltségemet is támo-
gatják.

Végezetül, de legfôképpen pedig önöknek szeret-
ném megköszönni azt a támogatást, amit már nyolc
éve kapok önöktôl. Az évek során rengeteg tanácsot,
jó ötletet kaptam önöktôl, és ezt munkám során igye-
keztem mindig szem elôtt tartani. Az önök éleslátása,
szorgalma, lokálpatriótizmusa annyi segítséget adott
nekem és munkatársaimnak az évek során, hogy az
szavakban kifejezhetetlen. 

Én mielôtt polgármester lettem, akkor is büszke
voltam arra, hogy Újhartyáni vagyok, de ha lehet ezt

mondani, azóta még inkább így van ez. A sok értel-
mes, tehetséges fiataltól, a bölcs idôsekig mindannyi-
an közös célokért küzdünk, és így vagy úgy de el is
érjük ôket, mert mi Újhartyániak együtt nagyon
erôsek vagyunk. Remélem, hogy a választás után új-
fent egy remek képviselôtestülettel dolgozhatok én és
a település együtt, mert Önökkel, Önökért érdemes
dolgozni!

Köszönöm a támogatásukat, köszönöm a segítsé-
güket, és igyekszem továbbra is ennek szellemében
vezetni a települést.

Schulcz József

hartian_valasztas  9/23/14 13:37  Page 11



12 2014. október

ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELÔJELÖLT

Dr. Kökényesi Imre
„Senkit sem lehet igazán jól ismerni. Valójá-

ban a bizalomtól függ minden” – írta valaki, és
van benne igazság. Valójában a választáskor is
egy bizalmi döntést hoz a választó. Bízik abban
az emberben, akire a voksát adja. A választás te-
hát döntés a bizalomról. Mint amikor a sebész
kése alá fekszünk. Bízunk abban, hogy az illetô
orvos érti a szakmáját. Meg tud bennünket gyó-
gyítani. Ugyanígy bízunk abban az emberben,
akit megválasztunk. Bízunk abban, hogy válasz-
tottunk a következô 5 évben méltó lesz a bizal-
munkra, megfelelôen fogja képviselni a város
érdekeit. Aki meghallgatja kérdéseinket és vá-
laszt tud adni azokra. Elég kitartó, elég okos, rá-
termett. Rátermett annak a területnek a felügye-
letére, képviseletére, amire kijelölték. Akinek
van valamilyen múltja, családi kötôdése Újhar-
tyánhoz. Akit nem csak a mai hartyániak figyel-
nek árgus szemmel, de az ôsei is nézik a magas-
ból. Aki pironkodás nélkül meg tud állni az
elôdei sírja elôtt és tiszta szívvel tud válaszolni a
kérdésre. „Igen, mindent megtettem, ami tôlem
telhetô volt!” Aki szereti, tiszteli azt a közössé-
get, ahol megszületett és felnôtt. amely felnevel-
te, tartást és élményeket adott neki. Aki ismeri
azokat a helyeket, ahol az elsô szerelmek
szövôdtek aztán csendben elmúltak de még ma
is jó visszagondolni rájuk. Aki ismeri a helyi tör-
téneteket,az embereket, akikrôl szólnak, aki
azon nevet és sír, amin az itteniek. Aki becsüle-
tes, mert az apja, anyja is az volt, akit „nem kell
bemutatni” Akirôl elhiszem azt, hogy fontos va-
gyok neki, hogy meghallgat és megpróbál segí-
teni. Tiszta szívbôl és nem csak azért, mert az Is-
ten hivatalt adott neki. Aki már ott tart, hogy tud
önzetlenül Újhartyánért tenni, aki már letett va-
lamit az asztalra.. Akiben lehet bízni, aki meg-
bízható, ezért érdemes a bizalomra..

Remélem, én kiérdemeltem az Újhartyániak
bizalmát, és ezt október 12-i önkormányzati vá-
lasztásokon szavazatukkal megerôsítik.

Dr. Kökényesi Imre
alpolgármester, háziorvos

Dr. Kökényesi Imre alpolgármesterként és
háziorvosként dolgozik Újhartyánon. Itt született
és úgy nôtt fel édesapja mellett, hogy természe-
tes részévé vált a településért tenni akarás.

Alpolgármesterként nagyban hozzájárult, hogy
városunk a régió egyik legsikeresebb települése
legyen. Nevéhez fûzôdik az Idôsek Napközi Ott-
honának beindítása a Kézmûves ház ösztöndíj
megalkotása, a központ orvosi ügyelet magvaló-
sítása, és más fontos projektekben is tevékenyen
közremûködött. Racionális, letisztult gondolko-
dása sokat segített nekem munkám során.

Schulcz József 
polgármester, Újhartyán

Dr.Kökényesi Imre, az Újhartyáni Fidesz
alapszervezet alapító tagja, mely szervezet ki-
emelkedô eredményt ért el a legutóbbi Parla-
menti és Európai Parlamenti Választásokon. Az
elért sikerek nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy
választási körzetben magabiztos Fidesz gyôze-
lem szülessen. Munkánk során jó kapcsolat ala-
kult ki közöttünk. Biztos vagyok benne, hogy a
továbbiakban is sikeresen együtt tudunk mûköd-
ni Újhartyán fejlôdése érdekében. Remélem,
hogy a Fidesz jelöltjeként a következô ciklusban
is képviselheti politikánkat Újhartyánon.

Pogácsás Tibor
Országgyûlési Képviselô
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Csernáné Derdák Éva

100 km. Ennyi a távolság Tatabánya és Újhar-
tyán között. Az elmúlt 30 évben sokat tettem meg
ezt az utat. Tatabányán születtem, ott jártam iskolá-
ba, ott éltek a szüleim. Újhartyánon 32 éve élek a
férjemmel, Cserna Antallal és két, ma már felnôtt
fiúnkkal. Mindig melegség tölt el, ha eszembe jut-
nak a gyerekkori élmények, az otthon biztonsága.
De megtanultam, hogy az otthon ott van, ahol meg-
teremtem magamnak. 32 éve élünk a Szép utcában,
a szülôi házban. A család, a barátok sokat segítettek.
Megtapasztaltam, hogy ha olyan emberek fogadnak
be, akik szeretettel bánnak veled - ugyanakkor ter-
mészetességgel, anélkül, hogy rád kényszerítenék
az akaratukat -, kedved támad még inkább közéjük
tartozni. Az életem nagyobbik részét töltöttem Új-
hartyánon, ez az otthonom.

A fôiskola után elvégeztem a Közgazdaságtudo-
mányi Egyetemen az agrár szakot. 

23 éve a saját vállalkozásunkban könyvvizsgáló-
ként és adószakértôként dolgozom.

Talán akkor éreztem igazán, hogy Újhartyán be-
fogadott, amikor tagja lehettem a rendszerváltás
utáni elsô képviselô testületnek. Már nem csak én,
hanem a közösség is úgy érezte, hogy itthon va-
gyok. Ugyanakkor érzékeltem a felelôsség súlyát is.
A frissen kapott önrendelkezés azt is jelentette,
hogy egy-egy döntésünkkel hosszú évtizedekre
meghatározhatjuk a település sorsát, kijelölhetjük
az útját. 

Elismerés volt számomra, hogy két cikluson ke-
resztül dolgozhattam a közösségért, a Pénzügyi Bi-
zottság elnökeként. 

Barátaimmal közösen hoztuk létre az elsô alapít-
ványt, majd egyesületet a településen. Az Újhartyá-
ni Zenei Hagyományôrzô Egyesület hosszú idôn
keresztül támogatta a zenei tanulmányaikat kezdô
fiatalokat. 

Ennek a sikeresen mûködô civil szervezetnek a
hatására több egyesület és alapítvány is alakult.
Több szervezetnél az éves beszámolók, a pénzügyi
kimutatások elkészítésében segédkezek. Jelenleg a
közbeszerzési bizottság elnöke vagyok.

1993 óta tagja vagyok a Hercel tánccsoportnak,
valamint a Hercel Sváb Hagyományôrzô Egyesület-

nek. Sokat utaztunk, sok vendéget fogadtunk. Ezek
a találkozások mindig megerôsítettek abban, hogy
Újhartyán kivételes helyzetben van. Kivételes hely-
zetben, mert képes átültetni a mai korba azokat az
értékeket, amelyeket nagyszüleiktôl, a szüleiktôl
kaptak. A család, a tudás, a becsületes munka szere-
tetét és tiszteletét. Képes élni a lehetôségeivel, ké-
pes kiaknázni a meglévô szellemi potenciált.

Nyitott ember vagyok, fontos számomra az em-
beri kapcsolatok minôsége. Tudom azt, hogy a kö-
zösség, szûkebb-tágabb otthonunk boldogulása
csakis tôlünk, magunktól függ. Felelôsségünk ab-
ban áll, hogy ha tenni tudunk azért, hogy megôriz-
zük az eddig elért eredményeket, ápoljuk a hagyo-
mányainkat, erôsítsük a civil szervezeteket, akkor
ezt tegyük is meg, dolgozzunk is érte. 

