


Biztosan sokan látták a szentmiséken az oltár mellé kihelye-
zett felújított ólomkeretes, festett Szent Franciska mozaik ab-
lakot, ennek történetéről kérdezem János atyát.

Honnan az ötlet az ólmozott üvegablakok cseréjére?
–   Már sok embernek mutattam a templom pincéjében 

évtizedek óta sarokban fekvő, régi színes ablakok ma-
radványait, gondoltam, fel kéne újítani őket.

Mikor bontották ki és tették helyére a mostani üvegeket?
–   Az idősebbek úgy emlékeznek, talán a háborúban sé-

rültek meg, kaptak lövedéket az ablakok. Azután Ottó 
atya cseréltette ki a mostani üvegekre.

Mikor készül el a felújítás? Egyáltalán, mely szentek nevét vi-
selték az ablakok?

–   Az Újhartyáni Egyházközség az elmúlt évben szerző-
dést kötött a templom négy darab ólmozott üvegab-
lakának restaurálására, melyek remélhetően a tavasszal 
elkészülnek.

Szent Franciska  ablak  2,25 m2

Szent Alajos  ablak  3,42 m2

Nepomuki Szent János  ablak  3,42 m2

B. Szent Károly  ablak  3,41 m2

A munkafolyamat a következő lépéseket tartalmazza:
–   a templom pincéjében lévő ólmozott üvegek szállításra való 

előkészítése, műterembe szállítása
–   az üvegtáblák összeállítása, pontos méretek felvétele, pau-

zálás előkészítése
–   hiányok pótlása, 
–   újra ólmozás, helyszínre szállítás,
–   restaurálási dokumentáció elkészítése

Van-e utalás a Historia Domusban (Újhartyán egyháztörténe-
tében) arra, hogy kinek a kezdeményezéséből és mikor kerül-
tek behelyezésre eredetileg az ólomüveg ablakok?
–   Igen, a nevezett könyv 1902. évi leírásában találtam rá utalást. 

Íme:
„A régi egyszerű ablakok helyt adnak művésziesen festett újak-
nak. A 800 korona összegű költséget négy nemes lélek viselte, 
névleg: kakucsi Liebner József kegyúr, Schubert Rozina, özv. 
Rötzer Ferencné és Molnár János. Az ablakok az egész templom-
nak új alakot nyújtottak, mely körülmény nagyban kelti fel az 
emberben a fokozottabb áhítatot és emeli fel az imádkozó szívet 
Istenhez. Örök hála mindenki részéről a nemes lelkű adakozók-
nak.”

Mikor követheti Újhartyán község lakossága a „négy nemes 
lélek” példáját? Mikor járulhatunk hozzá e kezdeményezés tá-
mogatásához?
–   Amikor a munkálatok befejeződnek, időben fogom hirdetni.

Köszönöm a beszélgetést.
       

Lauter Antal
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POLgáRMESTERi KöSZöNTő

Tisztelt Olvasó!
A világ néha kifordul sarkaiból. Az ilyen 
események eredménye gyökeres változás 
egy vagy több ország, esetleg földrész 
életében. 1848-ban a „népek tavaszán” 
Európa bolydult fel, s a forradalmi hevület 
március idusán elérte hazánkat is.
„Egy szóvá s egy érzelemmé
Olvadt össze a haza,
Az érzelem „lelkesűlés”,
A szó „szabadság” vala.”
- írja Petőfi néhány hónappal később A márciusi ifjak c. versében. A 
forradalom néhány kulcsfogalma ott van ebben a pár sorban: összeol-
vadás, lelkesülés, szabadság. Ritka pillanat, mikor egy nemzet minden 
tagja igazán összefog, s egy cél motivál mindenkit. Ezen ritka történel-
mi pillanatok egyike volt március 15., melyet egy folyamat követett, 
ami új alapokra helyezte a következő 160 év történetét. Ezek az ala-
pok végül olyannyira megszilárdultak, hogy ma teljesen természetes 
számunkra a szabadság, s nem is gondolunk bele, hogy ez nem volt 
mindig így. A „márciusi ifjak” harcoltak a szabadságért, a maiak pedig 
nehezen éli át a helyzetet.
ismerős az ünnep, s egyben kicsit idegen. Egészen kicsi korunktól 
kezdve minden évben előkerül otthon a kokárda valamelyik fiókból; az 
óvodában a rajzlap, a hurkapálcika és a piros-fehér-zöld ceruza; általá-
nos iskolában a Nemzeti dal, s a korabeli naplórészletek; középiskolá-
ban pedig az emlékek, a kérdések, a történelemkönyvek és lexikonok. 
Hogy is volt? Mi is történt pontosan 48-ban? 
Petőfi, Jókai, Vasvári, Táncsics, Kossuth, Nemzeti dal, 12 pont, Pilvax, 
majd rengeteg csata. Ez mindenkinek eszébe jut, sokaknak sajnos csak 
ez, s elveszik a lényeg. Elfelejtjük, hogy a hangsúly a reformokon van, 
hogy ennek a polgári forradalomnak a vezéralakjai radikális változáso-
kat akartak elérni, s hogy az áprilisi törvények, melyeket alkotmány-
ként is értelmezhetünk, milyen fontosak voltak a haladás szempontjá-
ból, ami e korban óriási léptékben történt.
A politikai, gazdasági és társadalmi tényezők összefüggéseit meg-
ismerve tudjuk csak megérteni a folyamat jelentőségét. Ezek az ösz-
szefüggések adnak értelmet  az ünnepnek, amit sokan sokféleképen 
fogalmaznak meg: „más, mint a többi”, „szeretem március 15.-ét”, 
„kötelező ünnep”,  „megható”, „csak egy a sok közül”, „nehéz átérezni a 
tartalmát”, „tisztelem a forradalmárokat”, „részt vettem volna a forra-
dalomban”, „felszínes”, „magyar önállósodás”, „ a béke, a szabadság, az 
egyetértés ünnepe”. Minél több ember véleményét halljuk, annál kü-
lönbözőbb látásmódokat ismerünk meg. Szinte nincs két egyforma 
meghatározás, mindenki mást emel ki – pozitív és negatív élményeket 
egyaránt. A különbségek okát lehet keresni a személyiségben, a törté-
nelmi tájékozottságban, az ünnepségek által kialakított képekben, de 
akárhonnan is ered, március 15.-ről továbbra is ilyen kettős kép fog élni 
az emberekben. 
Az értelmezésbeli különbségek ellenére azonban ez az a nap, aminek 
jelentősége semmilyen módon nem képezi vita tárgyát. Mindenki egy 
emberként elismeri az ünnepet, tiszteli a szabadságharc hős katonáit 
és a reformkor nagy politikusait. ők sem értettek egyet mindenben, 
de tudtak egymással tárgyalni, meghallgatva a másik fél véleményét 
is, s ha kellett, beismerték saját tévedéseiket. Nincs ember, aki ezeket 
az érdemeket lekicsinyelné, s így március 15. a forradalommal és a re-
formkorral azonosítva valóban az összefogás szimbólumává vált. 

Ez a forradalom tanúbizonyságát adta annak, hogy a magyar nemzet 
méltó a fennmaradásra és nem fog a herderi jóslatnak megfelelően 
beleolvadni a környező népekbe, s így nyom nélkül eltűnni. Nemzeti 
öntudatra ébredésünk korszaka kultúránk szépségét hangsúlyozva s 
azt tovább gazdagítva máig hatással van fejlődésünkre. Az országok 
ma egyre közelebb kerülnek egymáshoz a világban. Ebben a hatalmas 
közösségben fontos, hogy fel tudjuk mutatni értékeinket és ezekre az 
értékekre büszkének kell lennünk. Legyen március 15. ennek is az ün-
nepe. 
Az ünnep elmúltával pedig, mikor a kokárdák visszakerülnek a fiókba, 
törekedjünk arra, hogy ne csak egy év múlva jussanak eszünkbe újra 
ezek a gondolatok. Elmélkedjünk többet a forradalomról, hogy jobban 
megértsük, s így talán nem érzünk egy cseppnyi bizonytalanságot sem 
az ünnep tartalmát illetően. Márai Sándor így ír a hétköznapok ünne-
peiről: „Nem kell sok az emberi ünnephez. Minden napba belecsem-
pészhetsz valamilyen varázslatos elemet, megajándékozhatod magad 
egy könyv igazságának negyedórás élményével, valamilyen homályos 
fogalom megismerésének kielégülésével, környezeted vigasztalásával 
vagy felderítésével. Az élet gazdagabb lesz, ünnepibb és emberibb, ha 
megtöltöd a hétköznapok néhány percét a rendkívülivel, az emberivel, 
a jóindulatúval és az udvariassal; tehát az ünneppel.” Ennek jegyében 
ünnepeljünk hát minden nap, különösen most, március idusán.

Schulcz József polgármester

„Az élet gazdagabb lesz, ünnepibb és emberibb, ha megtöltöd a hétköznapok néhány percét a rendkívülivel,  
az emberivel, a jóindulatúval és az udvariassal; tehát az ünneppel.”

         /Márai Sándor/
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Újhartyán Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a 2012. 
évben 2 alkalommal ülésezett, és az alábbi döntések születtek: 

2012. január 24-én a Képviselő Testület:
– a 2012. évi szemétszállítási díj megállapításáról hozott ko-
rábbi rendeletét módosította (külön cikk alapján) 
– megállapította a 2012. évi köztisztviselőkkel szemben tá-
masztott teljesítményértékelési célokat,
– módosította a Szociális rendeletét. A szociális igazgatásról és 
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosításával 
megszűnt a helyi lakásfenntartási támogatás, így ki kell, hogy 
kerüljön  a helyi rendeletekből. 2012. január 1.-től csak norma-
tív lakásfenntartási támogatás adható.
– új utca nevet adott a Hunyadi és Kápolna utcák között újon-
nan kialakult, Petőfi S utcáról nyíló utcának. Az elnevezése: 
Csokonai utca.
– Új alapítványt hozott létre a testület: „Veled-Együtt a gyógyulá-
sért Alapítvány”. Az alapítvány székhelye: 2367 Újhartyán, Fő 
u. 21.   Az alapítvány kuratóriumi tagjai: Elnök: Fajth Kornél 
( 2367 Újhartyán, Mária u.) Tag: Kaldenecker Éva ( 2367 Új-
hartyán, Gödör u.) Tag: Kaldeneckerné Svébis Éva ( 2367 Új-
hartyán, Pilisi u. )  Tag: Fajth Andrásné ( 2367 Újhartyán, Szép 
utca) Az Alapítvány újhartyáni lakosokon a hirtelen kialakult 
betegségében nyújtana anyagi és egyéb eszközvételi segítséget. 
(pl. akadálymentesítés, vagy gyógytornász finanszírozása, stb.)

2012. február 15-én a Képviselő Testület:

- elfogadta a 2012. évi költségvetését. A költségvetés tartalmá-
ra vonatkozó alapelveket az Áht. 23.§ (2) bekezdése rögzíti. A 
költségvetési tervezés célja annak biztosítása, hogy tervezett 
bevételek közgazdaságilag megalapozottan, a tervezett kiadá-
sok kizárólag a közfeladatok megfelelő ellátásához szükséges 
mértékben kerüljenek jóváhagyásra. Az önkormányzat 2012. 
évi bevétele és kiadása 662.865.000.- Ft-ban számszerűsíthe-
tő, amely tartalmaz 25.000.000-Ft tartalék keretet. Bevételek 
bővebben: Helyi adókból származó bevétel: 316.450.000.-Ft, 
Központi költségvetési kapcsolatokból származó két legjelen-
tősebb forrásunk, az átengedett központi adók, illetve a norma-
tív állami hozzájárulások összege 2012. évben: 103.753.637.- Ft. 
Az átengedett központi adókon belül a meghatározó részarányt 
továbbra is a személyi jövedelemadó képviseli,( melynek hely-
ben maradó része továbbra is 8% ) 36.117.840.- Ft-t.  Jövedelem 
differenciálállás mérséklés címén 2012. évben -65.776.440.-Ft 
összeget vonnak el. 
Intézményi bevételeknél: 35.466.000.-Ft-os összeget  szám-
szerűsítettünk. Fejlesztési bevételek összesen:  96.695.000.- Ft, 
amely tartalmazza az Iskola energetikai beruházásra kapott ál-
lami támogatást, Ingatlan eladást, korábbi  szerződéséből eredő 
részletfizetést. Kiadások bővebben: A működési kiadás  ösz-
szességében 395.364.000 Ft. 

BETEKINTÉS A KÉPVISELŐ TESTÜLET MUNKÁJÁBA

A számok kialakításánál a 2011. évi központi szabályozás ön-
kormányzatokat érintő hatását, valamint a korábbi döntések 
2012-re gyakorolt hatásait, valamint az új Áht. előírásait vet-
tük figyelembe a következők szerint:
Önkormányzathoz tartozó szakfeladatok és kiadásaik:

•   Kulturális szakfeladat:   4.783.000 Ft
•   Idősek napközi otthonának működtetése:  3.952.000Ft
•   Közvilágítás:    6.864.000 Ft
•   Helyi utak fenntartása:   864.000 Ft
•   Sport:     1.058.000 Ft
•   Egészségügy:    2.042.000 Ft
•   Védőnő:    3.484.000 Ft
•   Orvosi ügyeleti központ:  22.243.000 Ft

•   Köztisztasági tevékenység:  4.624.000 Ft
•   Szociális feladatok:   22.352.000 Ft
•   Konyha:    33.153.000 Ft
•   Községgazdálkodás:   5.461.000 Ft
•   Közcélú foglalkoztatás   8.423.000 Ft
•   Civil szervezetek támogatása  5.205.000 Ft
•   Alapfokú zeneiskola támogatása  1.000.000 Ft
•   Szennyvízkezelés   3.620.000 Ft
•   Finanszírozási műveletek  158.837.000 Ft

Polgármesteri Hivatalhoz tartozó szakfeladatok és kiadásaik:
•   Önk jogalkotási feladatai:  8.578.000 Ft
•   Központi működtetésű feladatok:  104.016.000 Ft
•   Támogatások    3.204.000 Ft

2012. március

Intézmények költségvetési előirányzatai és normatívái felújítás, beruházás nélkül

Intézmény Feladatra jutó kiadási 
előirányzat

Feladathoz rendelt 
állami normatíva Működési bevétel Önkormányzatot 

terhelő kiadás

Óvoda 63 246    36 495      26 751    

Iskola 87 992    44 475    2 063    41 454    

Összesen 151 238    80 970    2 063    68 205    
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Költségvetési szervek és kiadásaik:
•   Német Nemzetiségi Általános Iskola: 87.992.000 Ft
•   Újhartyáni Német Nemzetiségi Óvoda 63.246.000 Ft

Felhalmozási jellegű kiadásokra a költségvetésben 
111.484.000-Ft-os összeget számszerűsítettünk. Ez csak a fej-

lesztési kiadást tartalmazza, konkrétan: Iskola Energetikai be-
ruházása, telekvétel, szennyvíztisztító előkészítő munkái. Fi-
nanszírozási jellegű kiadások: 158.837.000.-Ft.

