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Újévi koncert Újhartyánban

Lepereg a rozsda….

Az Újhartyáni  
Önkormányzat hivatalos lapja

Engedélyszám: ISSN 2062-6339
Példányszám: 1200 db

A Kistérségi Fúvószenekar január  12-én hagyomány teremtő 
szándékkal koncertet adott az Újhartyáni Városközpont dísz-
termében. A koncert első részében felcsendültek Johann Strauss 
világhírű melódiái, mint az Anna polka és a Kék Duna keringő.  A 
folytatásban  közismert musical és rock opera  dallamok hang-
zottak el, mint  a My Fair Lady és a Jézus Krisztus Szupersztár, 

melynek előadásához ének szólistákat is meghívtunk, Harmincz 
Nóra  és Buncsák Zoltán személyében.
A szép számú közönség kitörő tapssal jutalmazta a zenekar és az 
énekesek produkcióját, így reményeink szerint lesz folytatása a 
kezdeményezésnek.

Tóth Antal

2014. január 25-én rendezték meg a 29. Nyugdíjas Batyus bált. 
Nagyon jónak tartom, hogy barátokat, családtagokat hívnak 
meg a rendezvényre, hogy együtt töltsenek egy kellemes estét.
Mindig élvezettel hallgatom az idősebbek elbeszéléseit a régi 
időkről. Egy ilyen hagyományos bálon pedig láthatom, ahogy 
a nagyszülők lábáról „lepereg a rozsda” és minden korosztály 
együtt járja a marsot. Ez óriási élmény számomra!
Először egy, a hagyományőrzésről szóló dolgozatom kapcsán 
vettem részt a Batyus bálon, ám ekkor még inkább csak hall-
gattam a Sváb Parti zenéjét.most viszont táncoltam hajnalig. 
A bálban idén is 3 generáció képviselte a családunkat, így 
édesanyámmal és mamámmal is járhattam a hopszot és a 
keringőt.
Remélem ezt, és az ehhez hasonló rendezvényeket egyre több 
hartyáni tekinti saját örökségének, és sokáig életben tartjuk 
értékes hagyományainkat! Én biztos hogy jövőre is ott leszek 

Dormány Zoltán.
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Német nemzetiségi regisztráció

2014-ben – a rendszerváltás óta első ízben – nyílik lehetőség 
arra, hogy április 6-án, a Magyarországon élő német nemzetiség 
saját jogon parlamenti képviselőt válasszon a Parlamentbe. Eh-
hez azonban előzetes regisztráció szükséges a német nemzetiségi 
választói névjegyzékbe.
A regisztráció megtehető a Nemzeti Választási Iroda által kikül-
dött adatlapon a helyi Polgármesteri Hivatalba leadva, vagy ott 
kitöltve, illetve regisztrálni lehet a www.valasztas.hu oldalon is.
A német nemzetiségnek reális esélye van rá, hogy a szükséges 
szavazatszámot elérje és saját parlamenti képviselője legyen.
Kérjük, hogy ennek érdekében minden német nemzetiségű ma-
gyar állampolgár március 21-ig regisztrálja magát a német nem-
zetiségi választási névjegyzékbe!

Fontos, hogy a regisztrációt a parlamenti választásra kitérően is 
kérje (azaz a B pontot is jelölje be), mert csak ebben az esetben 
szavazhat a nemzetiségi listára.
Fontos információ még, hogy aki valamelyik párt egyéni jelöltjére 
szavaz, az egyúttal arra a pártra is szavaz. A nemzetiségi listára 
történő szavazás – matematikailag kizárt – hogy érdemben befo-
lyásolná a szavazás végeredményét. 

A német nemzetiségi regisztrációban segítséget nyújtanak a né-
met nemzetiségi önkormányzat tagjai, a helyi Polgármesteri Hi-
vatal.

Lauter Antal
Német Nemzetiségi Önkormányzat

Újhartyán

2014. évi Parlamenti választások

2014. március

Tartalom

Betekintés a képviselőtestület munkájába 5. oldal
EU élelmiszer segélyt osztottunk 9. oldal
Választás 2014. 10. oldal
A hivatás-tudat 10. oldal
Felső Homokhátság VFE hírei 11. oldal
Új évi gálán Németországban 13. oldal

Sváb bál 2014. 14. oldal
Tuskóhúzás 15. oldal
Itt a farsang áll a bál 16. oldal
Kisbácsi vendégeink 18. oldal
Újhartyán betelepítése 19. oldal
Német vendégek érkeznek Újhartyánba 22. oldal
Nagyböjt 23. oldal
A nagy kaland 24. oldal
Hálaadás 27. oldal



5

Újhartyán Város Önkormányzat Képviselőtestülete a leg-
utóbbi újság, 2013. decemberei száma óta  4  alkalommal 
ülésezett, és az alábbi döntések születtek: 

2013. december 10-én a Képviselő Testület:
– úgy döntött, hogy a Remondis-OKÖT Kft. szerződés-
módosítását nem fogadja el, elnapolja a január-februári 
testületi ülésre. 
– úgy döntött, hogy az Ország Közepe Többcélú Kistér-
ségi Társulás és a Remondis-OKÖT Kft. közötti állati 
hulladék ártalmatlanításáról szóló szerződésmódosítását 
jóváhagyja.
– az önkormányzat úgy döntött, hogy az UTÜ-OKIP Kft. 
alapító okirata szerinti tevékenységi köröket módosítja. 
– Újhartyán Város Önkormányzat 2013. évi költségveté-
séről szóló 2/2013.(II.13.) sz. Önkormányzati rendeletét 
módosította
– az önkormányzat rendeletben elfogadta, az önkormány-
zat 2014. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló rendeletét
– az önkormányzat úgy döntött az önkormányzat és a 
DAKÖV Kft. közötti Vizi közmű Bérleti-Üzemeltetési 
szerződés módosítás/kiegészítését az előterjesztés szerint 
elfogadja.
– az önkormányzat módosította a korábbi  szociális igaz-
gatásról és szociális ellátásokról szóló rendeletét
– az önkormányzat módosította a korábbi  gyermekvéde-

lem helyi rendszeréről szóló rendeletét
– az önkormányzat úgy döntött, hogy pályázatot nyújt be 
az Elektronikus helyi közigazgatási infrastruktúra fejlesz-
tésére maximális vissza nem térítendő támogatási összeg-
re, önkormányzati adó, iratkezelés, ipar– és kereskede-
lem, ingatlanvagyon kataszter szakrendszerekre.
– az önkormányzat úgy döntött, hogy az önkormányzat 
részt vesz a 2014. évi települések címerkiállításán.

2014. január 28-án a Képviselő Testület:
– az önkormányzat úgy döntött, hogy a Háziorvosi Ügye-
let Intézményfenntartó Társulás létrehozásáról szóló 
szerződés módosítást az előterjesztés szerint elfogadja.
– az önkormányzat a 2013. évi Polgármesteri Hivatal 
munkájáról szóló jegyzői beszámolót az előterjesztés sze-
rint elfogadja.
– az önkormányzat úgy döntött, hogy a belső ellenőri fel-
adatok ellátására a Trendinvest Könyvvizsgáló Kft-vel köt 
szerződést.
– az önkormányzat rendeletet alkotott a nem közművel 
összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatko-
zó helyi közszolgáltatásáról
– az önkormányzat módosította a  köztisztaságról és a 
szervezett köztisztasági szolgáltatásokról szóló 11/2002.
(XII.16.) önkormányzati rendeletét
– az önkormányzat úgy döntött, hogy az  Újhartyáni 

BETEKINTÉS A KÉPVISELŐTESTÜLET MUNKÁJÁBA
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Sportegyesület 2013. évi beszámolóját az előterjesztés 
szerint elfogadja.
– az önkormányzat úgy döntött, hogy a Pénzügyi bizott-
ság 2013. évi beszámolóját az előterjesztés szerint elfo-
gadja.
– az önkormányzat úgy döntött, hogy  Szociális bizottság 
2013. évi beszámolóját az előterjesztés szerint elfogadja.
– az önkormányzat úgy döntött, hogy a Kulturális bizott-
ság 2013. évi beszámolóját az előterjesztés szerint elfo-
gadja.
– az önkormányzat úgy döntött, hogy a Közép-magyarorszá-
gi Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott és 
elnyert KMOP-3.3.3-13-2013-0143 kódszámú „Napelemes 
rendszer telepítése az Újhartyáni Gyermekvár Óvoda épületé-
re” című (100%) támogatottságú pályázatot elfogadja. A beru-
házás teljes összege: 35.165.030 Ft.
– az önkormányzat úgy döntött, hogy a Nemzeti Agrár-
gazdasági Kamara részére a falugazdász hálózat működé-
séhez rendelkezésre bocsájt a Polgármesteri Hivatal épü-
letében egy ügyfélfogadásra alkalmas helyiséget heti egy 
alkalommal.
2014. február 5-én a Képviselő Testület:
– az önkormányzat úgy döntött, hogy az Egységes Okta-
tási Koncepciót az előterjesztés szerint elfogadja.
Összefoglalás
A kisebbségi oktatás célja, hogy segítsen a nemzeti iden-
titás megőrzésében, így a magyarországi német közösség 
történelmének, szellemi és anyagi kultúrájának megisme-
résében, s fontos, hogy a nem német nemzetiségi tanulók is 
megismerjék a német nyelvet és kultúrát.
A nemzetiségi oktatás kormányzati céljaival összhangban 
(Köznevelés-fejlesztési stratégia) Újhartyán város is terve-
zi a nemzetiségi oktatási forma kiszélesítését, fejlesztését, 
a köznevelési intézményeiben folyó pedagógiai szakmai 
munka minőségének és feltételeinek javítását. Erre az utób-
bi években egyre konkrétabb lakossági igény is jelentkezett. 
Az Önkormányzat által a szülőknek kiküldött 379 db kér-
dőív válaszainak összegzése alapján valamennyi visszaér-
kezett kérdőív – 282 db – igényli a nemzetiségi gimnáziumi 
oktatás helyben történő megvalósítását.
Az újhartyáni népesedés optimista forgatókönyvének 
minimalista változata alapján a város népessége 2020-ra 
elérheti a 3500 főt.
Az iskola jelenlegi tanulólétszáma 248 fő, elméleti befoga-
dóképessége 310 tanuló. Az elmúlt évek adatai alapján – az 
iskola vonzerejének köszönhetően – a tanulók harmada 
bejáró a környező településekről. Ebben nagy szerepe van a 
szülői igényeket folyamatosan figyelembe vevő partnerköz-
pontú működésnek.
Az iskola 1998 óta német nemzetiségi általános iskolaként 
működik, jelenleg is a település szellemi központja. Az első 

évfolyamtól kezdve heti öt órában oktatják a német nemze-
tiségi nyelvet. Az óvoda a 2005/2006. nevelési évben kezdte 
meg az óvodai nevelési program szerinti német nemzetiségi 
nevelést. 
Az elmúlt években közel 100%-os volt az iskolában a to-
vábbtanulási arány. Az újhartyáni általános iskola tanulói 
közül a 2010/2011. tanévben 54,2%, a 2011/2012. tanév-
ben 47,6 % tanult tovább gimnáziumban. Az országos át-
lag ennél jóval kevesebb, 34%.
Az iskola tárgyi és személyi lehetőségeit figyelembe véve a 
nyolc osztályos német nemzetiségi gimnázium indítására 
teremthetők meg legkönnyebben a személyi és tárgyi felté-
telek. Ez jelenti az iskola jelenlegi eszköz– és felszerelés hiá-
nyainak pótlását – figyelembe véve az osztályok számának 
növekedését is az elkövetkező években -, fejlesztését, vala-
mint lehetőség biztosítását a jelenleg dolgozó pedagógusok 
továbbtanulására.
Négy osztályos gimnázium indítása esetében az első tan-
évben legalább az első két osztály – 9., 10. osztályok – sze-
mélyi és tárgyi feltételeit kell biztosítani, mely lényegében 
mind a négy évfolyam működési feltételeinek biztosítását is 
jelenti. (A megyei fejlesztési terv szerint a 2017/2018. tan-
évre a gimnáziumi férőhelyek csökkentése indokolt, mivel a 
kihasználtság 80% alatti.)
Nyolc osztályos gimnázium indítása esetében az 5-8. évfo-
lyam indítási feltételei mind szakmailag, mind eszközigé-
nyét tekintve könnyebben, 3 év alatt teljesíthetőek.

– az önkormányzat elfogadta, Újhartyán Város 2014. évi 
költségvetési rendeletét, melyről részletesebben számo-
lunk be:
A költségvetés tartalmára vonatkozó alapelveket az Áht. 
23.§ (2) bekezdése rögzíti. Az Áht. előírásai szerint elkülö-
nülnek egymástól a helyi önkormányzat költségvetés bevé-
teli és költségvetési kiadási valamint a helyi önkormányzat 
által irányított költségvetési szervek (ide értve az Önkor-
mányzati Hivatalt is) költségvetési bevételei és költségverés 
kiadásai.  
Az állami támogatások és hozzájárulások elosztási elvei 
teljes mértékben változtak, feladat finanszírozás van 2013. 
évtől. 
A szabályozás szerint 2013 évtől a gépjárműadóból az ön-
kormányzatok részesedése 40%, a termő-föld bérbeadásá-
ból származó jövedelem utáni SZJA-ból és az önkormány-
zat által kiszabott környezetvédelmi, valamint a beszedett 
szabálysértési pénz– és helyszíni bírságból 100%.
Nem változott a személyi juttatásokat terhelő járulék mér-
téke sem (27%), melynek elnevezése Szociá-lis hozzájáru-
lása adó.
Az önkormányzat 2014. évi Bevétele 1.700.830.000.– Ft-
ban számszerűsíthető. A 2013 éviről áthozott pénzeszköz 
53.260.000.-Ft.  

