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PoLgáRmeSTeRi KöSZöNTő

Tisztelt Olvasó!

Így az ősz derekán szokás kicsit visz-
szaemlékezni a nyárra, és egyben 
felkészülni a télre is. Én is ezt teszem 
most.

Az iskola új fűtési rendszert kapott, va-
lamint napenergiából nyer áramot, így 
végre az óvodánkhoz mérhető színvonalú az energiaellátása ami 
több okból is fontos. egyrészt az alternatív energiaforrások környe-
zetbarát energiát bocsátanak a rendelkezésünkre, ezáltal kevésbé 
sajtoljuk ki élőhelyünket a Földet. ez szerencsére egyre több em-
bernek fontos. másfelől jelentősen csökkennek az iskola fenntartá-
sának költségei, és bár az iskola jövőre már állami intézmény lesz, a 
fenntartók továbbra is mi leszünk, ezért nem mindegy számunkra, 
hogy mekkora összeg szerepel majd a számlákon.

Ha már az iskolánál tartunk, megragadnám az alkalmat, hogy 
beszéljek az igazgatókról is. először is szeretnék gratulálni 
Lauter Judit kinevezéséhez. Sok sikert kívánok neki a mun-
kájához. másodszor szeretném megköszönni majer györgy 
eddigi igazgató áldozatos munkáját. És végül egy szomorú 
kötelesség: szeretném kifejezni együttérzésünket a napokban 
elhunyt Tóth Antal, egykori igazgatónk családjának. emlékét 
kegyelettel megőrizzük.

Befejeztük az Arany János utca folytatásának padkázását és 
kátyúzását. A Padkázásra a biztonságosabb közlekedésen kí-
vül több okunk is volt. egyfelől  így van lefolyása a csapadék-
nak az útról, és talán a tél kevésbé tesz kárt az útban, másfelől 
viszont nem titok hogy hamarosan szeretnénk egy végleges 
megoldást erre az útszakaszra és magára az Arany János utcá-
ra is, és ehhez elengedhetetlen az úttest szélesítése is.

Jártunk Freibergben, ahol megszületett Újhartyán első hivata-
los testvérvárosi kapcsolata. Nem lehet ebben a pár sorban le-
írni azt a figyelmességet, és szeretetet, ahogyan a Dirk Schaible 
által vezetett város fogadott minket, de talán Ruttersmid Kata-
lin cikke alapján képet kapnak róla az olvasók. Szeretném, ha 
ebből a kapcsolatból minél több család, vállalkozás, egyesület 
profitálna mindkét településen, hiszek abban, hogy az élet 
számos területén fogunk együttműködni.

Szeretném megköszönni mindenkinek, aki időt, fáradtságot nem 
kímélve dolgozott a Hartyánfeszten, hogy munkájával emelte a 
rendezvén fényét. Szeretnék gratulálni a többi nagyszerű prog-
ram szervezőinek is, legyen az Vizsla túra, Íjászverseny, vagy bármi 
más. Jó tudni, hogy bár meglehet, környezetünk nem bővelkedik 
látnivalókban, de az itteni emberek, civil szervezetek lelkesedése, 
munkája, igenis sok embert vonz ide Újhartyánra.

Ha már a köszönetnél tartunk, illik szót ejteni a település vé-
delméről is. Akik anyagilag vagy önkéntes munkájukkal tá-
mogatták az őrző-védő Kft-t, mindazoknak szeretném meg-
köszönni eddigi és jövőbeli áldozatukat az egész település 
nevében. Köszönöm a Kft. dolgozóinak munkáját is, hiszen 

érezhetően javult a falu közbiztonsága a megalakulásuk óta. 
Természetesen van még fejlődni való, hiszen a célunk nem is 
lehet más, mint az, hogy egyáltalán ne történjen bűncselek-
mény a településen. Ugyanis akit megkárosítanak, bántalmaz-
nak, kirabolnak, azt  a legkevésbé sem vigasztalják a javuló 
statisztikai mutatók.
Azt szeretnénk, ha senkinek sem kellene átélnie a kiszolgálta-
tottság érzését.

Nagy öröm volt részt venni Dobozy istván nyugdíjas plébános 
pappá szentelésének 70. évfordulóján tartott istentiszteletün-
kön. Azonban még nagyobb öröm volt hallani az idős atyát, 
aki még Fitz kanonok úr kezei alatt dolgozott itt Újhartyánon, 
hogy milyen szeretettel emlékezett vissza az itt eltöltött idő-
re. Remélem, az olvasók közül is minél többeknek adatik meg, 
hogy hasonló kort érjenek meg, békességben, egészségben, 
szeretetben. Azt hiszem ez a legnagyobb dolog, ami az em-
bernek megadatik.

Schulcz József polgármester
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2012 június 14-én:
a képviselő testület rendkivüli ünnepi ülést tartott,és át-
adásra kerültek az „Újhartyánért” kitüntetések.

2012. június 27.-én: 
A Képviselő Testület a Német Nemzetiségi Általános Iskola 
igazgatói állására kiírt pályázatot eredménytelennek nyilvá-
nította, és egyben 2012. aug. 1-től az intézményvezetéssel 
kapcsolatos feladatok ellátásával megbízta Kleineisel Erikát 
a megismételt pályázat eredményes lezárásáig. 

A képviselő testület a Német Nemzetiségi Óvoda-Konyha 
„Gyermekvár” intézményvezetői munkakör betöltésére 5 
év időtartamra Kecskésné Rizmajer Ildikót nevezte ki. 
Hadtörténeti és Honvédelmi Napok lebonyolítására köz-
terület foglalási engedélyt adott ki. 

A Testület elfogadta a Köztisztviselői etikai kódexet.
Mind az általános iskola, mind az óvoda intézmény Ala-
pító okirat módosítását elfogadta a beterjesztés szerint. 

Újhartyán és Kakucs települések képviselő testületei úgy 
döntöttek, hogy pályázatot nyújtanak be a közösen üze-
meltetett szennyvíztisztító telep bővítésére. 

A Képviselő Testület a Lámlok játszótér fejlesztésére és a 
közterületek felújítására a jövő évre nézve elkülönített 1 
millió forint összeget.

2012. augusztus 30.-án: 
A képviselő testület úgy döntött, hogy a második fordu-
lóban meghirdetett Újhartyán Német Nemzetiségi Álta-
lános Iskola igazgatói állására 2012. szept. 1-től 5 év hatá-
rozott időre Lauter Juditot nevezi ki. 

Innovatív iskolák fejlesztésre pályázatot nyújt be az önkor-
mányzat, az általános iskola Nevelési-oktatási tevékenységek 
támogatására, egészségfejlesztő iskolai programok megva-
lósítására, a pedagógiai kultúra folyamatos fejlesztését elő-
segítő tanártovábbképzésekre, korszerű oktatási módszerek 
megvalósítására, szemléltető tan- és segédeszközök, a min-
dennapos testnevelés bevezetését segítő sporteszközök be-
szerzésére. A támogatás 100%-os.

Elfogadásra került a 2012-2013 évi esélyegyenlőségi terv.
A képviselő testület elkészíttette az Újhartyáni, helyi hul-
ladékgazdálkodási tervében szereplő, végrehajtásához 
kapcsolódó beszámolót.

Elrendelte a testület az orvosi ügyeleti központ komplett 
festését.

Megcsináltatta az önkormányzat a Szép utca sövényírását.
Az önkormányzat úgy döntött, hogy minden Újhartyáni 
lakosú kutyatulajdonos részére aki részt vesz a vizsla feszti-
válon, a kutyája be chipezéséhez 1.000.-Ft támogatást nyújt.

2012. szeptember 20.-án: 
Az önkormányzat úgy döntött, hogy a Német Nemzetisé-
gi Óvoda-Konyha Gyermekvár intézmény a napi nyitva 
tartását a 2012/13 nevelési évben 6.30-17.00 határozza 
meg. Az intézményében a pedagógus álláshelyek számát 
a 2012/13 nevelési évben 13 fő-ben határozza meg. 

2013. január 1—én lép életbe az új közoktatási törvény 
jelentős része. Ennek következtében állami fenntartásba 
kerülnek az általános iskolák is. A központi irányítás dön-
ti el, hogy hogyan működik az intézmény, hányan tanít-
hatnak, esetleg melyik település melyik iskolájával vonják 
össze. Ezek azok a tények, amelyekhez az önkormányzat-
nak nem igen lesz köze és beleszólása. Amihez köze lehet 
az a feltételek biztosítása, gondoskodhat az épület karban-
tartásáról, rezsiköltség kifizetéséről. Mivel településünk a 
3000 fő alatti, így a képviselő testületnek döntenie kell, 
hogy képes e átvállalni az épület fenntartását. A képviselő 
testület úgy döntött, hogy szándékát nyilvánítja az állami 
intézményfenntartó központnak arról, hogy – Újhartyán 
község, mint 3000 főt meg nem haladó lakosságszámú 
település – az önkormányzat rendelkezésére álló saját és 
átengedett bevételek terhére – a következő naptári évben 
kezdődő tanévtől – az Újhartyáni Általános Iskola mű-
ködtetését az államtól képes átvállalni. 

Az önkormányzat úgy döntött, hogy a Német Nemzeti-
ségi Általános Iskolában 2012. szeptemberében két első 
osztályt indít, 23 és 22 fővel. Az Újhartyán Német Nem-
zetiségi Általános Iskolában a 2012/13. tanévben a heti 
órakeretet az előterjesztés szerint elfogadja. A 2012/13. 
tanévre a pedagógus álláshelyek számát 17,5 főben hatá-
rozza meg.
Képviselő-testületi határozattal úgy döntött, hogy a 
Thermo Épgép Kft. ( 1202 Budapest, Nagykőrösi u. 133.) 
ajánlatát elfogadja és szerződést köt a Német Nemzetisé-
gi Általános Iskola karbantartási munkákra. A szerződés 
összege 360.000 +ÁFA/év, valamint szerződést köt az 
Újhartyán Német Nemzetiségi Általános Iskola biomasz-
sza tüzelőanyag szállítására. Apríték-örlet ellenértékét: 
25.400 Ft/tonnában határozzák meg.

BETEKINTÉS A KÉPVISELŐTESTÜLET MUNKÁJÁBA

2012. október



5

öNKoRmáNyZATi HÍReK

A képviselő-testületi úgy döntött, hogy 2013. január 1-től 
a Tornaterem bérleti díját rendeletben szabályozza. Ezen 
rendelettervezetet 2012. december 31-ig beterjeszti a 
képviselő-testület elé megtárgyalásra és elfogadásra.

Az önkormányzat úgy döntött, hogy a az önkormányzat 
tulajdonában lévő Újhartyán 556/1 hsz-ú természetben 
2367 Újhartyán, Zrínyi u. 1.sz ingatlanra Társasházi Ala-
pító Okiratot készített, amely külön-külön tartalmazza az 
Iskola épületét, a tornatermet és az udvart. 

Az önkormányzat úgy döntött, hogy a korábban Dabas 
és Környéke Vízügyi Kft. ( 2370 Dabas, Széchenyi u. 3.), 
mint bérlővel kötött viziközmű bérleti üzemeltetési szer-
ződés V. fejezet 5. pontja értelmében a bérleti díj mértékét 
3.370.000 Ft/év összegben határozza meg.

A képviselő testület a 2012. évi költségvetéséről szóló 
4/2012.(II.16.) sz. Önkormányzati rendeletét módosí-
totta. A Eredeti előirányzat: Bevétel: 662.865.000.-Ft, 
Kiadás: 62.865.000.-Ft. Módosított főösszeg: Bevétel:  
752.966.000 Ft. Kiadás:   752.966.000 Ft. A költségvetési 
rendelet módosítását szükségessé tette, hogy év közben, a 
költségvetés elfogadását követően több testületi határozat 
és döntés alapján az Önkormányzat intézményeit érin-
tő jelentősebb módosítások voltak, amely a költségvetés 
módosítását vonja maga után.