Szeretném közös dolgainkat, a város jövôjének
alakítását, a település elôtt álló gazdasági fejlôdési
lehetôségeket az eddig megszerzett tapasztalatom-
mal segíteni. Mert több szem, többet lát!

Csernáné Derdák Éva
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Márton Antal Barnabás

„Tiszteld a múltat, hogy élhesd a jelent, és
munkálkodhass a jövôn.” 

(Széchenyi István)

Véleményem szerint egy embert nem a szavai, hanem
a tettei alapján lehet megítélni. Az életemet e gondolat
szerint próbálom élni. Nem gondolnám azt, hogy rövid
bemutatkozómban sablonokkal és közhelyekkel írnám le
a tisztelt Olvasónak, hogy hány éve és milyen módon
élek Újhartyánon. Legyen elég az a tény, hogy 40 éve itt
élek és tiszta szívvel, ízig-vérig tiszta újhartyáni svábnak
vallom magam. 

Sajnos a 2010-es választásokon a megváltozott vá-
lasztási rendszer alapján nem jutottam be a testületbe, de
ez nem szegte kedvem és azt gondoltam minden módját
meg fogom ragadni annak, hogy bebizonyítsam érdemes
vagyok a tisztségre és megérdemlem az emberek bizal-
mát. A 2010-es esztendôben az élharcosává váltam az ak-
kor még csak tervezettként felmerülô Holcimes cement-
csomagoló elleni kampánynak. Még ugyan ebben az év-
ben beiratkoztam az egri Eszterházy Károly Fôiskola
Bölcsészettudományi Karának történelem szakára azért,
mert azt gondolom, aki politikával óhajt foglalkozni, an-
nak saját magának is tisztában kell lenni az elôdeink po-
litikai szokásaival és történelmével. 

Ezután a 2011-es esztendôben a képviselô testülettel
és a polgármesterrel karöltve kirobbantottunk egy olyan
méretû ellenkampányt, amely államtitkári szintig emelte
a Holcimes ügyet. Végül több települést Újhartyán mellé
állítva a beruházás létrejöttét meggátolni. 

Szintén 2011-ben az Újhartyáni Sportegyesület újon-
nan megalakult vezetésében vállaltam pozíciót, melyet
2013-ig töltöttem be. 

Gyermek korom óta tiszteltem azon elôdeinket, akik
nem hagyták Újhartyánt a bûn fészkévé válni és nem
asszisztáltak tétlenül mikor kétes elôéletû emberek akar-
tak itt letelepedni.

Úgy gondolom, amikor 2012-ben kikristályosodott a
fejemben egy újhartyáni rendvédelmi szervezet létrehozá-
sa pontosan az elôzô gondolatok szerint cselekedtem. A
cég tervét az alpolgármesteren keresztül eljuttattam a kép-
viselôtestület elé, ahol a polgármester vezetésével mind
egy emberként a terv mögé álltak. Így 2012 tavaszán me-
galakult az Újhartyáni Ôrzô-Védô Kft., melynek ügyve-
zetôje lettem. Azóta több településen is Újhartyán minta-
ként szolgál bûnmegelôzés szempontjából, egy konferen-
cián még a dabasi rendôrfôkapitány is elismerôen beszélt
a cég tevékenységérôl. Ez az esztendô több sikert is rejtet
még magában, mert egy országos bûnmegelôzési pályázat
keretein belül sikerült a településnek egy új Opel Astra
gépjármûvet nyerni, mely teljes mértékben az Újhartyáni
Ôrzô-Védô létének köszönhetô. A pályázat írásában
személyesen vettem részt a jegyzôasszonnyal, az autó ki-
választását pedig én javasoltam. 

Eközben tanulmányaim elismeréseképpen a fôiskolán
a költségtérítéses képzésrôl átvettek az államilag támo-
gatott képzésre, amelyen diplomázásomig meg is marad-
tam. Szakdolgozatom témájaként is szülôvárosom éle-
tébôl merítettem, címe Az újhartyáni svábok élete 1938
és 1945 között. Ebben több saját tanulmányom és inter-
júm is szerepel olyan témában melyet elôttem még senki
se boncolgatott. A tanulmányaim mellett is nagyon fon-
tos volt számomra, hogy a békét és nyugalmat, melyet
kivívtunk Újhartyán számára, továbbra is megôrizzük.

Így az Ôrzô-Védô Kft.-nek köszönhetôen 10-bôl 7
bûncselekményt sikerül meggátolni. Szerintem kamera
rendszer kiépítésével, melyre a városnak nyert pályázata
van ez az arány még javítható. De természetesen tisztá-
ban vagyok azzal, hogy amennyiben képviselônek vá-
lasztanak ezek a kérdések nem csak az én vállamat terhe-
lik, mert képviselôként a kft. ügyvezetôi tisztjérôl lemon-
dok összeférhetetlenség miatt. Megválasztásom esetén
természetesen továbbra is fô feladatomnak a város védel-
mét tekintem, de úgy gondolom más bizottságokban is
hasznososan tevékenykednék, mivel a sportnál már van
tapasztalatom és 15 éve vállalkozóként van rálátásom a
gazdasági életre, valamint a diplomám segítségével kul-
turális területeken is helyt állhatok.

Jelenleg is Újhartyánon élek és azt szeretném, hogy ez
a település a továbbiakban is a térség kiemelkedô köz-
pontja maradjon és soha többé ne emlegessék funkció
nélküli jelzôvel.

Véleményem szerint Újhartyán élhetôsége nem csak
abban rejlik, hogy megôriztük ôseink azon hagyományát,
hogy dolgos rendszeretô emberként tisztességes öröksé-
get hagytak ránk, hanem abban is, hogy mi ezt átvettük,
de ezzel, mint egy kötelességet vállaltunk arra, hogy ezt
az utókor számára is átadjuk. 

Márton Antal
Újhartyáni Ôrzô-Védô Kft. ügyvezetôje
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Adamcsik János

Ifj. Adamcsik János vagyok. 25 éve élek Újhar-
tyánban. Vallásomat tekintve római katolikus va-
gyok. A Budapesti Gazdasági Fôiskolán végeztem
közgazdászként, majd a DH -nél és az IBM-nél
kezdtem pályámat, mint könyvelô. Jelenleg a
Kingspan Kereskedelmi Kft. ausztriai részlegén
(Hoesch Bausysteme GmbH) dolgozom fôköny-
velôként. Munkám mellett Pénzügyi mesterképzést
végzek a Budapesti Gazdasági Fôiskola Pénzügyi
és Számviteli Karán.

Szeretnék Újhartyán városának képviselôje len-
ni, mert fiatalként átlátom a korosztályom igényeit,
problémáit, könnyebben tudok velük azonosulni és
ez által jobban tudom képviselni az érdekeiket is.
Nagy potenciált látok ezért az újonnan épült
„Bagolyfészek” megnyitásában a fiatalok és más, a
városban mûködô egyesületek irányába, hiszen egy
közös fôzés, egy megbeszélés színtereként is szol-
gálhat, ami által közösségformáló szerepet tölthet
be.

Úgy vettem észre, hogy a játszóteret nagyon so-
kan használják, és idén a Nagycsaládosok újhartyá-
ni egyesülete ezt fel is újította, de ezen kívül érde-
mes lenne bôvíteni, a megnövekedett igényeknek
megfelelôen és egy olyan parkot is kialakítani, ahol
az emberek leülhetnek, beszélgethetnek, s közben a
gyerekek pedig játszhatnak. 

Úgy gondolom, hogy képviselôként nagy hang-
súlyt kell fektetni a helyiekkel való kapcsolattartás-
ra, hogy bármikor bizalommal tudjanak fordulni
hozzánk. Fontosnak tartom a település fejlesztését,
az újhartyáni gazdálkodók és vállalkozók támogatá-
sát például az induló fejlesztésekben, beruházások-
ban (pl. Fecskeház projekt, új Városközpont építé-
se, Nyugdíjas otthon létrehozása).

Emellett nagy hangsúlyt kell fektetni az oktatás-
ra, hiszen iskolánk a környéken nagy hírnévnek ör-
vend, sokan jelentkeznek a Német Nemzetiségi
Óvodába és a Német Nemzetiségi Általános Iskolá-
ba is a nyelvtudás fejlesztése céljából. Ezért úgy vé-
lem, hogy az iskolát fejleszteni, bôvíteni kell (több,
felszereltebb tanterem, nyelvi labor stb.) a még ma-
gasabb színvonal elérése érdekében. 

Mivel településünkön a sport nagy népszerûség-
nek örvend, véleményem szerint támogatni kell az
utánpótlás kinevelését, a focipálya fejlesztését, a
sporteszközök beszerzését. Tavasztól ôszig én is
rendszeresen futok esténként és sok emberrel talál-
kozom, akik szintén futnak, kocognak vagy sétál-
nak. Mivel az aszfalton való futás megterheli az
ízületeket, ezért szükségesnek tartom egy futópálya
létesítését a városban például a focipálya körül,
mert ezt szerintem nagyon sokan használnák és ta-
lán több embert is mozgásra sarkallna.