– meghatározta az élelmezési nyersanyag költségeket az alábbi 
táblázat szerint:

– megalkotta a lakcímbejelentés helyi szabályairól szóló rende-
letét, amely rendelet alapján 2012. február 16-tól az egy főre 
eső lakrész mértéke ahova be lehet jelentkezni– a lakás alapte-
rületére és a nyilvántartás szerint oda már bejelentettek számá-
ra figyelemmel – nem éri el a tíz négyzetmétert.

–  megalkotásra került az új Közbeszerzési törvény szerint az 
Önkormányzat Közbeszerzési

Szabályzata. A Szabályzat értelmében továbbra is maradtak a 
Közbeszerzési Bíráló bizottság  teljes jogú tagjai:

1)  Csernáné Derdák Éva, elnök
2)  Kaldenecker Zoltán, tag
3)  Keindl Krisztina, tag.

– módosította a helyi Civil szervezetek számára a Támogatások 
pályázati eljárásának rendjéről szóló rendeletét. A módosítás 
értelmében ebben az évben 2.000.000.-Ft a keretösszeg, amely 
kiosztható. A kérelmeket két alkalommal lehet benyújtani a 
Kulturális Bizottságoz március 31-ig és szeptember 30-ig. Egy 
civil szervezet egy évben max. 200.000.-Ft összeget igényelhet 

Újhartyán község kulturális fejlődését szolgáló programok és 
rendezvények támogatására. A támogatás mértéke egy alka-
lomra legfeljebb 100.000.- Ft. 
– helyet biztosított az Egészségházban gyógy masszőr működé-
sének, amely a már működő fizikoterápiával együtt valósulhat 
meg, kiegészítve más egyéb egészségmegőrző (pl: akupunktú-
ra) tevékenységgel.
– szerződést köt egy helyi,  most diplomázó építész-tervező-
vel, aki diploma munkájával egybekötve elvégzi a „régi óvoda” 
épület áttervezését Közösségi házzá, amiben helyet kapnak az 
eddigi funkciók is.
– A Német Nemzetiségi Önkormányzat egy pályázati lehető-
ségre hívta fel a figyelmünket, a Magyarországi Németek Or-
szágos Önkormányzatának „étel kiszállítás kerekeken” című 
pályázatára, amely a német belügyminisztériumhoz benyúj-
tandó pályázati lehetőség. A nemzetiségi önkormányzat égisze 
alatt pályázatot nyújtunk be egy kisbusz vásárlására, melyhez az 
önerőt az önkormányzat biztosítja 

Schulcz József
polgármester

2012. március

Nyersanyagköltség 275.- Ft

Térítési díjak a nyersanyagköltség figyelembevételével

Térítési díjak Ft

Óvodás gyermek  380.- Ft

Óvodás gyermek tízórai + ebéd 315.- Ft

Napközis gyermek 485.- Ft

Menzás gyermek 295.- Ft

Tízórai + ebéd 395.- Ft

Kötelezően étkező felnőttek 690.- Ft

Engedéllyel étkező felnőttek 690.- Ft

Külső étkező felnőttek 690.- Ft

Nyugdíjas saját dolgozó 690.- Ft
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Eladó Újhartyán Község önkormányzata tulajdonában lévő 771 hrsz, Újhartyán, Akácfa u. 31. szám alatti, 110 m2 
alapterületű komfortos, egyedi helyiségfűtéssel ellátott, 40 m2 mellékhelyiséggel, lakható állapotban lévő ingatlan. 
Az ingatlan irányára: 6. 000. 000 Ft

Bővebb felvilágosítás: 06-29-372-133 telefonszámon 

ELADÓ Ingatlan

KÖZÜZEMI DÍJAK 
2012 évben

Az Országgyűlés 2012. január 1-től korlátozta az önkor-
mányzatok ár-megállapítási hatáskörét.
Hulladékgazdálkodási díj (szemétszállítási díj) tekint-
tében a díj mértéke nem haladhatja meg a 2011. év dec. 
31-én megállapított nettó díjat. így is magasabb össze-
get fogunk fizetni, hiszen az áfa 25%-ról 27%-ra emelke-
dett. A 2012. éves bruttó fizetendő szemétszállítási díj 
2.051.- Ft/hó/ingatlan, 1 db hulladékgyűjtő zsák ára, 
bruttó: 476.-Ft.

A Viziközmű-szolgáltatásokról alkotott törvényben 2012. 
január 1-től megszüntette az önkormányzatok víz és 
csatornadíjak ármegállapítására vonatkozó hatáskörét. 
Ezzel egyidejűleg –átmeneti rendelkezésként- meg-
határozta, hogy a miniszteri rendelet megjelenéséig a 
viziközmű szolgáltatók a 2011. dec. 31-én alkalmazott 
bruttó díjhoz képest 4,2 %-al megemelt díjat alkalmaz-
hatnak. Ezen jogszabályok figyelembevételével Újhar-
tyán Község önkormányzata 2011. dec. 15-én elfoga-
dott és életbe léptette víz és szennyvíz elvezetés díjait, 
amely érvényes 2012. évben: 

2012. március

Lakossági fogyasztó Közületi fogyasztó Közületi fogyasztó

O 13 mm-es mérő O 13-o 25-ös O 25 feletti

IVÓVÍZ

Alapdíj nettó 258,00 Ft /hó 448,00 Ft /hó 672,00 Ft /hó

+ 27 % ÁFA 69,66 Ft /hó 120,96 Ft /hó 181,44 Ft /hó

bruttó 327,66 Ft /hó 568,96 Ft /hó 853,44 Ft /hó

Fogyasztás után 
fizetendő nettó 257,00 Ft /m3 769,00 Ft /m3 769,00 Ft /m3

+27 % ÁFA 69,39 Ft /m3 207,63 Ft /m3 207,63 Ft /m3

bruttó 326,39 Ft /m3 976,63 Ft /m3 976,63 Ft /m3

CSATORNA

Alapdíj nettó 305 Ft /hó 406 Ft /hó 610 Ft /hó

+27 % ÁFA 82,35 Ft /hó 106,62 Ft /hó 164,70 Ft /hó

bruttó 378,35 Ft /hó 515,62 Ft /hó 774,70 Ft /hó

fogyasztás után 
fizetendő nettó 403,00 Ft /m3 915,00 Ft /m3 915,00 Ft /m3

+27 % ÁFA 108,81 Ft /m3 247,05 Ft /m3 247,05 Ft /m3

bruttó 511,81 Ft /m3 1.162,05 Ft /m3 1.162,05 Ft /m3

Schulcz József polgármester
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Nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásá-
nak, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. 
törvény dohánytermék fogyasztására és az azzal kapcsolatos 
szankciók alkalmazására vonatkozó rendelkezési – közérthe-
tően.

Teljes dohányzási tilalom:
1.   Közoktatási intézményben1 (pl. óvoda, általános iskola és 

középiskola) és a bejáratától számított 5 méteres távolságon 
belül,

2.   gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézményben (pl. bölcső-
de) és a bejáratától számított 5 méteres távolságon belül,

3.   egészségügyi szolgáltatónál (pl. kórház, rendelő) és ahol eü. 
szolgáltatást nyújtanak függetlenül az intézmény rendelte-
tésétől, és a bejáratától számított 5 méteres távolságon be-
lül, illetve a dohányzóhely az intézmény területén kívül úgy 
jelölhető ki, ha az egészségügyi szolgáltatást igénybevevők 
szokásos vagy szükségszerű útvonalától megfelelően elkü-
lönül,

4.   helyi közforgalomban közlekedő közösségi közlekedési 
eszközön, helyiérdekű vasúton, menetrend alapján belföldi 
helyközi közforgalomban közlekedő autóbuszon, valamint 
menetrend szerint közlekedő személyszállító vonaton (pl. 
HÉV, BKV, Volán és MÁV járatok),

5.   munkahely zárt légterű helyiségeiben
6.   közforgalmú intézmény2 zárt légterű helyiségeiben (füg-

getlenül attól, hogy a belépés esetleg feltételhez kötött, pl. 
zártkörű rendezvény) és a bejáratától számított 5 méteres 
távolságon belül,

7.   közterületi játszótereken, továbbá a játszóterek külső határ-
vonalától számított 5 méteres távolságon belül,

8.   a közforgalmú vasúti létesítmények és pálya tartozékainak 
személyforgalom számára megnyitott területein, megálló-
ban, várakozóhelyen, illetőleg helyiségben, valamint nyílt 
légterű megálló, várakozóhely esetén annak külső határ-
vonalától számított 5 méteres távolságon belül (ha a terület 
külső határvonala nem állapítható meg egyértelműen, akkor 
kijelölő táblától vagy más jelzéstől számított 5 méteres suga-
rú körnek megfelelő körzetben tilos dohányozni).

1 Intézmény: az épület és a telek együttesen, pl. étterem és a hozzá 
tartozó kerthelyiség.

2 Közforgalmú intézmény: az érintettek számára közfeladatot, 
illetőleg közérdekű vagy egyéb szolgáltatást, ellátást (a további-

akban együtt: szolgáltatás) végző természetes vagy jogi személy-
nek, illetőleg jogi személyiség nélküli szervezetnek a szolgálta-
tás, illetve az azzal összefüggő tevékenység biztosítására szolgáló 
létesítménye vagy egyéb eszköze, függetlenül attól, hogy az oda 
történő belépés a nyilvánosság számára teljesen szabad vagy va-
lamely feltétel teljesítéséhez kötött.

Csak kijelölt helyen megengedett a dohányzás:
A.)  nyílt légtérben kijelölt dohányzóhelyen:
1.   közforgalmú intézmény területén (pl. udvar)
2.   munkahelyen (pl. udvar)

B.)  zárt légtérben kijelölt dohányzóhelyen:
3.   büntetés-végrehajtási intézményekben a fogvatartottak – 

köztük a kóros elmeállapotúak számára,
4.  pszichiátriai intézetben a pszichiátriai betegek számára,
5.  a már működő szivarszobákban,
6.   zárttéri munkahelyen, ahol a munkahelyi klíma a külön jog-

szabályban meghatározott korrigált effektív hőmér-séklet 
24°C-ot meghaladja

7.   közterületnek minősülő, a gyalogosforgalom számára nyitva 
álló aluljárókban és egyéb, zárt légterű közforgalmú közle-
kedő összekötő terekben.

Kijelölés nélkül is megengedett dohányzás:
1.   a dohánytermék kereskedelmi bemutatója céljából létrejött 

rendezvényen,
2.   szállásszolgáltatást nyújtó intézmények kifejezetten dohány-

zóként

A tulajdonos/fenntartó/munkáltató döntésétől függően:
1.   Helyi Önkormányzat rendeletében közterületet nemdo-

hányzó közterületnek nyilváníthat.
2.   Magánforgalomban közlekedő közösségi közlekedési esz-

közön (pl. taxi, bérelt busz) a dohányzóhely kijelöléséről az 
üzembentartó dönt.

3.   Szórakoztató, vendéglátó szolgáltatást nyújtó közforgalmú 
intézmény üzemeltetője az intézményt nemdohányzó intéz-
ménnyé nyilváníthatja. Ebben az esetben dohányzóhelyet 
nyílt légtérben sem kell kijelölni.

4.   A munkáltató a munkahelyet nemdohányzó munkahellyé 
nyilváníthatja. Ebben az esetben a munkavállalók az intéz-
mény teljes területén nem dohányozhatnak, beleértve pl. az 
udvart is. A munkáltató az ügyfelek részére továbbra is köte-
les dohányzó helyet nyílt légtérben kijelölni.

A nemdohányzók védelmében
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Dohányzás tiltásának, illetve lehetőségének megjelölése:
A dohányzási korlátozással érintett, valamint a dohányzás-
ra kijelölt helyeket, helyiségeket, valamint közterületeket fel-
irat vagy más egyértelmű jelzés alkalmazásával – tűzvé-delmi 
szempontú tilalom esetén szabványos tiltó táblával, illetve pik-
togrammal – szembetűnő módon meg kell jelölni.      

Nemdohányzó intézmények, nemdohányzó munkahelyek 
esetén a nemdohányzó intézménnyé/nemdohányzó munka-
hellyé minősítés tényét jól látható és egyértelmű felirat vagy 
jelzés alkalmazásával kell feltüntetni. A „szembetűnő” valamint 
a „jól látható” és az „egyértelmű” kifejezések nem objektív kate-
góriák, ezért az ÁNTSZ honlapjáról (www.antsz.hu) letölthető 
feliratokat, illetve jelzéseket javasoljuk alkalmazásra. 

Dohányzóhely egészségügyi szolgáltatást nyújtó intéz-mény 
bejáratától számított 5 méteres távolságon kívül is csak úgy 
jelölhető ki, ha a dohányzóhely az egészségügyi szolgáltatást 
igénybevevők szokásos vagy szükségszerű útvonalától megfe-
lelően elkülönül.

A szórakoztató, vendéglátó szolgáltatást nyújtó közfor-galmú 
intézmények esetében a dohányzóhelyet a bejárat-tól számított 
5 méteres távolságon belül abban az esetben lehet kijelölni, ha 
az intézmény területén a nyílt légterű dohányzóhely kijelölésé-
nek feltételei a bejárattól számított 5 méteres távolságon kívül 
nem állnak fenn.

Zárt légterű dohányzóhely kijelölésekor, a dohányzóhely 
nemdohányzó helyiséggel azonos helyiségben nem jelöl-hető 
ki. Zárt légterű dohányzóhely esetén a megfelelő légcsere feltét-
eleit nyílászáró szerkezetekkel vagy egyéb műszaki berendezés 
felszerelésével biztosítani kell úgy, hogy dohányfüst a nemdo-
hányzó helyiségekbe ne juthasson be.

Intézkedések a dohányzási tilalmak, korlátozások megsérté-
se esetén:
A közforgalmú intézmény feladatkörében eljáró, valamint a 
közösségi közlekedési eszköz működtetésében hivatásszerűen 
közreműködő személy (a továbbiakban rendelkezésre jogosult) 
jogsértés észlelése esetén köteles:

1.  a jogsértés haladéktalan befejezésére felhívni a jogsér-tőt,
2.   annak eredménytelensége esetén felszólítani a közforgalmú 

intézmény, illetve a közlekedési eszköz elhagyására,
3.  eljárás lefolytatását kezdeményezni.