Az önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. félévi vég-
rehajtásáról szóló rendeletét elfogadta. 

Szociális feladatok kiegészítő támogatásaként az önkor-
mányzat által kifizetett segélyeket igényeltük vissza a Ma-
gyar Államkincstártól, működési célú központosított elő-
irányzatként kaptuk a 2011. évről áthúzódó, dolgozóknak 
kifizetett bérkompenzációt, a 2012. évi bérkompenzáció 
az egyéb központi támogatások között szerepel.

Ezekkel a módosításokkal a költségvetési támogatásunk 
módosított előirányzata 110.111.373 Ft, melyből a telje-
sítés 60.244.327 Ft

Személyi jövedelemadó helyben maradó részének elő-
irányzata 36.117.840 Ft, a teljesítés 18.889.631 Ft. Jöve-
delemdifferenciálás miatti elvonás módosított előirányza-
ta összesen - 65.776.440 Ft, a teljesítés –34.401.078 Ft, a 
teljesítés ezeken a jogcímeken is az éves módosított elő-
irányzat 52,3%- a.

A normatív állami hozzájárulás és a személyi jövedelem-
adó önkormányzatot megillető részét a Költségvetési tör-

vény alapján meghatározott normatívák alapján havonta 
utalja a Magyar Államkincstár a nettó finanszírozás kere-
tében. Ez önkormányzatunknál az adóerőképesség miatti 
elvonás következtében nem jelent havi bevételt, mivel eb-
ből az összegből vonja el a bruttó béreket terhelő befize-
tési kötelezettséget.

Helyi adó bevételeink összesítve 59 %-ban teljesültek. 
Átvett pénzeszközöknél a teljesítés 39%. Ezen a jogcímen 
szerepel az OEP- től az ügyeleti és védőnői szolgálatra ka-
pott finanszírozás, az önkormányzatoktól az orvosi ügye-
let működésére átvett pénz, a mezőőri szolgálat működési 
támogatása, illetve a közmunka program támogatása.

Működési bevételek teljesítése 46%. Ezen a jogcímen ter-
veztük az étkezési díjak, bérleti díjak bevételét.

Folyamatban lévő beruházásunk az iskola energetikai be-
ruházás, melynek kifizetései a második félévben válnak 
esedékessé. 

A képviselő testület megrendelte a K&K Mérnöki Iroda 
Kft.-től ( 6640 Csongrád, Szentháromság tér 33) a Kakucs 
0112/7 hrsz-ú szennyvíztisztító telep NATURA 2000 ha-
tásbecslési dokumentációját 800.000 Ft +ÁFA összegben. 
Az összeget 50-50 %-ban Kakucs és Újhartyán községek 
fizetik.

Az önkormányzat úgy döntött, hogy 2013. január 1-től 
folyószámla vezetéssel kapcsolatban pályázatot ír ki, 
és utasítja a polgármestert, hogy a pénzügyi bizottság 
közreműködésével indítsa el a határozatlan idejű folyó-
számla vezetésére és 120 M Ft összegű folyószámla hi-
telkeretre szóló beszerzési eljárást. Felhívást küld: OTP 
Bank, Örkényi Takarékszövetkezet, Alsónémedi Taka-
rékszövetkezet
Az önkormányzat úgy döntött, hogy az Orvosi Ügyeleti 
Központ előtető kivitelezésével Szolnoki Józsefet Újhar-
tyáni vállalkozót bízza meg. A megbízási díj: 1.200.000 Ft 
bruttó. Valamint a felújítás előtt a váróterem részbe be-
szereltet és egyben megrendel 2 db Solarspot fénycsator-
nát összesen nettó 657.850 Ft áron.

Elfogadta a képviselő testület a 2012. évre vonatkozó köz-
beszerzési tervének módosítását.
Az önkormányzat képviselő testülete a megyei kitüntető 
díjak közül Nemzetiségekért díjra terjeszti fel Lauter An-
talt, mint a Német Nemzetiségi Önkormányzat elnökét, 
valamint a megyei kitüntető díjak közül a Pest Megye 
Közbiztonságáért díjra terjeszti fel Márton Antalt az Új-
hartyáni Őrző-védő Kft. ügyvezetőjét.

2012. október
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módosultak egyes állatvédelmi kormányrendele-
tek, ennek következtében egyebek mellett nő az 
állatvédelmi bírság alapösszege és szigorodnak az 
állattartási szabályok.
2012. augusztus 1-től szigorodtak az állattartási 
szabályok, az állatvédelmi bírság alapösszege öt-
ezer forintról tizenötezerre nő, de többszöri jogsér-
tés esetén akár több százezer forintos bírságot is ki 
lehet majd szabni. Az egyes állatvédelmi kormány-
rendeleteket módosító jogszabály kimondja, hogy 
tilos kistestű ebet tíz, közepes testűt tizenöt, nagy-
testű kutyát húsz négyzetméternél kisebb terüle-
ten tartósan tartani. Továbbá tilos kistestű kutyát 
négy, közepes testűt hat, nagytestű kutyát nyolc 
méternél rövidebb eszközzel tartósan kikötni. A 
rendelet értelmében tilos gerinces állatot kör alapú 
kalitkában vagy gömb alakú akváriumban, és ge-
rinces állat kifejlett egyedét harminc liternél kisebb 
űrtartalmú térben tartani. Rendelkeztek arról is: 

– a kutya-, a macska kölyköket nyolchetes korukig 
az anyjukkal kell tartani, 
– a kutyák farkát csak az állat hétnapos koráig sza-
bad kurtítani. 
A jövő év január elsejétől négy hónaposnál idő-
sebb kutyát csak transzponderrel - azaz csippel 
- megjelölve lehet tartani. 

A módosítások értelmében az állatvédelmi bírság 
alapösszege augusztus elsejével ötezer forintról 
tizenötezerre nőtt, és ezt az összeget kell majd a 
jogsértés körülményeitől függően felszorozni - ol-
vasható a magyar Közlöny legutóbbi számában 
közzétett rendeletben.

Ha például valaki az állatot „természetellenes vagy 
önpusztító tevékenységre szoktatta”, akkor nyolc-
szoros szorzót kell alkalmazni, vagyis a büntetés 
120 ezer forint.

A legmagasabb, 10-es szorzót akkor kell alkalmazni, 
ha valaki az állat életét elfogadható ok vagy körül-
mény nélkül oltotta ki, állatot kínzott; az állat tulaj-
donjogával, tartásával felhagyott, az állatot elűzte, 
elhagyta, kitette.

Ugyancsak százötvenezer forintra kell büntetni azt, 
aki állatot emberre vagy állatra uszított, állatviadal-
ra idomított, állatviadalt szervezett, tartott, arra fo-
gadást szervezett, azon közreműködött, részt vett, 
fogadást kötött, állatviadal céljára állatot tenyész-
tett, képzett, idomított, forgalmazott, vagy épüle-
tet, földterületet, eszközt rendelkezésre bocsátott.

2013-tól kötelezően chip lesz a kutyákon

Az európai uniónak megfelelő, felelős állattartási 
szemléletmeghonosítását segíti elő az a kormány-
rendelet, amely több állatvédelemmel kapcsolatos 
jogszabályt is módosít. Az új szabályok alkalmazá-
sával – egyebek között - átláthatóbb lesz a hazai eb 
állomány, és csökkenhet a kóbor kutyák száma. A 
jelenleg egyedi azonosítóval nem rendelkező ku-
tyák megjelölésére közel negyed év áll még ren-
delkezésre. A jelölésért legfeljebb 3500 Ft összeg 
kérhető az állattartótól, amely magában foglalja a 
chip-, a beültetés és az adatbázisba történő regiszt-
ráció díját is.

Szigorodnak az állattartási szabályok

2012. október

BURSA HUNGARICA
Megjelent a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2013. évi pályázati for-
dulójának kiírása. A Bursa Hungarica Felsőoktatási ösztöndíjrendszer célja a hátrányos helyzetű, szociálisan 
rászoruló fiatalok felsőfokú tanulmányainak támogatása. e cél elérésének érdekében a kormány mind központi 
költségvetési, mind önkormányzati forrásokat is mobilizál. A pályázat a kormany.hu és az emet.gov.hu oldala-
kon érhető el. Nyomtatvány kérhető a Polgármesteri Hivatalban, a Szociális Ügyintézőtől. A pályázati űrlapok 
elektronikus kitöltésének és az önkormányzatokhoz történő benyújtásának határideje: 2012. november 23.

   Göndörné Frajka Gabriella
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2012. október

Vállalkozó szeretne lenni?

2010. január 1-től az egyéni vállalkozói tevékenység 
megkezdése már csak bejelentés-köteles tevékeny-
ség, és valamennyi, a vállalkozással kapcsolatos beje-
lentés elektronikusan intézhető. A bejelentést az ügyfél-
kapun keresztül a  www.magyarorszag.hu oldalon, az e 
célra rendszeresített elektronikus űrlapon kell megtenni. 
Szintén ügyfélkapun keresztül lehet az esetleges válto-
zásokat bejelenteni, illetve szüneteltetni vagy megszün-
tetni az egyéni vállalkozást.  A bejelentést követő nyil-
vántartásba vételről a bejelentő igazolást kap .
egyéni vállalkozó olyan tevékenységet jelenthet be, 
melynek gyakorlására vonatkozó jogszabályi előíráso-
kat teljesítette. Amennyiben valamely gazdasági tevé-
kenység  gyakolását jogszabály hatósági engedélyhez 
köti, az egyéni vállalkozó csak engedély birtokában 
kezdheti meg, illetve végezheti. 
Képesítéshez kötött tevékenységet csak akkor folytat-
hat, ha a képesítési követelményeknek megfelel.
Fontos tudni, hogy az egyéni vállalkozó az egyéni vál-
lalkozói tevékenységéből eredő kötelezettségeiért tel-
jes vagyonával felel.
Az egyéni vállalkozói tevékenység bejelentése, a 
változás-bejelentés, az egyéni vállalkozói tevékenység 
szünetelésének és megszűnésének bejelentése díj- és il-
letékmentes. illetékfizetési kötelezettség csak azon ügy-
feleknek van, akik egyéni vállalkozói igazolvány kiállítását 
kérik. első vállalkozói igazolvány kiadása 10.000 Ft.
Vállalkozói igazolványban feltüntetett adatok módosítása 
3.000 Ft. 
Vállalkozói igazolvány megrongálódása, megsemmisülé-
se, elvesztése miatti pótlás 5.000 Ft.

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCii. törvény alapján 
adóköteles tevékenységet csak adószámmal rendelkező 
adózó folytathat.  Az egyéni vállalkozó a fentebb leiírt mó-
don történő bejelentés benyújtásával elektronikus úton 
kéri az adószám megállapítását. Ha üzletszerű gazdasági 
tevékenység  folytatásához cégbírósági bejegyzés szük-
séges, akkor a cégbejegyzés iránti kérelem benyújtásával 
együtt  az állami adóhatósághoz is teljesíti bejelentési kö-
telezettségét. Ugyanilyen módon kell jelenteni a folyama-
tosan működő vállalkozás során   a korábban bejelentett 
adatokban történő változást, ennek bekövetkezésétől 
számított 15 napon belül.

Továbbá a  vállakozónak   az adózás rendjéről szóló 2003. 
évi XCii. törvény valamint a helyi adókról szóló 1990. évi 
c. törvény alapján a székhelye, illetve telephelye(i) szerin-
ti  önkormányzati adóhatósághoz az errre a célra  rend-
szeresített formanyomtatványon szintén 15 napon belül 
be kell jelentkeznie a helyi iparűzési adó hatálya alá.  ez 
a   www. ujhartyan.hu honlapon a letölthető nyomtatvá-
nyok alatt megtalálható.  