2014. március
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Bevételi oldal az alábbi részletezést tartalmazza:
I/1. A  helyi adóknál  – a várható 2013. évi teljesítésekre 
alapozva,  292.800.000-Ft összeggel számol-tunk a 1. szá-
mú melléklet szerinti bontásban.
I/2. Átengedett központi adóknál a gépjárműadó önkor-
mányzatnál maradó 40%-a szerepel, 15.600.000.– Ft ösz-
szegben
I/3.  Települési önkormányzatok általános működésének 
támogatása: (Normatívák):
Központi költségvetési kapcsolatokból származó bevételek:
– Települési önkormányzatok működésének támogatása: 
3.724.650.-Ft, ezen támogatási összeg 2013. évhez képest 
csökkent, mert az iparűzési adó alap alapján számolt el-
várt bevétel magasabb, mint az előző éviben ténylegesen 
számított. Ezért a beszámítási kötelezettség érinti 50%-as 
csökkenti a támogatási összeget.
– Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak tá-
mogatása: ami tartalmazza az óvoda pedagógusok és a se-
gítők teljes bér és járulék támogatását, valamint az óvoda 
működtetés támogatását: 93.781.920.– Ft
– Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladata-
inak támogatása:, amely tartalmazza a konyhai dolgozók 
bértámogatását, és az üzemeltetési feladatok támogatását: 
11.566.158.-Ft
– Települési önkormányzatok szociális feladatainak támo-
gatása: 1.427.538.-Ft, 
– Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tá-
mogatása: 3.145.260.-Ft
– Központosított előirányzat, lakott külterületi feladatok 
támogatására: 30.846.-Ft, 
Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatásaként havon-
ként igényeljük a különböző jogcímeken kifizetett segélyek, 
jövedelempótló ellátások összegének, jogszabály szerint 
meghatározott hányadát a Magyar Államkincstár közpon-
tosított rendszerén keresztül.

I/4. Finanszírozási bevételek  címen  125.000.000.-Ft szere-
pel a költségvetésben, ez tartalmazza a 120.000.000.-Ft fo-
lyószámla hitelt, valamint tagi hitel törlesztést 5.000.000.-
Ft 

I/5. Az intézményi működési bevételeknél: 37.749.000.-Ft-
os összeget számszerűsítettünk. 
Ez tartalmazza az étkezési bevételeket, a közterület fogla-
lásból tornaterem bérletből származó bevételeket.

I/6. Az Átvett pénzeszközöknél 51.937.000.-Ft összeget 
számszerűsítettünk. Átvett pénzként a korábbi évekhez ha-
sonlóan az OEP-től kapott támogatás, valamint az ügyelet 
működésére az önkormányzatoktól átvett pénz szerepel, 

valamit a mezőőrök támogatása és a közmunka program 
támogatása. 

I/7. Fejlesztési bevételek összesen:  1.010.807.000.– Ft.

A kiadások nagyságrendjének meghatározásánál – figye-
lembe véve természetesen az előzőekben felvázolt forrásle-
hetőségeket – elsődlegesnek tekintettük a település, az in-
tézményhálózat működtetésének biztosítását, jogszabály-
ban előírt kötelezettségeink teljesítését, a Képviselő Testület 
2014. évet érintő döntéseit.

Mindezek eredményeként a jelenleg reálisan számba vehető 
kiadási szint 1.700.830.000.-Ft-ban került meghatáro-
zásra az alábbiak szerint:
II/1.  Működési kiadások

A működési kiadás összességében 580.629.000.-Ft, 
A számok kialakításánál a 2014. évi központi szabályozás 
önkormányzatokat érintő hatását, valamint a korábbi dön-
tések 2014-re gyakorolt hatásait, valamint az új Áht. elő-
írásait vettük figyelembe a következők szerint:

A.) Önkormányzathoz tartozó szakfeladatok és kiadásaik:
•	 Közművelődés	szakfeladat:	 10.975.000.–	Ft
•	 Iskola	fenntartás:	 24.327.000.-Ft
•	 Idősek	napközi	otthonának	működtetése:		 	
  6.812.000Ft
•	 Közvilágítás:	 6.985.000	Ft
•	 Sport:	 1.270.000	Ft
•	 Egészségügy	(háziorvos):	 1.819.000	Ft
•	 Védőnő:	 2.724.000	Ft
•	 Orvosi	ügyeleti	központ:	 23.151.000	Ft
•	 Köztisztasági	tevékenység:	 8.755.000	Ft
•	 Szociális	feladatok:	 24.288.000	Ft
•	 Konyha:	 40.487.000	Ft
•	 Városgazdálkodás	 34.966.000	Ft
•	 Közcélú	foglalkoztatás	 15.622.000	Ft
•	 Civil	szervezetek	támogatása	 7.300.000	Ft
•	 Alapfokú	zeneiskola	támogatása	 2.500.000	Ft
•	 Finanszírozási	műveletek	(kamat)	 	8.700.000	Ft
•	 Hitel	visszafizetés	(folyószámla):	 120.000.000.-Ft
•	 ÖNK.	elszámolásai,	támogatáscélú	műveletek:		 		
  29.329.000.-Ft

2014. március
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B.) Polgármesteri Hivatalhoz tartozó szakfeladatok és ki-
adásaik:
•	 Önk.	jogalkotási	feladatai:	 9.110.000	Ft
•	 Hivatal	működése:	 105.187.000	Ft
•	 Választásokkal	kapcsolatos	kiadások.	 2.540.000	Ft

C.)	Költségvetési	szervek	és	kiadásaik:
•	 Újhartyáni	Német	Nemzetiségi	Óvoda	93.782.000	Ft

II/2. Felhalmozási kiadások:
Felhalmozási jellegű kiadásokra a költségvetésben 
1.120.201.000.-Ft-os összeget számszerűsítettünk. Ez csak a 
fejlesztési kiadást tartalmazza, konkrétan:

- Buszmegálló vásárlás:  1.600.000.-
-	 Óvoda	parkoló	építése:	 5.445.000.-
- Temető parkoló építése:  5.508.000.-Ft
- Közösségi ház tervezése:  1.500.000.-Ft
- Hangosítás: 2.500.000.-Ft
- Rendezvényekre sátor 500.000.– Ft
- Grassalkovich szobor építése: 11.000.000.-Ft
- Körforgalmi csomópont építése (405-ös):  
  106.000.000.-Ft
- Ifjúsági szálló építés és eszközbeszerzése:  
  46.929.000.-
- Templom díszkivilágítás: 3.348.000.-
- Ipari park Web oldal: 300.000.-
- Fejlesztésekről kiadvány:  300.000.-
- Szükséglakás felújítása:  7.201.000.-
- Faluközpont klubhelyiség építése: 50.504.000.-
- Fecskeház építése:  100.000.000.-
- Oktatási koncepció: 708.000.-
- Pestterv koncepció készítése: 3.300.000.-
- Szennyvíztisztító beruházás: 773.658.000.-

II/3.  Adósságszolgálat:
Korábbi években felvett hiteleink kifizetésre kerültek. A 120 
millió forint kamatfizetési kötelezettségeinkre 8.700.000– 
Ft szerepel. Az Áht. jogi szabályozása szerint a folyószámla 
hitelből nem finanszírozható fejlesztési beruházás!!!!

II/4. Tartalékok:
Céltartalékot	nem	terveztünk.

II/5.  Hiány:
Működési hiány nincs, fejlesztési hiányunk: 109.394.000.-Ft, 
melynek forrása az önkormányzat saját bevétele.
– az önkormányzat úgy döntött, hogy az Újhartyáni Őr-
ző-védő Kft. törzstőkéjét 1.500.000 Ft-al megemeli.
– a Képviselő-testületi megválasztotta  a 2014. évi válasz-
tásokkal kapcsolatban az előterjesztés szerinti szavazat-
számláló bizottsági tagokat. 
– az önkormányzat úgy döntött, hogy  2014. évtől az Új-
hartyáni, iskolás korú gyermekek részére (3. osztálytól 7. 
osztályosok részére) tábort szervez az Ifjúsági szálló és 
műhely épületébe. A tábor ingyenes, részvételi feltétele 
pályázat benyújtása az érdeklődő gyermekek közül. 
– az önkormányzat úgy döntött, hogy hozzájárul ahhoz a 
kezdeményezéshez, hogy a Német Nemzetiségi Általános 
Iskola, fenntartását, működtetését a Német Nemzetiségi 
Önkormányzat vegye át.

2014. február 18-án a Képviselő Testület:
– az önkormányzat úgy döntött, hogy a 36/2014.(II.05.) 
sz. képviselő-testületi határozatát a 2014. évi választások-
kal kapcsolatban módosítja, és megválasztotta a Nemze-
tiségi Szavazatszámláló Bizottságot.
– az önkormányzat úgy döntött, hogy előzetes csatlakozá-
si szándékkal részt kíván venni a Felső-Homokhátság Vi-
dékfejlesztési Egyesület 2014-2020. közötti programozási 
időszakra vonatkozó vidékfejlesztési feladataiban, illetve 
a Helyi Fejlesztési Stratégia (HFS) elkészítésében, vala-
mint a HFS tervezési területének előzetes elismerésében.
– az önkormányzat úgy döntött, hogy pályázni kíván 
az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014 Vidé-
ki Kulturális és Természeti Örökség megőrzése (Norvég 
Alap) pályázaton
– az önkormányzat úgy döntött, hogy hozzájárulását 
adja ahhoz, hogy  a Hartyáni Sváb Fiatalok Baráti Köre 
Egyesület az Újhartyán, 236 hrsz-ú, Fő u. 21. sz. ingatlant 
szívességi használat jogcímén székhelyként használja, 
továbbá hozzájárul ahhoz, hogy a település nevét, illetve 
annak ragozott alakjait nevében feltüntetheti és használ-
hatja.
– az önkormányzat úgy döntött, hogy a tulajdonát képező 
Újhartyán Újhartyán Zrínyi M. u. 1. szám alatt lévő 556/1 
hrsz-ú épületben az Újhartyáni Iskoláért Alapítvány ré-
szére, szívességi használat jogcímén engedélyezi a szék-
helyhasználatot.

Schulcz József
polgármester

2014. március
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Gépjárműadó megfizetésének elmulasztása

EU élelmiszersegély program- 2013

A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény értelmé-
ben amennyiben az adóalany adótartozása az egy évi adóté-
telt meghaladja, és a közúti közlekedési nyilvántartásban újabb 
adóalanyt  a közlekedési igazgatási hatóság nem tüntetett fel, az 
adóhatóság kezdeményezheti a gépjárműnek a forgalomból való 
kivonását.
A hivatalból indított forgalomból történő kivonásról az Ok-
mányiroda határozatot hoz, melyben dönt a jármű forgalmi en-
gedélyének és rendszámtábláinak leadásáról.
Ha a tartozást a határozat jogerőre emelkedése előtt rendezi a kö-
telezett, az eljárást az okmányiroda megszünteti. 
Ha nem, a határozat jogerőre emelkedésekor az országos jármű-
nyilvántartásba bejegyzi az okmányiroda   a forgalomból való ki-
vonás tényét. Ha a határozatba foglaltaknak a kötelezett nem tesz 
eleget,   intézkedik a határozat végrehajtása iránt. 

A tulajdonos, üzembentartó 10.900 Ft igazgatási szolgáltatási 
díj megfizetését követően az alábbiak becsatolása mellett kér-
heti  járművének  ismételt forgalomba helyezését:

−  műszaki érvényesség,
−  kötelező felelősségbiztosítás fedezetének fennállása
−   a kivonási okként szereplő kötelezettség teljesítésének igazolá-

sa az adóhatóságtól (az adózó bejelentése nem elegendő)

Tájékoztatjuk Adózóinkat, hogy a gépjárműadó tartozásukat 
időben rendezzék, hogy  a fenti eljárásra, illetve további költsé-
gek megfizetésére ne kerüljön sor.

GFG

Az Európai Unió által finanszírozott EU Élelmiszersegély 
programot a Mezőgazdasági  és Vidékfejlesztési Hivatal 
szervezi. Az országos program keretében az EU-s forrásból 
előállított élelmiszereket az MVH a vele –  nyertes pályázat 
alapján – szerződött segélyszervezetek, így a Gyermekét-
keztetési Alapítvány      közreműködésével juttatja el a ma-
gyarországi rászorulók részére.

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal és a Gyermek-
étkeztetési Alapítvány 2013-ben is kihirdette az EU Élelmi-
szersegély programot, melynek keretében Újhartyán Város 
Önkormányzata, a korábbi évekhez hasonlóan támogatásban 
részesült. 

Pályázni elsődlegesen a hátrányos szociális helyzetű gyerme-
kek, a kisnyugdíjasok és a létminimum alatt élő személyek 
élelmiszersegély juttatására lehetett.
Újhartyán város az őszi segélycsomag osztásakor 250 főt tu-
dott részesíteni támogatásban, akiket a képviselő testület szo-
ciális bizottságának döntése alapján választottak ki.
Az élelmiszer segélyben részesülők kiértesítése után 2014.  
február 20-21-én kiosztásra kerültek az élelmiszersegély 
csomagok, a „Gyermekvár” Német Nemzetiségi Óvoda au-

lájában, a hivatal szociális 
ügyintézőjének, a szociális 
bizottság tagjainak  és lel-
kes segítőinek közreműkö-
désével. Azon személyek 
részére, akik nem tudtak a 
segélycsomagért elmenni, 
a szociális bizottság tagjai 
gondoskodtak az adomány 
házhoz szállításáról.

Az élelmiszersegély cso-
mag tartalma 960 kg kris-
tálycukor, 880 kg BL 55 bú-
zaliszt, 490 kg     4 tojásos 
rövidcső tészta és 280 kg 
darálós keksz volt.
Ezúton szeretnénk megköszönni a segítő közreműködését, 
azon helyi vállalkozóknak aki az élelmiszerek raktárból való 
elszállításában és a raklapok targoncával történő leemelésé-
ben térítésmentesen segédkeztek.

Rné.E.
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Erkölcsi értékek is gyarapítják a közösséget

A hivatás-tudat…teljesen kihalt?

Sajnálatos esemény kapcsán igen veszélyes, hirtelen jött 
betegséget szenvedtem el a minap, de hála és köszönet a 
beküldő orvosnak és a még képzésben résztvevő leendő 
mentőtisztnek értesítésem, megkeresésem után azonnal, 
mint „szolgálatban nem lévő embereknek” név szerint Dr.

Farkas Gyulának és Vagyon Ákosnak.
Ami miatt ezzel megkeresem Önöket  az, hogy nagyon 

fontosnak tartam városunk megítélése és megismerése 
szempontjából a következőket is, a kórházból való távozá-
som előtt a főorvos  többször megkérdezte, hogy honnan 
érkeztem, mert beküldött beteget ilyen szakszerűen ellátva 
a hosszú praxisa alatt nem igen látott, természetesen büsz-
kén elmondtam, hogy honnan érkeztem.