A közforgalmú intézmény belső szabályzatában meghatá-
rozott személlyel (ennek hiányában az intézmény vezető-
jével, üzemeltetőjével, a rendezvény szervezőjével, közoktatá-
si intézmény vezetőjével, illetve a munkál-tatóval) szemben 
el lehet tekinteni az egészségvédelmi bírság kiszabásától, ha a 
rendelkezésre jogosult a dohányzásra vonatkozó korlátozást 

megsértővel szemben felhívási, felszólítási, elhagyásra felhí-
vási, illetőleg eljárás indítási kötelezettségének bizonyíthatóan 
eleget tett.

Egészségvédelmi bírság:
Egészségvédelmi bírság csak azon dohányzással össze-függő 
tilalmak, korlátozások megsértése esetén, azon természetes 
személy ellen szabható ki, aki a cselekmény elkövetésekor 14. 
életévét betöltötte és saját jövede-lemmel rendelkezik.

A bírság mértéke:
1.   a természetes személlyel szemben, aki tiltott helyen dohány-

zik 20.000.-50.000. Ft
2.   az Nvt. betartásáért felelőssel szemben 100.000.-250.000. Ft
3.   az intézmény, szervezet, üzemeltető vagy gazdasági társaság 

esetében 1.000.000.-2.500.000. Ft

Egészségvédelmi bírság megfizetésének egyik módja a hely-
színen megállapított és kiszabott egészségvédelmi bírság: max. 
30.000. Ft, ha 30napon belül befizetésre kerül, ellenkező eset-
ben akár 50.000. Ft is lehet.

Eljárási határidők:
Egészségvédelmi bírság főszabályként a jogsértő maga-tartás-
ról való tudomásszerzést követő 6 hónapon belül alkalmazható, 
és a jogsértő magatartás tanúsításától szá-mított 1 éven túl nem 
szabható ki. 

Átmeneti rendelkezések:
A hatóság 2012. január 1. és 2012. március 31. között az el-
lenőrzést végző egészségügyi államigazgatási szerv (a megyei 
kormányhivatalok népegészségügyi szakigazgatási szervei) az 
egészségvédelmi bírság kiszabását mellőzi, ha a hatósági ellen-
őrzés során megállapított jogsértést megva-lósító cselekmény 
miatt 2011. december 31-én hatályos szabályok alapján bírság 
kiszabásának nem lett volna helye.

Kapcsolódó szabályok:
A társasházak és lakásszövetkezetek esetében az alábbi szabá-
lyok lépnek hatályba:

A házirend – a tulajdonostársak összes tulajdoni hányad sze-
rinti legalább négyötödös többséggel megállapított – eltérő ren-
delkezése hiányában tilos dohányozni a közös tulajdonban lévő 
zárt légterű épületrészekben, területeken, illetve helyiségekben.

Göndörné Frajka Gabriella
jegyző
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AZ ,,EGÉSZSÉGESEBB ÓVODÁK NEMZETKÖZI HÁLÓZATÁNAK” TAGJA LETT

A GYERMEKVÁR ÓVODA 

Riasztó statisztikai adatok jelzik társadalmunk egyik súlyos 
problémáját, a már fiatal felnőtt korban jelentkező, helytelen 
életmód következményeként kialakult betegségeket. Olyan 
világban élünk, amikor gyermekeinket és fejlődésüket rengeteg 
negatív hatás éri a rendszertelen és rossz minőségű táplálkozás 
által, a mozgásszegény életvitel-, és a stresszel, problémákkal 
terhelt családi élet által. Elcsépelt mondat, mégis örök igazság: 
Az ember legnagyobb értéke az egészsége… Hisszük, hogy 
az EgéSZSég értelmezése, tudatosítása a gyermekeinkben 
az egyik legfontosabb feladatunk, az egyedüli és helyes út 
számukra az egészséges, harmonikus, derűs felnőttkor felé. 
A Gyermekvár Óvoda Nevelőtestülete küldetésének 
érzi és ezzel együtt kiemelt feladatnak jelölte meg az 
egészségtudatos nevelés biztosítását. ,,Hadd terjedjen a jó,- 
vetni kell, bárki is arat.”(Lajos Atya)

Az ez irányú szakmai munkához februárban a ,,Téli 
projekt”-be ágyazott ,,Egészség héttel” kezdtünk. Az 
egészséghéten ez zajlott:

–   „Az egészség a testi (fizikai), a szellemi (pszichikus) és a 
társas-társadalmi (szociális) jólét állapota, nem csupán 
a betegség és nyomorékság hiánya.” (Egészségügyi 
Világszervezet) Testi-, lelki-, szociális egészség értel-
mezése óvodapedagógusok, dajkák részére

–   A testünk működése témakör feldolgozása a 
gyermekcsoportokban, az egészség fogalmának 
tudatosítása, az ételek szerepe a test működésében, 
ismeretlen étkeink: a csírák

–   Érzelmeink témakör feldolgozása, tudatosítottuk, hogy az 
ember jó és rossz érzelmei természetesek és zenés-vidám 
délelőttöt szerveztünk

–   Edzettség, állóképesség, erő, ügyesség témában a testi 
egészség jellemzőit tudatosítottuk

–   Egészségesebb óvodák nemzetközi hálózatának 
tagjává váltunk

Tehát számtalan érdekes és újszerű helyzettel találkoztak 
gyermekeink, partnereink: Aki az egészség héten érkezett 
az óvodába, egy kiskert tárult elé az aulában. A gyermekek 
ládákban fűszernövények magjaiból veteményest készítettek, 
és megtanultuk a csíráztatás módját is. Biocsírákat 
fogyasztottunk: búzacsíra-, vörös-here-, vöröskáposzta-, 
retek-, brokkoli csírakerült a tízórai mellé és salátát is 
készítettek belőle. A védőnő minden gyermek ápoltságát, 
gondozottságát ellenőrizte. Bevezettük a heti két testnevelés 
foglalkozást és átszerveztük a délelőtti napirendet. Nagy 
jelentőséggel bír minden szempontból, hogy a Szülők közössége 
is érzékeli az új egészségnevelési célok szükségességét, értékeli 
az ezzel kapcsolatos munkát és támogató is egyben.

Az egészségnevelési céljaink eléréséhez és feladataink 
végzéséhez kiváló alapot nyújt a korszerű óvoda épület (só-
szoba, tornaszoba, orvosi szoba, tágas, tiszta környezet és 
játszóudvar, konyha) és a témában elkötelezett nevelőtestület. 
Mindezek elegendőek voltak ahhoz, hogy megfeleljünk 
az ,,Egészségesebb Óvodák Nemzetközi Hálózata” elvá-
rásainak. E tényt továbbá szemléletünket a környezetünk 
felé egy kis táblácskával is tolmácsoljuk, melyet az épület 
bejáratánál helyeztünk el és Polgármester úr valamint Jegyző 
asszony jelenlétében meg is ünnepeltük.

(K.R.Ildikó)
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Újhartyánban 2011. szeptember 1-től a művészeti oktatás az örké-
nyi Cziffra györgy Művészeti iskola keretein belül folyik. örvendetes 
tény, hogy a korábbi évekhez képest, nagymértékben nőtt a tanulói 
létszám 44 főről 71 főre. Bővült a választható szakok száma.  A zon-
gora, rézfúvó-furulya szakok mellett a növendékek választhatják a  
fuvola vagy szintetizátor szakot is.  A zenei szakok mellett, szept-
embertől elindult a képzőművészeti oktatás a művészeti  iskola ke-
retein belül. 

Az intézményben oktató pedagógusok: Bartha Zsuzsanna szolfézs, Kul-
csár Boglárka  fuvola,  Kleineiselné Radóczi Mónika zongora, Radóczy 

Károly képzőművészet, Serfel József rézfúvó-furulya, Tóth Antal rézfúvó-
szintetizátor.

Növendékeink nagy sikerrel szerepeltek az iskola karácsonyi koncert-
jén, valamint a félévi hangversenyeken. Az előadások bizonyították, 
hogy  nagyon  sok tehetséges tanulónk van. Reményeink szerint ősztől 
tovább bővül a képzőművészeti szak tanulóinak létszáma, valamint  el-
indul a táncoktatás.

                                                                                                                Tóth  Antal
                                                                                                            igazgató helyettes          

Művészeti Iskola  hírei

OKTATáSi iNTéZMéNyEiNK HíREi

Feltöltődni járok ide...
Úgy három éve történt, hogy életemben először dolgozhattam pén-
tekenként első osztályos gyerekekkel a kézműves foglalkozásokon. 
Végzettségem a felső tagozathoz kötött eddig. Szembesültem a cso-
dával, amit tanító emberként már ismertem a felsőbb évfolyamok 
tanításakor.
Az ősz folyamán felfigyeltünk az alsós kollégákkal egy rajzpályázatra, 
amit az Apáczai Tankönyvkiadó indított el. Kortárs költők gyermek-
verseit kellett illusztrálni. Megtetszett a feladat és nekiláttunk a mun-
kának. én az első osztályosoknak, Marika néninek és Margó néninek 
segítettem. Végül 14 pályamunkát küldtünk el, most várjuk az ered-
ményeket.
Azóta volt szerencsém helyettesíteni is az 1.B osztályban, ahol rajzol-
tunk mindkét órán. Nagy élmény volt számomra. Azóta ide járok töl-

tődni, akár szünetekben is – hiszen amit ők tudnak, azt mi felnőttek 
már elfelejtettük.
Végül októberben szerencsésen elindíthattam az örkényi Cziffra 
györgy Művészeti iskola kihelyezett első képzőművész osztályát, ahol 
természetesen ismét helybéli alsós gyerekekkel építjük azokat a csodá-
kat, amiket szívből ajánlok másoknak is – átélés céljából!
     

Radóczy Károly – szaktanár

A mellékelt fotókon:
Tűz Dorina, Mészáros Dorina, Molnár Eszter tanulók vers illusztrációi, ill.
Czifra Florentina különleges rajz technikával készült virágcsendélete 
látható.

2012. március

Czifra Florentina

Molnár Eszter

Mészáros Dorina

Tűz Dorina
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Az elmúlt esztendőben sikeresen pályázott a telepü-
lés önkormányzata „Újhartyáni Német Nemzetiségi 
Általános Iskola megújuló energiaforrásokon alapuló 
energetikai fejlesztése” – címmel a Közép-Magyaror-
szági Operatív Program keretében. 
„Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése” elne-
vezésű konstrukció általános célja a kisebb környezeti 
terheléssel járó megújuló energia alapú energiatermelés 
elterjesztése, ezen belül növelni a megújuló energiafor-
rásokon alapuló hő- és villamos energia szerepét az ősz-
energia felhasználáson belül és ezen keresztül csökkente-
ni a széndioxid kibocsátást.

A konstrukció hozzájárul az üvegházhatású gázok kibo-
csátásának, valamint a fosszilis energiafelhasználás csök-
kentéséhez, a megújuló energiák használatának uniós 
kötelezettségvállalásának teljesítéséhez, az importfüggő-

ség mérsékléséhez, továbbá az önkormányzati célcsoport 
energiaköltségeinek csökkentéséhez.
A konstrukció célja továbbá a megújuló energiaforrások 
kiaknázásának fokozására irányuló beruházások elősegí-
tése vissza nem térítendő támogatás formájában.
Az önkormányzat célja, hogy a beruházás pozitív hatása-
in túl a lakosság számára referencia-szinteret biztosítson 
a megújuló energiaforrások lehetséges felhasználásának 
témájában. 
A pályázat megvalósulása révén az intézményben üze-
melő, az elavult 20-25 éves gázkazánok helyett faapríték-
tüzelésű  kazán kerül beépítésre. A tornaterem tetejére 
napelemek kerülnek, amelyek 70-80%-ban fedezik az is-
kola elektromos energia szükségletét.  A beruházás előre-
láthatólag 2012 nyarán valósul meg.

Majer György igazgató

Megújuló energiaforrások felhasználása az iskolában

Manna Ice - kézműves fagylalt üzem Újhartyánon
Napsütéses nyári délutánok örökzöldje a fagyi. Az igazi ínyen-
cek pedig a kézműves fagylaltra esküsznek. Miért ne lehet-
nénk mi is ’igazi ínyencek’, és kényeztethetnénk magunkat a 
legkiválóbb minőségű finomságokkal?
A Manna ice 2012 tavaszára elérhető közelségbe kerül, ugyan-
is a térségben, és az országban is egyedülálló kézműves fagy-
lalt üzem létesítését tervezzük Újhartyánon megvalósítani.  Az 
olasz fagyi kultúra alapos tanulmányozását követően alakítot-
tuk ki saját receptúránkat.  A fagylaltkészítésnek persze a világ 
más területein is történelme van. Otthont szeretnénk terem-
teni ennek az édes, színes hagyományrendszernek egy fagy-
lalt múzeum keretein belül. Az ízek harmóniája mellett nagy 
hangsúlyt kívánunk fektetni a látványvilágra is. Szeretnénk, ha 
vendégeink bepillantást nyerhetnének az apró műhelytitkok-
ba, ennek feltételrendszerét megteremtjük, így az egész fagy-
laltkészítési folyamat megtekinthetővé válik. 

Szerencsések vagyunk, hogy megtaláltuk a komplexum kiala-
kításához megfelelő területet, ahol minden fizikai adottság 
kedvező számunkra. A helyszín kiválasztása során nyújtott 
segítségért, rugalmasságért köszönettel tartozunk Újhartyán 
önkormányzatának.
Az üzem indítása a szolgáltatás bővülés mellett az újhartyáni 
munkaerő piaci stabilitást is magában hordozza, hiszen helyi-
ek foglalkoztatását tervezzük.  
Reméljük, hogy örömüket lelik majd a Manna ice kézműves 
fagylaltok ízlelgetésében, mi pedig, mindent megteszünk, 
hogy az ország különböző területeire Újhartyán jó hírét vi-
gyük a fagyi által.

     Halmi Dániel
     Termék manager

(x)

Főhajtás 1848 emléke előtt
Az Újhartyáni pinceklub-
ban, a tavaly alakult helyi 
„irodalmi és Társaskör” 
tagjai rendszeres irodal-
mi esteket szerveznek,a 
résztvevők és a hallgató-
ság érdeklődő örömére./a 
mellékelt a fotón az iro-
dalmi kör alapító tagjai 
láthatók./

Az egyik első estén,Petőfi Sándor szívünkhöz legközelebb eső, 
versei hangzottak el, köztük ez is. A irodalmi és társaskör, és 
és újságunk szerkesztősége nevében, evvel a napjainkban is 
igen aktuális, és elgondolkoztató Petőfi verssel, hajtunk fejet 
az 1848-as márciusi forradalom emléke elött.    

-szp-
       

A Magyarok Istene  /részlet /

Félre, kislelküek, a kik mostan is még
Kételkedni tudtok a jövő felett,

Kik nem hiszitek, hogy erős az istenség
Őrzi gondosan a magyar  nemzetet!