Tájékoztatjuk a  vállalkozókat, hogy 2012. január 1-től 
a helyi iparűzési adóban az önkormányzat 50 %-os 
adókedvezményt nyújt annak a vállalkozónak, akinek/
amelynek a vállalkozási szintű adóalapja nem haladja 
meg a 2,5 millió Ft-ot. ezen adókedvezményt  a  2012. 
évi iparűzési adóbevallásban érvényesíthetik, melynek 
beadási határideje 2013. május 31.    Az iparűzési adó 
mértéke a rendszeresen folytatott iparűzési tevékeny-
ség esetében az adóalap 1,6 %-a .

A Lokálpatrióta Egyetemista
Heli Judit neve talán az idősebbek számára nem mindenkinek 
hangzik ismerősen, de ha azt mondom, ő a „Heli Pityu” lánya, 
máris mindenki tudja kiről van szó. Judit az édesapja nyom-
dokain haladva szintén az építész hivatást választotta és idén 
diplomázott az egyetemen.
Hogy miért van ennek a dolognak hírértéke? Mert az említett 
fiatal hölgy nem pusztán lediplomázott, hanem diplomamun-
káját Újhartyán megújításra szoruló középületeinek szentelte, és 
annak eredményit megosztotta a település képviselőivel is. Nagy 
örömmel fogadtuk Judit munkáját, és ezek után közösen gondol-
kodva elkészült a Faluház és a régi Óvoda megújításának terve, 
amit a testület is jóváhagyott. Remélhetőleg rövid időn belül meg 
is valósulnak ezek az elképzelések, és így lesz egy lokálpatrióta 
lány diplomamunkájából, egy egész település ékessége.

Sch.J.
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Tájékoztató a házszám rendezésről
Fontos tudnivaló

A közterületek elnevezéséről, azok jelöléséről és a ház-
számozás rendjéről szóló 15/2012. évi (IV. 25.) számú 
önkormányzati rendelet alapján a névvel ellátott közterü-
leteken kül- és belterületen egyaránt házszámmal kell el-
látni az ingatlanokat. A közterületen több ingatlan azonos 
számmal nem jelölhető.
A házszámokat és azok változásait hivatalból, illetve annak 
a személynek a kérelmére, akinek ehhez jogos érdeke fűző-
dik a Jegyző állapítja meg.
Az ingatlan házszámának megváltoztatása különösen ak-
kor indokolt, ha: 

a.   az ingatlan házszáma a hivatalos nyilvántartásában 
nem szerepel, csak helyrajzi számmal meghatáro-
zott 

b.   több ingatlan azonos utcanévvel és azonos házszám-
mal szerepel a hivatalos nyilvántartásban 

c.   az ingatlan egyedi számszerű megjelölése nem a ki-
alakult növekvő számsorban található 

d.  ingatlan megosztására 
e.  ingatlanok egyesítésére kerül sor. 

Az 1992 évi LXVI. törvény a polgárok személyi adatainak és 
lakcímének nyilvántartásáról , valamint a végrehajtása tár-
gyában kiadott 146/1993.(X.26.)Korm.sz. rendelet 9.§.(1) 
bekezdésében foglaltak alapján a jegyző a címnyilvántartás 
folyamatos és naprakész vezetése érdekében, gondoskodik 
az illetékességi területén bekövetkezett adatváltozások, 
valamint az illetékességi területén lakcímmel rendelkező 
polgár adatváltozásának és adatjavításának nyilvántartá-
son történő átvezetéséről. A fenti feladat és hatáskörében 

eljárva Újhartyán község jegyzője felülvizsgálta a település 
bel és külterületére vonatkozó utca és házszám jegyzéket.

A felülvizsgálat során megállapítást nyert, hogy több lakó-
ingatlan házszáma téves, vagy a lakos rossz, nem a valós 
lakcímre van bejelentkezve, a központi nyilvántartásban tá-
rolt adatokhoz viszonyítva. Az igazításnál figyelembe kellett 
venni a Földhivatali nyilvántartás bejegyzett adatait. A fen-
tiekben említett jogszabályban meghatározott kötelezettsé-
gének eleget tévé, szükségessé vált a hibás adatok kijavítása.

A házszám megváltozásával a hibás lakcímen lakó polgárok 
lakcímet igazoló hatósági bizonyítványa hivatalból kicse-
rélésre kerül. A gépjárművek forgalmi  engedélye is tartal-
mazza a tulajdonos lakcím adatait. Ezen okmányban történő 
adatváltozás átvezetéséhez a  helyi gépjárműadó nyilvántar-
tásban tárolt adatok alapján, a jegyző kérés nélkül hatósági 
bizonyítványt állít ki, melyet  2012.november 30-ig  az érin-
tettek érvényes lakcímére megküld. Az adatváltozást ez eset-
ben az okmányiroda vezeti át, az átvezetés illetékmentes.

Az adatváltozás cégnyilvántartásban történő átvezetése is 
a jegyző által kiállított hatósági bizonyítvánnyal történhet. 
Ez esetben viszont az bizonyítvány kiállítását a Polgármes-
teri Hivatalban az érintettnek kell  kérnie .Az átvezetés 
szintén illetékmentes.

A címváltozás átvezettetéséről a közüzemi szolgáltatókat- 
ELMŰ, TIGÁZ,Vízmű, Remondis- a hivatal  értesíti, a pol-
gároknak ezzel kapcsolatban teendőjük nincs.

Minden állampolgárnak érdeke, hogy adatai a hatósági 
nyilvántartásokban a valós, helyes adatokkal szerepeljenek.

2012. október

Kátyúmentes lett az Arany János utca
A képviselő-testület döntött az egyik legrosszabb állapot-
ban lévő Arany János út felújításáról. ennek érdekében az 
Arany János út tervezése folyik, hogy a mai jogszabályi 
előírásoknak megfelelően kiszélesített engedélyes terve 
legyen ezen útszakasznak. A testületi döntés értelmében 
a Templom előtti tér forgalma és formája is megváltozik. 
Ugyan a változásra még várni kell, most csak egy esetleges 
pályázathoz szükséges engedélyeztetés folyik, de a szük-
séges és veszélyes kátyúk mart aszfalttal történő javítása 
megtörtént.

Az elkészült kijavított út nem bírja el a gyakori (átmenő) 
tehergépjármű-forgalmat, ezért kérjük, hogy a megfele-
lő sebesség betartásával közlekedjenek!
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Október 1. az Idősek világnapja
Népszámlálási adatok szerint ma magyarországon minden 5. em-
ber időskorúnak számít, vagyis betöltötte a 60. életévét. Az idő-
sek napja az idős emberekről, az ő tiszteletükről szól. Tiszteletünk 
magában foglalja elfogadásukat, támogatásukat, szeretetüket és 
annak kifejezését, hogy társadalmunknak ők is hasznos tajgai, és 
mindannyiunknak nagy szükségünk van rájuk.
Polgármester úr az alábbi gondolatok birtokában köszöntötte az 
idősek Napközi otthonában időseinket:

Kosztolányi Dezső: Intés az öregebbek tiszteletére: /részlet /
Bizony hajoljatok meg az öregebbek előtt,
akár utcaseprők, akár miniszterek.
Nem oly tiszteletet prédikálok én tinektek,
mint a papok s az iskolai olvasókönyvek.
De vegyétek számba, mily nehezen mentitek át ti is
évek veszedelmén törékeny szívveréseteket…

F.G.

2012. október

Dobozy István nyugalmazott plébános rubinmiséje Újhartyánban
Az idős, 93 éves atya kereste meg az újhartyáni Plébániát, János 
atyát: szeretné nálunk tartani rubinmiséjét annak emlékére, hogy 
első papi szolgálatát hetven évvel ezelőtt kezdte meg Újhartyánban.
Több levelet írt az érkezése előtt, az egyikben így fogalmazott:

„1942 szeptemberét írtak – a nagy háború éveiben újmisés papként 
kopogtattam a Plébánián – az akkori plébános atyánál. Fitz István 
kanonok atyánál jelentkeztem első szolgálati helyemre. 

Hetven esztendő, Uram, Teremtőm, hogy eljárt – írhatom Petőfivel 
– cserebogár, sárga cserebogár!

Sok szép emlékkel a szívemben, ifjúságom papi megbecsüléssel, em-
lékezem  vissza az ott eltöltött másfél évre, amit kaptam kanonok 
atyától, a kedves hívektől.”

Akik ott voltak az okt.21-i szentmisén, meghatódva és lelkileg 
gazdagodva lehettek részesei Dobozy atya rubin miséjének. Akik 
nem tehették meg, láthatták aznap délután a Mag Tv műsorában.
 Dobozy atya rendkívüli fiatalos energiával dicsőítette az Urat és 
szólt a hívekhez, a szertartás végén rubinmisés  áldásban része-
sítette híveinket.

A szentmise keretén belül János atya és egyházközségünk képvise-
lői, a falu részéről Újhartyán község polgármestere is személyesen 
köszöntötte Dobozy atyát. A hívek távoztában házi sütemények 
százaival lepték meg, amit jó szívvel küldtek Dobozy atya otthonát 
képező Szeretet Otthon lakóinak Pilisvörösvárra.   Reméljük, a plé-
bános atya áldott szép élményekkel távozott községünkből.
További jó egészséget és erőt kívánunk a Jó Isten áldásával, és 
köszönjük ezt a szentmiséje által kapott lelki erősítést.

LA
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Riport Lauter Judit igazgatóval
„Élményközpontú, gyakorlati tapasztalatszerzésen alapuló tanítás, ta-
nulás megvalósítására helyezem a hangsúlyt” 
Az Újhartyáni Német Nemzetiségi általános Iskola új igazgatója Lauter 
Judit.

Kedves Judit! Először is gratulálok az igazgató megbízatás elnyeré-
séhez. Olvasóink remélem elnézik nekem a tegeződést, de olyan rég-
óta ismerjük egymást, hogy így a beszélgetés őszintébb és könnyebb 
lesz mindkettőnknek. Először arra szeretnélek kérni,hogy mutasd be 
eddigi életpályádat röviden,és az igazgató poszton jeles példamutató 
elődeid – akik közé édesanyád is tartozik - esetleges hatását dönté-
sedre. 

Köszönöm. Nagy megtiszteltetés és kihívás számomra, hogy én lehetek az 
Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola Igazgatója. Tudatosan 
nem készültem iskolaigazgatónak, de hatással volt rám, hogy gyermek-
ként beleláttam édesanyám munkájába, aki hosszú időn keresztül az in-
tézmény vezetője volt, sokat tett és mindig lelkesen dolgozott az iskolában, 
az iskoláért. Egykori igazgatómra, Kökényesi Imre bácsira is nagy szere-
tettel és tisztelettel gondolok. Eddigi életpályám színes volt: sokféle korosz-
tályban és több oktatási intézményben szereztem tapasztalatot.
 A teljesség igénye nélkül: tanítottam általános iskolában, alsó- és felső 
tagozatban, megismertem a napköziben folyó munkát, szakmunkás-
képzőben, szakközépiskolában is oktattam, és a 8 osztályos gimnázium 
munkájába is bepillantást nyertem. Pedagógusként az egyik fő feladatom 
a tanulási nehézségekkel bíró gyermekek felzárkóztatása volt, valamint 
a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátása. A szaktárgyak oktatása 
mellett délutáni foglalkozásokon tanulást segítő fejlesztőtechnikákat taní-
tottam. Mindezek hozzásegítettek ahhoz, hogy széles rálátásom legyen a 
nevelés és oktatás világára. Talán kevesen tudják rólam, de nem csak a 
tanári hivatás a sajátom, de Magyarországon hivatalosan elismert, ter-
mészetgyógyászati vizsgával rendelkező kineziológus, transzperszonális 
pszichológus, és egy praktikus életfilozófia oktatója vagyok. Pedagógusi, 
vezetői munkámat segítik ezen irányú tapasztalataim is.