Úgy gondolom fontos lehet és lesz a későbbiek során ez 
a tény, nem fogják hosszú ideig elfelejteni Újhartyán nevét.

Tájékoztatásom célja hogy  rávilágítsak arra, hogy nem 

csak a látható fejlődés, a gazdasági növekedés, hanem sok 
más mellett a szolgáltatások magas színvonala, erkölcsi ér-
tékek is gyarapítják a közösséget, annak pozitív megítélését.

Büszke vagyok arra, hogy ilyen orvosok, szakápolók 
vannak Önöknél szolgálatban (megemlíteném a mentős 
nevét is Brabanti Tibor, talán nem véletlen, hogy ő is Új-
hartyáni 

Lehetőség szerint, ha bármely fórumon szóba kerül ezen 
tájékoztatás, nem szeretném, ha nevemmel jelenne meg, 
hiszen azt gondolom, hogy bárkivel ugyanígy jártak volna 
el, csak esetleg nem ragadtak volna „tollat”.

További munkájukhoz kívánok jó erőt, egészséget és ki-
tartást. Bízom abban, hogy a sok-sok panasz, kérés mellett 
a pozitív visszajelzés mindazon által nem csak jóérzéssel, 
de még több energiával, kitartással kíséri Önöket.

/-anonymus-/

Manapság az ember egyre többet találkozik a jelenség-
gel, miszerint társadalmunkból kezd kikopni az empátia, 
segítőkészség. Hajlamosak vagyunk „szemellenzővel” fel-
vértezve csak a saját szempontunkat figyelembe venni, vé-
deni, kevésbé értékelve a környezetünk elvárásait, vagy azt, 
hogy milyen mértékben lógunk ki a sorból. De azért kár 
általánosítani, nekikeseredni, mivel a „hétköznapi” ember-
ből nem sikerült kiölni (a látszat ellenére) hosszas társa-
dalomnevelés ellenére sem a természetes segítőkészséget. 
Mindenkinél másként és másként mutatkozik meg, de ott 
van. És vannak, akik ennek megfelelően választanak ma-
guknak munkát, hivatást. Én is közéjük tartozom. Kis kö-
zösségünkben sokan vannak, akik sokkal inkább írhatná-
nak, nyilatkozhatnának erről a témáról, és akik példaként 
járnak előttem, de most engem ért ez a megtiszteltetés. 

Sok irányt lehet hivatásként említeni, de most hadd ma-
radjak némi elfogultsággal az egészségügynél. 

Ez egy külön világ, valaki vagy nagyon szereti, és ennek 
megfelelően rendezi be az életét, vagy el sem tudja képzelni, 
hogy egy percet is ebben a szférában dolgozzon. De ha elindul 
az úton, és megismeri a segítségnyújtás, adott esetben a gyó-
gyítás örömét, nem fog letérni onnan. Ha mégis, akkor pedig 
sajgó szívvel fog visszagondolni rá. Én (korom miatt is) az út 
első szakaszát taposom, és jelenleg van szerencsém az egész-

ségügy több frontján is tevékenykedni. Meglátásom szerint 
van, ami csábító lehet a „külvilágból”, biztosan van sokkal jobb 
lehetőség, hogy az ember a napi 8 órányi munkáját eltöltse, de 
nincs még egy olyan irány, ami azt az érzést pótolni tudja, amit 
ez a hivatás ad. Amikor új helyzet adódik, ami itt a szakma 
velejárója, tapasztalt kollégák is beszámolnak még 20 év után 
is majd’ minden alkalommal előjövő „bizsergésről”. Persze 
az ezzel járó árnyoldal is kellő hangsúllyal jelentkezik ennél a 
munkánál, amikor vagy a helyzet hozza úgy, hogy nem lehet 
mindent az elképzelésünk szerint végezni, vagy épp külső em-
beri tényező nehezíti meg a dolgunkat. Különösen jól esik, ha 
valaki észreveszi, és megköszöni a segítő szándékot, ez erőt ad 
a munkánkhoz. Mindezeket összegezve úgy gondolom, hogy 
van egy közösség, egy szakmai belső motiváció, ami a min-
dennapos, (munkában) felmerülő akadályokon továbbsegíti 
az embert, hogy a nap, hónap, és az élete további részében is 
tisztességgel, megfelelő alázattal, és főként az itt megkerülhe-
tetlen szeretettel tudja végezni az „Égiek” által rábízott felada-
tot éjjel és nappal. A hivatás-tudat tehát nem halt ki. Mindig 
lesz egy viszonylag tág réteg, amelynek tagjai úgy hódolhat-
nak egyik fő „hobbijuknak”, hogy az egyben a munkájuk is. 
És ez így van jól.

Vagyon	Ákos

2014. március

Ifjúsági Találkozóhely kialakítása Újhartyánban
Újhartyán város az elmúlt évben pályázatot nyújtott be – és nyert 
- a „Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végre-
hajtásához 2013. évben nyújtandó támogatások keretében” Ifjú-
sági Találkozóhely és Közösségi Műhely megépítésére, az épület 
átadásának határideje 2014. július 31.

Újhartyán Város Német Nemzetiségi Önkormányzata pályázatot 
nyújtott be – a Magyarországi Németek Országos Önkormány-

zata BMI keretében -  Ifjúsági Találkozóhelyének kialakításához 
olyan berendezési tárgyakra, felszerelésekre, amelyekkel vonzób-
bá teheti a helyi német nemzetiségi és németországi partnerkap-
csolatai ifjúsága számára a szabadidő hasznos eltöltését. Pályá-
zunk műszaki és informatikai eszközökre (asztali számítógép, 
CD-DVD lejátszó, televízió, ping pong asztal, irodai és nappali 
szobabútor, székek).

Lauter Antal
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Választás 2014
Az országgyűlési képviselők általános választásának napja 

2014. április 6. 

A korábbiakhoz képest a legszembetűnőbb változás 
az, hogy a következő választás egyfordulós lesz, részvételi 
aránytól függetlenül az a jelölt lesz képviselő, aki a legtöbb 
szavazatot kapja. Fontos az is, hogy csökken a parlament lét-
száma a 199 főből 106 egyéni választókerületből kerül be, 93 
fő pedig az országos listáról szerez mandátumot. Így a válasz-
táson két szavazólapot kap az állampolgár. 

Lehetőség van a központi névjegyzékben a újhartyáni lak-
címmel rendelkező választópolgárok kérelmére a nemzetisé-
gi hovatartozási adatokat rögzíteni. E kérelmek benyújtására 
március 21-ig van lehetőség személyesen a hivatalban, levél-
ben vagy ügyfélkapun keresztül.. A nemzetiségi bejegyzést 
kérheti az a Magyarországon lakcímmel rendelkező állampol-
gár, aki a 13 elismert nemzetiség valamelyikéhez tartozónak 
vallja magát. Ez a bejegyzés a feltétele annak, hogy a későb-
biekben az önkormányzati választásokon nemzetiségi önkor-
mányzat választására legyen lehetőség.

Aki azt a lehetőséget választja (B), hogy nyilatkozata az or-
szággyűlési képviselők választására is kiterjed, az április 6-án 
pártlistára nem, csak nemzetiségi listára szavazhat az egyéni 
jelölt mellett.

Tehát a választáson két szavazólapot kapnak:
-  egyéni lista
-  párt lista/ vagy nemzetiségi lista

Akinek nem Újhartyán az állandó lakcíme, és átjelentkezett, 
az az állandó lakóhely szerinti egyéni jelölt listát kapja meg.

Átjelentkezéssel (régen igazolás) az a választópolgár sza-
vazhat, aki a szavazás napján Magyarország területén a jelen-
legitől eltérő szavazókörbe tartózkodik (településen belül is 
előfordulhat). Az erre vonatkozó igényt legkésőbb április 4-én 
16.00 óráig el kell juttatni a hivatalba.

Április 4-én 16.00 óra után a névjegyzék lezárásra és ki-
nyomtatásra kerül, ezt követően abba választópolgárt sem 
felvenni, sem törölni nem lehet. Az átjelentkezők az 1.sz sza-
vazókörbe, azaz az Általános iskolába tudnak menni szavazni.

Mozgóurna kérése:
A mozgóurna iránti kérelmet a szavazóköri névjegyzékben 

szereplő, mozgásában egészségi állapota vagy fogyatékossága 
miatt gátolt választópolgár nyújthatja be. A mozgóurna iránti 
kérelemnek legkésőbb április 4-én 16 óráig meg kell érkeznie 
a Helyi Választási Irodához, ezt követően a Szavazat Számláló 
Bizottságnál igényelhető a szavazás napján legkésőbb 15 óráig. 
Kérelem benyújtható személyesen, levélben, a választások hi-
vatalos honlapján vagy ügyfélkapun illetve meghatalmazott út-
ján is. Amennyiben ez utóbbit választja az illető ebben az eset-
ben a kérelmet a meghatalmazott írja alá és ahhoz közokiratba 
vagy teljes bizonyító erejű okiratba foglalt meghatalmazást is 
csatolni kell.  Mozgóurna kérő nyomtatvány és meghatalmazást 
a hivatalban lehet kérni, vagy a honalunkról letölthető.

GFG

2014. március

A Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület hírei
Hosszú volt ez a LEADER kör, nehezen érő gyümölcs…

Tavasz volt, a 2007-ben kialakított stratégiát újra kellett 
gondoljuk az aktuális erőviszonyok mentén. Fórumoz-
tunk és elkezdtük begyűjteni a fejlesztési ötleteket, amik 
elkezdtek áramolni hozzánk, kis idő múlva pedig már a 
csapból is projekt ötletek folytak (a mi csapunkból egé-
szen biztosan).

Nyár volt már, amikor az ötletek konkrét tervekké nőt-
tek építési tervdokumentációkkal, árajánlatokkal, együtt-
működési megállapodásokkal, műszaki leírásokkal, mar-
keting tervekkel, a projektek gazdáinak sok-sok munká-
jával.

Az első időszakban az volt a nehéz, (oké, az első idő-
szakban minden nehéz volt), szóval az volt az egyik leg-
nehezebb, hogy az összes  pályázóval más „hangon” kel-
lett beszélni. Nem ismertük őket, de mindenkivel meg 
kellett találni a közös nevezőt ahhoz, hogy a későbbiek-
ben együtt tudjunk dolgozni. Nyilván más „felkészültségi 
szinttel”, motivációval, elvárásokkal, érdekekkel érkezett a 
megbeszéléseinkre például egy önkormányzat kollégája, 
akinek ez már a sokadik projektje volt, mint egy vállalko-
zó, aki még sosem pályázott.  Mást és máshogy akartak, 

mi pedig igyekeztünk felvenni a különböző ritmusokat, 
megtalálni a megfelelő hangnemeket, a kommunikáció 
azon mezsgyéjét, ami még a szigorú és szövevényes vidék-
fejlesztési szabályozások között is engedi kibontakoztatni 
a megértés csodáját. Igyekeztünk egy nyelvet beszélni. A 
pályázók pedig igyekeztek megfelelni, összeállítani a do-
kumentációt: átalakítani, elkészíteni újra, felülvizsgálni, 
kicserélni, bemásolni, átalakítani, elkészíteni újra, felül-
vizsgálni, kicserélni, bemásolni, átalakítani - unos-unta-
lan, mígnem a végén azt mondtuk, kész a dokumentáció 
(néha meg csak azt mondtuk, hogy határidő van, most be 
kell beadni.)

Ősszel próbáltuk kigubózni, amit összemuzsikáltunk 
nyáron: ilyentájt úgy éreztem, hogy főállásban „mentünk 
katicákat vízből”. Itt végeztük el az alapjogosultsági és a 
szakmai szempontok szerinti vizsgálatokat egy-egy pro-
jekt vonatkozásában: teáor számokat – tulajdon viszo-
nyokat - jogosultságokat ellenőriztünk, helyszíni szem-
lékre jártunk, nyilatkozatok tételére szólítottunk fel.

Most pedig elértünk egy folyamat végére, eredményt hir-
dethetünk. 2013-ban a Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési 
Egyesület Akcióterületén 48 db nyertes LEADER pályázat 
született. Települési bontásban az alábbiak szerint:
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Település Nyertes pályázatok (db) Megítélt támogatási összeg (Ft)

Bugyi 5 35 488 445

Dabas 19 122 043 455

Hernád 1 1 895 100

Inárcs 1 10 467 875

Kakucs 1 18 772 540

Örkény 2 17 806 000

Pusztavacs 1 7 886 076

Táborfalva 3 34 718 820

Újhartyán 8 38 713 551

Újlengyel 7 20 980 831

Település Ügyfél Projekt címe

Újhartyán Civilekért Egyesület Tegyünk érte, hogy gyermekünk  
egészségesen nőjön fel!- Egészségnap

Újhartyán Fail Mihályné
A Kondi-Fitt Szépségpark új rekreációs 

részlegének létrehozásához szükséges esz-
közállomány

Újhartyán Hercel Sváb Hagyományőrző Egyesület Népi kézműves jellegű képzés

Újhartyán Hercel Sváb Hagyományőrző Egyesület A múlt erős gyökér, jelen és jövő belőle él. 

Újhartyán Juhász József Eszközbeszerzés Juhász József  
egyéni vállalkozásában

Újhartyán Nagycsaládosok Újhartyáni Egyesülete A világot jelentő deszka

Újhartyán Újhartyán Község Önkormányzata Ifjúsági szállás és kézműves műhely

Újhartyán Újhartyán Település Üzemeltető és 
Ország Közepe Ipari Park Kft.

Hagyj nyomot magad után  
- Eszközbeszerzés

Újhartyán Újhartyán Község Önkormányzata Falunap 2014

A támogató határozatok meghatározó mérföldkövet je-
lentenek a projektek életében, lezárják a tervezési szakaszt, 
de a nagyobb munka még csak ezután következik.  Kitartást 
kívánunk a projektek megvalósításához és természetesen a 
kivitelezések során is számíthatnak a Felső-Homokhátság 
Vidékfejlesztési Egyesület közreműködésére.