Német és angol nyelvtudásomnak köszönhetôen
aktívan részt vennék a külföldi kapcsolatok ápolá-
sában, a vendégek fogadásában és meglévô munka-
helyi tapasztalataimmal a tárgyalások lebonyolítá-
sában is, hiszen jelenleg is feladataim közé tartozik
az osztrák partnerekkel, vezetôkkel és a cseh köz-
ponttal való kapcsolattartás, tárgyalás.

Kérem a kedves újhartyáni választópolgárokat,
hogy szavazzanak a képviselôtestület megújítására,
egy fiatalos, határozott szemléletre.

Adamcsik János

hartian_valasztas  9/23/14 13:38  Page 15



16 2014. október

ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELÔJELÖLT

Tóth János
(Itt születtem, itt élek és itt is fogok)

Újhartyánon születtem 1949. augusztus 19-én. Szüle-
im sok gondoskodással és szeretettel neveltek. Édes-
apám kômûves volt édesanyám háztartásbeliként látta el
a családot. 1963-ban ballagtam az Újhartyáni Általános
iskolából jó tanulmányi eredménnyel. 1966-ig a buda-
pesti 219.-es számú Ipari iskola mûkôkészítô ipari tanu-
lója voltam, a szakmunkás bizonyítvány megszerzése
után Surman András dabasi kôfaragó mesternél dolgoz-
tam. Majd 1971-ig a Magyar Néphadsereg tagjaként Tá-
borfalván szolgáltam. Leszerelésem után a Budapesti
Volánnál helyezkedtem el gépkocsi vezetôként. Majd
1973-ban az MHSZ-nél gépjármûvezetô oktató voltam.
1975-ben a budapesti Fegyver és Gázkészülék gyár
megkeresett, hogy szükségük lenne egy gyakorlott autó-
buszvezetôre, elfogadtam az ajánlatukat és 1989-ig a
környékbeli munkásokat vittem a munkahelyükre. A
rendszerváltással az egyéni vállalkozások lehetôségei új
teret nyitottak az életemben, így a kiskereskedelemben
próbáltam meg érvényesülni és gazda boltokat nyitot-
tam. 2002-ben az Agroforrás Kft.-nél helyezkedtem el,
és a boltokat növényvédô szerekkel láttam el. 2007-ben
sikeres Személy és Vagyonôr vizsgát tettem az ORFK
Rendészeti Szervek Kiképzô Központjában. 2009-ben
betöltöttem a nyugdíjkorhatárt és nyugdíjba mentem.
2010-tôl a HMEI Zrt.-nél vagyonôrként dolgozom a mai
napig.

A sporttal komolyabban 1995-ben kezdtem el foglal-
kozni, eddig háromszor voltam az Újhartyáni KSE ve-
zetôje. Elnökségem idején készült el a lelátó, labdafogó
hálók, valamint a pálya világítása is. Természetesen a
szurkolók és az önkormányzat jelentôs segítségével,
amit itt és most is megköszönök.

Igen nagy problémának látom, hogy a fiatalság egész-
ségtelen, mozgásszegény életmódot folytat, köszön-
hetôen ezt a TV-nek, számítógépeknek és az okos telefo-
noknak. Természetesen nem a haladást akarom megállí-
tani, csak ezeket az idôrabló eszközöket a maguk helyén
kell kezelni. Sok örömet és szórakozást lehet találni egy
csapatban, egy közösségben, ahol a valóságban vagyunk
jelen. Elnökként azt mondom, hogy az óvodásoktól
kezdve az öreg fiúkig mindenki megtalálja a helyét a
sportpályán. Ehhez nagy segítséget nyújtanak a Tóth
testvérek Attila és Pali, hetente két alkalommal. 

Városunk élhetôségét, a fiatalság helyben maradását
nagymértékben elôsegítené a munkahely teremtés és a
meglévô megüresedett munkahelyek újhartyániakkal va-
ló betöltése. Erre az ipari park adhat lehetôséget. Sok
baleset történt az Újhartyán–Hernád keresztezôdésben,
ide a körforgalom kiépítését elengedhetetlennek tartom.
Településünkön az úthálózat építésekor a csapadékvíz
elvezetést is igyekeztek megoldani, több-kevesebb si-
kerrel. Véleményem szerint, ahol ez nem megfelelô ott
az önkormányzat segítségével kellene megoldani.

Mi annak idején a szüleinktôl sok-sok mindent kap-
tunk és megtanultunk tôlük mindent, amit lehetett. Töb-
bek között a tiszteletet és egymás megbecsülését is. Eze-
ket a dolgokat a fiatalság körében kiveszni látom, de
tisztelet a kivételnek.

Álljon itt példaként a lányomtól 60. születésnapomra
kapott levél: 

„Kedves Édesapám !
Nagyon sokat gondolkodtam hogyan és mivel kö-

szöntselek fel ezen a kerek évfordulón, de úgy döntöttem
én csak köszönetet mondok mindenért, amit tôled és az
én Édesanyámtól kaptam eddig.

Köszönöm, hogy mindig mellettem álltatok jóban –
rosszban, örömben – bánatban. Köszönöm, hogy megta-
nítottátok nekem mit illik tenni az életben, hogy büszkén
tudjak majd az én gyerekeim szemébe nézni, ha arra lesz
szükség. Köszönöm a sok gondoskodást, jó szót és a
megannyi segítséget !Talán elmondhatom, én szerencsés
vagyok, mert hozzátok születtem és ti vagytok nekem.
Mert hiába lesz felnôtt egy gyerek, a szüleire mindig
nagy szüksége van! Tudjátok igaz a mondás ANYA csak
egy van, de nem teljesen, mert APA is csak egy van!! Így
hát kérem a Jó Istent, tartson meg benneteket még na-
gyon, de nagyon sokáig egészségben és boldogságban
nekem!

És most mindnyájatoknak kívánok még nagyon sok
boldog születésnapot erôben, egészségben, hogy ezt az
üveg pezsgôt együtt 10 év múlva felbonthassátok! Mert
az is igaz: NEM CSAK 20 ÉVESEKÉ A VILÁG… !

Vigyázzatok magatokra és boldog születésnapokat kí-
vánok még mindenkinek! Szeretlek benneteket: Kriszti’

Tisztelettel 
Tóth János
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Lauter Attila

Lauter Attila vagyok, a Hunyadi u. 22. szám
alatt lakom. 

Egyedül nevelem három gyermekem. A Bu-
dapesti Mûszaki Egyetem Közlekedésmérnöki
karán mérnöki diplomát, majd a Budapesti
Közgazdaságtudományi Egyetem vállalatgaz-
dasági szakán közgazdász diplomát szereztem.
A közútkezelônél (régi nevén KPM) dolgoztam,
több mint 20 évig. Elôször Dabason mûve-
zetôként, majd Cegléden üzemmérnökség ve-
zetôként. 

2013 óta vállalkozó vagyok. Tervezéssel,
mûszaki ellenôrzéssel, beruházás bonyolítással
foglalkozom. Több éven keresztül voltam ön-
kormányzati képviselô. Képviselôként az útépí-
téseknél, az ipari park építésénél, pályázatoknál
és gazdasági területen nyújtottam szakmai se-
gítséget. Az 1998-2002 közötti út és csapadék-
víz elvezetés építések során többen emlékezhet-
nek még rám.

A közelmúltban a Grassalkovich tér, vala-
mint a Temetô elôtti csapadékvíz elvezetés ter-
vezésében, és a kivitelezés mûszaki irányításá-
ban is részt vettem. 

A város elôtt a jelenlegi helyzetben még sok
feladat áll, így megfelelô hangsúlyt kell helyez-
ni több problémára is. Lakosságunk átlag élet-
kora egyre nô. A fiatalok sok esetben nem ma-
radnak Újhartyánon. Szükségesnek tartom a
jövô generációját a település erejéhez mérten
segíteni. Pl: kedvezményes áru bérlakásokat
kellene építeni , melyek a fiatalok helyben ma-
radását segítenék, hogy ne költözzenek emiatt
más településre. A fiatal korosztályt akár pályá-
zati formában is segíteni kell. 

Az óvoda, az iskola jó irányba halad, fontos
az oktatás folyamatos fejlesztése, hiszen ez
gyermekeink jövôje. Jelenleg a településen
pezsgô kulturális élet folyik. Ezt meg kell ôrizni

és az idôsebb korosztályról továbbra is gondos-
kodni kell. A települést folyamatosan szépíteni
kell (parkok, közterek…), és bizonyos helyeken
az állagmegóvásra is figyelmet kell fordítani.
(pl. csapadékvíz elvezetô rendszer). Célszerû
lenne egy körforgalom kiépítése is a hernádi út
csomópontjában. 

A város ipari parkja jelentôs bevételt hoz a
településnek. Ennek egy részét – figyelembe
véve a pályázati lehetôségeket – a települési és
az ipari beruházások fejlesztésre kell fordítani.
A cél, hogy ezek a fejlesztések munkát teremt-
senek, és gazdaságilag is hasznot hozzanak a
városnak. Sok feladat áll még elôttünk, ezért az
eddig szerzett mûszaki és gazdasági tapasztala-
taimmal, kapcsolataimmal illetve mérnöki és
közgazdasági ismereteimmel szeretném a kép-
viselô testületet a város fejlôdésének érdekében
segíteni. Az új uniós pályázati ciklus lehetôsé-
geit felhasználva mûszaki és gazdasági téren
szeretném elôsegíteni a város fejlesztését, hogy
a késôbbi generációk és gyermekeink számára
továbbra is vonzó legyen a mi kis városunk.