Él az a magyarok Istene, hazánkat
Átölelve tartja atyai keze;

Midőn minket annyi ellenséges század
Ostromolt vak dühhel: ő védelmeze.

Az idők, a népek éktelen viharja
Elfujt volna minket egy porszemet,

De ő szent palástja szárnyát ránk takarta,
S tombolt a vihar,de csak a fejünk felett.

/Petőfi Sándor  1848. március/
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Mostanában talán a Nokia márkanévről,nekem az oktatás jut 
az eszembe. A finn gazdaság minőségét jogosan hirdeti a véd-
jegye, mind a mai napig. Mi köze ennek az oktatáshoz? Talán 
kevesen tudják, hogy fél évszázaddal ezelőtt az észak-európai 
kapitalista régió leggyengébb gazdasága volt a finneké. Mi-
közben „dübörgött” mellettük a  közeli Hollandia és az északi 
térséghez tartozó skandináv és Benelux országok gazdasága. 
Az akkori politikai vezetés elhatározta, hogy összefognak és ki-
gondolják a felzárkózás módját.  Arra jutottak, hogy az oktatás 
színvonalának felemelésével, az oktatás fejlesztésének közép-
pontba állításával teremthetik meg az alapját a felzárkózásuk-
nak. Kidolgozták ehhez a megfelelő stratégiát, nekiláttak az 
oktatás reformjához és megtörtént a csoda. A világ gazdasága 
iránt érdeklődők már tudtak erről, de a Fiskars narancssárga 
nyelű ollóival már mindenki találkozott, egyszerűen a finnek 
beterítették vele a világot a hetvenes években, ahogy aztán 
a Nokiával is ugyanezt megtették néhány évtizeddel később. 
Nem véletlenül, e mögött a finn trendek mögött már egy jól 
működő gazdaság biztosította a hátteret. Ez a megtervezett 

növekedés az oktatás színvonalának felemelésével kezdődött. 
A sok között ez az igazolt és látványos példa ma Magyarorszá-
gon követendő kell, hogy legyen. Az oktatás nem csak kultu-
rális, hanem gazdasági szempontból is elsődleges fontosságú. 
Megyékre tagolt országunk közepe Pest megye, ami nemcsak 
demográfiai megközelítés, de bátran állíthatom, hogy való-
ban ez a régió országunk szíve sok kiemelt szempontból. A 
mai Pest megye jogelődje a 3 és fél évszázada kialakított Pest-
Pilis-Solt vármegye volt, amiből a mai közigazgatási szekció 
1959 december 4-én jött létre. Pest Megye önkormányzatá-
nak Közgyűlése az évfordulót Megyenappá nyilvánította. Az 
évforduló alkalmából, annak előestéjén (mint minden évben) 
ünnepséget tartottak a Megyeházán, ahol idén 24 település 
képviselői vehették át a legjobbaknak járó díjakat. A beveze-
tőben említettek okán kétszerezett örömmel számolhatunk 
be arról, hogy térségünkből a 2011-es esztendőben Arany 
János pedagógiai díjat vehetett át Majer györgy, az Újhartyá-
ni Német Nemzetiségi általános iskola igazgatója. Az Arany 
János Pedagógiai Díj az adományozó szándéka szerint azok-
nak ítélhető oda, akik  kiemelkedő eredményeket értek el az 
óvodai, iskolai és intézeti nevelő-oktató munkában, a tehet-
séggondozás területén, magas fokú pedagógiai és szakmai 

felkészültségük alapján élen járnak az újszerű és hatékony pe-
dagógiai módszerek kidolgozásában és alkalmazásában. Töb-
beknek ismert adatokat idézek most a díjra jelölés ajánlásá-
ból: Majer györgy 1986-ban végzett a Budapesti Tanítóképző 
Főiskola tanítói szakán. Hivatását a fővárosban kezdte. Négy 
év után szülőfalujában Újhartyánon folytatta a pedagógia 
munkát, először tanító, ezt követően igazgatóhelyettes, majd 
1997-től igazgatóként. Vezetői beosztásának kezdetén talán 
az egyik legnehezebb, de egyben a legnemesebb feladatra 
vállalkozott. A sváb gyökereire büszke településen létrehozta 
a német nemzetiségi iskolát. Munkáját folyamatosan új mód-
szerek keresése, a gyermekközpontú oktatás megteremtése 
vezette. Olyan iskolát álmodott, amely építkezik a hagyomá-
nyaiból, és állandóan képes az új szakmai kihívásokra. 2002-
ben elvégezte a Budapesti Műszaki Egyetem Kodolányi János 
Műszaki Főiskola közoktatás-vezetői szakát, majd újabb 
diplomát szerzett 2009-ben a Bajai Német Nemzetiségi Taní-
tóképző Főiskola német nemzetiségi tanítói szakán. Az álta-
la vezetett intézmény munkájának legnagyobb elismerése az, 

hogy ma diákjainak több, mint 35%-a a környező és távolabbi 
településekről jár be. A település közösségének elismert tag-
ja. 1992-ben létrehozta a gyermek néptánccsoportot, amely 
azóta is töretlenül működik. Számtalan hazai és határon túli 
fellépés van mögöttük. Aktív szereplője a település politikai és 
kulturális életének. Közösségépítő és formáló tevékenysége 
elismeréseként országos német kisebbségi képviselőnek vá-
lasztották. Végül ehhez valószínűleg kevésbé fontos  szemé-
lyes megjegyzést had fűzzek, jómagam együtt zenélhettem 
vele, ahol nyilvánvaló tehetsége és értéket a létező legter-
mészetesebb módján teremteni képes személyisége valódi 
örömet jelent minden társaságban és nem hallgathatom el 
a jogos díj mellett is talán a legautentikusabb értékelőt, az 
iskolából hazaérkező, szeretett nevelt lányom rajongó beszá-
molóit gyuri bácsi tánc és német óráiról. Magam is az oktatás 
résztvevőjeként csak azt tudom javasolni, örüljünk a gyurin 
keresztül ért Újhartyáni sikernek, de ezentúl is becsüljük meg 
a méltán díjazott pedagógust. Ahhoz a tervhez, amit a finnek 
véghezvittek, még sok Majer györgyre van szüksége egész 
Magyarországnak. 

Závodszky Ferenc

Aki örömet és tehetséget közvetít tanítványainak
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2011. november óta ismét benépesült a régi óvoda épülete. 
igaz nem gyermek zsivaj szűrődik ki a falak közül,
mégis mozgalmas élet folyik itt. Kezdéskor csak hét fő érdeklő-
dő volt, de hétről-hétre egyre többen lettünk.
Szájhagyomány útján terjedt el a faluban jó hírünk. Tartalmas 
napi programjaink vannak kezdetek óta.
Az itteni életünk igazi kívánság műsor. Közösen alakítjuk nap-
jainkat. A közelben lakók, és a  sportos tagok gyalog vagy ke-
rékpárral jönnek, a többieket kérésre  autóval behozzuk. Mivel 
mindenki római katolikus vallású, ezt tiszteletben tartva na-
ponta ebéd előtt közösen imádkozunk.
Sok-sok program színesíti életünket.:
– Márton napon az iskola 2. osztályos tanulói látogattak meg 
kedves műsorukkal.
– Erzsébet-Katalin napot a „Faluházi Baglyok” harmonikás, 
nótás délelőttje tette felejthetetlenné.
Újhartyáni hagyomány szerint „mars” eltáncolásával kísértük 
ki őket.
– Következő vendégünk Fajh Benő ,aki a hosszú kerékpár tú-
ráiról mesélt és képeket vetített.
– Kisebb kirándulást is szerveztünk, Lauter Antal bemutatta 
nekünk a felújított faluházat. 
– Mikulás napon a középső csoportos óvodások énekeltek-

táncoltak nekünk. Nagyon jók lehettünk, mert a télapótól sze-
mélyesen ajándékot is kaptunk. 
– Karácsonyi készülődésünk az Újhartyáni Nagycsaládosok 
Egyesülete látogatásával kezdődött. Segítségükkel asztali dí-
szeket, adventi koszorúkat készítettünk. János atya is megtisz-
telt látogatásával. Lelkileg is felkészülhettünk az ünnepekre.  
A Szent Család imádkozására nagyon sokan összejöttünk.  
A nagycsoportos óvodások és a Nyugdíjas klub énekkara kará-
csonyi  dalokkal, a 2. és 4. osztályosok ünnepi műsorral leptek  
 meg. A 3. osztályosok egy színdarabot adtak elő.
– Hétfőnként alig várjuk Majer Ferencné Erzsi néni előadása-
it. Klemencz Tiborné Anikó  is gyakran megörvendeztet  szép 
verseivel.
A régi hagyományokat igyekszünk feleleveníteni .A farsangi 
időszakban fánk sütésre készülünk,és „tuskó húzással”tesszük 
színesebbé a „sánta csütörtököt.”
A zord időjárás ellenére létszámunk januártól már húsz fő fölé 
emelkedett. 
Mindenkinek köszönjük a támogatást. Látszik, hogy falunk 
mennyire megbecsüli idős tagjait.
Nagy szeretettel várunk mindenkit!

Fathné  Lang Emese

Idősek napközi otthona Újhartyánon
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2010 nyarán ötletként, a jogi útvesztőkön túl, 2011 tavaszán 
jogerősen bejegyzésre került egyesületünk: létrejött a Nagycsa-
ládosok Újhartyáni Egyesülete.

igen nagy lelkesedéssel,lépésről lépésre próbáltunk előre ha-
ladni, és aktívan részt venni falunk közéletében. Első lépésként  
bemutatkoztunk a Falunapon, gyermekeknek élményt adó 

programokkal, következő lépésként a „Benő-tanyán” kellemes, 
árnyas környezetben,egy remek, tartalmas Családi napot szer-
veztünk, majd  sokak örömére és megsegítésére szerveztünk  

gyermekruhákból Csere-Bere Bazárt, majd a Kisebbségi önkor-
mányzattal kötött együttműködés keretében tevékenyen részt 
vettünk a Faluház berendezésében. Az Adventi időszakban el-
látogattunk az idősek napközijébe, ahol az ott lévő idősekkel 
közösen karácsonyi koszorúkat készítettünk. Az év utolsó prog-
ramjaként az egyesület tagjaival közös Karácsonyváró teadél-
utánon a kézműves foglalkozás és a mézeskalács sütés közben 
eljött hozzánk a Mikulás, gyermekeink nagy örömére.

Azt hiszem elmondhatom apró lépésekkel építkezve, egy igen 
gazdag, lelki töltekezésre alkalmas évet tudhatunk magunk mö-
gött, mely tagjainkat egyre közelebb hozta egymáshoz, ami az 
egyesület egyik alap célja, egy működő közösség megteremtése. 
itt említeném meg, hogy igaz nevünkben Nagycsaládos Egyesü-
let vagyunk, de Alapszabályunk lehetőséget ad 1-2 gyermekes 
családok csatlakozására is. Várjuk mindazokat akik szeretnének 
közösségükhöz csatlakozni. (érd.: 0620-242-6891 számon)

Környezetvédelmi programunk keretében a szelektív gyűjté-
sek alkalmával aktívan teszünk az élhetőbb és tisztább környezet 
megteremtéséért,gyermekeink életterének megóvásáért,így 
ráébresztve őket és általuk barátaikat és  a szűkebb-tágabb 
környezetükben élőket a környezetvédelem fontosságára,mely 
egyszerűen apró odafigyeléssel megvalósítható.  Ezért  az ered-
ményes végrehajtás érdekében 2012-ben is folytatjuk a szelek-
tív gyűjtést:

Március 09,  április 13, Pénteken 16 órától
Máj. 11, Jún. 15, Júl. 06,  Aug. 10, Szept. 07, Pénteken 17 órától
Okt. 12, Nov. 09, Dec. 14, Pénteken 16 órától.  Ezen időpontokról 
a lakosság aktuálisan a helyi boltokban,hirdetőtáblákon kihe-
lyezett plakátokról értesülhetnek! 
Együttműködésüket köszönjük!! 

                                                                                                         Gregus A.

Visszatekintés a nagycsaládos egyesület első évére!

CiViL SZERVEZETEK

2012. március
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Egy találmány utóélete

Dr. Kökényesi imre vagyok és Újhartyánon jól ismernek, de nincs mindenki tisztában azzal, hogy 
csaknem 20 esztendeje foglalkozom a láb betegségeivel és azok gyógyításával. Munkám során 
egy számítógépes talpvizsgáló és egyedi talpbetét gyártó eljárást dolgoztam ki, ami 1997-ben 
szabadalmi védelmet kapott. A szabadalom hasznosítására egy céget alapítottunk, amit üzlet-
társammal, Honvéd ildikóval közösen vezetünk.

A találmány nem várt sikereket hozott nekünk, amire büszke vagyok és ebben a fizetett hir-
detésben szeretném megismertetni a falu lakosságát, hogy mit hoztunk létre.

Magyarországon, 80 helyen van már képviseletünk, de a világ számos or-
szágában sikerült megvetni a lábunkat. Különösen dinamikusan fejlődik a 
svédországi, finnországi , csehországi  és romániai képviselet,  ahol nap mint 
nap több száz talpbetétet tudunk eladni. Ezen a téren mi vagyunk az egyet-
lenek az országban, akik ilyen jellegű egészségügyi innovációt külföldön meg 
tudtak honosítani.

A talpvizsgálat és az egyedi talpbetét készítés mellett speciális, anatómi-
ai kiképzésű, a talpbetétekhez illő papucsokat is  forgalmazunk. 

Legutóbbi fejlesztésemmel is sokan találkozhatnak Magyarország és Románia nagyáruházaiban, ahol 
a Batz Kft-vel közös termékünket, a RollStep gördülőtalpas gyógycipőt forgalmazzuk, igen nagy 
sikererrel.

A számítógépes talpvizsgálat és az egyedi talpvizsgálat természetesen Újhartyánon is elérhető az Orvosi 
Rendelő épületében bérelt helyiségben, ahol Márton éva, szakképzett reflexológus végzi a talpvizsgála-
tot és kínálja a termékeinket. 