Kocsír Anikó
Projekt manager
Felső-Homokhátság  
Vidékfejlesztési	Egyesület

Újhartyáni projekt összesítő:
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Január 17-19-ei hétvégén Schulcz József polgármester,néhány 
önkormányzati képviselő, a hartyáni Sváb parti zenekar muzsi-
kusai, valamint a Hercel tánccsoport táncosai Dirk Schaible- test-
vérvárosunk -Freiberg polgármesterének meghívására Németor-
szágban jártak.  
A hivatalos program keretében Polgármester úr részt vett a kö-
zelgő  Európai Uniós választások alkalmából rendezett Újévi gála 
esten és fogadáson Ludwigsburgban.
Dr. Rainer Haas, megyei elnök, kedves magyar szavakkal is kö-
szöntötte őt. A gálaműsor keretében az Európai Unió magas 
rangú képviselői, többek között az Unió Parlamentjének alelnö-
ke Rainer Wieland tartott előadást. Az előadások között egy tar-
tományi ifjúsági zenekar működött közre, komolyzenei műveket 
megszólaltatva. 
A hivatalos program végeztével, zenészeink, és táncosaink, tar-
tottak, igen jó hangulatú bemutatót, a megyeházán felállított be-
mutatkozó testvérvárosi standunknál. A magas rangú vendégek 
közül többen bekapcsolódtak a táncba, énekbe. A magunkkal 
vitt házi süteményeknek, kolbásznak, és a rangos borkóstolóknak 
is kiemelkedő sikere volt. Az Unió parlamentjének, és a Baden-
Würtemberg  tartomány politikai és társadalmi életének jeles 
képviselői rendre visszatértek, csoportunkhoz, új kóstolók,  új 
muzsika és  táncok élvezetének reményében.. ….

/-drszix- /

.......Hercel tánccsoportunk néhány fiatal és tehetséges tagjának,ez 
volt az első németországi bemutatkozási lehetősége .Egyikük, Ba-
lázs Csilla ,így emlékezik vissza Freibergi-Ludwigsburgi élménye-
ire: 

...14 órás busz út- kinek sok, kinek szinte semmi alvás, bemutat-
kozás, borkóstolás és a „csilis csoda”, ebéd- spetzel, bemutatón 
való részvétel, káprázatos fellépés, „after party” a 12-esben- házi 
sonkával, pihenés. Másnap Mercedes múzeumi körút, ebéd egy 
nagyon hangulatos sváb étteremben, kávézás Freibergben, majd 
borvacsora- rögtönzött nóta esttel, ismét after a 12-esben, és pi-
henés. Majd 14 órás busz út haza. :)
Röviden és tömören így telt az élményekkel teli utunk Újhartyán 
testvérvárosába. Magam részéről különösen izgalmasnak tar-
tottam, ugyanis nem volt eddig szerencsém erre a vidékre ellá-
togatni, sőt még Németországban sem jártam soha eddig. Már 
a hazaérkezésünkkor biztos voltam abban, hogy nem ez volt az 
utolsó alkalom.
Mérhetetlen kedvességgel és türelemmel bántak velünk, amit a 
magunk módján mi is megpróbálunk majd viszonozni, ha majd 
mi lehetünk a vendéglátói szerepkörben.
Kalandos út volt, az egyszer biztos! Sok örömmel, nevetéssel, 
majdnem elveszett fellépő ruhákkal, hirtelen alkotott vészfor-
gatókönyvvel, magas labdákkal, mélyen ülő poénokkal és a leg-
újabb táncunk premierével. 
Az út legmeghatóbb pillanata volt, mikor a közönség tagjai közül 
elő lépett egy idősebb hölgy és a dalainkat velünk együtt énekel-
te, míg eközben a freibergi polgármester és munkatársa az arcuk-
ról letörölhetetlen, büszke mosollyal konstatálta a zenekar és a 
tánccsoport sikerét.
Felejthetetlen. Talán ez a legjobb kifejezés arra, amit kaptam ettől 
az úttól. Remélem még sok hasonló élményben lehet részünk a 
Hercel Tánccsoporttal és a Sváb Parti zenekarral. Köszönöm, hogy 
a részese lehettem!!!

Balázs Csilla

Újévi gálaesten jártunk németországban
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Az idei év hosszú Farsangot ígért, így a Nyugdíjas Klub 
Batyus bálja után három héttel később rendeztük ha-
gyományos Sváb bálunkat. Főbb jellemzői voltak a helyi 
hagyományőrző csoportok: Fúvószenekarunk és a Hercel 
tánccsoport és a mindig színvonalas Nyitótánc, azaz a 
Német Nemzetiségi Általános Iskola végzős osztályának 
keringője. A bál ideje alatt archív fotók bemutatásával 
próbáltuk erősíteni a helyi német nemzetiségi identitást, 
ami mostanában - a Nemzetiségi névjegyzékbe történő 
regisztráció időszakában - amúgy is ránk fér.
Néhány fotó ízelítőül a bálról.

 /L.A.   fotók: drszix . /

sváb bál 2014 
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Az idei évet egyesületünk a Hartyáni Sváb Fiatalok Baráti 
Köre, egy régi, kihalt hartyáni farsangi népszokás, a tuskóhú-
zás felelevenítésével indította. A „Belvárosi Baglyokkal” tör-
ténő együttműködésünknek köszönhetően Dondi bá’ zenei 
virtuózként harmonikázott, Surman András pedig hangulat-
felelősként járult hozzá a fiatalságot megmozgató esemény 
sikeréhez.
5.osztályos korunk óta minden évben járunk „ganét szórni” és 
májusfát állítani, tehát volt részünk már néhány hasonló ka-
landban, de be kell valljuk a szervezés igazi kihívást jelentett. 
Bár az iskolában többször is újrajátszottuk. Eredeti formájában 
20 éve nem jártak tuskóhúzó fiúk Hartyán utcáin. Nagy- és 
dédszüleinknél kellett érdeklődnünk, hogy valójában, hogyan 
is zajlott régen ez a népszokás. Végül is 8 bátor fiatal legény és 
két „lelkiekben” fiatal segítő  /Surman A. és Dondi bá /vágott 
neki, hogy szimpátiájukat kimutatva tuskót kössenek a lányok 

lábára és egy walzert táncolva felkészítsék őket a házas élet 
későbbi nehézségeire, ami az asszonyokra vár… Andris bá, 
minden helyen egy személyre szóló köszöntővel, és egy „ál-
menyegzővel” színesítette programunkat. Ezért jutalomban is 
volt részünk, a barátnők igencsak kitettek magukért: a meg-
vendégelés mellett még a garabóinkat is teletömték tojással, 
kolbásszal. A tojásokból az utolsó helyen Nádas Barbiéknál 
bőséges rántotta készült. Itt még az éjszakában mulatoztunk 
a harmonikaszóra és gondolatban visszarepülhettünk leg-
alább 100 évet az időben Új tagokkal is bővültünk és remél-
jük, jövőre egy igazi „umaszunszundógon” tudjuk kiválasztani 
és a farsangvasárnapi bálon tudjuk megtáncoltatni párjainkat! 
Ezúton szeretnénk megköszönni minden családnak a kedves 
fogadtatást és résztvevőnek a hangulatos estét!

 Majeczki Martin

Fiatalság stabil, szilárd,
beindul a Martin-Brigád.

Nem néznek ők ma sem tévét
ünneplik a farsang végét!

Nem kell ide sminkes se borbély,
Dondi bácsit viszi majd egy kordé.

Ő  játssza itt a zenét
elkoptatja ma éjjel a kezét!

 
Borivással  is űzzük a  telet

Hisz a háziak pincéje is remek.
Legény köt tuskót a lábra, 
Hisz a leány ezt várta…

/…részletek Surman András  köszöntő rigmusaiból…
avagy ahogy ő nevezte ,”egy ismeretlen parasztköltő 

tollából „/

itt  volt a farsang …avagy beindult a városi tuskó
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ITT A FARSANG ÁLL A BÁL

Február 14-én rendezték meg az iskolás gyerekek farsangi 
bálját. A gyerekek már hetek óta készülődtek, a szülők se-
gítségével varrták a jelmezeket, a csoportos fellépők gya-
korolták a koreográfiát. Nagy öröm, hogy egyre nagyobb 
a kedv a gyerekek részéről a farsangi jelmezbe való beöltö-
zésre, mutatja ezt az is, hogy ebben az évben az egyéni jel-
mezesek száma 80 körül, a csoportos pedig 7 volt. Mindez 
annak ellenére, hogy évről-évre egyre többen nyomorgunk 
a faluközpontban, ami megnehezíti nemcsak az előkészü-
leteket a gyerekek számára, de a terembe jutást és a fellé-
pést is. A terem nem volt farsanghoz méltóan, még néhány 
lufival sem feldíszítve.

Szerencsére a jelmezek sokszínűsége, ötletessége, a gye-
rekek vidámsága, a fellépés izgalma igazi farsangi hangu-
latot teremtett. Volt dobókocka, hűtőszekrény, légballon, 
léghajó, madárijesztő, középkori lovag, gombán ülő lány, 
egyszarvú, Újhartyán tábla, katicabogár, hercegek és király-
lányok, mindet felsorolni szinte lehetetlen.  A zsűrinek az 
egyéni fellépők rangsorolása igen nehéz feladat lehetett, 
valószínűleg ezért kaptak díjat a kilencedig helyezettek is, 
illetve holtversenyek is kialakultak.

Sajnos a csoportos fellépőknél csak egy-egy első helyezést 
hirdettek a négy alsós és a három felsős csoportban.  A gye-
rekek számára nem érdekes, hogy kapnak –e jutalmat, ne-
kik fontos lenne a második és a harmadik helyezés is. Eset-
leg a legkreatívabb, a leglátványosabb, a legjobb jelmezes, 
a legjobb koreográfiát bemutató produkciókat is lehetet 
volna díjazni.

 Az első helyezést csoportos fellépőként a 4.b-sek kapták, 
akik pálcika embereknek öltöztek és nagyon látványosan, 
UV lámpa segítségével táncoltak, ami a ruhájukra ragaszott 
fehér csíkokat mutatta csak meg. A jelmez  nagyon egysze-
rű volt, semmilyen plusz eszközt nem használtak, de mint 

leglátványosabb produkció valóban megérdemelték a di-
cséretet. 

A 3.a osztály Hupikék törpikék jelmezbe bújt,  természete-
sen magukkal hozták Hókuszpókot, a gonosz varázslót és 
Sziamiaut, a macskát is. A legjobb jelmez kategóriát elvi-
hették volna, ha jól tudom a végén közönségdíjat szavaz-
tak meg részükre.

A 4.a osztály pantomim előadása sokkal több volt, mint 
amit a gyerekek megmutattak. Sajnos sokkal hamarabb el-
indították a zenét, mint ahogyan el tudtak helyezkedni, és 
ez nagyon megzavarta a ritmusban őket. A hely szűkössé-
ge miatt pedig a látvány is csorbát szenvedett.

A 7. osztály szelektív hulladékgyűjtőknek öltözött, úgymint 
papírhulladék, színes üveg, műanyag üveg stb. Ötletes volt, 
nagyon jól össze volt rakva az egész produkció. Ők nyerték 
meg a felsős kategóriában az első helyezést.

Az est fénypontja ezúttal is a 8-dik osztály fellépése volt, 
mint mindig. A sváb bál nyitótáncát mutatják be a farsangi 
bálon. A fiúk ügyesen, a lányok gyönyörűen, légiesen sik-
lottak a parkettán. Igazán felemelő látvány volt, nem hiába 
tapsolták vissza őket. Örömöt, meghatottságot, és büszke-
séget láttam a szülők és a nagyszülők szemében.

Nagy öröm volt sokunk számára, hogy a Szülők-Nevelők 
Bálján oly sikeresen előadott táncot iskolánk tanárai újra 
előadták a farsangon. Azok, akik nem voltak akkor jelen, 
most csodálhatták meg, ahogy a tanárok lelkesen, néhá-
nyan korukat meghazudtolva ropták a táncot cowboynak 
öltözve western zenére. Én a közönségdíjat nekik ítéltem 
volna.

Minden fellépőnek szeretnék gratulálni és remélem, jövőre 
újra találkozunk új jelmezben. 

  fotók és szöveg: F.Lujzi

2014. március
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Idegrendszer éretlenség…mit is értünk alatta? 
Napjainkban több kisgyermeknél 

tapasztalható idegrendszeri éretlen-
ség. Ez a fogalom nagyon ijesztően 
hat a szülőkre, amikor meghallják 
tőlünk. Felmerülnek kérdések: mi-
től éretlen, mulasztottak-e valamit 
kisgyermekük nevelésénél? Fontos 
előre tisztázni, hogy az idegrendszer 
éretlensége számos esetben ép in-
telligenciájú gyerekeket érint.
A korai feltárás gyorsabb eredményt 
hoz és hatékonyabb is a fejlesztőmunka. Tudatos megfi-
gyeléssel a Szülők is felfedezhetnek erre utaló jeleket: 
JELEK: Az egyik, ha a gyerek észlelésén tapasztalunk 
furcsaságokat, pld. úgy tűnik, hogy nem lát vagy hall jól. 
Beszélünk hozzá és úgy tűnik ,,nem ér rá figyelni ránk”, 
nem érti mit kérünk.  Ez gyakran nem a látó- vagy a hal-
lószerv betegségét jelzi, hanem a látás vagy a hallás idegi 
szabályozásának éretlenségét, vagyis a látott/hallott infor-
máció nem jut el akadálytalanul az agyba. Az is előfordul, 
hogy az inger eljut, de nem érkezik rá megfelelő válaszre-
akció. Sokszor a figyelemzavar hátterében is ezek a jelen-
ségek állnak. Másik fő jelenség, ha a gyermek furcsán, 
kissé rendezetlenül, labilisan mozog, ügyetlen. Mozgá-
sai ,,darabosak”, pontatlanok, ügyetlenek. 
Nagyon fontos a korai szűrés, a probléma korai felfede-
zése, mert 0-6 éves korig a leghatékonyabb a kezelés. 
Később az iskolai életben már párhuzamosan zajlik az 
idegrendszer (tehát minden képesség kialakulásának táp-
talaja) fejlesztése, és a konkrét tananyag elsajátítása. Ez a 
feladat nagyon megterhelő és gyakran lelki problémákat 
is von magával. 
Az idegrendszeri éretlenséget mozgásfejlesztő trénin-
gekkel (DSGM, TSMT, Alapozó terápia)  lehet leghaté-
konyabban segíteni, továbbá ráépülő egyénre szabott 
készségfejlesztéssel. A mozgásterápiának van egy korai 
előzetese, amelyet csak babamasszázsként emlegetünk 
(DSGM). Ez valójában nem masszázs, hanem olyan 
szakszerű külső ingert kap a baba, amelyre mind az ideg-
rendszer, mind az izmok kedvezően reagálnak, így segít 
a további fejlődésben, vagy a túl laza, vagy feszes izmok 
egészséges állapotának elérésében.