Lauter Attila
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Heli András
Tisztelettel köszöntöm az Olvasókat, Választókat és min-

den Újhartyánit. 
Heli András, 46 éves Építômérnök vagyok. Feleségem-

mel és két gyermekemmel az Erdôsor utca 16. szám alatt
élünk. Feleségem, Mariann hosszú ideig a Dabason a Társult
Önkormányzatok Együtt Segítô Szolgálatánál dolgozott. Itt-
hon, Újhartyánon is sokan találkozhattak vele, munkája so-
rán, vagy a nyugdíjasok napközijében . Flóra lányom egye-
temre jár, és egy év múlva végez Építômérnöki szakon. Fi-
am Barnabás egy Alapítványi Gimnáziumba jár. Jómagam
az építôiparban dolgozom több mint 20 éve. Munkám során
rengeteg tapasztalatot szereztem beruházások szervezésével
kapcsolatban, mai divatos szóval Építôipari Projekteket
szerveztem, irányítottam és teszem ezt a mai napig is. Mun-
kám megköveteli a folyamatos képzést, tanulást. 1994 óta
Tagja vagyok a Magyar Mérnöki Kamarának, ahol külön-
bözô szakterületeken 7 féle szakmai jogosultsággal és ter-
vezôi területen 3 féle jogosultsággal rendelkezem. A Buda-
pesti Mûszaki Egyetem Mérnöktovábbképzô Intézetének
rendszeres hallgatója vagyok és továbbképzéseken veszek
részt. Az utolsó ilyen szakvizsgám, amire büszke vagyok, a
„FIDIC” Nemzetközi Tanácsadó Mérnökök magyarországi
Szervezete által a BME Mérnöktovábbképzô Intézeténél
szerzett oklevél, ami alapján az Uniós országokban Beruhá-
zás bonyolítói, Tanácsadó Mérnöki tevékenységet végezhe-
tek. Kollégáimmal jelenleg is 4 db Európai Uniós finanszí-
rozású Projektben dolgozunk szakértôként, Mûszaki el-
lenôrként. Szakmai referenciáim alapján több tízmilliárdos
építési projekt irányítását végeztem projektvezetôként. Leg-
ismertebb nagy értékû munkáim, amit az emberek, köztük
az Újhartyániak nap mind nap használnak az M0 és M4
gyorsforgalmi út Ferihegy reptérig kiépült szakasza, az M6
autópálya Dunaújvárosi szakasza, vagy az M8 autópálya
Dunakiliti hídra rávezetô szakasza. Az általam mûszakilag
fejlesztett 6 db Ipari Park közül az Újhartyánira vagyok a
legbüszkébb, mert lokálpatriótának tartom magam és ezzel a
mérnöki munkával szereztem országos ismertséget alig 30
évesen. Pontosan 20 évvel ezelôtt indultam elôször Önkor-
mányzati képviselônek, akkor még falunkban. 16 éven ke-
resztül, vagyis 4 ciklusban voltam képviselô és ebbôl 2 cik-
luson keresztül Alpolgármester. Akkori képviselô társaim-
mal és itt kiemelve Manger Henrik polgármestert, sokat dol-
goztunk azon, hogy a mai modern és gazdaságilag jelenleg
stabil, hagyományait ilyen magas szinten megôrzô város le-
hessen Újhartyánból. Sokan nem értettek egyet akkori mun-
kánkkal, de az idô utólag igazolta, hogy sikerült a falunkat
gazdaságilag stabilizálni és kiemelni a környezô települések
közül. Ebben a ciklusban megérdemelten kapta meg telepü-
lésünk a városi rangot, amire igazán büszkék lehetünk mind-
annyian. A most véget érô ciklusban nem is jelöltettem ma-
gam képviselônek, de most ismét azért jelentkeztem, hogy a
szakmai, emberi, vezetôi tapasztalataimmal a város életét
segíthessem. Szeretném folytatni a korábban elkezdett mun-
kámat, ami elsôsorban a város fejlesztésére irányul, hogy
Újhartyán igazán XXI. századi kisváros lehessen, a hagyo-
mányos értékek megtartása mellett. Megtanultam, hogy nem
napokban, években kell gondolkodni, hanem legalább kö-
zéptávon 15-20 éves távlatban. Szépen haladunk a fejleszté-
sekkel és nem is vitatom el mások érdemeit. Amit szeretnék
hozzátenni városunk fejlôdéséhez, az véleményem szerint a
gyermekeink, unokáink életére lesz majd igazán hatással. A
XXI. század nagy kihívása környezet tudatosság és az újra-

hasznosítható zöld energia felhasználása. Sok teendônk van
ebben, csak körül kell néznünk. Fontos, hogy az intézmé-
nyeink, de a magántulajdonú ingatlanok is kisebb energia
felhasználással, tehát költségcsökkentéssel, ezzel együtt a
környezetet védve mûködjenek. Folytatni kell a megkezdett
napenergia rendszerek telepítését, a geotermikus energia ki-
használását, vagy a hulladékok újra hasznosításának bôvíté-
sét. Fontos a mezôgazdaság és erdôgazdálkodás ésszerû mû-
velése. Gondolkodnunk kell azon, hogy az elôzô 25 évben
kiépített alap infrastruktúrát fejlettebb, takarékosabb rend-
szerekkel váltsuk ki. Kiemelten fontos az oktatás magas
színvonalának megtartása, mert ezzel is itt tarthatjuk fiatal-
jainkat. De itt bôvebben ezt nem fejtem ki, mert az újság cél-
ja a bemutatkozás. Célom az, de ez kell, hogy legyen mind-
nyájunk közös célja, megtalálni azt a módot, hogy gyereke-
ink itt akarjanak maradni a Városunkban. Fontos, hogy a te-
lepülés elöregedését megállítsuk. Itt nem arra a varázsszerre
gondolok, amivel idôsödô szüleink, nagyszüleink korát
visszafordíthatjuk, mert ilyet nem ismerek. Abban viszont
hiszek, hogy ha a fiatal nemzedék itt marad, akkor annak a
szüleink, nagyszüleink is örülnek. Mert a családi lánc nem
szakad meg és életükön majd a gyerekek segíthetnek, hiszen
a sokak által hallott és unott szociális háló bizony nem segít
majd rajtuk, rajtunk. Szükség van a fiatalokra, és nem csak a
statisztikai adatok miatt, hanem mert a Város fenntartását
csak itt élô, dolgozó és itt adózó emberek tartják majd ke-
zükben. Kérem, ne úgy tekintsenek a fentiekre, mint egy
„messzirôl jött ember” szavaira, hanem olyanéra, aki hisz
ebben, mert ezt csinálja nap, mint nap. Az ország különbözô
pontjain, városokban, falvakban végzem ezt a munkát, adja-
nak lehetôséget, hogy itthon is ezt tegyem újra, döntéshozó-
ként!

Tisztelettel: 
Heli András

hartian_valasztas  9/23/14 13:38  Page 18



2014. október 19

ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELÔJELÖLT

Dr. Szikszay Péter
Kedves újhartyáni lakosok, választópolgárok!
4 évvel ezelôtt Önök szavazataikkal, támogattak ab-

ban, hogy képviselôjük legyek az Önkormányzatban. 
Most újra hálás szívvel megköszönöm akkori szavaza-

taikat, hogy a képviselô jelöltek közül a legtöbb szavaza-
tot nekem adták, megpróbálok újra megfelelni a feladat-
nak.

Addig is, míg ezen gondolkodnak, szeretnék elmonda-
ni pár dolgot önmagamról.

1953.ban Budapesten születtem, és ifjú éveimben Bu-
dán, egy kertes társasházban nevelkedtem 2 testvérem-
mel, a Sas-hegy tövében. Szüleimtôl, kik diplomás szor-
galmas emberek voltak, szigorú, de nagy mûveltségû pol-
gári nevelést kaptam, a római katolikus vallás szellemé-
ben. Akkori idôkben ezt nem volt könnyû megvalósítani
részükrôl, de mélyen beleivódott neveltetésünkbe. A mû-
veltség, az emberi tartás, és magatartási, erkölcsi normák
és hitünk gyakorlása mellett fontosnak tartották, hogy
már gyerekkorunkban a rendszeres sportolás, és hangsze-
res zenei képzés mellett elsajátítsuk az idegen nyelvek
alapjait is. Így jelenleg is beszélek angol és német nyel-
ven is. Az Állatorvostudományi Egyetem elvégzése után
kerültem 1977-ben Újhartyánra. Állatorvosi hivatásom,
és a helyi emberek szívélyessége, befogadókészsége okán
egymáshoz csiszolódtunk. Az akkor nagyhírû hernádi
TSz alkalmazásában, az újhartyáni baromfi és sertés tartó
gazdákkal kerültem ismerôsi, majd sokszor baráti kap-
csolatba, a kölcsönös megbecsülés alapján, szakmai pá-
lyámon is sok lehetôséget és segítséget kaptam tôlük.
Úgy gondolom idôvel nem csak a „doktoruk” voltam ha-
nem „hartyánivá” is váltam, de persze magam is igyekez-
tem adni az én világomból. Szakmai tevékenységem foly-
tatásaként az utóbbi 16 évben egy takarmánykeverô üzem
szakértôjeként ténykedek. Azonban már a kezdetekbôl
bekapcsolódtam Újhartyán és a kistérség kulturális életé-
be. Vetítéseket, iskolásoknak filmkészítô szakköröket
szerveztem, a környék kistérségi lapjaiba írtam. Hobbim
az amatôr filmek, majd videó alkotások amatôrversenye-
ken való szerepeltetésének köszönhetôen hírét vittem te-
lepülésünknek a nagyvilágba, késôbb újhartyáni fotóim-
mal fotópályázatokon arattam sikert.