Úgy érzem, hogy találmányom kifejlesztésével, az egyéni hasznon túl a falu hírnevét is sikerült öregbítenem.
Dr. Kökényesi Imre

(x)

2012. március
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Újhartyánon 230 évvel ezelőtt teremtődött meg annak az 
igénye és feltétele, hogy létrejöjjön az oktatás. Az elmúlt, közel 
negyedszázad emlékei nem csak tárgyakban követhetők nyo-
mon, hanem az itt élő emberek szívében. Szinte mindenki őriz 
magában egy-egy pillanatot, amely az iskolához, az első tanító 
nénihez, az első feleléshez, az első iskolatáskához, az első barát-
sághoz és szerelemhez köthető. Ezeket igyekeztek a ma tanítói, 
tanárai összegyűjteni egy kiállítás anyagához. A tablókon az is-
kola élete, múltja és jelene elevenedett meg. Az iskola volt taná-
rai, diákjai a saját múltjuk egy darabját fedezhették fel egy-egy 
kitüntetésen, oklevélen, osztályképen. A fotográfia segítségével 
sikerült megőrizni a múltszázad pillanatait is. A felvillanó fotók 
a település életét befolyásoló személyiségek, tanítók, tanárok 
mellett ott rejtették a dédszülő, a nagyszülő gyermeki mosolyát 
is. Lauter Jánosné az iskola volt igazgatója történeti visszate-
kintésében megemlékezett azokról a tanáregyéniségekről, akik 
munkája révén formálódott Újhartyán társadalma. Kiemelte 
Kökényesi Imre igazgató úr munkásságát akinek az elmúlt esz-
tendőben az oktatás és közösségépítés terülten végzett mun-
kájáért posztumusz díszpolgári címet adományoztak. A tanárok 
segítségével összegyűjtötte azoknak a nevét, akik egyetemet, 
főiskolát végeztek, doktori, ügyvédi, mérnöki vagy tanári diplo-
mát szereztek úgy, hogy Újhartyán iskolájában szerezték meg 
az alapokat. 

Az igazgató, Majer György az iskola évszázadokon keresztül 
betöltött szerepvállalásával kapcsolatban a következőket fogal-
mazta meg: Talán ez az évforduló, amikor meghalljuk azt, amit 
súgni akarnak nekünk az előkerült fotók, tárgyi emlékek.  

(részlet az ünnepi beszédből) 
Az első üzenet azoktól jött, akik az elmúlt 230 esztendőben 

beírták nevüket az újhartyáni iskola pedagógusainak sorába. 
ők azok, aki évtizedeken keresztül kitartottak választott hivatá-
suk a pedagógia, azaz az oktatás és nevelés mellett. Vállalták és 
vállalják a mai napig, hogy ők nem a nemzet napszámosai, ha-
nem a nemzet lámpásai. Üzenetük lényegét abban látom, hogy 
nem végezhetünk jó munkát, ha abban nincs benne a szívünk. 
Hiszen az élet túl rövid ahhoz, hogy megengedhessük magunk-
nak azt, hogy ne szeressük azt, amit csinálunk.

Az oktatásban a kilencvenes éveket leginkább a különböző 
tantervek reformálása, a helyi sajátosságoknak megfelelő átala-
kítás jellemezte. Az önállóan megválasztott tartalmi elemekkel 
bíró, a pedagógiai szabadságot biztosító helyi tanterv születé-
sét követően mérföldkő volt az iskola életében 1988 szeptem-
ber 1-je, a német nemzetiségi oktatás bevezetése. 

Változtattunk a szükséges pedagógiai folyamatokon, a lehe-
tőségeinkkel élve, hagyományainkat tiszteletben tartva saját 
képünkre formáltuk oktatásunkat, és valósággá formáltuk a 
lehetetlent. A lehetetlent, azaz életben tartottuk az iskolánkat. 

230 éves az Újhartyáni  iskola
„Elöbb csináld azt ami szükséges, utána azt ami lehetséges, és máris azt fogod csinálni ami lehetetlen”

           /Assisi Szent Ferenc /  
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Akkor, amikor a drasztikus gyermeklétszám-csökkenés követ-
keztében iskolák zártak be, vagy kerültek összevonásra, mi 
elértük azt, hogy ma a tanulóink több, mint 30%-a a környező 
és távolabbi településekről jár hozzánk. 

Talán ez a legnagyobb siker, hiszen ez magába foglalja az 
elmúlt húsz esztendőt, minden útkeresésével, eredményével 
együtt. Ebben a sikerben benne van az a szilárd alapokon, a 
következetességen, a fegyelmen, az individuumot maximá-
lisan tiszteletben tartó értékrend, amely évszázadok óta jel-
lemzi Újhartyán oktatását. Úgy gondolom, hogy tettünk is 
valamit, mialatt a sikerre vártunk.

itt hosszú felsorolás következhetne, de engedjék meg, 
hogy egy-kettőt kiragadjak a teljesség igénye nélkül. Az OKéV 
mérési eredményeink, a kategóriánkban, az átlag felettiek 
voltak. 2006-ban elindítottuk második nyelvként az angolok-
tatást. A szavaló – és énekversenyeken országos és megyei 
első helyezéseket értünk el. A kézilabdázóink szintén a diák-
olimpia országos döntőjébe jutottak, megelőzve ezzel több 
testnevelés tagozatos iskolát. 

A nyolcadikból ballagó diákjaink az ország neves középfo-
kú intézményei közül válogathatnak. A Német Nemzetiségi 
gimnázium, a kéttannyelvű oktatási intézmények tárt karok-
kal fogadják őket.

1991-ben megalakítottuk a gyermek tánccsoportjainkat. 
Volt időszak, amikor az iskola tanulóinak fele, azaz 120 diák 
sajátította el a német nemzetiségi tánc alapjait. A monori Ki, 
Mit Tud?-on második helyezést értünk el. Az országhatáron 
belül és kívül is számtalan fellépés vitte az iskola és a telepü-
lés jó hírét. 

A tanórák rendjében helyet kapott a népismeret óra. A 
szülői házból, a származás révén, vagy csak az azonosulás 
szándékával magukkal hozott nyitottsággal ismerhetik meg 
a diákjaink a német nemzetiség, a település szokásait. élő-
vé igyekeztünk tenni a hagyományőrzést. A szüreti bálok, a 
lucázás, a farsangi időszak népi hagyományai, a sváb napok, 
amelyek a szülőkkel, nagyszülőkkel közösen formálódtak, 
mind szerves részei az oktató-nevelő munkánknak. 

A nyári szünidőben a vadászházak némettábora és a bala-
toni révfülöpi nyaralások nyújtanak kikapcsolódást a gyere-
kek számára. 

A környezetünk is látványos változáson ment keresztül. 
1993-ban a tornatermet adtuk át, míg 2000-ben birtokunkba 
vehettük az építészeti nívódíjjal kitüntetett új épületszárnyat 
és az aulát. 

A valódi cselekvés mindig minőségi, a mennyisége - ha nem 
is elhanyagolható - alárendelt szerepet játszik. A múlt üzenetei 
közül, a hivatásszeretet, az innovatív gondolkodás szükséges-
sége mellett ezt is megtanulhattuk. 

„Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell 
tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy meg-
tanítson bennünket a jól végzett munka örömére és az alko-
tás izgalmára, hogy megtanítson szeretni, amit csinálunk, és 
hogy segítsen megtalálni azt, amit szeretünk csinálni.” /Szent-
györgyi Albert/

-T.A.-

2012. március
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Hogy sokáig bírjuk még a báli kiképzőt...

örülünk mindannyian ennek a napnak,
Hozhatunk magunkkal ma barátokat.
Szeretünk mulatni mi, így együtt,
Reméljük, még sokszor így is tesszük!

Az asszonyok sütnek és főznek,
Míg a férfiak az itóka után néznek.
Hangolódik mindenki az estére,
Délelőtt már próbálnak a zenészek.

izgulnak a szereplők, az énekesek,
Mindig valami meglepetéssel készülnek.
Jó dolog ez így nagyon-nagyon,
Mert erre a napra elfelejted minden bajod.

Ma nem fáj senkinek a dereka, a háta,
Ha megszólal a zene, már ütemre jár a lába.
Egyesek még táncosra sem várva,
Elöl vannak a táncos kavalkádban.

Nem kell itt már várni a táncosra,
Felpattan két asszony, és máris táncolnak.
itt már nincsenek táncos szabályok,
Mert néhányan már egyedül vagyunk, sajnos.

Ma este vidám lesz itt mindenki,
Megmutatjuk a fiataloknak, hogy is kell ezt tenni.
Beszélgetünk, énekelünk, táncolunk,
Lehet, hogy reggelig mulatunk.

éjfél körül jöhet a tombola,
Mindenki várja a díjakat.
De vajon a fődíjat ki nyeri meg?
éva néni, Boriska, vagy Bittyié lesz?

izgul ekkor nagyon a csapat,
Néha félre is értik a számokat.
Rosszul lett, számozva! Kicsik a számok!
Nem az a baj, hogy gyengül a látástok?

Reméljük, mindenki jól érzi majd magát!
Mert ha nem, elhúzatjuk a nótáját.
Erre biztosan mindeni belendül,
indulhat a mulatás a körön belül.

Bízunk benne, hogy ez az este is jól sikerül,
Felvidulunk megint a Sváb Parti zenétől.
Elviselhetőbb lesz minden ezen túl,
Mert énekelünk, táncolunk, vigadunk.

Jó körbe nézni a vidám arcokon,
Remélem, jövőre is lesz itt vigadalom.
éltessen az isten minden itt lévőt!
Hogy sokáig bírjuk még a báli kiképzőt.

                          Mártonné Teréz

Újhartyáni Nyugdíjas klub – Batyus bál 2012
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Újhartyánon a farsangi időszak jeles eseménye a Sváb-
bál, amelyet immár több mint két évtizede, 1990 óta ren-
deznek meg. A műsorban a Quattroforte Harsona Kvartett 
lépett fel. A négy fiatal zenész,  Juhász istván, Tamás Róbert 
Harold, Tóth Márk Antal és Ujj Tibor 2011 júniusában Nash-
ville-ben a Nemzetközi  Harsona  Szövetség  kvartett verse-
nyét nyerte meg. A Quatro Forte harsona kvartett mellett 
egy kis nosztalgiázásra hívták a vendégeket a szervezők. 
Egy amatőr kisfilm segítségével idézték fel a svábbálok 
történetének legérdekesebb pillanatait. A régi filmkockák 
mintha igazolni akarták volna azt a mondást, mely szerint 
a svábok dalolva, táncolva jöttek a világra.  

   T.A.

Svábbál

2012. március

Hosszas előkészítő munka után 2011-ben megalakult a kistérségi fúvószenekar.

Térségünk szinte valamennyi települése delegál tagokat az együttesbe, a 46 tagú zenekar gerincét újhartyáni 
zenészek alkotják 21 fővel. Pályázati forrásból sikerült fejlesztéseket végrehajtanunk, beszerzésre kerültek olyan 
hangszerek, kották melyek eddig nem álltak rendelkezésünkre. A zenekar repertoárja a komolyzenei átiratoktól a 
musical-ig terjed. Az együttes tagjai nagy lelkesedéssel, és szakmai alázattal végzik munkájukat, minden anyagi 
juttatás nélkül, amiért  köszönetet érdemelnek. Reményeink szerint a zenekar koncertjeivel  gazdagabbá-színe-
sebbé válik térségünk kultúrális élete. Példamutató  összefogással sikerült olyan elképzelést megvalósítani, ami 
országos viszonylatban is ritkaságszámba megy.

A zenekar bemutatkozó koncertjére 2012 március 15.-én, díszelőadás keretében kerül sor a Dabas Sportcsar-
nokban.

                                                                                                                 
        Tóth Antal

                                                                                                                   művészeti vezető

Megalakult a kistérségi fúvószenekar



20

HAgyOMáNyőRZéS

A farsang Vízkereszt nap-
jától hamvazószerdáign 
tartott.

Magyarországon a far-
sang kialakulása a közép-
korra tehető, elsősorban 
német hatás eredménye-
ként. Magyar elnevezése 
egyes kutatók szerint a 
német „faseln”: fecsegni, 
fantáziálni, pajkosságot 
űzni – szóból ered. Más 
elmélet szerint bajor-
osztrák jövevényszó, a 
vaschang-ból származik. 

A karácsonyi időszak elmúltával, a mezőgazdasági munkák 
megkezdése előtt, a telet záró időszakban sokfelé rendeztek 
bálokat, táncmulatságokat a falvakban, illetve a nagypol-
gárság és az arisztokrácia a városokban. Vidéken általában a 
kocsma vagy a fonó volt a színtere ezeknek az események-
nek. A báloknak mind a paraszti életben, mind pedig a vá-
rosi nagypolgárság körében komoly hagyományai voltak. 
Magyarázata ennek, hogy az eladó lányokat illetve a háza-
sulandó fiatalembereket ezeken az eseményeken vezették 
be úgymond a társaságba, tehát a párválasztásban, társasági 
életben volt fontos szerepük. A legtöbb lakodalmat is ebben 
az időszakban tartották faluhelyen.

Most pedig essék szó a régi hartyáni farsangokról, ebben segít-
ségemre volt Streiferné Rozi néni. A farsang vasárnapját meg-
előző vasárnapot hívták a hartyániak „Umaszukszundó”-
nak. Ez volt a nem fizetős bál, ezen a napon lehetett először 
farsangi bált rendezni. Sánta csütörtökön volt a pár válasz-
tás, másodszor is összejöttek a fiúk és lányok – szigorú szülői, 
anyai felügyelet mellett – és ezen az estén választott párt ma-
gának a fiú. Farsang vasárnap délután három órakor a zene-
kar a kocsma előtt eljátszotta a marsot, ezután egész délután 
és este is táncoltak, mulattak. A lányok két-három pogácsát 
vittek a táncos párjuknak, a fiúk pedig almával, a jobb idők-
ben már naranccsal viszonozták ezt. Farsang hétfőn délelőtt 
9 órakor szentmisére mentek a lányok – mindegy, hogy előző 
este meddig mulattak – a hétfői mulatság délután egy órakor 
kezdődött. Farsang keddjén már reggel gyülekeztek a kocs-
mánál, készülődtek a tuskóhúzásra, a vezérbanda legényei 
igényt tartottak a kocsma zenészeire és indultak vidám, zenés 
menettel. A lányos házaknál megkínálták a legényeket borral, 
pálinkával, adtak a kosarukba kolbászt, szalonnát, tojást. Tán-
coltak, mulattak, a lány lábára kötötték a tuskót, neki pedig a 
táncos párjával úgy kellett táncolni. („A legények a muzsiko-
sokkal végigjárták a falu utcáit. A lányos házak előtt táncoltak, 
megtáncoltatták a házbéli lányt is…sok helyen e hagyomány 
új típusát alakították ki: a hajadon lányokkal tuskót húzat-
tak.” Idézet: Néprajzi gyűjtések: Farsangi szokások c. kiadvány)  
A fiúk pedig, amit a nap folyamán összegyűjtöttek konyhára 
valót, elvitték a kocsmához és estére a kocsmárosnéval, abból 
vacsorát készíttettek. Farsang kedd estjén is folyt a mulato-
zás tovább, de már csak éjfélig, mert másnap hamvazószerda, 
a húsvéti böjt kezdetének napja volt. A kocsmákban játszó ze-
nészek díját a báli belépőkből fizették. Nem csak a fiatal bálo-
zók, hanem az őket elkísérő családtagok is fizettek belépődíjat 

a bálba. Néhány érdekesség még a múlt század 40-es -  50-
es évek farsangi szokásaiból: a bálok alkalmával lehetőséget 
adtak a kísérő szülőknek, asszonyoknak, anyáknak, hogy egy 
rosztot csak ők táncoljanak. 