A Gyermekvár óvodában az 
Alapozó terápiát és a ráépülő 
készség-képesség fejlesztést biz-
tosítjuk a rászoruló gyermekek 
számára.

Mitől alakul ki az idegrendszeri 
éretlenség, mit tehetünk ellene? 
Számos esetben a terhesség alatt, 
a születés körül, vagy a születés 
után merül fel valami, olykor egé-

szen aprónak tűnő momentum, ami a későbbi problémát 
előidézi. De sajnos vannak esetek, amikor minden rend-
ben és a környezeti hatások azok, amik tesznek a har-
monikus fejlődés ellen. Amikor gyermekünk megérkezik, 
az idegrendszere még nagyon nagy változások előtt áll. 
Változatos hálózat alakul ki, amiben segíthetünk, vagy 
árthatunk. Fontos, hogy sok tapintás érje. Odaadó esti 
fürdőzések, cirógatás, masszírozás, hideg, meleg, puha 
kemény stb. tapasztalatokat éljen meg. Fontos az anya 
hangja, éneke, a családtagok jelenléte, na meg a sok moz-
gásos inger (lengetések, ringatások, lóbálások, forgások 
és hasonlók). És az egyik legfontosabb szempont: ne si-
essünk sehova! Minden anya kiműveli magát a gyermek-
vállalás időszakában, hogy mit mikor kell a gyermekének 
csinálnia. Gondolok itt a fejemelés, kúszás, mászás stb. 
fázisaira.  Soha ne erőltessük a következő fázist, mert a 
gyerek mindent addig gyakorol, amíg arra szüksége van. 
Segíthetünk egy-egy vonzó tárggyal, amit el kell érnie, 
vagy bármilyen kreatív technikával, amivel úgymond 
helyzetbe hozzuk őt, de a mozgást ő maga végezze, ne a 
szülők végezzék el rajta! Lényegében ő egy nagyon befo-
gadó kisember. Számos módon kommunikálhatunk vele. 
Élő szóval, tapintással, és látáson keresztül is. Tegyük is 
meg mindet!
Összességében úgy gondolom, hogy az anyai ösztönök 
és egy kis tudatosság azzal fűszerezve, hogy kérdéseinket 
illetékes szakembereknek (gyermekorvos, védőnő, óvo-
dapedagógus)  feltegyük, nagy sikert hozhat a megelőzés 
és a beavatkozás terén is.

Vagyon	Tünde,	
gyógypedagógus

2014. március

Gyermekorvos rendelés
Dr.Kovács Ákos
Hernád, Fő u. 150/a Tel.: 29-374-425
Újhartyán, Fő u.26. Tel.: 29-372-019
E-mail: akos.kovacs@gmail.com

Rendelés: 
             Hernád              Újhartyán
Hétfő  08.00 -11.00           13.00 - 15.00

Kedd  11.00 - 14.00     08.00 - 10.00
Szerda     08.30 – 10.30   11.00 - 13.00
Csütörtök 15.00 - 17.00    08.00 - 10.00 
Péntek   11.00 - 13.00               08.00 - 10.00      
 
Tel.: 30/933-19-78

Tanácsadás
Újhartyán: Hétfő  12.00-13.00
Hernád: csütörtök 13.00-15.00
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Kisbácsról jött vendégeink

2014. március

Szép város Kolozsvár, majd ott lakunk a Szamosnál” minden ma-
gyarnak ismerős sor, a már magyar nóták közé is sorolható dal 
Kálmán Imre Marica grófnőjében épp kilencven éve Bécsben 
hangzik el először, a fáma szerint már másnap énekelték az ut-
cán a bécsiek, természetesen németül. Aki élőben nem láthatta, 
higgyen neki, igen, Kolozsvár gyönyörű. Abban a szerencsében 
részesülhettem, hogy személyesen meggyőződhettem erről, 
évtizedekkel ezelőtt az ott többször ideiglenesen is megjelenő 
Magyar Szó c. újságnak is rajzolhattam és jelenhettek meg ben-
ne szerény munkáim. Ami fontosabb, hogy hasonló véleményt 
formálhattak a Pátria kórus tagjai is. E szép magyar város eléré-
séhez a magyar határt mondjuk Ártándnál át kell lépnünk és 
Nagyvárad felé indulva majd azon túl mintegy 170 km-t meg-
tenni, hogy meggyőződhessünk a dal igazáról (hadd jegyezzem 
meg azt is ennek kapcsán, hogy az egyetlen ország vagyunk a 
világon, ami saját magát veszi körbe). Ott találhatjuk Kisbács te-
lepülést is, amely úgy nőtt össze a várossal mint például Gyál 
Budapesttel. Kisbács most fontos szereplője volt két napig Új-
hartyánnak is. 2014 február 23-án, az újhartyáni templomban 
a rendszerint 10 órai kezdésnél fél órával előbb gyülekezett 
az érdeklődők, hívők csoportja, hisz a mise előtt meghirdetett 
koncerttel indult aznap a program. A ministránsi felolvasás a 
megszokottól eltérően plébánosunk, János atya azon történel-
mi bejelentésével folytatódott, hogy templomunk fennállásá-
nak 235 éve alatt nem volt példa arra, hogy nem katolikus pap 
tartott volna szentbeszédet e falak közt, és most OLáh József, 
az erdélyi gyülekezet pásztora személyében protestáns lelkész 
folytathatta a liturgiát. Kevésbé napi aktualitáshoz kötődött a 
lelkész úr beszéde, inkább állandóbb érvényű jelenséget tag-
lalt, de ezt olyan alig utánozható közvetlenséggel, hogy Őt hall-
gatva személyesen is érintve érezhettük magunkat. Ezt a szinte 
magától értetődően teremtett hangulatot nem megbontva 
mondta el záróbeszédét János atya is és engedte útjára gyüle-
kezetét. A szertartás alatt is a nagyszerű erdélyi kórus énekelt, 
a zenei élményt fokozták a lelkész két gyermekének kimagasló 
színvonalú hangszeres produkciói, Oláh Boglárka zongorán és 
Oláh Mátyás csellón játszott. Ennek a szép délelőttnek, és a hoz-
zá tartozó eseményeknek szoros köze van a mi Pátria kórusunk-
nak, akik a Salon Brass Quintettel együtt - tavaly pünkösdkor - 
vendégszerepeltek a kisbácsi kórustalálkozón. Ezt a látogatást 
viszonozta most az erdélyiek csapata. A leírt eseményeket meg-
előzte az előző napon, szombaton érkező vendégek fogadására 
megrendezett vacsora, de településünk meghatározó értékei-
vel is ismerkedhettek, így került sor az újhartyáni óvodára vagy 

a mise után a tájházunk bemutatására. Az esti vacsorára az isko-
lánkban került sor, ahol a jó ízű (szó szerint is) társalgást több-
szöri közös éneklés tette gazdagabbá, ahol egyszer – az elkez-
dett dal egyedüli ismerete okán - Oláh József szólóban énekelt 
olyan lenyűgöző előadásban, hogy a személyemet leszámítva 
a zenét tehetségesen gyakorló közönség, de a közvetlen köze-
lembe ülő olyan nagyszerű zenészek mint Jasper Lóránt és Joó 
Tibor is láthatóan elismerően hallgatták végig a rögtönzött pro-
dukciót. Még sok apró sztorival színesíthetném e beszámolót, 
de az egész hangulatát jobban illusztrálhatom végül egy Újhar-
tyánban pingpongozó, e játékban sokunkat elpáholó, nyugdí-
jas „Doki” barátomtól kapott körlevélből idézett szívbemarkoló 
történettel, amit egy magyar motoros írt le. Hozzátenném a 
könnyebb tájékozódás érdekében, hogy a már említett magyar 
határátkelő és az itt most következő cselekmény helyszínét adó 
Székelyderzs község között a térképen képzeletben húzható 
vonalnak épp a középpontjában helyezkedik el Kisbács, ahon-
nan érkeztek e jegyzet főszereplői. Következzen akkor végül 
szép illusztrációként a magyar motoros beszámolója: túrázá-
saink során a székelyderzsi Erődtemplom falánál induláshoz 
készülődtünk, amikor megállt mellettünk egy fekete ruhás, 
fejkendős, hajlott hátú néni. Egészséget kívánt, majd megkér-
dezte, honnan jöttünk. Amikor válaszoltunk, ezt kérdezte: - És 
Magyarország tényleg olyan szép, amilyennek mondják? Nem 
várta meg a választ, hanem hiba nélkül elmondta Petőfi Sándor: 
A Magyar Nemzet c. versét, majd folytatta: - Mondják, miért írt 
ez a Petőfi ilyeneket? Azután elmondta, hogy 88 éves az idén. 
És hogy fogadjunk el tőle valamit. A szatyrában volt pár tojás és 
négy, azaz négy szelet kalács. Ebből kettőt nekünk adott, hogy 
osszuk el. Egészséget kívánt, és elcsoszogott. 
...Én pedig leültem a székelyderzsi Erődtemplom falához, és 
olyat tettem, ami nem illik bele egy 40 körüli, erősen borostás 
túramotorosról alkotott képbe. Sírtam. És arra gondoltam, hogy 
az itthoni, magukat bal-, és jobboldalinak nevező, megosztó 
politikusok csak egyetlen egyszer jönnének el ide, és hallgat-
nák meg, ahogy egy 88 éves, görbe hátú öregasszony őszintén 
Petőfit szaval a boltból hazafelé, és négy szelet kalácsból kettőt 
odaad vadidegen embereknek…  Ennyit a magyar motorostól 
és vele biztos egyetértve (aki közreadta a verset is), arra kérem 
az e sorokat olvasót, hogy keresse meg és olvassa el az említett 
Petőfi verset most. A székelyderzsiekért, a kisbácsiakért és ma-
gunkért. Megéri.     

Závodszky Ferenc
(fotó: Rizmajer Ildikó)
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Újhartyán betelepítése

1764. február 20-án írta ki I.Grassalkovich Antal a Hartyáni 
pusztákra telepítési hirdetményét. Falu épülhet a töröktől ki-
pusztított Duna-Tisza közén, a homoktengerben, erdők, mo-
csarak között. Feltétel: ne kunyhókat, hanem rendes, rende-
zett házakat építsenek a betelepülők, szabályos rendben, nem 
ott, ahol éppen akarnak. 
Nagyon sok kedvezménnyel járt ez a honalapítóknak, így 1764-
től megkezdődött az ide vándorlás. 

Újhartyán azóta is mérnökien tervezett, úgynevezett sakktáblasze-
rű falu, zárt, párhuzamos utcákkal, merőleges közökkel. Őseink kü-
lönböző helyekről jöttek új hazát keresni: legtöbben a Donauwörth 
és Ulm közötti Svábföld kis falvainak lakói és gyermekeik. Nem 
közvetlenül onnan érkeztek, hanem Soroksárról, Dunaharasztiról, 
Taksonyból és Szigetújfaluból, az ulmi hajó oda vitte őket először, 
s 20-40 év után jöttek Újhartyánba. Hozták nyelvüket, szokásaikat, 
esetleg eszközeiket és földművelő kultúrájukat. 
Jöttek még szlovák és magyar nevű családok is, de ők voltak ke-
vesebben. 
Az első gyermek: Fajth György már 1765-ben itt született. A 
Fajth család a német Bergheimből való. A sváb falvak, ahonnan 
származunk: Gremheim, Tapfheim, Blindheim, Donaumünster, 
Wolperstetten. 

Most az első évek (1800 előtti) betelepülőit szeretném bemu-
tatni. Főleg azokat, kiknek utódai ma is itt élnek. Voltak olyan 
alapítók is, akik időközben máshová települtek. Visszaköltöztek 
Harasztiba, Taksonyba, Soroksárra, tovább költöztek Bercelre, 
Vecsésre. 
Segítségemre volt Scheiling Péter diplomadolgozata és a nagy 
„vastag” könyv (Az Újhartyáni családok származási könyve 
1778-1880 között), ami 1880-ig tartalmazza Újhartyán összes 
anyakönyvi adatát. 

Családok:  
 
Arláth János (1724. Dunaharaszti – 1798. Újhartyán)  
Felesége: Hoser Katalin (1728. Taksony)
Esküvőjük: 1752. Dunaharaszti     
Már 1770-ben itt született 10. gyermekük: Viktória.  
 
Donner (Tunner család eredeti neve)
Tunner Márton (1763 – 1819. Újhartyán) 
Felesége: Réder Anna Mária (1764. Dunaharaszti – 1819.Újhartyán)
Esküvőjük: 1784. Dunaharaszti  
Első gyermekük: Katalin már itt született. 

Aschenbrenner József (1767 – 1841 Újhartyán)   
Felesége: Holl Erzsébet (1770. Szigetújfalu – 1834. Újhartyán) 
Esküvőjük: 1787. Szigetújfalu 
Az 5. gyemekük: András már itt született 1799-ben.  
 
Bacsik {Batsik} János (1765 – 1842 Újhartyán)   
Felesége: Zsolnai Anna (1770 – 1846 Újhartyán)
Esküvőjük: 1790. Újhartyán  
1. gyermekük: Anna már itt született 1792-ben. 

Becker Ferenc       
Felesége: Heffler Erzsébet (1753. Soroksár) 
Esküvőjük: 1771. előtt 
1771-ben már itt született 1. gyermekük: Anna Mária

Ekrik Bálint {Ekrich} (1757. Szigetújfalu – 1833. Újhartyán) 
Felesége: Kurz Dorottya (1755. Löffelsterz – 1827 
Újhartyán)  
Esküvőjük: 1777. Szigetújfalu
8. gyermekük már itt született, György 1792-ben. 
 
Fajth János {Veit, Vait} (1709 -)   
Felesége: Hoser Margit (1727. Taksony)  
Esküvőjük: 1745. Dunaharaszti  

A Hoser család Gremheimből származik; 1774-ben jöttek 9 gyerekkel 
Újhartyánba.  

Fajth Ferenc (1724 Dunaharaszti - )    
Felesége: Natz Lucia (1728 Soroksár) 
Esküvőjük: 1750. Soroksár  
8. gyermekük 1765-ben itt született első hartyáni szülöttként.  
Fajth Ferenc édesapja a svábföldi Bergheimből való.  
 