1983-ban – 30 éves koromban – 1 évig az Amerikai
Egyesült Államokban éltem, és dolgoztam, s egy életre
szóló emberformáló élményeket szereztem egy akkor
még teljesen más világról a demokrácia mûködésérôl, a
civil közösségek élénk aktivitásáról.

Az elsô – most már történelminek mondható sváb bál-
tól kezdôdôen „történelmi fordulatot” vett életem, itt is-
mertem meg feleségem, Máriát, kit egy életre megszeret-
tem. 1991-ben – hosszúra nyúlt legényéletem után – új-
hartyáni lány lett az életem párja és értelme, s azóta is har-
monikus egymást kiegészítô boldog házasságban élünk. 

Nagylányunk már fôiskolás, és szépen halad az élet út-
ján. Ajándék és papír-írószer kereskedésünket,a központ-
ban Önök biztos ismerik,s úgy tapasztaljuk, kedvelik is. 

Az elmúlt 4 évben igyekeztem képességeim, készsége-
im és lehetôségeim szerint az Önök bizalmát meghálálni,
mint képviselô. Úgy gondolom, az immáron várossá vált

Újhartyán fejlôdése jó irányba halad. Szaporodtak a par-
kok, hartyáni mûvész keze nyomán gyönyörû új szobrunk
is van. Az utak minôsége tovább javult, ahol lehetett.
Közoktatásunk – mely a jövô mozgatórugója- fantaszti-
kus tervek mentén fejlôdik. Városunk lassan, de biztosan
még élhetôbbé alakul. A lelkekhez is, az emberek szívé-
hez is közelebb tudtunk kerülni. Az idôsek napközi ottho-
na, a fiatalok szervezôdései, civil szervezeteink szárny-
alása, tájházunk és az új kézmûves ház létrejötte, egyre
sikeresebb rendezvényeink, mint pl. a Hartyánfeszt mind
a szerethetôbb légkört igyekeznek sugallni, s emelik kis-
térségi rangunkat. Templomunk díszkivilágítása a városi
ranghoz és keresztényi lelkületünkhöz is méltó. Helyi új-
ságunk – melynek fôszerkesztôje lettem –, s melyben
Önök is sok-sok írást publikáltak, népszerû lett, úgy gon-
dolom mind a fejlôdés jó irányát jelzik. 

Némelyik eredmény tán szerényebbnek tûnik, de szí-
vet melengetô. Gondoljanak csak majd közeledô karácso-
nyi fényeinkre, vagy betlehemi kültéri szobrainkra is. 

Rengeteg még a folytatandó feladat. A munkahelyte-
remtés lehetôségeit, megoldásait is kutatnunk kell erôseb-
ben, mint eddig. Az ominózus körforgalmi csomópontot a
Dabas-Hernádi elágazásnál, muszáj megoldanunk. Ne fe-
ledjük – tiszteletben tartva mindenki saját meggyôzôdését
–, hogy keresztény hitünk szerinti Isten háza, és egyben
egyetlen igaz történelmi mûemlékünk a templomunk is
belsôleg és külsôleg felújításra, renoválásra szorul. Ke-
resnünk kell a megoldást, pályázatok útján erre is. . 

Mindezekért és sok minden további még nem említett
célért tegyünk együtt valamit! 

Október 12-én szavazzanak rám is, bízzunk egymás-
ban és a közjó elérésében, mosolyogva, hittel, ésszel, aka-
rattal,barátsággal.

Dr. Szikszay Péter
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Fajt Györgyné
1973 óta élek Újhartyánban. Eredetileg kereskedelmet

tanultam. Elsô munkahelyem az Újhartyán és Vidéke
Áfész volt, az a bizonyos „Üvegház”. 1986 óta az M5 au-
tópályán dolgozom, humánerôforrás területen. Munkám a
személy- és munkaügy a munkajog. Emberismereten ala-
pul a foglalkozásom. Munka mellett szereztem a Human
Manager és a Munkajogi szakokleveles tanácsadó diplo-
máimat. Közel áll hozzám a szociális terület, a mindenna-
pok problémája nem idegen tôlem. Több mint negyven
éve emberekkel foglalkozom, amit szeretettel, lelkiisme-
rettel és tisztességgel végzek. Sok emberrel ápolok szoros
kapcsolatot, köztük régi tanáraimmal, barátaimmal, roko-
naimmal. Fontos, hogy másokkal törôdhessek és segít-
hessek a rászorulóknak. Következetesen kitartok gondol-
kodásmódom és elképzeléseim mellett. Kötelességtudó
embernek vallom magam. Szakmai életben elkötelezett
vagyok. Szervezôképességemmel egy kívánt cél elérése
érdekében szorgalmasan dolgozom, nyitott vagyok. Mun-
kámban, kapcsolataimban a harmóniára törekszem Sza-
badidômet barátaimmal sportolással, túrázással, fotózás-
sal töltöm. Férjem elvesztése óta egyedül élek. Felnôtt
gyermekeim külön élnek, munkahelyet találtak, otthont
teremtettek maguknak. Egyéniségem elismeréseképpen
ebben az évben beválasztottak egy nemzetközi jótékony-
sági szervezet tagjai közé. Jelentkezésemmel a közjó ér-
dekében akarok eljárni. Szeretnék munkámmal és kap-
csolataimmal hozzájárulni a közösség életéhez a „jó
ügyet” szolgálni. 

Jövôre vonatkozó elképzeléseim, amelyekért szívesen
dolgoznék:

Elhelyezkedés! Jobb munkaerô-piaci lehetôségek ke-
retében szorgalmaznám a felnôttkori képzés elindítását.
Sokan kényszerülhetek új szakmát tanulni. Ma már okta-
tó intézmények bizonyos létszám felett adott helyre kite-
lepülnek. Itt a városban bizonyára lenne olyan célcsoport,
réteg, aki sajátos helyzete miatt élne a kihelyezett oktatás
– átképzés – lehetôségével. Így az egyéni esélyek, az ér-
vényesülési lehetôségek bôvülnének, hiszen tudjuk az is-
kolázottsággal, a tudással együtt a szakértelem és a hoz-
záértés növekszik, újabb lehetôségek nyílnak.

Felnôttként tanuljuk nyelveket! Büszkék vagyunk
sváb származásunkra. Ismerjük meg az ôsök nyelvét
alapszintû német nyelvtudással egy lépéssel közelebb le-
het jutni egy munkakörhöz, el tudunk igazodni külföldön,
lehet az üdülés, munka vagy akár külföldi kapcsolatok
ápolása. A mai modern világban az informatika közegé-
ben úgyszintén szükséges az angol nyelv alapszintû isme-
rete. Speciális kínálattal szólítanám meg a közösséget, a
felnôtt nyelvoktatás lehetôségének megteremtésével.

Nônek lenni! A gyerekkortól erôsíteni a nôiességet, a
család fontosságát! A családok összetartó és emberformá-
ló szerepét tudatosítani. Klubot kezdeményezni és mû-
ködtetni. Foglalkozásokon, elôadásokon a gondoskodás,
a család szerepének jelentôségét ismertetni, ugyanígy a
háztartás tudományt, életmódot, értékeinket, kultúrán-
kat,...stb. Klubbon belül megvalósulhatna az egészség-
ügyi-, üzleti információk cseréje, a hagyományok, a di-
vat, az egészség, kirándulások napirendre tétele. Kisma-

mák segítése a munkaerôpiacra történô visszatérésre,
életvezetési tanácsadás, rejtett tehetségek fóruma, kiállí-
tása. Mindezt az új Bagolyfészek közösségi házunkban
vagy a pinceklubban lehetne megszervezni. 

Piac! A helyben megtermelt áru a legegészségesebb!
Örömmel támogatnám egy piac fenntartását – amely szol-
gáljon más funkciókat is pl. búcsú, szabadtéri rendezvény
– a parkok, közterületek továbbfejlesztése keretében.