Pályázatodban, amit megismerhettünk-, a nagyon gyakorlatias, és az 
újhartyáni iskolai oktatásban már jól működő pedagógiai elveken, és 
programokon túl új típusú pedagógiai elveket is felfedezhetünk, vagy 
legalább is hangsúly eltolódást az új az innovatív felé, mint  pl. követ-
kező gondolatodban: „Élményközpontú,gyakorlati tapasztalatszerzé-
sen alapuló tanítás,tanulás megvalósítására helyezem a hangsúlyt ”Ki-
fejtenéd e nekünk bővebben,hogy mire gondolsz, s hogy lehet ezt itt és 
nálunk Újhartyánban a gyakorlatba átültetni?

Amikor a gyerekekről beszélek, akkor nem csak a gyerekekre gondolok, ha-
nem a környezetre, amelyben a gyerekek nevelkednek, amelynek mi peda-
gógusok és szülők is részei vagyunk. Fontosnak tartom, hogy a környezet, 
amelyben nevelkedik, egy biztonságos terepet biztosítson a gyermeknek 
a világ felfedezéséhez. Ami azt jelenti, hogy egyre inkább hagyjuk, hogy 
ezen a környezeten belül önállóan tevékenykedjen, szabadon kifejezhes-
se önmagát. A tanulás folyamata annál hatékonyabb, minél több érzék-
szervvel vesz részt benne a diák. Ezeknek az élményeknek a kiértékelése, 
a hétköznapi, gyakorlati élettel való összekapcsolása által formálódik a 
gyermek tudása, jelleme. Az utóbbi két évtizedben hazánkban olyan tár-
sadalmi folyamatok zajlottak le (információrobbanás, demokratizálódás, 
globalizáció), amelyek szükségessé teszik az iskolai munka és a pedagógus 
szerepének átértékelését. A tanár az iskolában nem lehet többé pusztán 
ismeretátadó, hanem partnerré és segítő szakemberré kell válnia a tanu-

lási folyamatban. Fontos, hogy a “követő“, alkalmazkodó, konformista 
magatartás helyett a kreatív, nyitott és rugalmas szemléletet igyekezzen 
kialakítani diákjaiban. 

Minden részletkérdéssel, és pedagógia módszerrel természetesen 
nem akarom olvasóinkat untatni, de kíváncsi lennék, az iskolánkban  
oly fontos,és az iskolánknak rangot adó német nemzetiségi tudatot 
és a német nyelv gyakorlati tényleges használatát  elősegítő, és fejlesz-
tő elképzeléseidről, ill. a kétnyelvű oktatás bevezetésének lehetőségét 
hogy látod? Egyben a nyelvoktatás kapcsán azt is kérdezném, mivel  
közismert tényként említhetjük, hogy Európai Unió nem hivatalos 
nyelve az angol-így ezen tudás nélkül már majd egy gyermek se fog 
tudni boldogulni,kívánod e erősíteni az angol nyelvoktatást is a lehe-
tőségek határain belűl? 

A nyáron testvérvárosi kapcsolat alakult ki Freiberg és Újhartyán között. 
Szeretném, ha diákjaink kapcsolatba kerülnének egy erre nyitott freibergi 
iskola tanulóival. Egy ismerkedő levelezés, a későbbiekben pedig csere-
üdülés segíthetné diákjaink nyelvtanulását. Hasonló kapcsolatot a másik 
testvérváros, Tapfheim egyik iskolájával is kialakíthatnánk. Az iskolában 
tanultak akkor mélyülhetnek el jól, ha idegen nyelvi környezetben adó-
dik lehetőség kipróbálni magunkat anyanyelvi szinten beszélő emberek-
kel társalogva. Az igazgatói állás megpályázásakor feltérképeztem, hogy 
már most is adott majdnem minden lehetőség ahhoz, hogy bevezessük a 
két-tannyelvű oktatást, amely egy nagy előrelépés lenne az iskola életében. 
Az iskola értékét növelné, vonzóbbá tenné. Azonban ahhoz, hogy ez va-
lóban bekövetkezzen, szeretném mélységeiben megismerni az iskolában 
folyó német nyelvoktatást, hogy meggyőződjem róla, valóban reális-e az 
elképzelés megvalósítása. Ennek érdekében - az iskola sajátos pedagógiai 
programjának részeként – az idei tanév során pedagógus kollégáimmal 
együtt módszerátadó német órákon kísérhetjük végig a diákok nyelvtanu-
lását, az első osztálytól a nyolcadik osztályig. Így végignézhetjük, honnan 
indulnak és hova érkeznek el diákjaink a német nyelv tanulásában a 8 év 
alatt. Éppen friss élményekkel gazdagodva számolhatok be az első ilyen 
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óráról, amit az első osztályban Cserna Veronika nemzeti-
ségi tanítónő vezetett. Vidám hangulatú, csodálatos német 
órát láttunk. Meglepő volt számomra, hogy alig kezdődött 
el a tanév, mégis mennyi mindent tudnak már a gyerekek. 
Angol nyelvtanulás jelenleg is folyik az iskolánkban, azok-
nak a hetedikeseknek és nyolcadik osztályosoknak elérhe-
tő, akiknek a német jól megy. Szeretném, ha ez a lehető-
ség továbbra is fennmaradna valamilyen formában. Nem 
csak az EU, de a számítógép hivatalos nyelve is az angol, 
fontos lenne mindenkinek legalább az alapokat elsajátíta-
nia. Egyébként szakértők véleménye alapján, ha valaki jól 
megtanulja a német nyelvet, akkor könnyebb utána angolt 
tanulnia, mint fordítva.

Tudom, a jövő évtől várható a községi ált. iskolák me-
gyei, állami irányítás alá vétele, részlegesen v teljesen. 
Esetleges intézményi összevonások, átszervezések stb. 
várhatók. Bizonyára sok igazgatói döntésed megvaló-
sítását ez a bizonytalanság megnehezíti. Mint igazgató 
hogy látod iskolánk jövőjét ebből a szempontból?

Nem vagyunk könnyű helyzetben, mert a tervek alapján országszerte sok 
pedagógus számíthat arra, hogy megszűnik az állása, az iskolák összevo-
násának veszélye pedig gyermekeinket fenyegeti. Nem lenne jó, ha diákja-
inknak más településekre kellene átjárniuk, hogy tanulhassanak. Ebben a 
bizonytalanságban nem tudom én sem, mi vár ránk, ennek ellenére op-
timista vagyok. Abban bízom, hogy intézményünknek speciális jellegénél 
fogva nagy esélye van a fennmaradásra. Rajtunk nem fog múlni, kollégá-
immal együttműködve megteszünk minden tőlünk telhetőt, hogy az okta-
tás magas színvonala megmaradjon, sőt fejlődni, előrelépni is szeretnénk.

Manapság ,ha az ember információt akar szerezni,valakiről,akkor az 
interneten körbenéz. Túl az ismert közösségi oldalakon ,megtalálta-
lak   úgymond a  „Pedagógia forradalmával” kapcsolatos „Summerhill” 
oldalon,ahol nagyon egyéni,- elsőre tán nehezen befogadható- de bi-
zonyára  jbbító szándékú elveket valló emberek, egy bizonyos szakmai 
irányzat szerint cserélnek gondolatokat egymással, és így Veled is. Szűk 
körű,de aktív szakmai társaságnak tűnik.
Találtam a jelzett oldalon egy szerintem találó idézetet is „Neill forradal-
mi pedagógiai elvei - ellentétben a tekintélyelvű nevelési módszerekkel 
- a gyermeknek annyi szabadságot adnak, amennyi csak lehetséges.  
A szabad, önmagát szabályozó gyermek szabad akaratából tanul és 
cselekszik, ami egy boldogabb és gyermekibb életet tesz lehetővé, ké-
sőbb pedig egy kiegyensúlyozottabb, neurózisoktól mentes felnőttkort.” 
Ami talán közel áll elképzeléseidhez., és úgy gondolom távolabb áll a kon-
zervatív módszerektől. Ha Te is így látod, mondanál e ezekről a gondo-
latokról többet is nekünk,és átültethetőségükről a hartyáni gyakorlatba? 

Summerhill egy nagyon érdekes téma és úgy érzem, kicsit hosszabb beszél-
getésre lenne szükség ahhoz, hogy kifejtsem a vele kapcsolatos nézeteimet. 
Röviden mégis megpróbálok a kérdésedre válaszolni. A csoport, amelynek 
én is tagja vagyok, a demokratikus oktatás különböző lehetőségeiről, új 
útjairól folytat beszélgetéseket. Mindenképpen közelebb áll hozzám egy 
nyitottabb, szabadabb nevelési mód, mint a poroszos, konzervatívabb 
hozzáállás. Ez azonban nem jelenti azt a fajta szabadságot, hogy minden-
ki azt csinál, amit akar. El tudom képzelni egy olyan iskola létrehozását, 
amely már a kezdeti pillanatoktól egy demokratikus önszabályozás alap-
jaira épül – akárcsak Summerhill. Azért tudom elképzelni, mert alapve-
tően hiszek abban, hogy a gyermekekben természetüknél fogva benne él a 
bölcsesség. Ha nagyobb teret adnánk ennek a bölcsességnek és az önkifeje-
zésnek, sok csodálatos új dolog születhetne. De a mi iskolánk Újhartyán-

ban nem egy ilyen iskola. Hosszú, 230 éves múltra tekint vissza, kialakult 
szokásai, szabályai vannak. Szabályokra egyébként szükségünk van, mert 
a szabályok nemcsak korlátok, hanem fogódzók is lehetnek a céljaink felé 
vezető úton. A fejlődés lehetőségét a belső változásokban látom, egyfajta 
szemléletváltozásra van szükségünk. Nem a szabályokhoz kell igazítanunk 
az életet, hanem az élethez a szabályokat. Azt gondolom, hogy bármilyen 
mostohák is legyenek a külső körülmények, ha belül egy olyan hellyé vará-
zsoljuk az iskolát, ahol a rendező elvek – önmagunk és egymás tisztelete, 
tisztesség, becsületesség - egy magas minőséget képviselnek, akkor az iskola 
egy olyan intézmény lehet, amely méltó a szerepéhez. Olyan gyerekeket ké-
pes nevelni, akik felnőttként valódi emberi értékeken alapuló társadalmat 
képesek létrehozni. Nem könnyű a feladatunk ebben a sivár világban, de 
hosszú távon, kitartó munkával, őszinte kommunikációval, a konfliktusok 
feltárásának felvállalásával képesek vagyunk lépésről lépésre előre halad-
ni.  Ehhez elengedhetetlennek tartom a szorosabb együttműködést szülők, 
diákok és pedagógusok között. Nagyon örülök, mert ez alatt a rövid idő 
alatt is azt tapasztaltam, hogy igény van ezekre a változásokra és már el is 
indult a közös munka. Önismereti foglalkozásokat tartok a pedagógusok-
nak, ahol a belső változásokon és a szemléletváltoztatáson van a hangsúly. 
Nyitott vagyok a szülőkkel való hasonló együtt munkálkodásra is. 

S végül egy  kíváncsiskodó  kérdés? Tudjuk, hogy életed alakulása 
folytán még Pesten laksz, de gondolom hamarosan visszaköltözöl 
Újhartyánba. Sikerült e ezt a kérdést már megoldani, avagy mik az 
ez irányú terveid?

Be kell vallanom, nem olyan egyszerű az ingázás Kispest és Újhartyán kö-
zött. Amellett, hogy Újhartyánt, szülőfalumat nagyon szeretem, nem taga-
dom, hogy Budapestbe is gyermekkorom óta szerelmes vagyok. Azonban 
amennyiben hosszabb távon megtalálom a számításomat Újhartyánban 
(ami azt jelenti, hogy jól érzem magam és meg tudom valósítani az elkép-
zeléseim zömét), tervezem, hogy visszaköltözöm. Természetesen ez ma-
gánéletem alakulásának is függvénye. Egyelőre annyit mondhatok, hogy 
az eltelt hetek bizakodással töltenek el. A gyerekek aranyosak, nyitottak, a 
kollégák kedvesek, segítőkészek és szorgalmasak. Úgy érzem, hogy helyem 
van itt és remekül érzem magam.