Fajth János (1747. Taksony – 1819. Újhartyán)   
Felesége: Szaller Katalin (1752 – 1802. Újhartyán)
Esküvőjük: 1771. Soroksár  
A Szaller {Seiler, Saller} család Gremheimből származik.
1772-ben már első gyermekük, Antal itt született. 

Herrmann János (1748. Soroksár – 1829. Újhartyán) 
Felesége: Schwab Erzsébet (1749. Soroksár) 
Esküvőjük: 1774. Soroksár 
Harmadik gyermekük, Henrik már itt született. 
A Hermann család: Rot an der Rot-Ellwangenből származik. 

Kaldenecker {Kaltenecker, Kaltenegger} Boldizsár 
(1703. Gremheim – 1739. Dunaharaszti)         
Felesége: Szaller Mária (1704. Gremheim - 1774. Dunaharaszti)
Esküvőjük: 1727. Gremheim 
Az 1. gyermekük, István Dunaharasztiban született. István 4 
gyermekével jött Újhartyánba 1767-ben. 
Az 5. gyermek, Lipót már itt született. 
István 10 gyermeke és utódaik a hartyáni Kaldeneckerek ősei. 

Kaldenecker József (1735. Gremheim – 1795. Újhartyán) 
Felesége: Strohmayer Mária Terézia 
(1740. Dunaharaszti – 1793. Újhartyán)
Esküvőjük: 1759. Dunaharaszti 
9. gyermekük, József már itt született. 
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Keindl {Keindel} Jakab (1747. Soroksár – 1794. Újhartyán) 
Felesége: Wiedemann Mária (1749. Taksony – 1782. Újhartyán) 
Esküvőjük: 1769. Soroksár 
A 4. gyermekük, József már itt született. 
A Keindl család a bajor Binswangenből származik. 

Komjáti Márton – jegyző (1761 – 1813. Újhartyán) 
Felesége: Fajth Katalin (1760. Taksony)
Esküvőjük: 1779. Újhartyán
Első gyermekük, Katalin már itt született 1780-ban. 

Lauter Antal (1721. Donaumünster)
Első házassága: Ramel Mária 
(1724. Dunaharaszti – 1778. Dunaharaszti)
Esküvőjük: 1745. Dunaharaszti
11. gyermekük, Katalin már Újhartyánban született. 

Lauter Lénárd (1764. Dunaharaszti – 1836. Újhartyán) 
Felesége: Kaldenecker Rozina 
(1766. Dunaharaszti – 1814. Újhartyán) 
Esküvőjük: 1784. Újhartyán
Az első gyermekük, Mátyás már itt született. 

Mészáros Lőrinc (1736 – 1801 Újhartyán) 
Felesége: Malanek Mária
Esküvőjük: 1783. előtt
Gyermekük, Lőrinc 1783-ban itt született. 

Kleineisel Lénárd (1768. Szigetújfalu)
Felesége: Stocker Teréz (1769. Szigetújfalu – 1815. Újhartyán) 
Esküvőjük: 1788. Szigetszentmárton
6. gyermekük, Katalin már itt született. 
Stocker Mária Terézia édesapja a luxemburgi Brabantból származik.

Klötzel János (1754. Soroksár – 1825. Újhartyán)
Felesége: Blutzer Anna (1758. Soroksár – 1800. Újhartyán)
Esküvőjük: 1776. Soroksár
3. gyermekük, Tamás már 1780-ban itt született.

Koblenz Márton (1764 – 1804. Újhartyán) 
Felesége: Postar Éva (1761. Ecser – 1831. Újhartyán) 
Esküvőjük: 1782. Újhartyán
Az első gyermekük, Erzsébet már itt született. 

Lang Sebestyén (1754. Soroksár – 1819. Újhartyán) 
Első felesége: Glas Éva (1754. Soroksár – 1792. Soroksár)
Esküvőjük: 1776. Soroksár 
6 gyermekük született. 
Lang Sebestyén (1754. Soroksár – 1819. Újhartyán)
Második felesége: Hiemer Anna Mária (1761) 
Esküvőjük: 1792. Soroksár 
3. gyermekük, József már Újhartyánban született 1799-ben. 

Köles Henrik (1760.)
Felesége: Kaldenecker Mária (1761. Dunaharaszti) 
Esküvőjük: 1780. Újhartyán
Első gyermekük, Erzsébet 1781-ben már itt született. 

Mönich Mihály (1740. In Neubrunn bei Würzburg) 
Felesége: Schenk Teréz (1746. Soroksár – 1802. Újhartyán)
Esküvőjük: 1766. Soroksár
1788-ban In Neubrunn bei Würzburgból 
jöttek 9 gyermekkel Újhartyánba. 
Fiuk, Péter már itt házasodott 1792-benWaltner Annával és Tamás
fiuk szintén 1792-ben Beibelbeck Margittal. 
A többi gyermek is itt házasodott.

Peheim Bertalan (1723 – 1798. Újhartyán) 
Felesége: Bucher Anna (1734 – 1814. Újhartyán) 
Esküvőjük: 1767. előtt
Első gyermekük, Ferenc már itt született 1767-ben. 

Reisch Jakab (1751. Pesthidegkút – 1807. Újhartyán) 
Felesége: Durst Anna Margit (1753. Pesthidegkút)
Esküvőjük: 1774. Pesthidegkút
3. gyermekük, Antal 1783-ban itt született. 
Az ő családjukból származik a falu első orvosa. 

Rizmajer György {Riesmeier, Rißmajer} (1731. Dunaharaszti – 
1804. Újhartyán) 
Felesége: Reimentshofer Anna Mária (1730. Gremheim)
Esküvőjük: 1751. Dunaharaszti 
8. gyermekük, János Márton már itt született 1767-ben. 
A Rizmajer ősök Tapfheimből származnak. 

Rizmajer Antal {György fia} (1756. Dunaharaszti – 1812. Újhartyán) 
Első felesége: Wiedemann Anna (1757. Dunaharaszti – 1789. 
Újhartyán) 
Esküvőjük: 1777. Újhartyán 
Második felesége: Spiegel Viktória (1771 – 1831. Újhartyán) 
Esküvőjük: 1789. Újhartyán
A két feleségtől 13 gyermek mind Újhartyánon született. 

Szaller János György (1740. Taksony – 1803. Újhartyán)
Felesége: Pehl Anna (1743. Soroksár)
Esküvőjük: 1762. Soroksár
7. gyermekük, Erzsébet már itt született 1777-ben. 

Schenk István (1752. Soroksár – 1819. Újhartyán) 
Második házassága: Trapp Anna Mária (1757. Taksony – 1794. 
Újhartyán)
Esküvőjük: 1777. Taksony
2. gyermekük, Anna már itt született 1781-ben. 

Schmidt Henrik (1762. Soroksár – 1812. Újhartyán) 
Felesége: Fink Erzsébet (1768 – 1837. Újhartyán)
Esküvőjük: 1785. Újhartyán
Első gyermekük, József itt született. 

Svébis {Schwäbischer} József (1767 – 1831. Újhartyán)
Felesége: Ott Anna Dorottya (1770. Soroksár – 1839. Újhartyán)
Esküvőjük: 1787. Újhartyán
Első gyermekük, Margit már itt született. 

Seidenleder Ulrik (1762) 
Felesége: Arláth Mária Terézia (1767. Dunaharaszti – 1814. 
Újhartyán) 
Esküvőjük: 1787. Újhartyán
Első gyermekük, József 1788-ban született Újhartyánban. 

Surman György 
Felesége: Juhász Erzsébet 
Esküvőjük: 1780.
Első gyermek: Anna, 1780. 
A Surman család Kakucsra költözik, de Újhartyánban 
anyakönyvezték őket. 

Waltner János Márton (1740. Dunaharaszti – 1810. Dunaharaszti) 
Második házassága: Hermann Viktória (1736 – 1784. Újhartyán)
Esküvőjük: 1771. Újhartyán
Két gyermekük született Újhartyánban:
1773. Marianna
1779. József

Zumpf {Zunft} Mihály (1773. Taksony – 1841. Újhartyán) 
Felesége: Kaldenecker Erzsébet (1779. Újhartyán – 1835. Újhartyán) 
Esküvőjük: 1795. Újhartyán
Mind a 11 gyermekük itt született. 

Ezek a családok voltak Újhartyán alapítói. 250 éve élünk itt. 
Reméljük, őseink jól döntöttek annak idején, mára már ez a hazánk 
és építjük tovább az utódainknak. 

Köszönjük nekik!  
 

Majer Ferencné 
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Jubileumi évünk
Február 20-án nagy 
eseményt ünnepel-
hettünk Városköz-
pont pinceklubjában, 
ugyanis ezen a napon 
nyitottuk meg hi-
vatalosan a 2014-es 
Grassalkovich évet.  250 
éve ezen a napon je-
lent meg Grassalkovich 
Antalnak „a nagy te-
lepítőnek” a hartyáni 
puszták betelepítésé-
ről szóló hirdetménye, 
amely mindannyiunk 
életére kihatással van.
Most szeretnénk egy 
kis ízelítőt nyújtani 
előadásunkból, hogy 
minél többen megis-
merjék Újhartyán bete-
lepítésének történetét.

Buda 1686-os felszabadítása és a törökök kiűzését követően a Ma-
gyar Királyság elnéptelenedett, az ország középső része szinte lakat-
lanná vált. A császári udvar elhatározta, hogy ezt a népességhiányt 
német ajkúak szerevezett betelepítésével oldja meg. Bár a 18. szá-
zadban folyamatosan érkeztek németek az országba, a betelepí-
tés mégis 3 nagy és két kisebb hullámra osztható. ( III. Károly,Mária 
Terézia,és II. József uralkodása idején) a telepesek az úgynevezett 
„ Ulmer Schachtelokon”= ulmi skatulya( 26 m hosszú és 4 m szé-
les hajó) vágtak neki a hosszú útnak. Fontos megemlíteni, hogy 
csak kisebb részük volt valójában is sváb, de a mi őseink valójában 
is az Ulmtól 70 km-re fekvő Svábföldről Többek között Gremheim, 
Blindheim, Tapfheim településekről és ezeknek környékéről szár-
maznak. Az Ulmból menetrendszerűen induló hajók kb. 150 fé-
rőhelyesek voltak és még megálltak Regensburgban, Passauban 
és Bécsben is. Mi is csábította őket az ismeretlenbe? Németország 
széttagoltságából adódóan földesurak sanyargatták őket, az örökö-
södési törvényeknek megfelelően csak egy fiú örökölte a teljes va-
gyont és őseink esetében a spanyol örökösödési háború (1701-14) 
szintén hozzájárult ahhoz, hogy a hosszú és bizonytalan út mellett 
döntöttek. A magyarországi földesurak különböző privilégiumokkal 
(adómentesség, ingyen telek, föld) csábítottak a németeket elnépte-
lenedett területeikre, településeire.  
Őseink Soroksáron, Dunaharasztiban és Taksonyban szálltak le a 
Schachtelről, ebből építették fel első házaikat. A betelepülők itt meg-
házasodtak, családot alapítottak. A következő generáció, szóval az ő 
gyerekeik voltak azok, akik továbbálltak.(másodlagos betelepülés) 
tehát addig éltek itt még meg nem jelent 1764-ben február 20-án 
a Hartyáni puszták betelepítéséről szóló hirdetmény, melyet Gróf 
Grasalkovich Antal adott ki. 
Gróf Grassalkovich Antal(1694-1771) volt, aki kiemelte a családot 
az ismeretlenségből, rövid idő alatt mesébe illő karriert csinált. Má-
ria Terézia bizalmasa volt, tőle kapott grófi címet is. Grassalkovich a 
Nyitra vármegyében fekvő Ürményben született. Édesapja gyaraki 
nemes Grassalkovich János. 1727-től az Újszerzeményi Bizottság 
elnöke lett, amely a török uralom alól felszabadult országrész bir-
tokügyeinek intézésére jött létre Bécsben. Ezt a pozícióját nagyon 

alaposa kihasználta birtokainak növelésére és nagy területekre tett 
szert. Pest megyében. 7 új községet telepített. Újhartyánt, Soroksárt, 
Vecsést, Kartalt, Kakucsot, és Tatárszentgyörgyöt. A telepítésének 
sikerességét tükrözi, hogy a birtokai telepített jobbágyok többsége 
végleg ott maradt, annak ellenére, hogy ebben az időben általános 
volt, hogy a betelítéskor nyújtott adókedvezmény lejártával a lakók 
továbbálltak. 1771-ben a nagy telepítő meghalt, hatalmas vagyonát 
fia II. Grassalkovich Antal (1734-1794) örökölte, hűen követte apját, 
nagyon sokat adakozott, többek között a hartyáni templomot (1776) 

is ő építtette, és az iskolát (1781) is ő alapította. Fia III. Grassalkovich 
Antal (1771-1841) halálával férfi ágon kihalt a család.
Grassalkovich telepítési hirdetményéből, ami első pillantásra szem-
betűnik: a jobbágytelkek túlméretezettsége (egy-egy jobbágytelek-
re 81 hold volt az ígéret, de a valóságban 50 holdat kaptak az ideér-
kezők: ez 40 házhelyre volt elegendő. Továbbá nem tartoztak nem 
tartoztak robottal a földesúr felé Eredetileg egy évi adómentességet 
nyújtott (amit később meghosszabbított) Viszont kikötötte, hogy 
házakat csak a kimért telken, utcára nézve lehetett építeni, továbbá 
tilos volt kunyhó és földház építése (Hartyán telkeinek nagysága, 
rendezettsége a mai napig sem változott)  
Az első 10 évben 139 családnév (Ebből 51 magyar, 52 német, 24 
szlovák, 12 bizonytalan) majd 1804-ben már csak 99 fordul elő a Sári 
anyakönyvekben „ex Hartyán” megjelöléssel. Sokan továbbálltak és 
újak is érkeztek. Összesen 35 család élte meg a 21. századot. Főképp 
a magyar és a szlovák családok álltak tovább, a község elnémetese-
dett. Akár évi 30%-ot is kitett a népességnövekedés, amely az 1840-
es évekre lelassult, de nem szűnt meg.
A következő évszázadokban Újhartyán tovább gyarapodott, épült, szé-
pült, ami az itt élő emberek szorgalmának köszönhető. Mi sem mutatja 
ezt jobban, mint hogy Újhartyán 250 év alatt elérte a városi rangot.