Egészség megôrzés! Szorgalmaznám, hogy betegség
megelôzés címén legyenek elôadások szakemberek bevo-
násával. A már megszerzett akut betegségek kezelésére,
elviselésére fordítsunk több gondot, hogy az érintettek
minél több információhoz és segítséghez jussanak, ezzel
látványos minôségi javulás érhetô el. Akár lehet klub for-
májában, ahol a betegek tapasztalatot cserélhetnek. 

Elesettek, idôsek otthoni gondozása! A lehetôségein-
ket mérlegelve, legyen helyi székhelyû szervezet a rászo-
rultak segítésére, ellátására.

Civilek! Kiváló civil közösségeink mûködnek. Biztat-
nám a lakosságot újabb klubok, egyesületek szervezôdé-
sére. E téren kapcsolatokat építeni más hasonló helyzet-
ben élôkkel.

Szelektív szemétgyûjtés! Fontosnak tartom a környe-
zetbarát szelektív szemétgyûjtést. Az üveg és egyéb mû-
anyagtárgyak gyûjtését elszállítását. A nagycsaládosok je-
lenleg ügyes és szimpatikus kezdeményezését továbbfej-
leszteni, hogy ne csak a pet palackokra terjedjen ki.

Köszönöm a bemutatkozás lehetôségét.
Fajt Györgyné
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Majer György
Csakis akkor beszélj, amikor kell, s felét mondd csak

annak, amit gondolsz; csakis azt írd le, amit aláírhatsz, és
csakis azt cselekedd, amit elmondhatsz. - mondta egyszer
Alexandre Dumas.

Most itt van az ideje, hogy beszéljek magamról, hiszen
indulok mind a települési, mind pedig a nemzetiségi vá-
lasztáson. 

1963-ban születtem Újhartyánon. Ezer szállal kötôdöm
a ma már városi rangot viselô településhez. Nagyapám ke-
ze nyomát ôrzik a házak, édesanyám nevét emlegetik az
óvodás éveikre emlékezôk. A tanítóképzô fôiskola és kato-
náság után Újhartyánon, 1988-ban kezdtem dolgozni taní-
tóként. Viszonylag fiatalon helyettes, majd igazgatói fel-
adatokat láttam el. Most nemzetiségi tanító vagyok a csa-
ládi vállalkozásunk mellett. 120 fôs gyermektánccsoportot
vezettem, szakmai vezetôje vagyok az Újhartyánért cím-
mel kitüntetett Hercel tánccsoportnak. Részt vettem a he-
lyi és a nemzetiségi politika formálásában. Már 2010 elôtt
is voltam képviselô. Elvégeztem a közoktatás vezetôi, va-
lamint a nemzetiségi tanítói szakot. Nemzetiségi szakértô
lettem. Átvehettem Pest megye Arany János pedagógiai
díját. 

Az elmúlt ciklusban a nemzetiségi és a települési ön-
kormányzat, valamint az országos német önkormányzat
képviselôje voltam. Feleségem a MagTv fôszerkesztôje.
Két gyermekem van. Gyuri formatervezô lett, Milán pedig
európai kapcsolatok szakon végzett.

Nehéz összefoglalni, bármit is kiemelni az elmúlt
négy esztendô képviselôi munkájából. Nehéz, mert úgy
gondolom, hogy nem egyéni döntések, hanem a közös
gondolkodás jellemezte azt a munkát, amelynek eredmé-
nyeként kreatív, a település, immár város jövôjét megha-
tározó lépések születtek. A testületben a kulturális bizott-
ság elnöke, valamint a pénzügyi és a szociális bizottság
tagja voltam. A kulturális bizottságban sikerült olyan ci-
vil kezdeményezéseket felkarolnunk, amelyek közössé-
get kovácsoltak, új lehetôséget teremtettek az önkifeje-
zésre. Bátran ide merem sorolni az Irodalmi - és helytör-
téneti társaskör havonta jelentkezô estjeit, vagy a Mag-
klub nagytermet megtöltô koncertjeit. A civil alapból
minden esztendôben olyan eseményeket, és csoportokat
tudtunk támogatni, amelyek öregbítették Hartyán hírne-
vét. A pénzügyi bizottság tagjaként azokból a tapasztala-
tokból építkeztem, amelyeket akkor szereztem, amikor
igazgatóként felelôs voltam az iskolai költségvetés össze-
állításáért. A szociális bizottságban hozott döntéseim so-
rán igyekeztem azt az elvet követni, mely szerint elsôdle-
ges feladata a bajban a családnak van. A közösségnek ak-
kor kell segítô jobbot nyújtani, ha már innen sem érkez-
het támogatás.

Büszke vagyok minden olyan döntésre, amely a telepü-
lésen mûködô civil szerveztek munkáját, pályázati le-
hetôségeit támogatta. Minden olyan anyagi, vagy szellemi
támogatás, amely hozzájárul ahhoz, hogy egy-egy szerve-
zet mûködni tudjon, gyarapodjon, eredményezi azt, hogy
olyan települési társadalom formálódjon, ahol örülni tu-
dunk egymás sikereinek, ahol elhisszük azt, hogy a válasz-
tott vezetôket nem önös érdek, hanem a közösségért való
tenni akarás is vezéreli. 

A végére hagytam az iskola kérdését. Elôször igazgató-
helyettes, majd 15 éven keresztül felelôs vezetôként, igaz-
gatóként vezettem az iskolát. Ez alatt az idô alatt számos

oktatási reformot megéltünk. Tantervek írásán, a nemzeti-
ségi oktatás bevezetésén keresztül formálódott az iskola
arculata. Sok idôbe telt, míg elhittük, hogy igenis jó úton
járunk. A döntések akkori helyességét igazolja ma, hogy a
gyerekek több mint 30%-a bejáró. Vezetôként figyeltem
arra, hogy a gyerekek otthon érezzék magukat, a szülôk
bízzanak a pedagógusokban, a tanárok pedig azt érezzék,
hogy minden segítséget és feltételt megkapnak ahhoz,
hogy munkájukban sikeresek legyenek. A biztos szakmai
háttér mellett arra is figyelni kellett, hogy a lehetô leggaz-
daságosabban mûködjön a rám bízott intézmény. Az iskola
energetikai beruházása révén pl.: 50%-kal tudtuk csökken-
teni a kiadásokat. A harmadik ciklust követôen úgy gon-
doltam, hogy itt az ideje, hogy más pozícióból, és más for-
mában segítsem tovább az intézményt. Az Országos Né-
met Önkormányzat képviselôjeként kezdeményeztem azt,
hogy ma az országban szinte egyedülálló módon, ismét
Újhartyán legyen a fenntartója a nevelési és oktatási intéz-
ményeinknek. 

Szerencsés idôszakban lehettem képviselô. Úgy érzem,
hogy a helyes gazdálkodás, mind pedig az állami konszoli-
dáció lehetôvé tette, hogy merjünk nagyot álmodni. Hogy
úgy tudjunk magunk mögött a 4 évet, hogy olyan tervek és
fejlesztési elképzelések legyenek a fiókban készen, ame-
lyek ha a pénzügyi források rendelkezésre állnak, akkor az
egykor jövô nélküli települést, az ország egyik legjobban
prosperáló kisvárosává varázsolják.

A következô ciklusban szeretném ezt a munkát folytat-
ni. Részese lenni egy iskolafejlesztésnek, egy középfokú
intézmény létrehozásának. Megtalálni azokat a pénzügyi
forrásokat, amelyek révén valóra vállnak a ma még csak a
tervrajzokon élô szociális és közösségi terek. Ehhez a
munkához kérem az Önök támogatását.

Majer György
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Lauter Antal

Lauter Antal vagyok, 57 éves újhartyáni lakos.
A helyi közéletben – a katonaságtól való leszere-
lésem (1980) - óta aktívan részt veszek. Kezde-
ményezôje vagyok annak, hogy Újhartyánt a mai
napig is helyén kezelik az országos nemzetiségi
kulturális közéletben. Gyermekeim – lassan már a
négy unokám is – aktív részesei a helyi közélet-
nek. Zenei feladataim, érdeklôdésem már huszo-
nöt éve a helyi egyházközösséghez is kötnek.

1998 óta minden ciklusban a helyi német nem-
zetiségi önkormányzat tagja, több alkalommal el-
nöke voltam, vagyok. Települési önkormányzati
képviselô négy évvel ezelôtt lettem. Vállalásaim
a 2010. évi önkormányzati ciklus kezdetén: a he-
lyi civil közösségek megerôsítése, a települési ön-
kormányzattal való hatékony együttmûködésük,
partnerkapcsolataink bôvítése mind hazai, mind
nemzetközi téren. A helyi közmûvelôdés aktivizá-
lása, könyvtár helyzetének javítása, Faluközpont
– Önkormányzat kapcsolatának segítése, Faluház
– Tájház létrehozása. Vállalásaim voltak még:
egy helytörténeti monográfia kiadásának segítése,
a helyi katolikus közösség és önkormányzat har-
monikus mûködése, helyi újság megjelentetése, a
település internetes oldalának segítése, Szent Fló-
rián szobor – tér kialakítása. 