- Mi az a roszt? A fiatalabbak kedvéért! – kérdezem 
Rozi nénit. A zenekar mindig valcert játszott első-
nek, utána valsteppet, hopszot, harmadikként meg 
egy csárdást, ezután rövid szünet volt. így állt össze 
egy roszt. 

- Voltak egyéb mulatságok, humoros jelenetek a far-
sangi bálokon? – faggatom tovább Rozi nénit. igen, 
a Simári Miska tudott legjobban siratni. Egy legényt 
fölfektettek az asztalra, fehér lepedőbe tettek, úgy 
siratták...

(„A megjátszott temetés után nagy dáridót csaptak, hiszen a tél 
eltemetésének mindenki örült. A régi babonákat később elfelej-
tették az emberek, de a jelmezes, álarcos karnevál és a bálok, 
táncos mulatságok szokása máig megmaradt.”  Idézet: Néprajzi 
gyűjtések:Farsangi szokások c. kiadvány)

- Hogyan tudtak a fiúk a lányoknak udvarolni? ilyen 
erős szülői felügyelet mellett..? 

- Hát... tánc közben, meg szünetben, ha kimentek a 
kocsma udvarra, de aki egy kicsit tovább kint ma-
radt, azt már nagyon megnézték...  – meséli Rozi 
néni szemérmesen.

Még egy kérdésem maradt a végére, de itt már bekapcsoló-
dik a beszélgetésbe Rozi néni férje, Svaldi Jani bácsi is. 

– A három kocsmai zenekaron kívül kik voltak még, akik har-
monikával szórakoztatták a táncos fiatalságot, kísérték a tus-
kót húzó legényeket?

– A Balogh Sándor bácsi, Mészáros gyuri bácsi, Tunner Léhárt 
bácsi, Borbély Józsi bácsi (Rutterschmidt), Voltner gyuri... so-
rolják közösen. 

Már csak magamban jegyzem meg: a hetvenes évek elején, 
mikor a házaknál történő farsangi táncolás hagyománya las-
san megszakadt, még nekem is volt szerencsém ifjú harmo-
nikásként a nálamnál is fiatalabbakat szórakoztatni.                                                                   

Lauter Antal

Azok a régi hartyáni Farsangok

2012. március
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Látogatás Udvardon

Schulcz József mint Újhartyán Község önkormányzatának polgármestere fontosnak tartom az időskorú polgárok 
segítését, a velük való kapcsolattartást, gondjaik, napi problémáik enyhítését. 

Ennek érdekében február 1-je és március 31. között a Polgármesteri Hivatal alkalmazásában álló két személy keresi 
fel az időskorúakat reggel 8.00 és délután 16.00 óra között. A két megbízott személy arcképes igazolvánnyal rendel-
kezik. A közfoglalkoztatott segítők feladata, hogy személyesen tájékozódjanak a településen élő időskorúak fűtési, 
élelmezési, egészségügyi állapotáról. Amennyiben azonnali segítségnyújtásra van szükség, az önkormányzat meg-
bízottai haladéktalanul tájékoztatják a Polgármesteri Hivatal és a Családsegítő illetékes munkatársát, akik megteszik 
a szükséges intézkedéseket. 

Kérem, a Tisztelt időskorú Lakosságot, hogy 5-10 perc erejéig válaszoljanak a Újhartyán Község önkormányzata 
által megbízott fiataloknak. Javasoljuk, hogy kérjék el az adatgyűjtők igazolását és személyi igazolványát, mielőtt 
kérdéseikre felelnének. Nem szükséges lakásukba behívni a közfoglalkoztatott személyeket, a kapuban is megad-
hatják a szükséges tájékoztatást.

A két fő foglalkoztatott neve Ménich Helga és Klemencz Krisztina. 
Kérem, más személyt ne engedjenek be lakásukba, még akkor se, ha hivatalunkra hivatkoznak. Az adatszolgálta-

tás nem kötelező, azonban azt a célt szolgálja, hogy feltérképezzük a település időskorú lakóinak napi gondjait, ezért 
kérjük, az önök érdekében válaszoljanak a feltett kérdésekre. 

Türelmüket és segítő közreműködésüket köszönöm!
Schulcz József
polgármester

Idős korúakkal való kapcsolattartás

Az Ország Közepe Többcélú Kistérségi Társulás és az Udvard 
és Térsége Társulás képviselői 2008-ban együttműködési 
megállapodást írtak alá, amelyben kifejezték szándékukat a 
közös munka valamint a közös programok elindításában. Az 
együttműködés eredményeként 2009-ben sikeres kulturális 
programokat bonyolítottak le „Ahol a kultúra összeköti a nem-
zeteket” címmel. A sikeres munka folytatásában bízva 2011 
novemberében az OKTKT tartozó tagtelepülések polgármes-
terei látogatást tettek Udvardon, ahol a lehetséges jövőbeni 
tervekről tárgyaltak az Szlovák „Testvér kistérség” vezetőivel.
A találkozón – röviden összefoglalva - a következőkben álla-
podtak meg: mindenki egyetértett az újabb célok kitűzésével, 
fontos az újabb tapasztalatok megszerzése, főleg ami a nem-
zetközi együttműködést, közös szervezést és a közös célok 
menedzselését illeti. Ezeket kamatoztatnánk más közös tevé-
kenységekben is. Továbbra is összpontosíthatnánk a lakosság-
ra, nemcsak a kultúra iránt érdeklőkre, de pld. a sportrajon-
gókra is.. Lehetőség lenne megszólítani a civilszervezeteket, 
vállalkozókat is. Elérhetnénk többrétegű együttműködést és 
még hozzá nemzetközi szinten. ösztönzésként hatna továb-

bi aktivitásokra is. Szeretnénk megoldásmódot az országok 
infrastruktúrájára (kerékpárutak és hasonló) továbbá a kör-
nyezet, környezetvédelmet érintő gondokra is (komposztálás, 
gyűjtőudvarok). Globális cél: Erősíteni, szilárdítani és bő-
víteni a nemzetközi kapcsolatokat az együttműködés és 
kölcsönös megértés által.

A jellegzetes célok a következők:
–  a kulturális örökség megőrzése és tudatosításának terjeszté-

se más nemzetek közt,

– a nemzetközi kapcsolatok szilárdítása,

–  helyet biztosítani a barátságok és potenciális partnerség ki-
alakításához,

–  teret biztosítani a természeti, kulturális, szociális és más 
adottságok, érdekességek megismeréséhez, amelyek nem 
az otthoni területeken találhatók,

–  az emberek közvetlen bevonása a határon túli együttműkö-
désbe,

– munkahelyek kialakítása,

–  rendszeres találkozók bevezetése különböző, akár tükör jel-
legű tevékenységek megvalósításához,

– hasonló lehetőségek létrehozása a jövőben,

–  növelni a kulturális összetartást az emberek és a közösségek 
közt.

Jasper Emese
OKTKT 

Munkaszervezet vezető
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RENDEZVéNyNAPTáR

2012. március

Január 28.  Hagyományőrző batyus bál
   Rendező: Lila Akác nyugdíjas Klub

Február 4.  Sváb bál
   Rendező: Német Nemzetiségi önkormányzat

Február 16.  Sántacsütörtök – Sulifarsang
   Rendező: Német Nemzetiségi általános iskola

Március 14.  Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc ünnepe
   Rendező: Községi önkormányzat

Április 1.  Virágvasárnapi Passió
   Rendező: Egyházközösség Újhartyán

Május 27.  Pünkösd vasárnap FALUNAP
   Rendező: Községi önkormányzat

Június 10.  Úrnapi körmenet virágszőnyeggel
   Rendező: Egyházközösség Újhartyán

Augusztus 20.  Szent istván napi ünnepek
   Rendező: Községi önkormányzat

Szeptember 9.  Máriabesnyői zarándoklat
   Rendező: Egyházközösség Újhartyán

Szeptember 23.   Vizslafesztivál 
   Rendező: Közs. önkorm. + Vizslaklub Bp

Október 7.  Hartyánfeszt
   Rendező: Községi önkormányzat

Október 14.  Szüreti mulatság – felvonulás
   Rendező: Német Nemzetiségi általános iskola

Október 21.  Hartyáni búcsú

Október 23.  Az 1956-os forradalom és szabadságharc ünnepe
   Rendező: Községi önkormányzat

December 23.  Falukarácsony – Karácsonyi koncert
   Rendező: Községi önkormányzat

A Községi Önkormányzat a változtatás jogát fenntartja!

Rendezvénynaptár
Újhartyán – 2012
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EgyHáZKöZSégÜNK OLDALA

Decemberben emlékeztünk meg az  Újhartyáni Egyházközség 235. évfordulójáról

Egyházközségünk  megalakulásának története:
A régészek és a történészek feltételezése szerint a Horka 
nemzetségből alakult ki a középkori Hartyán falu a mai Ke-
selyhegy területén. 
Egy 1276-os árpád-kori oklevél a Dabastól nyugatra fekvő 
Hartyán nevű földet említi a Nyulak-szigeti domonkos apá-
cák birtokaként.
A törökök tatár segédcsapatai 1597-re elpusztították a hely-
séget. A 18. század első harmadában gróf grassalkovich An-
talé a település, amelyet németekkel, svábokkal és tótokkal 
telepített be 1764-ben.
1772-ben alakul meg a politikai község, Új-Hartyán néven. Az 
1774-es lélekszám összeírás szerint Új-Hartyánnak 260 lakosa 
van. Ez a 260 fő mintegy 50-55 családot jelentett a mai Fő utca 
helyén. ii. grassalkovich Antal 1776-ban remek barokk stílu-
sú templomot építtetett, amelyet 1777-ben szenteltek fel 
Szent Borbála tiszteletére. A Váci Püspökség 1779-ben önálló 
plébániát szervezett, és plébánosnak Pankl Józsefet nevezte ki. 
A plébánia alapítólevele iskola építéséről is intézkedik. 
Az 1780-as évek elejére Új-Hartyán már életképes település, 
jegyzővel, iskolával, templommal, plébániával, amely 1779-
től önálló anyakönyvezést folytat. 
A falu lakosai már a kezdetektől ellátták az egyházzal szembe-
ni kötelességeiket. Művelték a plébános, a templom, a kántor 
földjeit. A mindenkori járandóság fejében tűzifával, kukoricával, 

gabonával, egyéb más élelmiszerrel látták el az egyház szolgáit.  
Az egyházi szolgáltatásokat is megfizették, esketéskor, teme-
téskor. A község, az egyházközség, sírásót, bábát foglalkozta-
tott. Mindezek díjazását a  „Canonica Visitatio” határozta meg.
Jelenlegi plébániája az 1820-as években épült.

Újhartyánban szolgálatot teljesítő papok:
Plébánosai: 1779: Pankl József, 1821: Haulik József, 1844: Mikuska 
Károly, 1856: Pröbszt Pál, 1900: Nuszpel istván, 1919: Fitz istván, 
1957: Szepes Ottó, 1977: Füles Lajos, 1987: Orosz János
Az újhartyáni római katolikus plébániatemplom harminchárom 
méter magas tornyában három harang lakik. A délidőben meg-
szólaló két mázsa negyvenhét kilós harangot Szlezák László 
aranykoszorús mester öntötte Rákospalotán 1945-ben. 

Római Katolikus Egyház Plébánia Hivatala
2367 Újhartyán Fő u. 2.
Plébános: Orosz János
Tel: 06-29/372-151
Plébániai ügyelet:                                    
Hétfőtől-péntekig 9-11-ig, szentmisék után a templomban, 
délután nincs ügyelet.
Isten szép világát őrizzük, óvjuk, szépítsük: lelkiismeretes 
környezetvédelemmel, természetvédelemmel, egészség-
védelemmel.

2012. március

Egyházi hírek
Az Újhartyán, Fő utca 496 helyrajzi számú ingatlanon álló Nepomuki Szent János szobor egyedi műemléki védetté 
nyilvánításának folyamata a KULTURáLiS öRöKSégVéDELMi HiVATAL Tudományos Főosztályán megkezdődött.
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KULTÚRA

2012. március

Háború a Pinceklubban

Természetesen nem falumbeliek test-test elleni közelharca 
lesz központban, hanem dr. Szabó József János hadtörténész 
érdekfeszítő előadásai.
A médiából is jól ismert tanár, egy évtizede kutatja Európa XX. 
századi ország-erődítéseit.
Mi, érdeklődők az első előadásig úgy gondoltuk, hogy a had-
tudományok kandidátusa, majd feleleveníti eddigi történelmi 
ismereteinket. De nem!
Meglepetésünkre, olyan oldalról közelítette meg a század két 
világégését – saját kutatásai alapján – amit sem tanulmányaink-
ból, sem más forrásból nem ismertünk. Nem hallottuk, hogy a 
harci gáz bevetésekor gázálarcot viseltek a lovak, kutyák, hogy 
a lövészárkok gáztesztjéhez egereket használtak, és a hullahe-
gyek megszüntetéséhez speciális patkányokat szaporítottak. A 
nagy háború technikáját zömmel lovak vontatták, ám a pacik 
takarmányellátása nem volt megoldott, így azok megették az 
eltemetett katonák fakeresztjét, az előtte lépkedő állat fűzfa-
vesszőből készült málháskosarát, és a harcképtelen lovakat, 
maguk az éhező harcosok fogyasztották el. Az ellenség vona-
lai mögé lezuhant vadászpilóta postagalamb által adta meg a 
megtalálási koordinátáit. Az idomított kutyák golyózáporral da-
colva kilométerekre vitték a tiszti parancsot.
A Faluházi Baglyok Nótakör néhány képviselője élénken érdek-
lődött az olasz front doberdói harcairól, jelezvén, hogy négy 
tagjuk személyesen is járt a fennsíkon, és megkoszorúzták az 
isonzó völgyének emlékhelyeit. /lásd mellékelt fotó/
A magyar honvéd alakulatok közül a 20. honvéd gyaloghad-
osztályt 1915. június 6-án a Doberdó-fennsíkra szállították, 
ahol olyan súlyos vereséget szenvedtek, hogy ki kellett vonul-
ni az arcvonalból, és tartalékba kerültek.
Döbbenetesek az i. világháború veszteségei:
Elesett 539 ezer-, fogságba esett 834 ezer-, egyszer sebesült 
1,5 millió katona – az adatok természetesen a történelmi Ma-
gyarországra vonatkoznak.
A következő estén előkerült keserű emlékünk a Don-kanyar.
A 2. magyar hadsereg 1942. április-június között vonult a had-

műveleti területre. Stratégiai szerepük Moszkva elfoglalása, 
illetve a Szovjetunió elvágása a kaukázusi olajmezőktől. Az el-
húzódó csatában beállt az orosz ’’zima”. Tél tábornok megint 
gyözőtt. Megfagyott katonák tízezrei maradtak a végtelen hó-
mezőkön. A 200 ezer fős seregből 70 ezren tértek haza.
Dr. Szabó József Jánosnak számtalan hadtörténeti könyve és 
tanulmánya látott napvilágot.
Az árpád-vonal című munkáját párizsi egyetemek tanítják, 
magyar honban kevesen ismerik. /Az eladott 8000 példány 
szinte példátlan szakirodalom tekintetében./
Az árpád-vonal egy magyar erődrendszer a Keleti-Kárpátokban, 
amit a Magyar Királyi Honvédség épített ki 1940-44 között. A 
szovjet csapatok három hadműveletben próbálták áttörni – si-
kertelenül. információ alig volt róla, hiszen a dokumentumokat 
a háború alatt megsemmisítették. Az író a forrásokhoz úgy ju-
tott, hogy az erődvonalat gyalogosan végigjárta. Lényege, hogy 
a Kárpátok hegyvonulatai egyébként is akadályt jelentettek, a 
járható irányokat lezárták. A központi mag egy körkörösen véd-
hető bunker. Harckocsik ellen aknamezőket, falakat építettek.
A Budapest ostroma, kitörési kísérlet – című előadásra már telt 
házzal vártuk hadi tudósítónkat.
A német megszállás után 1944 márciusától megszűnt a ma-
gyar önállóság.  Budapestet Hitler erőddé nyilvánítja. A Királyi 
Honvédség katonái félnek a némettől, az orosztól és a hunga-
ristáktól is.
A Budapest-erődben akadozik az ellátás, a német hadvezetés 
1945. február 11-én a kitörés mellett dönt. 14ezer német, 2 
ezer magyar egyenruhás, 2500 hungarista megindul, hogy az 
orosz állások mögé kerüljön. Keveseknek sikerül, jelentős há-
nyaduk elesik, vagy fogságba kerül.