Nádas Barbara
Majeczki Martin

Köszönjük annak, aki adója 1%-val támogatja az Újhartyán Ha-
gyományőrzése a Jövőért Alapítványt. 
Adószám: 18675160-1-13 Számlaszám: 65500068-30049588-
53000012 (Örkényi Takarékszövetkezet Újhartyáni Kirendeltsége) 
Fontosabb törekvéseink: - a sváb kultúra helyi értékeinek felkuta-
tása, ápolása - ifjúsági szervezetek támogatása - a német nyelv el-
sajátítása - a sváb zene és énekkultúra hagyományainak ápolása. 

Az Alapítvány kuratóriuma

2014. március

gróf Grassalkovich Antal
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Német vendégek Újhartyánban

A DONI HŐSÖKRE EMLÉKEZTÜNK

Jubileumi évünkben  Német vendégeket fogadunk városunkban.
Az idei évben három német küldöttség látogat Újhartyánba.
 A sort Tapfheim-i vendégeink nyitják, ők június 20-án érkeznek  
és reményeink szerint részt vesznek  az Úrnapi körmeneten, va-
lamint fúvószenekaruk koncertet ad  Újhartyánban. Azzal a nem 
titkolt szándékkal  látogatnak hozzánk, hogy Freiberghez hason-
lóan  a közeli jövőben  partnerkapcsolatot  létesítsenek velünk. 
Polgármesterük Karl Malz Úr már több alkalommal ellátogatott  
Újhartyánba, legutóbb  a Hartyánfeszten-havasi kürtön- fellépő-
ként is közreműködött. 
Több Újhartyáni család ősei  Tapfheim környékéről származnak, 
ezért különleges jelentőségű, hogy betelepítésünk  250. évfordu-
lóján vendégeket üdvözölhetünk az őshazából.

Freiberg-i vendégeink július 3-án látogatnak el hozzánk, az ed-
digi legnagyobb létszámú küldöttséggel, közel 80 vendég  jelezte 
érkezését. Freiberg és Újhartyán  Önkormányzata  2013-ban a 
Freiberg-i Városházán kötötte meg a testvérvárosi  kapcsolatról 
szóló megállapodását. Jövetelük egyik fontos apropója, hogy  
ünnepélyes keretek között Újhartyánban is aláírásra kerüljön 
az együttműködési dokumentum. Ezenkívül az idelátogató 
Freiberg-i zenekarok-civil csoportok az Újhartyáni  együttesek-
kel karöltve ,változatos programokkal fogják színesíteni Újhar-
tyán kultúrális életét.

Bad Nenndorf-i barátaink- a városi fúvószenekar valamint a 
Rotrőcke tánccsoport tagjai-már hazajáró vendégeknek számíta-
nak Újhartyánban. Velük immár 19 éve ápol  szoros kapcsolatot  
a Sváb parti zenekar és a Hercel  tánccsoport.
Szeptemberben  a Hartyánfesztre érkeznek Újhartyánba és a kul-
turális programok résztvevőiként reményeink szerint szép élmé-
nyekkel gazdagítják a rendezvényre látogatókat.

Tóth Antal

A Belvárosi Baglyok Nótakör kezdeményezésére emléknapot szer-
veztünk a doni áttörés 71. évfordulóján.
Tudomásunk van róla, hogy számos újhartyáni család nagypapá-
ja szenvedett itt hősi halált vagy testi- és lelki sérülést.
Aztán, hogy eddig méltatlanul nem emlékeztünk rájuk, ehhez köze 
van a hajdani kommunista rezsimnek, akik ,,a fasiszták oldalán,  a 
Szovjetunió ellen harcoló „katonákként megbélyegezték őket, és tit-
kolniuk kellett, hogy helytálltak a Don-kanyarban. Ezekre a megbé-
lyegzésekre, titkokra jellemző, hogy átsugárzott napjainkra is.
Mai tudomásunk szerint a kint harcoló és véráldozatot hozó magyar 
katonák hősök voltak.
Elgondolkodtató az is, hogy a magyar történelem legnagyobb em-
berveszteségét okozó háborús eseményéről csak úgy ,,foghegyről” 
beszéltünk.
A számok tükrében csak annyit , hogy a kivezényelt 200 ezer katoná-
ból, mindössze 60 ezer láthatta még a magyar hazát.
Talán fölfogni is nehéz, hogy többvárosnyi ember pusztult el az 
orosz golyózáporban, és a 40 fokos hidegben a végtelen hómezőkön, 
ezzel fájdalmat és gyötrelmet okozva árva gyermekeknek és hadiöz-
vegyeknek.
Január 12-én a Hősök terén, a megemlékezés napján fújó metsző 
szél hál’istennek egy percig sem emlékeztetett az orosz „zimára”.
Lauter Antal vezérletével elénekeltünk néhány  háborúban, hábo-

rúról képződött dalt, 
s Hornyák Zoltán 
átütő erejű versére az 
emlékezők könny-
csatornáját átjárta az 
emlékezés.
Fail Mihály, - aki 
életének első évében 
veszítette el édesapját 
a háborúban - már a 
családi veszteség szo-
morú valóságáról énekelt.
A rendezvény színvonalát jelentősen emelte a Dabasról érkezett ko-
rabeli katonáknak öltözött díszőrség.
Igazából az emlékezésre, az áldozatokként is hősiesen helytállók tisz-
telete ad okot.
A közelmúltban a Honvédelmi Minisztérium, a Tudományos Aka-
démia  és a Történelmi Társulat ez ügyben konferenciát tartott.
Itt felmerült a közvéleményben élő téves hiedelmek eloszlatásának 
igénye. 2015. január 12-én újra várjuk Önöket a doni áttörés em-
léknapján!

Surman András

2014. március

1. Tapfheim 
polgármestere a 
Hartyánfeszten 
/2013/

2. Freibergi 
barátaink és a 
hartyáni csapat    
/2014/

3. Bad  
Nenndorfi  
táncosok a  
Hartyánfeszten 
/2010/
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Nagyböjt
Jézus annyira szeret minket, hogy feláldozta magát értünk a 

kereszten. A kereszt ezért az isteni szeretet jele. A szeretet meg-
törte a bűn és a Sátán erejét. Ám a kereszt a megváltás jele is. 
Jézus önként belépett a halál börtönébe, hogy kihozza onnan 
testvéreit. 

Hamvazószerdával kezdődik a negyvennapos nagyböjti idő. 
A pap szentelt hamuval jelöli meg homlokunkat: Emlékezz em-
ber, por vagy és porrá leszel! 

Imával, szentgyónással és böjttel készülünk húsvétra. 
Böjt? Mégis hogyan? 
1. Étkezésünk: a falánkok, habzsolók- egyenek kevesebbet: 

a kisétkűek, finnyáskodók, egészségüket elhanyagolók- 
egyenek többet, rendszeresebben, tudatosabban óvva tes-
tük épségét.

2. Szenvedélyeink: a dohányosok- szívjanak kevesebbet; az 
alkoholt, édességet stb. kedvelők- mérsékeljék az italt, a 
nyalánkságokat; a gyorshajtók- közlekedjenek szabályo-
san: a sokat beszélők – néha hallgassanak el, s figyeljenek 
oda másokra; a hallgatagon, mogorván félrehúzódók- ked-
vesen szólítsanak meg másokat.

3. Mások: a megszólást, pletykát kedvelők: jót vagy semmit 
másokról; az önzők és mások kárára ügyeskedők- legalább 
néhányszor naponta legyenek előzékenyek másokkal; az 
úrhatnám, parancsolgató természetűek- engedjék érvé-
nyesülni a többiek szempontjait, kívánságát.

4. Munkánk: a felületességre vagy lustaságra hajlamosak- vé-
gezzék el a munkájukat idejében, alaposan. A megbízha-
tatlanok, feledékenyek- most minden ígéretüket teljesítsék 
pontosan. A közös munkákból magukat kihúzók- önként 
vállaljanak nagyobb részt a közös feladatokból. 

5. Kapcsolataink: az elrontott munkahelyi kapcsolatokból- 
legalább egyet próbáljunk rendezni. A szűkebb és tágabb 
családon belül- legyünk kedvesek és figyelmesek ahhoz, 
akit mostanában elhanyagoltunk, vagy akivel összefeszül-
tünk: írjunk meg néhány régóta halogatott levelet.

6. Imádságos életünk: hetente legalább egy csöndes órát 
szánjunk elmélkedésre, imádságos együttlétre Istennel. Es-
ténként gondosabban, kitűzött sajátos szempontjaink sze-
rint, lelkiismeretvizsgálatban gondoljuk át a napot. Heten-
te egyszer hétköznap is igyekezzünk elmenni szentmisére.

7. Egyházunk: akiknek van rendszeres feladatuk, felelőssé-
gük, megbízatásuk egyházközségükben, közösségükben- 
végezzék különös odaadással, gonddal, a jobbulás és jobbí-
tás szándékával. Akiket csak vasárnapi szentmise kapcsol 
az egyházhoz- keressenek legalább egy alkalmat, amikor 
egyházközségükért, másokért tesznek is valamit, legalább 
néhány órát rááldozni erre a munkára.

A felsorolást mindegyikünk egyénileg folytathatja tovább, sa-
ját adottságaihoz, lehetőségeihez, hibáihoz igazodva. www.
veszpremhittan.hu/letoltes_dok2/10otletbojtre.doc

A három szent nap Jézus szenvedését, halálát, és feltáma-
dását idézi emlékezetünkbe. Nagycsütörtök: az Oltáriszentség 
alapításának ünnepe. Nagypéntek: Jézus kereszthalálával ki-
nyilvánítja megváltó szeretetét. Nagyszombat: az égő gyertya 
jelképezi a halhatatlan Jézust. Ilyenkor újítjuk meg keresztségi 
fogadalmunkat. Húsvétvasárnap: ez a nap Urunk feltámadá-

sának dicsőséges ünnepe. Jézus megdicsőült testtel kilépett sír-
jából. Többé a halál nem uralkodik rajta. Nekünk is megígérte: 
Aki bennem hisz, ha meghal is, élni fog.

Ünnepeink
Minden pénteken ½ 5-től keresztutat végzünk.
Március 25.(kedd) Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepe
Április 13.  Virágvasárnap 10 órakor Passió, szentmise
Április 17.  Nagycsütörtök – Utolsó vacsora 

  8 órától templomtakarítás, díszítés 6 órakor szentmise
Április 18.  Nagypéntek 3 órakor Keresztút, Passió, Igeliturgia
Április 19.  Nagyszombat 8-6 óráig szentségimádás
 6 órakor szentmise, körmenet
Április 20.  Húsvétvasárnap 10 órakor ételszentelés, szentmise
Április 21.  Húsvéthétfő 6 órakor szentmise
Június 8.  Pünkösdvasárnap 10 órakor Elsőáldozás
Június 22.  Úrnap 10 órakor szentmise, körmenet
Június 27.   (péntek) Jézus Szentséges Szívének ünnepe 6 óra-

kor szentmise

Egyházközségünk életével kapcsolatos további naprakész infor-
mációkért látogasson el honlapunkra:
www.ujhartyaniplebania.hu                                                                     

 GFJR

2014. március

(Római Katolikus templomunk a 2014-es jubileumi  
évünkben  díszkivilágítást kapott )
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Kancsár Patrik

A NAGY KALAND

Kancsár Patrik vagyok Angliából. Hét hó-
napja élek itt Warringtonban, és ez alatt 
rengeteg dolog történt velem, azt sem tu-
dom, hol kezdjem.
Amikor kiérkeztem, nem beszéltem ango-
lul, és ha tudtam is pár mondatot, féltem 
megszólalni. Az első mondatom az volt: 
„I would like a cake”- ami annyit jelent 
kérek egy süteményt. (anya ugyanis azt 
mondta, hogy csak akkor vehetem meg, ha 
én kérem) Úgy izgultam ,a szívem a tor-
komban dobogott  Később megembereltem 
magam, mert ha kellett valami, mondjuk 
Mekiből valami  akkor kénytelen voltam 
kérni. Szóval így kezdődött az angol tár-
salgásom. 
A sulitól nagyon féltem. Nem tudtam 
milyenek a tanárok, milyenek az angol 
gyerekek, és hogy fogom megérteni őket.  
Ráadásul itt 5 évesen kezdik a sulit így én most 12 évesen 7. 
évfolyamban járok, ami itt már szakközép iskola első osztálya.  
Az iskolám neve Patgate University.  Szóval első nap felvettem 
az iskola egyenruháját, és besétáltam. Láttam hogy a gyerekek 
sorban állnak, de azt sem tudtam nekem hova kell állni.  Egy 
tanár néni segített, aki később az angol magántanárom lett. Itt 
ugyanis úgy működik, ha valaki nem érti az anyagot vagy nem 
tud angolul, kap egy magántanárt fél évre.  Szóval  néha magán-
órákra jártam néha pedig rendes órákra. Eleinte nagyon furcsa 
volt. Nem tudtam beszélgetni senkivel, és nem sokat értettem.  
Kaptam egy kis kéziszótárt és úgy próbáltam kikeresni amit 
akartam mondani.  Persze voltak  vicces helyzetek.  Sok külföl-
di  jár ide. A legjobb barátom például Holland, és Hamidnak 
hívják, a másik pedig Filip és Ő lengyel.  Az órák nagyon érde-
kesek, a kedvencem a Dráma. Amikor még nem beszéltem jól, 
egy játszottunk egy színdarabot, amiben én voltam a rendőr.. 
odamentem a fiúhoz,  megbilincseltem és csak annyit mondtam 
STOP.. mindenki nagyon nevetett. Szóval viccesek ezek az órák. 
A kémia is jó, a tanárom nagyon szeret robbangatni.  Tanulunk 
zenélni, táncolni, tornán mindig más sportot próbálunk ki, pl 
. rögbizünk, bokszolunk, vagy focizunk.  Van még Design óra, 
amin eleinte főztünk, most pedig faragunk.  Van idegen nyelvek 
óra, most Spanyolt tanulunk. Nagyon szeretem! Persze itt is van 
történelem, angol , matek,  biosz és számítógép. Igazából minden 
óra nagyon érdekes, és ami a legjobb: NINCS HÁZI FELADAT! 
Itt nagyon sok szünet van év közben, de nyáron csak egy hónap. 
Szeptemberben elvittek minket  kalandtáborba egy hétre.  Az na-
gyon jó volt. Minden nap mást csináltunk: Quadoztunk, Gokar-
toztunk, vívtunk, barlangászatunk, és falat is másztunk amiről 
utána le kellett csúszni egy kötélen. Nagyon félelmetes volt, de 
nagyon jó. A szüleim egy hétig azt sem tudták élek-e. 
Itt Angliában egyébként az emberek viccesen öltöznek, és sok 
furcsa külsejű ember él itt. A suliba még egy Ogre is jár. (vagyis 
úgy néz ki) néha pizsamába mennek az utcára, vagy jelmezbe. 