Ebben a ciklusban erôsödött meg településünk
legnagyobb rendezvényének, a HARTYÁN-
FESZT gasztronómiai és kulturális fesztiválnak
értéke. Sikerült állandó közösségi színteret kiala-
kítani több rendszeres programmal. Eredményes
pályázatok útján autóbusszal gazdagodtunk, táj-
házat újítunk fel, könyvtárat építünk. 

A négy év során igyekeztem ígéreteimnek ele-
get tenni, azt gondolom, hogy a tények igazolnak
engem. Örülök, hogy részese lehettem a település
sikereinek a döntéshozatalban. Büszke vagyok ar-
ra, hogy Újhartyán várossá válásának folyamatá-
ban eredményes munkát végeztem.

Eredményesnek, hasznosnak gondolom az ál-
talános iskolánk visszavételét a települési önkor-
mányzati irányítás alá. Ezzel kapcsolatban még

nagyon sok a feladat: nyolc osztályos német nem-
zetiségi gimnázium, középiskola kialakítása a cél.
Az oktatás terén elért eredmények után más fel-
adatok is elôttünk állnak: önálló mûvészeti iskola,
zeneiskola létrehozása. Mint önkormányzati és
nemzetiségi önkormányzati képviselô, a további
új feladatok kialakításában részt tudok vállalni.

Mûvelôdési Házunk mellé Könyvtár kialakítá-
sát tervezi az Önkormányzat, vele egy épületben
közösségi teret, próbatermet önálló öltözôkkel.
Ennek tervezése, megépítése folyamatban van. Is-
kolabôvítés, városközpont kialakítás, fecskehá-
zak, játszóterek, közterületek, sok-sok elôttünk
álló feladat. És közben megôrizni az eddig elért
eredményeket.

Egész életem során mindent megtettem Újhar-
tyán jó hírnevének öregbítéséért, ezután is ezt
szeretném tenni.

Lauter Antal
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Tóth Antal

Tisztelt Újhartyániak!

Tóth Antal vagyok, a 2014 évi önkormányza-
ti választáson képviselô és német nemzetiségi
képviselô jelöltként indulok. Születésemtôl Új-
hartyánon élek, nôs vagyok, feleségemmel két
fiúgyermeket neveltünk fel. Jelenleg a Cziffra
György Mûvészeti Iskola rézfúvó tanára, vala-
mint igazgató helyetteseként dolgozom, így az
Újhartyáni mûvészet oktatás felügyelete is a
munkámhoz tartozik.

Az elmúlt négy évben önkormányzati képvi-
selôi feladataimat a pénzügyi bizottság elnöke-
ként, valamint a kulturális és szociális bizottság
tagjaként láttam el.

Nagyon fontos eredménynek tartom, hogy az
utóbbi években megdupláztuk a mûvészeti ok-
tatásban részesülô tanulók számát, így a koráb-
bi ötven diákkal szemben jelenleg több mint
száz növendékünk tanul a mûvészeti iskolában,
ebbôl adódóan három Újhartyáni friss diplomás
tanárnak tudtunk munkát biztosítani.

Képviselôként közremûködtem a németor-
szági partnerkapcsolatok kialakításában, ápolá-
sában, ugyanis fontosnak tartom, hogy gyerme-
keink, unokáink diákként anyanyelvi környe-
zetben is lehetôséget kapjanak idegen nyelv ta-
nulásra,megismerjenek más kultúrákat, és az ott
szerzett tapasztalatokat,tudást itthon hasznosít-
sák.

Úgy magánemberként, mint képviselôként jó
kapcsolatot ápolok az egyházzal, évek óta
szerepet vállalok a passio elôadásában, és a fú-
vószenekar tagjaként több évtizede veszek részt
a körmeneteken.

Az újhartyáni német nemzetiségi önkor-
mányzatban az elmúlt ciklusban elnökhelyettes-
ként dolgoztam, elsôsorban kulturális és oktatá-
si területekre koncentrálva.Több alkalommal si-
keresen pályáztunk, ennek eredményeként Új-

hartyán egy kilenc személyes busszal gazdago-
dott.

Fúvószenekarunknak immár tizenöt éve va-
gyok a vezetôje, mely két kiemelkedô elisme-
résben részesült az elmúlt években. 2012-ben a
Jánossomorjai országos minôsítô versenyen ze-
nekarunk ARANY minôsítést szerzett, ezzel is
öregbítve Újhartyán jó hírét. 2014-ben Újhar-
tyán város képviselô testülete ÚJHAR-
TYÁNÉRT díjjal ismerte el az együttes tizenöt
éves munkáját. Eddigi munkánk összefoglalá-
saként CD felvételt készítünk az ôsz folyamán,
mellyel a 250 évvel ezelôtt betelepült ôseink
elôtt szeretnénk tisztelegni.

Amennyiben Újhartyán választópolgárai bi-
zalmat szavaznak nekem,úgy ugyanolyan ön-
zetlenül, ahogy eddig tettem, szeretném folytat-
ni képviselôi munkámat Újhartyánért.

Tisztelettel

Tóth Antal  
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Cserna Antal

Újhartyánon születtem. A Szép utcában a
szülôi házban élek a feleségemmel és két felnôtt
gyermekemmel. Zsámbékon szereztem
mezôgazdasági üzemmérnöki diplomát, majd
elvégeztem a Budapesti Közgazdaságtudomá-
nyi Egyetem agrár szakát. 

Több éven keresztül tanítottam az általános
iskolában. Most a saját vállalkozásunkban in-
formatikával, szoftverfejlesztéssel foglalko-
zom. 

A szüleim nem beszéltek értékekrôl, hagyo-
mányokról, becsületességrôl, a munka szerete-
térôl. Egyszerûen úgy élték az életüket, végez-
ték a munkájukat, ahogy a szüleiktôl, nagyszü-
leiktôl látták. Fontos volt számukra a család, a
tisztesség. Nem nevezték magukat hagyo-
mányôrzôknek, „csak” követték azokat az uta-
kat, amelyeken elôdeik jártak. 

Ma látjuk, hogy ez önmagában kevés. Nevén
kell neveznünk, fel kell rá hívni a figyelmet,
hogy a hagyomány, az ami ránk maradt ôse-
inktôl, amire a jövôt, az újat építeni tudjuk. 

Az iskolában megtapasztaltam, hogy a gyere-
kek nyitottak, vágynak arra, hogy többet tudja-
nak meg a múltjukról. De a kíváncsiság, az
igény nem csak bennük élt. Már mi is csak ho-
mályosan emlékeztünk a családi asztal mellett
elhangzó történetekre. Ebben az idôben kezdtük
Lauter Antival felkeresni azokat az idôs embe-
reket, akik szívesen megosztották velünk múlt-
juk egy darabját. Kamerával vettük fel azokat a
beszélgetéseket, amelyek ma már kincset érô
korrajzok. 

93-ban csatlakoztunk a Hercel tánccsoport-
hoz, majd megalakítottuk a Hercel Sváb Ha-
gyományôrzô Egyesületet. Az évek alatt össze-
gyûjtöttem azokat a felvételeket, amelyek Új-
hartyán rendezvényein, civil közösségeinek éle-
tét meghatározó eseményeken készültek. 

Ez az archívum kiinduló alapja lehet egy
olyan népismereti anyagnak, amelyet akár a
nemzetiségi oktatásban is fel lehet használni. 

Fontosnak tartom, hogy legyenek olyan szo-
ros emberi kapcsolatok által összefûzô emberi
közösségek, civil szervezetek, melyek a sváb
kultúránkat teremtették és életben tartották. 

Kultúránk értékei a mai világunkban is to-
vább élhetnek. Megjelenési formáik ugyan vál-
tozhatnak, de lényegük megmaradhat. Persze,
mindezt csak úgy tehetjük, ha jól megismertük
a példákat. Ezért van szükség népismeret taní-
tásra, zenére, táncra, népi kismesterségek isme-
retére, stb. 

Az ezekhez szükséges feltételek megteremté-
sében szeretnék munkálkodni. 

Cserna Antal
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Herczeg Petra
Herczeg Petrának hívnak, 26 éves vagyok. Az

Eötvös Loránd Tudományegyetemen végeztem ger-
manisztika alapszakon, majd német-matematika ta-
nári mesterképzésen. Családunkban a tanítás tradí-
ció, hiszen apai nagyszüleim is pedagógusként dol-
goztak, s édesanyám is az Újhartyáni Német Nem-
zetiségi Általános Iskolában oktat. Én jelenleg a bu-
dapesti Kossuth Lajos Gimnáziumban tanítok né-
met nyelvet és matematikát német nyelven. 

Szeretnék Újhartyán város Német Nemzetiségi
Önkormányzatának képviselôje lenni, mert fiatal,
dinamikus képviselôként nagyban hozzá tudnék já-
rulni a testület munkájához. Véleményem szerint
nemzetiségi képviselôként a testvérvárosi kapcsola-
tok erôsítése érdekében fontos a nyelvtudás. Német
és angol nyelvtudásomnak köszönhetôen magam is
hozzájárulnék a város külföldi kapcsolatainak fej-
lesztéséhez, a meglévô kötelékek ápolásához, hi-
szen a jelenlegi munkahelyem is jó kapcsolatot ápol
több külföldi iskolával, melyek tanulóit évente
többször fogadjuk és mi is sokat látogatjuk külföldi
testvériskoláinkat.