Köszönöm a beszélgetést, s kívánom, hogy mindenkori mosolygós lé-
nyed fenntartásával, nagy elödeid nyomdokain haladva, 10 év múlva is 
ilyen tartalmas, közvetlen beszélgetést folytassunk  aktív  igazgatói mű-
ködésedről, terveidről és eredményeidről.

-szikszay-
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A Gyermekvár óvodában is elkezdődött a tanév. Ha klasszikus formá-
jában nem is szólalt meg a csengő, mint az iskolában, de kinyíltak az 
óvoda kapui, és a rövid nyári szünetet követően elkezdődött a munka. 
Az évkezdésről, a feladatokról az óvoda vezetője, Kecskésné Rizmajer 
Ildikó a következőket mondta.
R.I. Ha vezetői oldalról közelítünk a kérdés felé, akkor azt mondhatjuk, 
hogy az idei kezdés nehezebb volt, mint az elmúlt években. Az új köz-
nevelési törvény alapján ugyanis, hároméves kortól kötelező az óvodába 
lépés. A törvény azt rögzíti, hogy a gyermek abban az évben, amelynek 
augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő 
napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson kell, hogy részt 
vegyen.  Ennek a törvényi változásnak a figyelembe vételével indítottuk 
a nevelési évünket. 

Ez mit jelent az óvoda szempontjából?
R.I. Ennek a törvényi változásnak természetesen hatása van a felvehető 
gyereklétszámra, illetve az óvodai csoportok összeállítására. Most úgy 
látom, hogy nálunk ez továbbra sem fogja azt eredményezni, hogy bár-
kinek a jelentkezését ezért el kellene utasítanunk. Mi abban a jó hely-
zetben vagyunk, hogy közel 70 bejáró óvodásunk van a környező és 
távolabbi településekről. Mint mondtam, a változás nekünk vezetőknek 
okozott fejtörést, a gyerekek és a szülők ebből az augusztus végi kezdés-
nél semmit sem éreztek.

Milyen munkákat kellett elvégezni a nyári szünetben?
R.I. Az óvodásaink jól tudják, hogy szinte egész nyáron nyitva vagyunk. 
Éppen ezért csak nagyon rövid idő áll a rendelkezésünkre, hogy a kö-
telező tisztító meszeléseket, illetve az állagmegóvással kapcsolatos fel-
adatainkat ellássuk.  A rövid idő ellenére azt hiszem jól vizsgáztunk. A 
termek kellemes pasztellszíneket kaptak, az öltözőket parafatáblákkal 
láttuk el, hogy ezzel is segítsük a gyerekek eligazodását és szülők tájékoz-
tatását. Örömteli, hogy nőtt a létszámunk, éppen ezért új öltözőszekré-
nyekre volt szükségünk, illetve a nyári szünetben igyekeztünk az eszköz-
beszerzést is lebonyolítani. A felső udvaron alapítványi hozzájárulásból 
a homokozó fölé elkészítettünk egy árnyékolót, ami a nagy melegben 
megfelelő biztonságot és hűst nyújt a gyerekeknek. Természetesen a tár-
gyi fejlesztésen túl szakmailag is készültünk az évre. Van egy pályáza-
tunk, amelyen ha nyerünk szakmai fejlesztéseket tudunk megvalósítani.

Létszám tekintetében történt-e változás?
R.I. Jelenleg 13 óvodapedagógust foglalkoztatunk. A nyáron egy kollé-
gánk szülési szabadságra ment, a helyére az óvónőkkel folytatott meg-
beszélést követően egy gyógypedagógus végzettségű jelentkezőt vettünk 
fel. Vagyon Tünde csoportban is van, illetve személyre szabott fejlesz-
téseket is végez. A fejlesztésekkel kapcsolatban szeretném megemlíte-
ni, hogy Tündével együtt már három szakember van, aki az óvónőkkel 

együttműködve dolgozik azon, hogy a hozzánk járó gyerekek a lehe-
tőségekhez képest mindent megkapjanak ahhoz, hogy az életkoruknak 
megfelelően alakuljon beszédkészségük, mozgáskoordinációjuk, a fi-
nommotoros képességük. 

Milyen plusz szolgáltatásokat tud nyújtani az óvoda?
R. I. Ezen a területen kiemelten kezeljük a tehetséggondozás kérdését. 
Igyekszünk itt az óvoda falai között, otthonos környezetben minél több 
lehetőséget kínálni a hozzánk járó gyerekeknek. Ha jól emlékszem ha-
todik éve tartjuk a kondicionáló Bukfenc tornát, ahol az állóképességet 
igyekszünk fejleszteni. 3 éve indítottuk el a Dallamvarázs nevet viselő 
zeneovinkat, ahol Somogyváriné Erzsike irányításával, az óvodai tan-
anyagon túlnyúlva, ismerkednek a zene, a hangszerek világával. Erzsike 
igen kreatív. A zenei élet mellett kézműves alkotásai is díszítik az óvo-
dát. Origamiból megelevenedő mesevilága fogadja a hozzánk érkezőket. 
Fontos megemlíteni, hogy az idei esztendőben szakember irányításával 
kezdődtek a gyermekjóga foglalkozásai is. Szintén most indítottuk a 
„Nyitni kék” képesség - készségfejlesztő foglalkozásokat három korosz-
tály számára. Ezek mellett természetesen a nagycsoportosok számára 
hittanfoglalkozások is vannak. 

A nyári időszakban döntött úgy, hogy a harmadik ciklusban is szeretné 
folytatni az óvodavezetői munkát. Természetes volt, hogy folytatja?
K.I. A második ciklus végén el kellett döntenem, hogy hogyan tovább. 
Az első kérdés amit feltettem magamban az az volt, hogy van-e az in-
tézménynek szüksége rám, konkrétan van-e még valami amit nekem 
kell megvalósítani. Van-e bennem még valami? Amióta vezető vagyok 
azóta tudom, hogy eredményt csak csapatban lehet elérni. Éppen ezért a 
kollégáimat is megkérdeztem, hogy ők miként gondolkodnak erről. Az 
eredmény nagyon pozitív volt a számomra, hiszen 97%-ban megerő-
sítettek abban, hogy folytassam tovább. Mindenképpen azt gondolom, 
hogy ebben az intézményben még rengeteg lehetőség van. A következő 
években azon szeretnék dolgozni, hogy az intézmény nemzetiségi jelle-
gét még jobban meg tudjuk erősíteni. Itt a személyi feltételek javítására 
is gondolok. Nagyon elszánt vagyok abban, hogy a nemzetiségi arcula-
tunkat professzionálisan tudjuk képviselni. Ezen a területen még több 
kiaknázatlan lehetőségünk van. Példaként csak egy óvodai nemzetiségi 
tánccsoport létrehozását említeném. Ez mellett természetesen számos 
technikai fejlesztést szeretnék megvalósítani. A harmadikként pedig a 
marketinggel kapcsolatos munka. Komoly verseny van az intézmények 
között ezen a területen sokat szeretnék tenni. Látom, hogy ma egyre in-
kább a manager típusú vezetésre van szükség ahhoz, hogy eredménye-
ket tudjunk elérni. Nem állunk rosszul, de nem dőlhetünk hátra. 
        
   

 Tölli Andrea

Nem állunk rosszul, de nem dőlhetünk hátra
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HARTYÁNFESZT  – 2012. október 7.
– a község őszi nagy rendezvénye. Idén jubiláltunk is, ez volt az ötödik. Minden szabadtéri  

rendezvény sikerét elbizonytalanítja, ha nem várható jó idő. A meteorológiai előjelzések napok óta 
hirdették, hogy vasárnapra megjön az eső. Meg is jött, de szerencsére csak estére. Látványos zenés 
felvonulással kezdődött, mint mindig. Civil közösségeink tisztességgel felkészülve várták a kóstolni 

vágyókat, akik ezúttal sem csalódtak a hartyáni ízekben. Fogyott a töltött káposzta, babos tészta,  
a lángos, a palacsinta... A főtér megtelt szereplőkkel, az őket kísérő vendégekkel. Látogatóink  

Taksonyból, Soroksárról, Pestről, jóllakottan, vidám kedvvel jó  hírünket vitték, s este felé  Peller  
Károly, a Fővárosi Operett Színház táncos-komikusa is kellemes dalos hangulatot okozott nekünk.  

Végül az elmaradhatatlan utcabál, most az egyszer elmaradt. A vihar lecsapott ránk.  
A zenekar ígéri: jövőre bepótolják!       

Lauter Antal / fotó : Majer György és drszix
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Úgy fogadjuk majd őket mintha hazatértek volna

ez a mondat is elhangzott a polgármester úr beszédében, amit 
Freibergben, immár testvérvárosunkban mondott akkor, amikor 
hivatalosan is aláírta Dirk Schaible, a város polgármesterével a part-
nerkapcsolatot. Azóta a júliusi nap óta valamennyien így érezzük, 
hiszen minket is úgy fogadtak ott, mintha hazatértünk volna.
A tizennégy órás embert próbáló út után azonban szinte összefoly-
tak az éjszakák és nappalok a programok sokaságában. ottlétünk 
fénypontja természetesen az az ünnepség volt, amelyen a testvér-
kapcsolat megpecsételődött. Ahogyan Freiberg polgármestere 
fogalmazott, hosszú jegyesség után (20 év), egymást megismer-

ve kötöttek a felek ,,házasságot”. S ugyanolyan meghatódottság-
gal álltunk a polgármesteri hivatal dísztermében, mintha valóban 
egy esküvőn lettünk volna. Amikor megszólalt a magyar himnusz 
Freiberg városi zenekarának előadásában, valamennyien könnye-
inkkel küszködve hangosan énekeltük azt. A díszterem, a főtér, a 
,,Bürgerfest” (mint nálunk a falunap) helyszíne megannyi magyar 
zászlóval volt díszítve. ez a nap rólunk szólt ott. ezt éreztük.
A kedves vendéglátás, a fogadtatás, a hajókirándulás, az elszállá-
solás mind azt bizonyítja, ők is nagyon várták ezeket a napokat.
Dirk Schaible polgármester és Bernhard Joos, aki szervezte fo-
gadtatásunkat láthatóan azon fáradoztak, hogy mi jól érezzük 
magunkat. Köszönettel tartozunk azonban a segítőknek, akik 
feltűnően érdeklődtek felőlünk.
S engedje meg kedves olvasó, hogy egy igazán meglepő, szemé-
lyes élményemről is beszámoljak. Vendéglátóinkkal beszélgetve, 
akik már nyugdíjasok, nem tisztségviselők, nem közéleti emberek, 
szintén azt keresték, mivel tudják felejthetetlenné tenni ottlétün-
ket. Kérdésemre, hogy mi alapján választották ki a vendégfogadó 
családokat, válaszként a hölgy hozta a városi újságot, amelyben az 
állt, hogy a magyar vendégek elszállásolására családokat keresnek. 
ők erre a felhívásra jelentkeztek. Többen jelentkeztek, mint ameny-
nyire szükség volt. Jegyző asszonnyal összenéztünk, s szinte egy-
szerre mondtuk magyarul (ők nem értették ), hát nem kevés amivel 
viszonoznunk kell vendégszeretetüket.
A másik talán nem mindennapi dolog, hogy teljes ellátásunk mel-
lett, kaptunk fejenként 20 euro-nak megfelelő kupont, amelyért 
ételt, italt tudtunk vásárolni, a magyar zászlóval megjelölt helye-
ken. S hogy a teljes ellátás mennyire teljes volt, mi sem bizonyítja 
fényesebben, mint az, hogy nem tudtuk elkölteni kuponjainkat, 

mert az ellátás annyira nagyszerű volt. még a hazafelé vezető 
útról is gondoskodtak. Több doboz szendvics, kolbász, péksüte-
mény, ásványvíz, sör került a buszra, amikor elindultunk. Termé-
szetesen ezt sem tudtuk elfogyasztani, haza is került belőle.
S amit ezután fogunk nyerni ezzel a kapcsolattal, ez lesz igazán 
nagy haszon számunkra.
Amellett, hogy civil szervezetek találkozhatnak, egy más ország 
kultúráját, népét, hétköznapjait megismerhetjük, remélhetőleg 
intézményeink is felveszik a kapcsolatot Freiberg am Neckar vá-
rosának intézményeivel.
 A német nyelv gyakorlása, a lehetőség egy-egy cserediák kap-
csolatra, közös rendezvényekre, táborozásokra mind a mi gyer-
mekeink nyelvi fejlődését segíti, erősíti. Nem is beszélve a fel-
nőttekről, pedagógusokról, akik ebből szintén profitálhatnak. 
Remélhetőleg minél hamarabb sor kerül az érdemi munkára, a 
hétköznapok megismerésére.
Végezetül el kell mondjam, nem véletlen, hogy élményeink szem-
pontjából próbáltam megfogalmazni gondolataimat, hiszen azóta 
is hatása alatt vagyok az eseményeknek, s magáról az ünnepségről 
a mAg televízión keresztül már tájékozódtak olvasóink.
Bízom benne, hogy az elkövetkező években, amikor Freibergi 
barátaink látogatnak majd meg minket, noha jóval kevesebben 
vagyunk, de összefogással, tenni akarással legalább ilyen felejt-
hetetlen ittlétet biztosítunk nekik.
Így legyen!                                                                              