itt jegyzem meg, hogy Bánás Fajt imre vezetésével 2012. feb-
ruár 11-én, éjszakába nyúló gyalogos emléktúra indult a kitö-
rés nyomvonalán.

Surman András
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Még nagyon sokat szeretnék fotózni!

Miért is ?...hogy összefogjunk, szervezkedjünk, dolgozzunk mások 
és magunk örömére !
Ezt tapasztaltam azon a felejthetetlen estén ahol Máté Péter szüle-
tésének 65. évfordulójára emlékeztünk. Máté Péter dalai elérték azt 
a célt, hogy községünk zenészei minden problémát félretéve,együtt 
egy célért felidézzék rövid de tartalmas munkásságát.
„Hull az elsárgult levél”-től az  „Elmegyek…” slágereken át, egészen a 
„Zene nélkül mit érek én...”’ c. daláig mindet ismerjük, szeretjük. Nem 
meglepő hogy nem csak az én korosztályom, hanem az unokáktól 
a nagymamáig együtt dúdoltuk, hogy miért is vannak a jó barátok!
28 évvel a halála után,kevés énekes emléke él ilyen intenzíven. Aki 
ott volt ezen a pénteki teltházas emlékesten az Újhartyáni Falucent-
rumban, tudja hogy miről írok, ha nem pótolhatja a Mag Tv-n.
Ebben a zűrös, nehéz gazdasági helyzetben amikor a médiából, csak a gond, a bűn és problémák áradnak, ebben 
a 2 és fél órában mindent elfelejtettünk, a sárga csekkekkel együtt kizárhattuk a külvilágot. Emlékezhettünk fiatal
ságunkra,elgondolkodhattunk jövőnkön.
örültünk ennek a nagyszerű,színvonalas kezdeményezésnek és megvalósulásnak.
Köszönet, köszönet, köszönet:                                                       -Sz.M- 

Azért vannak a jó barátok!

A Magyarországi Németek Kulturális Egyesület iV. internetes 
fotópályázatát hirdette meg „Blickpunkt” címen. Fénykép, 
képeslap és archív kategóriában lehetett indulni. A téma: 
magyarországi német kisebbség. A csaknem 100 versenyző-
ből – tekintélyes fotóművészekből álló zsűri – az újhartyáni 
Surman Csilla képeslapját találta a legjobbnak. /a korábbi  
évek Blickpunkt  versenyeiről Hornyákné Teréz,és dr.  Szikszay 
Péter is hoztak haza díjakat./
– Mondanál valamit magadról?
– Régóta érdekel a fotózás, de csak hobbi szinten művelem. Rö-
vid ideig Angliában dolgoztam és ott vásároltam meg az „álom 
fotó masinámat”, ám technikai tudásomat nem tartom még 
elég erősnek. Próbálkozásaimat figyelmemmel kisérve, Nyíri 
Margó ajánlására felkértek a Hartyán feszten való dokumentá-
lásra,  az elkészült anyagból az ’’Újhír” újság is válogatott
– A  Blickpunkt hogy került képbe?
– Lauter Antal adott információt a versenyről, és biztatott, 
hogy vágjak bele. Előszedtem a már meglévő, kimondottan 

sváb témájú, illetve újhartyáni rendezvényeken készült képe-
imet, és ’ leporoltam’ a szülők, nagyszülők már-már megsár-
gult, aranyat érő fotóit. így indult. 
győztes munkám egy montázs, melyen  össze „ hegesztettem” egy 
1971-es és egy 2010-es családi disznóvágás üstjeit-bográcsait.
– Váratlanul ért ez a siker?
– igen. Bár, amikor értesítettek, hogy hivatalos vagyok a Mű-
csarnokban megrendezésre kerülő kiállításra, bizakodó lettem. 
A díjátadás nagy létszámú közönség előtt zajlott. Kiderült, hogy 
egy másik versenymunkám is bekerült a legjobb 30-ba.  Amikor 
kategória-győztesként szólítottak, leírhatatlanul boldog voltam.
Pénzdíjat kaptam, és képeslapom egy 2012-es, német nyelvű 
naptár januári oldalán díszlik. ( Jól kezdődött az évem ☺) Köny-
nyeimmel küszködve, megszeppenve álltam a Magyar Televí-
zió kamerája elé.
– Tervek?
– Sok-sok kép. A következő Blickpunkt versenyen biztos indulok!
– Gratulálunk!

2012. március
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PATRióTA VéDEgyLET

2012. március

 „Segíts magadon, Isten is megsegít.”   Újhartyáni  Faluvédő Védegyletet szervezünk

A hajdan békés, nyugodt településen, Újhartyánon 
élők többé nem érezhetik magukat biztonságban. Egy-
mást érik a betörések, az erőszakos cselekmények. Fő-
leg idős, egyedülálló, védtelen emberekre támadnak rá 
gonosztevők.  A félelem beköltözött az otthonokba, az 
emberek félnek, idegesek. A betörések mellett a falun 
áthaladó gépkocsivezetők felelőtlen viselkedése veszé-
lyezteti testi épségünket. A falu utcáin egyre gyakrab-
ban láthatóak látszólag cél nélkül ténfergő, rosszarcú 
idegenek. Újhartyánról nagyon hamar el lehet tűnni, 
egy betörés, egy tolvajlás után 10 perccel már valame-
lyik környékbeli autóútra juthat az elkövető. Az embe-
rek nagy része tanácstalan, segítségre vár. Vissza akarja 
kapni a hajdani, békés, csendes települést, ahol még a 
kertkaput sem kellett bezárni. Most meg sokszor a leg-
modernebb riasztó sem véd. A bűnözést legjobban a 
hatékony felderítéssel, azaz a bűnözők elfogásával le-
het megelőzni. Ha a bűnözők világában elterjed a híre, 
hogy egy településen könnyen le lehet bukni, akkor 
onnan odébb állnak.

Ezért fogadtuk nagy tetszéssel mi ketten, Schulcz Jó-
zsef polgármester és Dr.Kökényesi imre alpolgármes-
ter, Márton Antal kezdeményezését és támogatóan 
mögé állunk. 

A terv egy egyesület létrehozásáról szól. Az egyesület 
célja az lenne, hogy megvédje az egyesületbe belé-
pett tagokat, családjukat, azok testi épségét és anyagi 
javaikat.  A jelenlegi törvényi helyzet már lehetőséget 
teremt arra, hogy önkormányzati felhatalmazással egy 
egyesület is hatósági jellegű intézkedéseket tehet. 
Tehát igazoltathat gyanús elemeket, megállíthat gép-
járműveket, sőt el is foghat bűnelkövetőket és a rend-
őrség kiérkezéséig fogva is tarthat. Természetesen az 
egyesület az önkormányzat támogatásával, a rendőr-
séggel szorosan együttműködve működhet csak. Re-
mény van arra, hogy a későbbiekben normatív állami 
támogatáshoz juthat egy ilyen egyesület: de Újhartyán 
addig nem várhat.

Addig is tenni kell valamit.  A helybeli bűnözők akti-
vizálódása mellett rendőrségi források szerint Újhar-
tyán a pestkörnyéki bűnözők kedvelt célpontjává vált. 
A faluban már korábban is működött faluvédő szol-
gálat, de- bár minden tisztelet és köszönet azoknak, 
akik ebben részt vettek – az önkéntes szolgálat nem 
teljesen vált be.

Márton Antal elgondolása szerint a faluvédő szolgála-
tot hivatásos, azaz fizetett tagok látnák el. ők képeznék 
a 24 órás megfigyelés gerincét. Természetesen megfe-
lelő kiképzés után önkéntesek is csatlakozhatnak majd 

a szolgálathoz. Az elképzelés hasonlít a riadólánchoz.  
Az első feladat, hogy a rossz szándékú egyén fennakadjon 
a megfigyelési hálón, azaz sikerüljön kifigyelni. Ezek után 
a lehető legrövidebb időn belül el kell fogni, majd a rend-
őrségnek átadni. Ez a mechanizmus csak akkor hatékony, 
ha jól megtervezett, a benne dolgozók fegyelmezettek. 
Ezért tartjuk szükségesnek, hogy a védelem gerince fize-
tett alkalmazottakból álljon, hiszen csak így kérhető szá-
mon a maximális fegyelem. A cél pedig egyértelmű: olyan 
hatékony önvédelmi rendszert kell működtetnünk, amely 
elűzi innen a bűnözőket .

Amíg nem kapunk az államtól anyagi segítséget, szá-
mításaink szerint védendő háztartásonként 700 Ft ala-
pítványi támogatást kérnénk havonta. Ebből az összeg-
ből fizetnénk a munkatársakat, üzemeltetnénk a járőr 
autót és a technikai eszközöket. Ha marad a pénzből, 
a térfigyelő kamera rendszer kiépítésére gyűjtenénk. 
Természetesen folyamatosan adnánk be pályázatokat 
és szerveznénk gyűjtést a közbiztonság javára.   Tudom, 
hogy a mostani, nehéz időkben nem szimpatikus do-
log pénzt kérni az emberektől. De arra kérek mindenkit, 
hogy mérlegelje azt, hogy egy esetleges betörés sok-
kal nagyobb anyagi és érzelmi megrázkódtatás lenne 
számukra, mint a 700 Ft kiadása.  Ez az a minimálisan 
kalkulált pénzeszköz, melynek segítségével, eséllyel 
vehetjük fel a küzdelmet a bűnözéssel. 

én remélem, hogy  a 700 Ft-ok mellé oda fogják rakni 
a Hartyániak a sokszor ennyi t érő társadalmi és, ön-
kéntes munkát. A cégek és a tehetősebb emberek az   
adományokat.  Úgy érzem ez egy olyan ügy, ami men-
tén  összefoghatunk és megmutathatjuk közösségünk 
erejét.

Segítsünk magunkon,isten is meg fog segíteni

Dr. Kökényesi Imre

Segítse Ön is Újhartyán  
Közbiztonságának feljesztését.

Erre a számlaszámra fizetheti be  
támogató adományait:

OTP Bank: 11742032-15391236-07180000 

Köszönjük !

Fogjunk össze Újhartyán közbiztonságáért.
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Alapítványt hoz létre a Hümpfner család
Ebben az évben először kerülhet átadásra egy újonnan alapított díj

FIGYELEM! 
A GYERMEKORVOSI RENDELÉS 2012. január 09-től változik!

Rendel: Dr. Kovács Ákos
SÜRGŐS ESETBEN HÍVHATÓ: 0036 30 933 1978

Tisztelt olvasók: egy új hírt, egy jó kezdeményezést szeretnék 
megosztani önökkel:
Fajtáné Hümpfner Zsuzsa alapító szülei – Hümpfner János és 
felesége – emlékére tartós közérdekű célra alapítványt létesít.
Néhai Hümpfner János (1917-2010.) és felesége (1928-
2010.) több évtizeden át megbecsült tagjai voltak Újhar-
tyán község helyi közösségének. Hümpfner János születé-
sétől haláláig Újhartyán lakója, a falu első helyi illetőségű 
jegyzője, felesége több évtizeden át a helyi általános iskola 
tanítónője volt. 

Az alapítvány célja
A családi hagyományokat folytatva ezen alapítvány legfőbb 
célja, hogy elismerje és jutalmazza azokat a személyeket, akik 
adott időszakban köztisztviselőként vagy közalkalmazottként, 
vagy egyéb szervezet képviselőjeként a közigazgatás, az okta-
tás és a nemzetiségi hagyományok ápolása területén kiemel-
kedő munkát végeznek Újhartyán településen a településért.  
Az ezen cél érdekében „Hümpfner János és felesége emlé-
kére” alapított díj évente egy alkalommal, a Köztisztviselők 
Napja alkalmával kerül átadásra.

 A fentieken túl az Alapítvány támogat minden olyan kezde-
ményezést, mely a helyi sváb kultúra értékeinek ápolását, a 
sváb zene és énekkultúra hagyományainak megőrzését tűzi 
ki célul, illetve a német nyelv elsajátításában, terjesztésében 
vállal kiemelkedő szerepet.

 Az Alapítvány célja még a hagyományok őrzésének, nemzeti-
ségi öntudat elmélyítésének anyagi támogatása.

Az alapítvány vagyona
Az alapítvány induló vagyona ötszázezer forint.
Az alapítvány vagyonát növeli az alapítványi vagyon hozadé-
ka, a pénzbeli vagyon kamatjövedelmei, valamint a csatlako-
zók adományai.

Az alapító okirat a továbbiakban rendelkezik még az alapítvá-
nyi vagyon felhasználásáról, az alapítvány gazdálkodásáról. 
Az alapító három főt kért fel a kuratóriumi feladatok ellátására: 
Schulcz Józsefet, Újhartyán község polgármesterét, Hümpfner 
Jánost és Lauter Antalt.