Mivel az újhartyáni iskola a Nemzetiségi Önkor-
mányzat irányítása alá került, úgy gondolom, hogy
pedagógusként segíthetném a testület munkáját az
iskola fejlesztésében (pl.: a nyolcosztályos gimnázi-
um elindításában), mert munkámból fakadóan rálá-
tásom van egy iskola életére és a felülrôl jövô dön-
tések hatásaira.

Problémát jelent a diákok elvitele a nyolcosztá-
lyos gimnáziumokba, hiszen így ötödik osztálytól
jelentôsen csökken a tanulók létszáma, viszont a
gimnázium megépítésével ez a tendencia csökken-
hetne, akár meg is szûnhetne.

Nagy hangsúlyt fektetnék a felsô tagozatos tanu-
lók és a leendô gimnáziumi tanulók nyelvi fejlôdése
céljából a cserekapcsolatok kialakítására Németor-
szágban élô gyerekekkel, mert tapasztalataim sze-
rint a diákok idegen nyelvi kommunikációs készsé-
ge sokat fejlôdik egy-egy látogatás alkalmával.

Fontosnak tartom a helyi hagyományôrzô egye-
sületek támogatását (például Lila Akác Nyugdíjas
Klub vagy a Hercel Sváb Hagyományôrzô Egyesü-
let), hiszen ôk ápolják és viszik tovább hagyomá-
nyainkat, gondolok itt például a Hartyánfesztre,
ahol ezen szervezetek összegyûltek és megmutatták

a látogatóknak, hogyan tartják életben kulturális
örökségünket (sváb ételek, tánc, népviselet). 

A város életében fontos szerepet játszanak a civil
szervezetek is, például a Nagycsaládosok Újhartyá-
ni Egyesülete vagy a Hercel Tánccsoport, melyek
együttmûködnek a Német Nemzetiségi Önkor-
mányzattal. Mivel az iskolában az elsô három évfo-
lyamon táncoktatás folyik, amennyiben igény van
rá, érdemes lenne ezt a felsô tagozatra és akár az if-
júságra is kibôvíteni egy ifjúsági tánccsoport létre-
hozásával.

Ezek mellett a turisztika fellendítése szempontjá-
ból érdekes lenne a jelenlegi faluház továbbfejlesz-
tése, tájházként való mûködtetése, hiszen ezzel be
tudjuk mutatni az ide érkezô vendégeknek a sváb
életet, szokásokat, konyhát, és ami a legfontosabb,
a svábokra jellemzô rendet és tisztaságot. 

Kérem a kedves újhartyáni választópolgárokat,
hogy szavazzanak rám, fiatalos, motivált egyénisé-
gemmel lendületet szeretnék vinni a Német Nemze-
tiségi Önkormányzat munkájába!

Herczeg Petra
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Majeczki Martin
„Tradition ist nicht das Anbeten von Asche, sondern

das Weitertragen des Feuers”

„A hagyomány nem a hamu ôrzése, 

hanem a láng továbbadása…”

Tisztelt Újhartyáni Nemzetiségi Választópolgárok!

Majeczki Martin vagyok, 18 éves és a Budapesti Német
Nemzetiségi Gimnázium 12. osztályos tanulója.

Újhartyánon nôttem fel, édesanyám részérôl teljes egé-
szében sváb származású vagyok, de identitástudatom iga-
zán a német nemzetiségi általános iskolában alakult ki. Itt is
aktív részese voltam a népismeret óráknak és különbözô
nemzetiségi projekteknek, eseményeknek, de ennek a fon-
tosságát csak késôbb érzékeltem, mikor 2011-ben felvételt
nyertem a Német Nemzetiségi Gimnáziumba, ahol kollégis-
ta lettem. A fôvárosban az új közösségben tapasztaltam
meg, hogy nem mindenki éli meg olyan mélyen a nemzeti-
séghez tartozását, mint én, és sokat kell tenni azért, hogy
identitásunkat megôrizzük és hagyományainkat továbbörö-
kítsük. Ezért egyre aktívabban vettem részt Újhartyán nem-
zetiségi és kulturális életében. Általános iskolai tanáraim-
mal, a helyi képviselôkkel és lakosokkal jó a kapcsolatom,
mindig számíthatok támogatásukra. 2013 nyarán a helyi
Német Nemzetiségi Önkormányzatnál végeztem el az érett-
ségihez szükséges közösségi szolgálatot, amelybôl – úgy
érzem – nagyon sokat tanultam, és képviselôségem alatt is
hasznát venném a megszerzett tapasztalatoknak. Röviden
szeretném bemutatni eddigi tevékenységeimet, melyeket a
sváb hagyományok ápolása, felélesztése, népszerûsítése ér-
dekében végeztem.

Elkészítettem 1676-ig, Németországig visszanyúló csa-
ládfámat, és segítettem mások családfakutatását is. Ebbôl a
célból Tapfheimban, az ôshazánkban is jártunk. Szeretnék
baráti kapcsolatot építeni az ott élô fiatalokkal. 

Ötletgazdája és alelnöke vagyok a Hartyáni Sváb Fiata-
lok Baráti Körének. Egyesületünket azzal a céllal hoztuk
létre, hogy a helyi fiatalokat még jobban összefogjuk és be-
vonjuk a helyi rendezvényekbe és a hagyományok ápolásá-
ba. Ezt a „küldetést” 12-en kezdtük, jelenleg már 30 fôre
bôvültünk. Elsô évünk során már több sikeres eseményt
szerveztünk, szinte minden rendezvényen és ünnepségen je-
len voltunk. Farsangkor felelevenítettük a tuskóhúzás ha-
gyományát. Február 20-án elôadást tartottunk Újhartyán
250 éves betelepítésérôl. Május elseje elôestéjén a Város-
központban közös májusfát állítottunk. 2013 és 2014 nya-
rán lányaink részt vettek a sütôtáborban. A táborok szerve-
zésének aktív részese voltam. A Hartyánfeszten már máso-
dik évben készültünk saját sátorral. Idôközben egy nagyon
összetartó közösségé kovácsolódtunk.

Ezek a kezdeményezések mind-mind jó példái annak,
hogy a fiatalokat is meg lehet szólítani, szívesen vesznek
részt a hagyományôrzésben, ha ezt az eredeti szokásokra
alapozva, de mégis megújítva számukra is vonzóvá tudjuk
tenni.

Nemzetiségi képviselôként is elsôsorban a fiatalságot
szeretném képviselni és még jobban aktivizálni. Szeretném,
ha ôk is még inkább éreznék, hogy számít a szavuk, ötletei-
ket, elképzeléseiket továbbítanám a képviselôk felé. Közve-

títô szeretnék lenni a fiatalok és a képviselôtestület között.
Sokak számára furcsa lehet, hogy valaki ilyen fiatalom

egy ilyen pozícióba szeretne kerülni, de úgy gondolom fon-
tos az utánpótlás és az idôsebb képviselôk szavát és tanácsát
meghallgatva szeretnék beletanulni ebbe az igazán komoly
feladatba.

Talán kevesek számára ismert, hogy az elözô ciklusban
az országos nemzetiségi életbe is sikerült bekapcsolódnom.
Ebben nagy segítségemre volt német nyelvtudásom, melyet
a nemzetiségi képviselôként is kamatoztatnék. A Neue Zei-
tungban (a magyarországi németek hetilapja) és a Deuts-
cher Kalenderben(német kalendárium) rendszeresen beszá-
molok településünk életérôl. Emellett segítségemmel csatla-
koztunk a GJU-ba (Magyarországi Német Fiatalok Közös-
sége), akikkel folyamatosan együttmûködünk. Az LdU-val
(Országos Német Önkormányzat) is jó kapcsolatot ápolok,
bármikor számíthatnak munkámra. A Pest megyei német
listán a 7. helyen állok, és amennyiben bizalmat kapok, az
ÉMNÖSZ (Észak-Magyarországi Német Önkormányzatok
Szövetsége) kulturális bizottságának is tagja leszek. Eddigi
legnagyobb sikeremnek azt tartom, hogy idén szeptember-
ben Balog Zoltán Miniszter Úr kitüntetett a Nemzetiségi
Tanulmányi Ösztöndíjjal, amely a legnagyobb elismerés,
amiben egy nemzetiséghez tartozó fiatal részesülhet.

A gimnázium befejezését követôen német nemzetiségi
nyelv és irodalom, népismeret valamint földrajz tanári sza-
kon szeretnék továbbtanulni. Az egyetem után tanárként
szeretnék dolgozni, és - amennyiben van rá lehetôség - az
újhartyáni iskolában is szívesen tanítanék. Emellett termé-
szetesen nemzetiségi képviselôként szeretném városunk és
nemzetiségünk jövôjét építeni.

A magyarországi németség és Újhartyán a szívügyem,
kérem, támogassák jövôbeli terveimet, támogassák az új-
hartyáni fiatalságot október 12-én! Bizalmukat ezúton is
köszönöm!

Majeczki Martin
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