A házak egyformák. minden ház piros.  
A buszok is pirosak, és van amelyik eme-
letes. A kormány a másik oldalon van, és 
az úton is az ellenkező oldalon mennek 
mint nálunk. A templomban nem csak 
imádkozni, de falat mászni is lehet. És 
ami nagyon jó. hogy rengeteg játszótér 
van, sok csúszdával kötélmászókkal és 
gördeszka pályákkal. 
Holloween itt nagy ünnep. Mindenki 
beöltözik vicces ijesztő jelmezekbe, és 
a gyerekek kopogtatnak házról házra.  
Mi is mentünk, és nagyon vicces volt. Azt 
kell mondani hogy Trickot treat. ami azt 
jelenti . csokit vagy csalunk. Nagyon sok 
csokit gyűjtöttem.
Az időjárás minden nap ugyan olyan. 
Nappal süt a nap, csiripelnek a madarak, 
és nyílnak a virágok még télen is. De este 

majdnem mindig esik az eső. 
Szóval sok furcsa dolog van itt, de nagyon izgalmas és érdekes. 
Jól érzem itt magam, de persze hiányoznak a régi barátok, a csa-
lád, a mama sütije, és a kiskutyám ODI.  Nemsokára megyek 
haza, és meglátogatlak titeket. 

Majd még jelentkezem, üdv mindenkinek  Kancsár Patrik.
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Ajánlja fel adója  1%-át helyi alapítványok számára!
Minden adózó a bevallási év május 20-ig juttathatja el az adóha-
tósághoz rendelkező nyilatkozatát, így az azok egyéni vállalko-
zók és áfa fizetésére kötelezett magánszemélyek is, akik különben 
február 15-ig teljesítik adóbevallásukat. Az adó 1 %-a  2014. év-
ben olyan civil szervezetek részére ajánlható fel, amely minimum 
két éve működik, tehát 2012. január elseje előtt alakult. A kiemel-
kedően közhasznú szervezetek tekintetében egy éves működés 
a feltétel, tehát azok jogosultak, mely szervezetek 2012. január 
első napjától, vagy régebben működnek.  A felajánlóknak lehe-
tőségük van arra, hogy a támogatni kívánt alapítvány, szervezet 
tevékenységének utánanézzen, ha van honlapjuk azon keresztül 
tájékozódjon tevékenységükről, így könnyen meg lehet győződni 
arról, hogy a felajánlott összeg jó helyre kerül-e, illetve milyen 
célra használják majd fel.
Újhartyán Község Önkormányzata által létrehozott alapítvá-
nyok, közalapítványok :
1. „ Egy csepp öröklét” Közalapítvány 
Székhelye: 2367 Újhartyán, Fő u. 21.
Adószáma: 18693922-1-13
Számlaszáma: 65500068-30017705-54000002
Kuratórium tagjai:
 Elnök:  Majer György
 Tag: Klemencz Györgyné
 Tag:  Cserna András
 Tag:  Majer Ferencné
 Tag:  Klemencz Tiborné
Felügyelő Bizottság tagjai:
 Elnök: Wojniczky László
 Tag: Dormány László
 Tag: Schulcz István

2. Újhartyán Közbiztonságáért Közalapítvány 
Székhelye: 2367 Újhartyán, Fő u. 21.
/Ezen alapítvány támogatásával segítheti 
az újhartyáni Örző-Védö kft. munkáját,
és technikai fejlesztését is!/
 
Adószáma: 18699416-1-13
Számlaszáma: 65500068-30035672-54000007

Kuratórium tagjai:
 Elnök:  Streifer András
 Tag: Dormány László
 Tag:  Rizmajer Lőrinc
 Tag:  Kulima Péter

Felügyelő Bizottság tagjai:
 Elnök: Petrányi Pál
 Tag: Surman András
 Tag: Cserna Antal

1. Újhartyán Hagyományőrzése a jövőért
Székhelye: 2367 Újhartyán, Fő u. 21.
Adószáma: 18675160-1-13
Számlaszáma: 65500068-30049588-53000012

Kuratórium tagjai:
Elnök:   Lauter Antal
Tag: Kaldeneckerné Szaller Ilona
Tag:     Márton Antalné

Tájékoztatjuk Önöket, az Önkormányzathoz 2014. évre fizetendő adók első félévi részleté-
nek határidejéről és befizetési szálaszámokról:
1. Gépjárműadó
Határidő:2014.03.17.
Számlaszám:65500068-00057347-51150136
2. Helyi Iparűzési adó:
Határidő:2014.03.17.
Számlaszám: 65500068-00057347-51150057
3. Magánszemélyek kommunális adója:
Határidő:2014.03.17.
Számlaszám: 65500068-00057347-51150026
4. Építményadó:
Határidő:2014.03.17.
Számlaszám: 65500068-00057347-51150002
5. Telekadó:
Határidő:2014.03.17.
Számlaszám: 65500068-00057347-51150019
6. 2013. évi talajterhelési díjbevallás és befizetés:
Határidő:2014.03.31.
Számlaszám: 65500068-00057347-51150088
A késedelmes fizetés miatt felszámolt pótlékot a 65500068-00057347-51150071 szám-
laszámra, míg a kiszabott bírságot a 65500068-00057347-51150064 számú számlára kell 
megfizetni.
Amennyiben  az adófizetéssel kapcsolatban bármilyen problémájuk merül fel, úgy a Pol-
gármesteri Hivatal Adócsoportját kereshetik személyesen, vagy telefonon, a 06-29/573-551, 
vagy 372-133/15. 

GFG.
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TISZTELT ADÓZÓK! Támogassa adója  

1 %-val,  
a helyi kulturális 

értékek,
hagyományok  

őrzését,művelését, 
feldolgozását  

segítő 

HERCEL Sváb 
Hagyományőrző 

Egyesületet
 

Adószám: 
18701328-1-13
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„Rossz szomszédság török átok” írja arany János Fülemile című 
versében, pedig egy jó szomszédságnak számtalan előnye van. A jó 
– rossz szomszédi viszony nem csak az embereknél és az állatoknál 
figyelhető meg, hanem a növényeknél is jelentős szerepet játszik. 
Tavasszal, veteményezés előtt nem árt tudni, hogy egyes növények 
segítik mások növekedését azáltal, hogy vonzzák a hasznos rovaro-
kat, vagy elűzik a kártevőket. Más növények tápanyagot szolgáltat-
nak vagy akadályozzák a kártevők vagy gyomok szaporodását. 
A megfelelő növénytársítással vegyszerek nélkül növelhetjük a ter-
méshozamot, vagy csökkenthetjük, ha olyan növényeket ültetünk 
egymás mellé, amelyek nem kedvelik egymás közelségét. 
Némely növény társítása csak az egyik félnek kedvez. Például a pa-
radicsom jobban növekszik a répa mellett, de elnyomhatja azt, a bab 
pedig kielégíti a sárgarépa magas nitrogénigényét. 
A felsoroltakon kívül még szá-
mos társnövény létezik. A para-
dicsom köré ültetett bazsalikom 
akár 20%-kal is növelheti a ter-
méshozamot, a rozmaring elűzi 
a káposztalegyet, a bársonyvirág 
(büdöske) és a körömvirág pedig 
távol tartja a fonálférgeket és a le-
véltetveket. 
Ha ezekre a kapcsolatokra oda-
figyelünk, eredményesebb lesz a 
kertészkedésünk is!

Hornyákné Zajácz Éva

A leggyakoribb növénytársítások

Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért  Alapítvány közérdekű felhívása!
Sérelmek a pszichiátrián
Ha Önnel vagy ismerősével, hozzátartozójával pszichiátriai 
kezelése során visszaélést követtek el, illetve ha tudomása van 
ilyen esetről (jogtalan beszállítás, szexuális zaklatás, bántalma-
zás, gyógyszer túladagolás stb.), írja meg panaszát a következő 
címre, vagy hívja az alábbi telefonszámot: 

Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány
Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182.
Telefon: 06 (1) 342-63-55, 06-70-330-5384
E-mail: info@cchr.hu
Weboldal: www.emberijogok.hu
Minden információt bizalmasan kezelünk!”

 Pszichiátriai szerek viselkedési problémákra?

Ha gyermeke „tanulási problémára” vagy „viselkedési rend-
ellenesség” miatt pszichiátriai szereket szed, és úgy érzi, hogy 
a gyermek állapota semmit sem változott vagy rosszabbodott 
emiatt, keresse az Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért 
Alapítványt. Az alapítványtól ingyenes tájékoztató kiadvány is 
kérhető a hiperaktivitás témájában.
Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182.
Telefon: 06 (1) 342-63-55, 06-70-330-5384
E-mail: info@cchr.hu
Weboldal: www.emberijogok.hu
Minden információt bizalmasan kezelünk!”

Szomszédolás, avagy az eredményes kertészkedés titkai
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HÁLAADÁS
Sok embernek talán az amerikai „Pulykaünnep” jut eszébe er-
ről a szóról. Ebben az írásban nem erről lesz szó. Ennél sokkal 
szebb ünnep az Újhartyáni búcsú idején szokásos Terményhá-
laadás a templomban, de még mindig nem erről szeretnék szót 
ejteni. 
A kifejezés eredeti értelmére szeretném felhívni a figyelmet. 
Mi magyarok hajlamosak vagyunk, hogy mindig mindenben 
a rosszat látjuk, szüntelenül panaszkodunk, sírunk, rívunk, és 
úgy egyáltalán legtöbbször félig üres az a bizonyos pohár. Elég 
nagy dolognak kellett történnie az én életemben is ahhoz, hogy 
változtassak ezen. Idén nyáron a terhességem vége felé még ja-
vában félig üres volt a pohár nálam is. Sokszor panaszkodtam, 
mert diétázni kellett, mert naponta kellett mérnem, a vérnyo-
másomat, a vércukromat, időre ettem, sűrűbben kellett orvos-
hoz járnom, és egyáltalán mindig mindenem fájt, állandóan fá-
radt voltam, és a festők sem értek oda időre, hogy készen legyen 
a felújítás a baba érkezésére.
Aztán szeptember 20-án, megszületetett a kisfiam Attila, és 
gyökerestül forgatott fel mindent, amit eddig a világról és ma-
gamról gondoltam. ÉS itt jön a lényeg: a kisfiam tanított meg 
arra,hogy nem csak akkor kell Istenhez fohászkodni, amikor 
bajban vagyunk, hanem minden nap, hálát kell adnunk azért,  
amit kaptunk. Hálás vagyok, hogy egészséges a fiam, mindene 
megvan, érzelmileg és anyagilag is biztonságban nőhet fel. Há-
lás vagyok, hogy sír, mert tudom, hogy tud kommunikálni, és 
hálás vagyok, ha tele van a pelus, mert azt jelenti, hogy jól mű-
ködik az emésztése. Hálás vagyok, hogy jó alvó, mert így el tu-
dom látni a háztartást, nem szorulok mások segítségére, de há-
lás vagyok, amikor jönnek a rokonok és besegítenek, mert így 
tudom, hogy még mindig összetartó a családom. Hálás vagyok, 
hogy vannak nagyszülei, és csak remélni tudom, hogy egyszer 
én is nagymama lehetek. Hálás vagyok, hogy vidám, boldog 
kisbabám van, mert ez számomra azt jelenti, hogy jól végzem a 
dolgom, mert az én dolgom most elsősorban az, hogy anya és 
feleség legyek. És persze nem utolsósorban hálás vagyok, hogy 
egy olyan férj áll mellettem, mint a gyermekem apja, hisz, aho-
gyan a frázis mondja: Nélküle ez nem jöhetett volna létre. 

Így a tavasz természetet megújító sugárzását érezve , talán még 
fontosabb, hogy  hálát adjak a Teremtőnek is gyermekemért, az 
örömért,a karjaimba zárt mosolygó jövőnkért. 

Budai Nyiri Margó

Rendezvénynaptár 2014 
Március 5  Hamvazó szerda
Március 14  1848-49 Forradalom és Szabadságharc megünneplése
Április 13  Virágvasárnap Passióéneklés
Április 18  Nagypénteki passióéneklés
Április 19  Feltámadási körmenet fúvószenekarral
Június 8  Pünkösd 
Június 22  Úrnapi körmenet fúvószenekarral
Június 20-22  Tapfheim település vendégei
Július 3-4-5-6  Freiberg am Neckar vendégek - partnerkapcsolat megerősítése
Július 31  Ifjúsági szálláshely és közösségi műhely átadása
Augusztus 20  Újhartyán várossá nyilvánításának ünnepe, évfordulója
  Betelepítési emlékmű avatás, Grassalkovich tér avatás
Szeptember 7  Hartyánfeszt-Bad Nenndorfi zenekar Újhartyánban
Szeptember 13  Kárikittyom Újhartyánban
Október 22  1956-os forradalom és szabadságharc ünnepe
Október 26  Hartyáni búcsú
November 30  Advent első vasárnapja
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Az újhartyáni ŐRZŐ-VÉDŐ kft. felhívása.
 

Felhívjuk a Tisztelt  lakosok figyelmét.hogy tevékenységi
körünk kibővül riasztó rendszerek kiépítésével. 

Az ingatlanok és a riasztó rendszerek telepítésének   
felmérését cégünk akciósan magára vállalja!

Hívjon, segítünk: 06-70-9421490

„Járjatok be minden földet,
Melyet isten megteremtett,
S nem akadtok bizonyára
A magyar nemzet párjára.

.....
Oh hazám ,mikor fogsz ismét
Tenni egy sugárt, egy kis fényt

Megrozsdásodott nevedre?
Mikor ébredsz önérzetre?”

 
/Részelet Petöfi Sándor

„A Magyar Nemzet”  c.költeményéből/