A kuratórium első fontos feladatának jelölte meg az alapít-
vány vagyonának 1 millió forintra emelését annak érdekében, 
hogy a mindenkori díjazott munkájához méltó elismerésben 
részesülhessen. 

Szeretném felhívni a község lakossága és a helyi vállalkozók 
figyelmét, hogy aki ehhez a nemes kezdeményezéshez hozzá 
szeretne járulni, az azt az

örkényi Takarékszövetkezet
Újhartyáni Kirendeltségénél nyilvántartott 

„Hümpfner János és felesége emlékére” – alapítvány
számlájára történő befizetéssel teheti meg.

Az alapítvány nevében köszönettel:

Lauter Antal

2012. március

ÚJHARTYÁN HERNÁD

HÉTFŐ 13:00 – 15:00
Tanácsadás: 12-13 08:00 – 11:00

KEDD 8:00 – 10:00 11:00 – 14:00

SZERDA 11:00 – 13:00 08:00 – 10:00

CSÜTÖRTÖK 8:00 – 10:00 15:00 – 17:00
Tanácsadás: 13-15

PÉNTEK 8:00 – 10:00 11:00 -13:00
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Hörömpő istván vállalkozó és a hartyáni „motoros”’ Manger Hen-
rik szervező, egy éve elhatározták, hogy a napkori böllérverseny 
mintájára megszervezik a régió legnagyobb gasztronómiai ese-
ményét, ezúttal Kakucson.

A versenyt megelőző napon kisteherautók, utánfutók és lovas 
kocsik lepték el a focipálya környékét. Dacolva a metsző januári 
széllel, sátrakat építettek és az előudvarokat kukoricaszárral, dísz-
náddal és cserjékkel ékesítették.
A felvidéki böllérek jelenlétükkel megadták a fesztivál nemzetkö-
zi jellegét.
A 9 csapatból a napkori böllérfesztivál „megasztárjaiként” ismert 
Röfi-Döfi Sváb-Stáb vidám tagjai, nevezésükkel  jelentősen emel-
ték az esemény rangját.
Az Echo Televízió munkatársai a sátorállítás mellett , egész napos 
forgatással hívták fel magukra a figyelmet.
Rádió Dabas – „Az otthon hangja” - helyszíni élő tudósításokkal 
csalogatta a régió hallgatóit.
Szombaton reggel füstgomolyaggal járó ágyúszó ébresztette 
Kakucs polgárait, egyben jelezvén az i. Kakucsi Hagyományőrző 
Böllérfesztivál kezdetét.
A kakucsi polgármester meleg szavakkal üdvözölte a bölléreket, 
és megismerhettük a zsűri tagjait, akik kivétel nélkül jelentős köz-

életi személyiségek voltak. Legnagyobb örömünkre a műsorve-
zetői teendőket, az ország ,,Kató nénije”, ihos József vállalta fel.
A böllérek közben – az állatvédők megelégedésére- a leghumá-
nusabb módszerekkel juttatták el sertéseiket a túlvilágra. Volt 
csapat, akinek sertése a recesszió áldozataként az otthon mért 
182 kg-ról a helyszínre érve 25 kg-ra apadt.
itt már az állatok körmeit sem dobták el, hiszen az alkalmassá vált 
a fogópálinka forgalmazására. A Röfi-Döfi Sváb-Stáb „istállójában” 
légy-létszámban gyülekeztek a vendégek, hiszen egy krumplival 
történő célba dobással, diszkrét bátorságpróbával malacsülthöz, 
vagy akár mangalicatejhez lehetett jutni – ingyen!
Eközben a színpadon nevesebbnél nevesebb előadók kápráztat-
tak el zenei programjaikkal. A szigorú zsűri egész nap járőrözött a  
füstölgő bográcsok körül. Vizsgálták a forralt bor és a  fogópálinka 
minőségét, aztán mustra alá került a hurka, kolbász is.
Számtalan kategóriában hirdettek győztest, de aki ebben  a zord 
időben kilátogatott a focipályára, bátran bajnoknak tekinthető.
’A leghumorosabb csapat’ díját Újhartyániak hozták el – nem ér-
demtelenül.
Köszönet a lehetőségért,köszönet a  szervezőknek és a csapatok-
nak.
Jó buli volt! Jövőre várjuk önöket is!

Surman András

Böllérfesztivál a szomszédban
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Támogassa adója 1 %-val,  
a helyi kulturális értékek,

hagyományok őrzését,művelését,  
feldolgozását segítő 

HERCEL Sváb  
Hagyományőrző Egyesületet

 
Adószám: 18701328-1-13

Ajánlja fel adója 1%-át a helyi alapítványok számára
Minden adózó a bevallási év május 20-ig juttathatja el az 
adóhatósághoz rendelkező nyilatkozatát, így az azon egyé-
ni vállalkozók és áfa fizetésére kötelezett magánszemélyek 
is, akik különben február 15-ig teljesítik adóbevallásukat. 
Az adó 1 %-a  2012. évben olyan civil szervezetek részére 
ajánlható fel, amely minimum két éve működik, tehát 2010. 
január elseje előtt alakult. A kiemelkedően közhasznú szer-
vezetek tekintetében egy éves működés a feltétel, tehát azok 
jogosultak, mely szervezetek 2011. január első napjától, vagy 
régebben működnek.  A felajánlóknak lehetőségük van arra, 
hogy a támogatni kívánt alapítvány, szervezet tevékenysé-
gének utánanézzen, ha van honlapjuk azon keresztül tájéko-
zódjon tevékenységükről, így könnyen meg lehet győződni 
arról, hogy a felajánlott összeg jó helyre kerül-e, illetve mi-
lyen célra használják majd fel.

Újhartyán Község Önkormányzata  
által létrehozott alapítványok, 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.
 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

Újhartyán Községben az alábbi alapítványok vannak bejegyezve:

1. ALAPÍTVÁNY AZ ÚJHARTYÁNI NÉMET  
 NEMZETISÉGI ÓVÓDÁÉRT
 Székhelye:  2367 Újhartyán Kossuth l. utca 2.
 Adószáma: 18719284-1-13
 Számlaszáma: 10103829-57463600-01001003
          Kuratórium tagjai:
 Elnök:  Fajthné Kőnig Klára
 Tag: gattyánné Petrányi Borbála
 Tag:      Heli istvánné
 Tag:  gálicza Zoltánné

2. 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
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A rövidszőrű magyar vizsla világszerte az egyik legismertebb 
magyar vadászkutya: Svédországtól Koreáig nagyon sok helyen 
ismerik, szeretik, tartják, tenyésztik. Legfőbb jellemzői az ele-
gáns megjelenés, a könnyed felépítés és a harmonikus mozgás. 
Talán nincs is olyan ember hazánkban, aki ne ismerné Bálint Ág-
nes legendás mesefiguráját, Frakk kutyát. Károly bácsi és Irma 
néni életvidám, eleven vizsláját minden magyar ember a szívé-
be zárta gyermekként, hiszen a Frakk az egyik legemlékezete-
sebb és legsikeresebb rajzfilmsorozat a magyar mesék közül.

A Vizsla Túra „igazi” alapítója illatosúti Kornis Emma, akit 2006. 
augusztusában, két hónapos korában az illatos úti menhelyről 
fogadtam örökbe, s akinek barátokat próbáltam keresni.
Mikor szembesültem a szomorú ténnyel, hogy hazánkban nincs 
olyan hobbivizslás közösség, ahová csatlakozhattunk volna, el-
határoztam magam: 2007. január 14-én friss és büszke vizslatu-
lajdonosként közös kirándulásra hívtam minden budapesti és 
Budapest környéki vizslát a gazdájával együtt. Nem titkolt célom 
volt, hogy a közös séta során ne csak négylábú kedvenceinket 
fárasszuk le alaposan, de mi, gazdik is új embereket, barátokat 
ismerhessünk meg. Szerettem volna továbbá, ha minél több és 
eltérő életkorú vizsla találkozna egymással, elősegítve a szociali-
zációjukat. Szeretettel vártam tehát mindenkit, akinek ilyen vagy 
olyan, saját vagy kölcsönkutyája, innen vagy onnan levő vizslája 
volt és szívesen sétált többedmagával a Kamaraerdőben.
A Vizsla Túra az elmúlt öt év és közel 50 (!) kirándulás során olyan 

önkéntes szerveződéssé alakult, ahol bármilyen kutyának (tehát 
nem csak vizslának!) helye van, amelyik képes a fajta- és ember-
társaival együtt, többedmagával, csapaton belül békésen létezni. 
A Vizsla Túra azonban nem csak hobbikutyások rendszeres va-
sárnapi sétája, hanem egy olyan hagyományteremtő és hagyo-
mánytisztelő rendezvénysorozat, mely hazánk egyik rendhagyó 
és példaértékű civil kezdeményezése. A magyarországi vizslás 
társadalom páratlan összefogásának élő bizonyítéka: az egyik 
legszebb nemzeti kincsünk, egy igazi hungarikum élő és eleven 
reprezentációja. Büszkék vagyunk arra, hogy a Magyar Szabadal-
mi Hivatal a Vizsla Túrát, mint védjegyet 2009-ben lajstromozta.
2011. október 30-án a 44. Vizsla Túrán 80 vizsla és a hozzájuk tar-
tozó kétlábúak társaságában boldogan bizonyosodtunk meg ar-
ról, hogy Újhartyán ún. kutyabarát település. A remek kirándulás 
stábunk egyik tagjának, Kollár Mihály (két csodaszép vizslalány 
büszke tulajdonosának) lelkiismeretes szervezőmunkájának, va-
lamint a helyi vezetőség és vadásztársaság végtelen kedvességé-
nek volt köszönhető. Terveink szerint ez év októberében minden-
képpen visszatérünk erre a csodálatos helyre, ahol nemcsak mi, 
emberek, de négylábú gyermekeink is remekül érezték magukat!
A soron következő kirándulásokról további információk a web-
oldalunkon olvashatók: www.vizslatura.hu (kapcsolat: tura@
vizslatura.hu). Facebook oldalunk címe: http://www.facebook.
com/vizslatura.hu

Tollár Mónika, a Vizsla Túra alapítója

“Vizsla nélkül lehet élni – de minek?”
a Vizsla Túra Újhartyánban járt
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Telekkialakítás az Árpád utca folytatásában

Az újhartyáni Árpád utca folytatásában telekalakítási 
munkálatok zajlanak.  Kíváncsiak voltunk, mennyiben 
érinti ez a település lakóit. Tervekről és a munkálatok me-
netéről Szolnoki Istvánt, a beruházás vezetőjét kérdeztük. 
–  Honnan jött a telekalakítás ötlete?
–   Mindnyájan tapasztaltuk, hogy a településen gyakorlatilag 

elfogytak azok a szabad területek, ahol új építésű lakóhá-
zakat lehet megvalósítani. A helyiek közül ezért többen 
kénytelenek voltak a környező települések valamelyikét la-
kóhelyül választani. Ennek kapcsán jött az elképzelés, hogy 
külterületi részek bevonásával, teljes közművesítéssel széle-
sítenénk ki Újhartyán határit. A választás pedig konkrétan az 
árpád utca folytatására esett.

–   Jelenleg hol tartanak a közművesítés munkálatai?
      A belterületbe vonás engedélyezési eljárása lezárult. Az 

elektromos áram kész, a lakások gázellátását lehetővé tevő, 
belső, alacsony nyomású gázhálózat kialakítása megtör-
tént, az ivóvíz csatorna állapota 60%-ban elkészült. Tavasz 
folyamán a vízelvezető árkok és az út kialakítását elvégez-
zük. Legkésőbb május végéig a teljes közműellátottság biz-
tosított lesz a területen, ami azt is jelenti, hogy az ingatlan 
vásárlók tervezett építéseinek engedélyeztetése már most 
is lehetséges.

–   Milyen paraméterekkel rendelkeznek az újonnan kiala-
kított telkek?

–   A telkek átlagosan 700 m2 alapterülettel rendelkeznek, ami 
a helyi építési szabályozásoknak maximálisan megfelel.  Ez 
a telekméret a lakóházas-kertes övezetbe sorolható, ami 
30%-os beépíthetőséget foglal magába.

      Ezen felül három darab nagyobb alapterületű telek is kiala-
kításra került (750-1100m2), ezzel lehetőséget biztosítunk 
jelentősebb volumenű építési beruházások, társasházak 
megvalósítására is. 

–   Hogy halad a kialakított telkek értékesítése?
–   Az év végén került be a köztudatba, hogy telkeket alakítunk 

ki. Konkrétan 23 új telekkel bővítettük Újhartyán belterü-
letét, amiből ez idáig 9-et értékesítettünk. Azt gondolom, 
hogy ez egy erős arány, amiből jól látszik a vásárlói igény. 

–   Milyen konstrukcióban tudunk itt új telket vásárolni?
–   A fizetési feltételeket szerencsére nagyon vásárlóbarátra si-

került alakítanunk.  A készpénzes értékesítés az egyik opció, 
de lehetőséget biztosítunk hosszabb távú, 5-8 éves részlet-
fizetéssel történő telekvásárlásra is.  

      A finansziális keretek megteremtésével esetlegesen kulcs-
ra kész ingatlanok építését is vállalni tudjuk. Felmerült az 
igény több lakásos lakótömb kialakítására is, amire szintén 
nyitottak vagyunk. Ebben az esetben 75-80m2 össz- alap-
területtel rendelkező épületetek kialakítása tűnik reálisnak, 
de ez a terv a vásárlói igények függvényében alakítható.

      Terveink szerint az új lakóövezet arculata illeszkedni fog az 
újhartyáni, igényes településképbe.

–   Mit gondol, a beruházás hatással lesz a település életé-
re?

–   Úgy gondoljuk, a beruházással nő a település megtartó 
ereje, a fiatalok helyben maradási szándéka reményeink 
szerint erősödni tud, egy új, csendes, nyugodt kertvárosias 
lakóövezet kialakításával. Miután a helyi óvoda, és iskola 
kimagaslóan jó körülmények között működik, a környező 
településen élő fiatalok számára extra vonzerőt tudunk a 
lakóövezet által biztosítani az esetleges ideköltözésükhöz. 
Cégünk vállalta a belterületbe vont terület teljes közmű ellá-
tását, egy új, aszfaltozott utcával ellátott településrész kiala-
kítását, reményeink szerint ezzel hozzájárulunk Újhartyán 
hosszabb távú fejlődéséhez.

További információkért forduljanak bizalommal  
Szolnoki Istvánhoz a 0630-996-2469-es telefonszámon.



Segítse Ön is Újhartyán Közbiztonságának feljesztését.
Erre a számlaszámra fizetheti be támogató adományait:

OTP Bank: 11742032-15391236-07180000 
Köszönjük!

Fogjunk össze Újhartyán közbiztonságáért.
Segítsünk magunkon, Isten is megsegít!