  Ruttersmid Katalin        
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Az elmúlt tanévtől az örkényi Cziffra györgy művészeti 
iskola keretein belül működik az zeneoktatás az iskolában. 
Az első tanév mérlegét ha megvonjuk, a következőt láthat-
juk:  Növendékeink nagyon sok koncerten, előadáson lép-
tek fel, ezek közül is kiemelendő a ii. örkényi furulyaverseny 
ahol tanítványaink szép eredményeket értek el. Képzőmű-
vész növendékeink a verseny ideje alatt, Radóczy Károly ta-
nár úr irányításával sikeres kiállítást rendeztek. Tanítványa-
ink nagy sikerű bemutatót tartottak a 2012. évi Újhartyáni 
Falunapon is. 

Az első esztendő komoly munkájának az eredménye, 
hogy tovább nőtt a művészeti iskolába beiratkozó nö-
vendékek száma. Büszkén mondhatjuk, hogy közel 80 
növendék kezdi meg vagy folytatja zenei tanulmányait 
iskolánkban.  intézményünkben az alábbi tanszakok közül 

választhatnak a diákok: zongora, rézfúvó- furulya, fuvola, 
szintetizátor, képzőművészet.  Serfel József nyugdíjba vo-
nulását követően két új tanár, Kollár Dávid és Tóth márk 
Antal, kezdte meg munkáját. Rajtuk kívül Kleineiselné Ra-
dóczi mónika, Kulcsár Boglárka, Bartha Zsuzsanna, Tóth 
Antal és  Radóczy Károly formálják tanítványaink művészeti 
gondolkodását. Növendékeink az ősz és tél folyamán több 
alkalommal fellépnek különböző koncerteken, rendezvé-
nyeken. Tervezzük, hogy az idősek napközi otthonába is 
ellátogatunk, ahol egy koncert keretében mutatkozhatnak 
majd be fiatal tehetségeink. Rendezvényeinkre minden ér-
deklődőt nagy szeretettel várunk.

Tóth Antal
igazgató helyettes

Tanévkezdés a Cziffra György Művészeti Iskola Újhartyáni tagozatán

Napelemek az iskola tetején
Az újhartyáni önkormányzat 2011-ben nyújtott be pá-

lyázatot az Új Széchenyi Terv keretén belül megvalósuló  
„Az Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola meg-
újuló energiaforrásokon alapuló energetikai fejlesztése” 
KMOP-3.3.3-11-2011-0097 jelű projektre. 

A cél az volt, hogy az iskola esetében javuljon az energia fel-
használás hatékonysága, valamint a környezettudatos energia-
felhasználás fejlődjön. A pályázati cél megfogalmazásban a gaz-
daságosság, a technológiai újdonságok alkalmazása területén 
történő élenjárás, helyi példamutatás kaptak kiemelt szerepet.

A villamos energia felhasználás csökkentését a hálózatra kap-
csolódó napelemes rendszer telepítése teszi lehetővé. 132 db 

240 Wp teljesítményű polikristályos napelem modult a napok-
ban szerelték fel az iskola tetőszerkezetére. Az energetikai beru-
házás alapvető célja: a környezeti szempontok érvényesítése a 
gazdasági fejlődésben. A konstrukció hozzájárul az üvegházha-
tású gázok kibocsátásának, valamint a fosszilis energiafelhasz-
nálás csökkentéséhez, a megújuló energiák használatának uni-
ós kötelezettségvállalásának teljesítéséhez, az importfüggőség 
mérsékléséhez, továbbá az önkormányzati célcsoport energia-
költségeinek csökkentéséhez. 

A beruházás 2012. október végén fejeződik be.

Majer György
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Kislány koromban sokat jártunk a temetőben – nem mindig 
kegyeleti okokból. Nem volt kerítés, állatok kapirgáltak a gyo-
mos sírok között, semmi féle temetői kultúra nem volt. Csak 
mindenszentek napjára díszítettek az emberek. olvastuk a fel-
iratokat, egyik-másikon jót nevettünk. Nem gondoltam akkor, 
hogy a süppedt sírdombok, korhadó keresztek éppen őseimet 
rejtik. A gyerek nem foglalkozik az elmúlással.

A sváb emberek nagyon szemérmesek voltak, legalábbis 
az én családomban. Nem beszéltek dátumokról, ősökről, ro-
konokról is csak a közvetlenekről. Nagymamám élete végéig 
nem tudta, mikor esküdtek a szülei. Az idős asszonyok az utca-
padokon biztos megbeszéltek mindent, de a gyerekekkel nem 
foglalkoztak. Vagy éppen svábul mondtak mindent, épp azért, 
hogy a gyerekek ne értsék. Anyai nagymamámmal – Langim-
mal – szőlőkötözés és uborkaszedés közben már többször 
szót ejtettünk régi időkről, rokoni kapcsolatokról. Pedig akkor 
még általános iskolás voltam, de minden érdekelt. 

Születésnapokat, házassági évfordulókat nem tartottak, 
csak a férfiak névnapját ünnepelték. Nem volt a háznál notesz, 
napló, feljegyző füzet, így a kalendárium, az imakönyv eleje, és 
főleg a szekrények belső oldala szolgálta a feljegyzések helyét.

Apai nagyapám sem beszélt családjáról, testvéreiről, pedig 
a halálakor már húsz éves voltam. Aztán a 60-as évek végén 
kezembe került Szabó magda: Régimódi történet című önélet-
rajzi regénye. Az írónő szintén felnőttként fordult a múltja, az 
„ókút” felé, kereste a távolabbi őseit. Családi rendezvényeken 
„jókedvű halként úszott a vendégek, rokonok óceánjában.” Így 
született meg a híres regény.

ez után kezdem el én is az anyakönyvi kivonatok, végrendele-
tek, végzések tanulmányozását. Amit nem találtam, abban sokat 
segített Kancsárné Bea, később Weniczné Jucika, anyakönyvve-
zetők. mindkettőjüknek itt mondok érte köszönetet. Feltárult 
előttem őseim sora, egészen a 16 ükszülőig. Folytattam a kutatást 
Scheiling Péter – Hartyáni ősökkel rendelkező – budapesti fiatal-
ember egyetemi szakdolgozatának tanulmányozásával. ő az Új-
hartyánba telepedett svábok első ötven évének betelepítéséről 
(1815-ig) írta dolgozatát. meglepődtem, hogy a dátumokból ítél-
ve őseim falualapítók, mind a Fő utcában laktak, utódaik ma is ott 
élnek. Péterrel kiderítettük, hogy a Kaldenecker, Keindl, Tunner, 
Rizmajer őseink közösek, tehát mi is rokonok vagyunk.

Családfa kutatási mun-
kámban a legnagyobb se-
gítséget az a vastag anya-
könyvi adattár adta, amit 
Lauter Antal szerzett meg 
az Újhartyániaknak. Dél-
után ültem vele az asztal-
hoz, és reggel négy órakor 
még ugyanott ültem, nem 
éreztem az idő múlását. 
Akkora örömöt okozott a 
búvárkodás, hogy szavakkal le sem tudom írni…

innen tudtam meg, hogy akinek a nevét viselem, Kaltenecker Bol-
dizsár a svábföldi gremheimben született 1703-ban. 1727-ben fiatal 
feleségével elindultak Dunaharasztiba. Ugyanazt érezhették, mint 
a sok-sok magyar, aki az évek folyamán több hullámban Nyugatra 
vándorolt egy szebb jövő reményében. ez a pici falu – gremheim – 
dabasi Szőlők nagyságú település a németországi Tapfheim mellett. 
Kaltenecker Boldizsár fia, istván már itt született, és ő volt, aki négy 
gyermekével Újhartyánba települt 1765-ben, itt is halt meg. itt szü-
letett már Lipót fia, a dédapám nagyapja. Nagyapám járt az apjával 
Harasztiba a rokonokhoz búcsúba. ő bizonyára többet tudott volna 
mesélni az ősökről, rokonokról, amit a szüleiktől hallott. Az előbb 
említett Kaltenecker istván a gyermekeivel együtt Újhartyán nagy 
részének ősapja, így gremheim az őshazánk.

Aztán a rokoni szálak elemzésével rájöttem, hogy Újhartyán 
lakosainak 60-70 %-a a harmad, negyed unokatestvérem. ez úgy 
lehetséges, hogy mindkét szülőm idevaló, és eleik is itt születtek.

A családfakutatást ma sem hagytam abba, mindig eltűnődöm, 
hogyan s mint éltek itt két és fél évszázad alatt. Nagy dolog volt 
az, hogy az anyák 10-12 gyermeket szültek, amiből 7-8-at picinek 
eltemettek. Az orvosi ellátás hiánya, járványok és sajnos a tudatlan-
ság tizedelte a gyermekeket. És vajon mit érezhetett az a húsz éves 
Tunner Anna ükmamám, akinek egy harminckilenc éves ember-
hez „kellett” feleségül menni, két hónappal az anyjuk halála után...

Bizonyára nem erről álmodott kislány korában, de sajnos 
a házasságokat sokszor a szülők döntötték el, és örült szép-
anyám, hogy egy lányt férjhez adott, még tíz maradt otthon...

Aztán a rekordok könyvébe való a következő adat: Lang Jó-
zsef ükapám 1839-ben született, 173 évvel ezelőtt. majdnem 
egy egész háromnegyed évszázada! És Újhartyánban unokája él! 
Nem déd, ükunoka, hanem unoka! ő a Rizmajer mihályné – Pesti 
Boris néni a Szép utcában. Ükapám első gyermeke, az én déd-
apám, Lang györgy, az utolsó gyermeke pedig Lang József, Boris 
néni édesapja, aki 1883-ban született. ez a Lang József négy évvel 
fiatalabb a nővérétől, Lang Borbálától, aki minden Hartyánban 
majer nevet viselőknek az ősanyja. Ugyanis a legelső majer, ma-
jer János, Újhartyán földjén őt vette feleségül. Így mi, a férjemmel 
negyedik unokatestvérek vagyunk, mert ük szüleink testvérek.

A „vastag könyv” számtalan adatot tartalmaz, amiből sok 
tanulság vonható le a múltunkkal kapcsolatban. Nekem min-
dennapi kedves olvasmányom, örömet találok benne. Büszke 
vagyok, hogy unokáimnak elmagyarázhatom belőle a szárma-
zásunkat, múltunkat. A jövőnk pedig rajtunk múlik.
Tompa mihály verssorai jutnak eszembe: 
„mert a boldogsághoz kevés csak a jelen, 
A múlton épül az, s az emlékezeten.” 

Majer Ferencné

Hogyan lettem családfakutató?

Cikkünk szerzője, Erzsi néni 9 hónapos korában  
szüleivel 1945-ben, Újhartyánban.

„A vastag anyakönyvi adattár”
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ez volt a mottója annak a Fokoláre mozgalom által rendezett ifjú-
sági világtalálkozónak, úgynevezett genfestnek, amelynek augusz-
tus 31. és szeptember 2. között a budapesti a Papp László Aréna adott 
helyet. A találkozóra világ 85 országából 12000 fiatal érkezett.  A gen-
fest célja, hogy a különböző nyelvet, és kultúrát képviselő fiatalok a 
krisztusi parancsot követve- „Szeressétek egymást!”- erőt merítsenek 
egymásból, és a szeretet hídjait építsék emberek, népek, nemzetek 
között.  A hídépítés nem csak a résztvevőknek szólt, hanem a szerve-
zőknek és a segítőknek is, hiszen több százan kellettek ahhoz, hogy 
a rendezvény megvalósuljon. A segítők táborához tartoztunk mi is. A 
feladatunk a két nap folyamán az volt, hogy a fiataloknak segítsünk 
eligazodni az Aréna területén, és mindenkit a saját szektorához segít-
sünk. Pénteken a  program egy jó hangulatú koncerttel kezdődött. 
Csodálkozva néztük, hogy a jelenlévő fiatalok milyen önfeledten 
tudnak szórakozni alkohol és egyéb szerek (drog) hatása nélkül. Pél-
damutatásuk azóta is mélyen a szívünkben él.  Felemelő és egyben 
lelkesítő érzés volt ennyi fiatalt együtt látni, akiket erre a találkozó-
ra hitbeli meggyőződésük vezetett. Szombaton reggel aggódtunk, 
hogy a fiatalok majd türelmetlenül fogják várni a kapunyitást, hiszen 
szakadt az eső. itt megtapasztalhattunk egy újabb csodát! milyen 
alázattal és vidáman, énekelve várták az Aréna megnyitását! Nap-
közben több szabadidőnk volt, így betekintést nyerhettünk egy-egy 
programba. Az előadások számunkra is istenélményekben gazdag 
perceket adott. itt újra rácsodálkozhattunk a fiatalok viselkedési kul-
túrájára, egymásra figyelésére, az egységben való hitükre.  mindkét 
nap végén az Aréna épületét olyan rendben hagyták el, ahogyan az 
reggel fogadta őket. Nem volt eldobált szemét, rongálás! A harmadik 
nap már a Szent istván bazilikánál segítkeztünk, hiszen a program itt 
folytatódott.  A szentmisére kellett  előkészítenünk a teret, és a meg-

hívott vendégek számára elrendezni a székeket. mindeközben meg-
ismerkedhettünk egy igazi művészemberrel, aki a szentmise hely-
színére a virágdekorációt készítette. Óriási élmény volt a vele való 
együttes munka. Szívet melengető érzés töltött el minket, amikor 
erdő Péter bíboros által celebrált  szentmisén ennyi fiatallal együtt 
hitben imádkoztunk, mindenki a saját nyelvén. A három nap tapasz-
talata pár sorban leírhatatlan, mert ha emberi szemmel nézzük, két 
napot a folyosókon álltunk, néha jelbeszéddel irányítottuk a fiatalo-
kat, egy napot meg a tűző napon székeket pakoltunk. De ahogy ezt a 
három napot nem emberi akarat irányította, így nekünk sem emberi 
módon kell gondolnunk a szolgálatunkra. mi így tudtunk részt vállal-
ni a „hídépítésben”. Jó volt látni és érezni, hogy ezek a fiatalok tényleg 
hisznek az egyetemes testvériségben.  megtapasztaltuk, hogy külön-
böző kultúrájú emberek hogyan tudnak vidáman, mosolyogva őszin-
tén együtt énekelni, táncolni, nevetni, elcsendesedni és imádkozni. 
A találkozó előtt nem ismerték egymást, de ebben a három napban 
isten szeretete által eggyé váltak nemzeti és vallási hovatartozástól    
függetlenül. A genfest nyitott volt más vallásúk és protestáns fele-
kezetek számára. A találkozó számunkra útmutató volt, hogy ilyen 
hittel, szemlélettel éljünk, és ezt adjuk tovább környezetünknek.  

Köszönjük a szervezőknek, hogy gondoltak ránk, és szolgála-
tunkkal segíthettünk a hídépítésben! Ahogy a résztvevők is több 
nemzetből valók voltak, úgy a mi kis csapatunk is több településből 
szerveződött. Csaba Tamás (Budapest) és matók László (mende) ve-
zetésével a segítők névsora: Racskóné Brinza mária (Hernád), Béres 
Éva (Újlengyel), garajszki László (Dabas), Lauter györgy (inárcs), és 
végül mi újhartyániak: Fajthné Burka Katalin, Furi József, Hornyákné 
Zajácz Éva, Horváthné Rizmajer edit,  Kleineisel Judit és a cikk írói: 

Klemencz Tibor és Anikó

„Let’s Bridge” avagy Építsünk Hidat! – Újhartyániak a Genfesten! 
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ismét utazunk. Az állomások áBC sorrendben a következők: 
Pestszentlőrinc, Szentendre, Újhartyán. Aki a földrajzban 
járatosabb, annak rögtön feltűnik, hogy szép országunkon 
belül kelünk útra, aki komolyabban elsajátította ezt a tan-
tárgyat, az még mélyebbre hatol az adatokban, neki az is 
világos, hogy Pest-megyében maradunk. mi köti össze ezt 
a három helyszínt? egy jó ötlet. Az ötletgazda a Svájcból 
hazaköltözött szobrász, Nádasdi mihály. őt a budapestiek 
onnan is ismerhetik, hogy ő volt annak a „papírhajónak” a 
tulajdonosa, amelyik a Dunán a Batthyány térnél kikötve 
ringatózott és egy kis galériát rejtett magában. ő költözött 
így Svájcból Pestszentlőrincre, ahol egy gyönyörű galéri-
át alakított ki. A galéria valóban szép, de nem túl nagy, ez 
hívta elő talán tulajdonosában azt az ötletet, hogy az ön-
kormányzat épülete melletti, kertvárosi, hosszú utcában – 
ahol galériája is székel – csinál egy fesztivált, aminek lelke a 
Keritéskiállítás, ami pontosan az, amit a neve takar. Így már 
jóval nagyobb azoknak a művészeknek, művészbarátok-
nak a száma, akik Nádasdi mihály kezdeményezésére egy-
szerre egy időben és helyen tudják bemutatni munkáikat 

az ámuló sétálók nagy örömére. egy szerencsésen sikerült 
ff-galériai kiállítás után Újhartyán egészében meghívott 
vendége lett a 2011-es Nádasdi-féle fesztiválnak. Talán egy 
új hagyomány kel életre, hisz idén is Hartyán ismét része 
volt a bemutatónak. Nem beszélve arról, hogy az újhartyáni 
szokásos őszi fesztiválra, a Hartyánfesztre már másodszor 
látogatott el a lőrinci művészcsapat, tarsolyukban Zsolnai  
mihály fából faragott hartyáni címerével. Pestszentlőrinc-
től hasonló távolságban, de a másik irányban székelő, az 
ország egyik művészeti centrumában, Szentendrén élő és 
mind a városért mind annak művészetéért elkötelezett lo-
kálpatrióta, Fekete János, amint hírét vette, azonnal Szent-
endrére is átálmodta ezt a Kerítéskiállítás dolgot. A szervez-
kedésben egyelőre csak a leigazolások történtek meg, de 
az már készpénznek vehető, hogy a Kerítéskiállítás újabb 
rangos helyre utazik. Néhány dolog kell csak hozzá, egy-
részt, bármely település, városrész azon adottsága, hogy 
kertes vagy kertvárosi jellegű demográfiai alakzat legyen, 
másrészt az az akarat, ami mindezt kitalálja és megvaló-
sítsa. meggyőződésem, hogy szebb hely lenne a világ, ha 
egyértelműbben kijelenthetnénk, hogy a művészet min-
denki számára örömforrás. ezeken a kerítéseken elférnek a 
professzionista és az amatőr alkotások és a művészeti tanu-
lók munkái is és ez különleges ízt ad, ritka lehetőség más-
képp meg nem valósítható találkozásokra. Ha a tanulókat 
említettem, érdemes megjegyezni, hogy a budapesti Ring 
oKJ-és Szakképző iskola is szerepel ebben a rögtönzött 
földrajzban, mert Újhartyánból (és a térséget meghatározó 
Dabasból) is éppúgy jegyez tanulókat mint Szentendréről, 
akik művésztanáraikkal együtt tervezik a részvételüket a 
szentendrei eseményen is. Szeretném folytatni ezt a beszá-
molót, de hogy mivel, azt csak a következő számban áru-
lom el.

Závodszky Ferenc

Kerítés és földrajz

mindenszentek, Advent és máris itt a Karácsony. Addig viszont 
van néhány alkalom, amikor közösségi, kulturális programok-
kal tehetjük színesebbé napjainkat.
október utolsó hetében – és ettől kezdve minden hónap-
ban - a Faluközpont Pinceklubjába várja az érdeklődőket az 
irodalmi és Helytörténeti Társas Kör. első estéjén mikszáth 
Kálmán életéről, regényeiről hallhatunk előadást.
Tavaly is, idén is lakossági kérésre indul a Történelmi esték 
sorozat. most elsőként a Honfoglalás és kora lesz a téma.
A Német Nemzetiségi önkormányzat szervezésében min-
den év november elején emlékezünk meg az újhartyáni 
málenykij Robotra elhurcoltakról. ez a megemlékező szent-
mise november 4-én, vasárnap este lesz.
Nagy siker volt a lakosság körében a márciusban megren-
dezett máté Péter est. Zenészeink azóta is foglalkoznak a 
gondolattal, hogyan folytatódjék. Szeretnénk még az ősz 
folyamán megrendezni a következő könnyűzenei estet.  
A téma: Szécsi Pál.

A Nagycsaládosok Új-
hartyáni egyesülete 
kezdeményezésére 
idén Adventi koszorút 
állítunk, gyertyát gyúj-
tunk a Hősök terén. At-
tól kezdve még három 
alkalommal kis ünnepi 
műsorral kiegészítve, 
gyújtunk gyertyát.
Közben megszervezzük a Falukarácsony programot a Falu-
központ Dísztermében és a nagyszabású Karácsonyi Kon-
certet a templomban.

Kérem, figyeljék hirdetéseinket, csatlakozzanak rendezvé-
nyeinkhez!

LA

Közösségi, kulturális programok
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A „Hartyáni Szakácskönyv” születése ...

Nem hiába, a férfiak szeretik a hasukat! mondják ezt régóta. A 
Hartyáni Szakácskönyv igaz, hogy majer györgy és Lauter An-
tal ötletéből jött létre, mégsem csak azért, mert szeretnek jókat 
enni...
Lassan egy évtizede annak, hogy az Újhartyáni Német Nem-
zetiségi általános iskola gondozásában megjelent egy Sváb 
Szakácskönyv. Sokan vásárolták, forgatták és mikor elfogyott, 
folyamatosan keresték, hiányolták. Azt gondoltuk, hogy a Né-
met Nemzetiségi önkormányzatnak lehet feladata egy új, helyi, 
hartyáni receptkönyv összeállítása. 
A gyűjtés elkezdődött, és ahogy gyűlt az anyag, egyre jobban 
bele mélyedtünk. már nem csak ételeket, hanem más gasztro-
nómiai élményeket is lejegyeztünk, mint például az Ünnepek 
ételei, Hétköznapok ételei, régi Hartyáni heti menü, a készítős 
lakodalmak étkezési szokásai.
Hála istennek bárkihez fordultunk, szívesen álltak rendelkezés-
re, profi szakácsnők, nagymamák, nyugdíjas és fiatal asszonyok 
egyaránt.

Az anyagot Tölli Andrea és ifj. majer györgy feldolgozta a Né-
met Nemzetiségi önkormányzat pedig megrendelte a nyomdai 
munkát.
A Hartyáni Szakácskönyv bemutatójára nem akárhol, a HARTyáN-
FeSZT gasztronómiai és Kulturális Fesztiválon került sor október 
7-én. A kötetből közel száz példány azonnal elfogyott.
A Hartyáni Szakácskönyv receptjei nem biztos, hogy csak Újhar-
tyánban ismertek, de az biztos, hogy nálunk mind főzték, vagy 
főzik a mai napig.
Szívesen ajánlom minden család, és a főzés tudományába most 
belekóstoló fiatal háziasszony figyelmébe. 
Vásárolják, forgassák, főzzék, ajándékozzák!

Kapható a következő helyeken vagy személyeknél : 
Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola
Faluközpont Pinceklub
Majer György
Lauter Antal

2012. szeptember 8-án örkényben került meg-
rendezésre a KÁRIKITTYOM Térségi Gasztronó-
miai Fesztivál! mint eddig minden évben, most 
is részt vett községünk csapata a fesztiválon. 
Streifer András vezetésével , Petrányi Pál, Szakács 
József, Szabó Ferenc Az idén tejfölös csirkepapri-
kást készítettek galuskával, valamint cimetkrofnit 
és labdarózsát. gratulálunk az Újhartyáni delegá-
ciónak, hogy képviselték településünket a térségi 
fesztiválon, és Újhartyán hírnevét öregbítették.

F.G.

KÁRIKITTYOM
Térségi Gasztronómiai Fesztivál



22

 

2012. október

Az újhartyáni Lila Akác Nyugdíjas Klub nyár végi és ősz  
eleji programja igen gazdag volt. Augusztus 20-án istván napi, 
egész napos rendezvényt szerveztünk a Németh-Derbi ven-
déglőben. ebéd és utána bál, nagyon jó volt a hangulat, profi 
műsort kaptunk a művelődésszervezőtől. Szeptemberben 25 
fővel monoron Ki miT TUD – on szerepeltünk. műsorunkon 
magyarországi német népdalok és a gólyatánc egyveleg sze-
repelt. Énekkarunk a középdöntőbe jutott. október első va-

sárnapján ezzel a műsorral léptünk fel a Hartyánfeszt fesztivá-
lunkon. Néhány nap múlva a szokásos gyóni,  Szeretetházban 
előadott dalainkkal, táncainkkal igen nagy örömöt szereztünk 
az otthon lakóinak. Legutóbb október 13-án az örkényben 
rendezett „Szépkorúak Ki miT TUD-ján” tánc kategóriában első 
helyezést értünk el. másnap a klub szüreti mulatságot szerve-
zett, hatvanan voltunk.

Márton Antalné

Hartyáni szépkorúak örömei, sikerei, avagy hírek a Nyugdíjas Klubból

Gondolatok eGy „kulturális ősz” kapcsán

 „indul az ősz” címmel hirdettem meg közművelődési progra-
munkat az idei ősz beköszöntével. olyan programok látogatá-
sára nyílt lehetőség, amellyel kevés település rendelkezik. ezek 
voltak a Kistérségi Fúvószenekar koncertje a Faluközpont Fő-
terén, vagy a Vivat Bacchus énekegyüttes fellépése, borbemu-
tatóval és kóstolóval egybekötve. A Kistérségi Fúvószenekar, 
a dabasi régió legjobb zenészeiből alakult együttes, aki képes 
országos szintű komolyzenei produkcióval közönség elé áll-
ni. A zenekar tagjainak fele hartyáni komoly felkészültségű,  
tanult zenész. ennek a zenekarnak az első bemutatkozására 
Újhartyánban ötven helyi lakos volt kíváncsi, a zenekart meg-
tisztelő háromszáz vendégből csak ötven újhartyánit mond-
hattunk magunkénak. A zenekar újhartyáni tagjai ezt kelle-
metlenül élték meg.
A Faluközpontban megtartott Vivat Bacchus koncertet  ,ötven 
plakát hirdette , valamint  a mAg televízió futó sávja, a Rádió 
Dabas, és a Dabasrégió internetes portál. Az internet világában, 
aki egy kicsit utána néz, a Vivat Bacchus énekegyüttes világszín-
vonalú produkcióval járja az országot, segítve, népszerűsítve a 
magyar borkultúrát. mi, hartyániak igényesek, büszkék vagyunk 
jó alföldi borainkra. Az ének együttes koncertjét borbemutató, 
borkóstoló előzte meg, mégis mindösszesen harminchatan vol-
tak kíváncsiak erre a rendezvényre . No, persze ebből a szerény 
vendég létszámból két asztaltársaság a környező településekről 
érkezett. Ja, és a borkóstoló, borbemutató és az énekegyüttes 
koncertje ingyenes volt.
Lelkes hartyáni lokálpatrióták (Kollár misi Jókai utca) kezdemé-

nyezésére Újhartyánban rendezték meg az első Vizslafesztivált. 
ez nem kulturális program volt, itt a fő érték a közösségekben 
rejlő erő, a túrázás, a természetjárás, és nem utolsó sorban a 
környezetünkben élő álatokról, jelen esetben a kutyáinkról 
való gondoskodás. Sajnálatos módon előszeretettel válnak 
meg egyes emberek a megunt kutyáiktól. ennek megelőzésé-
re, - ami egyébként jövő évtől törvényileg kötelező lesz - ezen a 
délutánon kedvezményesen chipeztethették be ebeiket a helyi 
kutyatulajdonosok. ettől kezdve minden elveszett, de jelölt ku-
tya azonosítható lesz. egy kis számadat a Vizslafesztiválról: több 
mint 150 vizslát és az őket kísérő 360 gazdit regisztráltak, Szom-
bathelyről Nyíregyházáig. ők mind az egész napjukat szánták a 
túrára, kirándulásra, a délutánra szervezett sok programra. Helyi 
érdeklődő? Száz fő alatt…
 Szüreti felvonulás, szüreti bál. Újhartyánban szokás, legalább 
ötven éve, hogy az általános iskolások,és az utóbbi évtizedek-
ben az óvodások is csőszlánynak, csőszlegénynek ,cigánylány-
nak és legénynek öltőzve vidáman,táncos kedvvel vesznek 
részt . A szüreti felvonulás megtörtént, de a bál kudarcba fulladt. 
Pedagógusok mondják, hogy az utóbbi években – hiába játszik 
a zenekar – nem mennek be a gyerekek a bálba. Reméljük, nem 
az élő zenétől idegenkednek fiataljaink!  
A jubiláló Hartyánfesztünk , sváb gasztronómiai és kulturális ren-
dezvényünk - a végét elmosó esőt leszámítva- kitűnő hangulat-
ban lezajlott,arról a fotóriportnál olvashatják gondolataimat.

LA

KI MIT TUD 

örültünk örkényben a sok jeles tehetségnek, 
izgultunk értük, hogy jól szerepeljenek.
Tapsolt a közönség felállva, önfeledten, 
A zsűri pedig néha, szinte elképedve.

Nem hittek szemüknek, fülüknek,
Hogy ezek itt mind nyugdíjas tehetségek.
Hallgassuk egymást és örüljünk,
Hisz nehéz az élet és mi mégis tűrjük.

A sok gond itt el van feledve,
Táncos örömünk elhesegette.
egy a lényeg, hogy  menjen az ének.
S a gondok elszállnak, mint rossz álomképek. 

Adjunk erőt továbbra is egymásnak,
Szerepelve, énekelve öleljük a másikat.
örüljünk az ilyen összejövetelnek,
áldjon meg a Jó isten minket.

Márton Antalné
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A kutyáddal eltöltött idő sohasem elpazarolt idő
az I. Vizsla Túra Fesztivál Újhartyánon

2012.  szeptember 23-án került megrendezésre Újhartyánon az 
54. Vizsla Túra és az I. Vizsla Túra Fesztivál. A rendezvény felhívá-
sa a szokásos kutyás, vizslás fórumok mellett szerepelt többek 
között a Dabas Rádióban és a MAG-TV-ben is. A rendezvényre 
nem kevesebb, mint 37 lakóhelyről (mint például Nyíregyházá-
ról, Mosonmagyaróvárról, Szegedről, Esztergomból, Tatabányá-
ról, Oroszlányból, hogy csak a legtávolabbiakat említsük) 140 
vizsla, valamint majd 400 fő vendég érkezett és ismerhette meg 
a Vizsla Túra - hazánk egyik rendhagyó és példaértékű civil kez-
deményezésének - feledhetetlen, családias, örömteli rendezvé-
nyét, valamint az újhartyániak vendégszeretetét.

Az első túracsoportot további 5 csoport követte a 8 km-es távon. 
A sok-sok kutya és a hozzájuk tartozó kétlábúak társaságában 
ismét bizonyságot nyert, hogy Újhartyán ún. kutyabarát tele-
pülés, hiszen nemcsak az emberek, de négylábú gyermekeik is 
remekül érezték magukat! A sétából visszaérkezett, megfáradt 
gazdikat a Községi önkormányzat egy-egy adag babgulyással 
látta vendégül. A finom leves mellett a Ce-Ú jóvoltából termé-
szetesen kapható volt a méltán népszerű lángos és palacsinta is. 
A kutyások ingyenes portéfotózáson és kutyakozmetikai ta-
nácsadáson vehettek részt egész nap. Roppant népszerűség-
nek és sikernek örvendett az előzetesen meghirdetett ked-
vezményes mikrochip beültetési lehetőség is: több mint 80 
kutyába került egyedi azonosító! A Vizsla Túra 22 vizsla mikro-
chip beültetését támogatta anyagilag 50%-ban. Az Újhartyáni 
önkormányzat pedig 60 helyi eb mikrochip beültetését támo-

gatta anyagilag kutyánként 1.000Ft-al. A gazdis-kutyás ügyes-
ségi versenyen nemcsak a versenyzők, de a pálya szélén álló 
drukkerek is hatalmas lelkesedéssel vettek részt a programban. 
A pásztorkutya-bemutatót a Horka Íjászai bemutató, majd egy 
izgalmas őrző-védő kutyás bemutató követte a nap során. A ku-
tyás programokat gyermek arc- és hennafestés egészítette ki. A 
nap eseményeit a PReSSo-BAND zenekar fellépése zárta.

A Vizsla Túra alapítója, Tollár Mónika köszönetét fejezi ki, hogy 
Újhartyán helyet biztosított ennek a hagyományteremtő és ha-
gyománytisztelő rendezvénynek, valamint a szellemi és anyagi 
támogatásért. A Fesztivál főszervezője és a Vizsla Túra koordiná-
tora, Kollár Mihály újhartyáni lakos és két csodaszép vizslalány 
büszke tulajdonosa köszönettel tartozik valamennyi támogató-
nak, önkéntes segítőnek és résztvevőnek, akik hozzájárultak az 
i. Vizsla Túra Fesztivál színvonalas megvalósításához.

A Vizsla Túra a magyarországi vizslás társadalom páratlan össze-
fogásának élő bizonyítéka: az egyik legszebb nemzeti kincsünk, 
egy igazi hungarikum élő és eleven reprezentációja. A soron 
következő kirándulásokról további információk a weboldalon 
olvashatók: www.vizslatura.hu (kapcsolat: tura@vizslatura.hu). 
Facebook oldal címe: http://www.facebook.com/vizslatura.hu

(A rendezvényen készült felvétel látható a mAg-TV műsorán) 

Tollár Mónika
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Az általános tűzgyújtási tilalom ellenére szinte egy-
mást érik Pest megyében a nádas- és avartüzek. Az 
elmúlt évek tapasztalatai alapján a keletkezett tü-
zek jelentős része gaz és hulladék nem megfelelő 
égetése miatt keletkezett. A tilalom ellenére több 
helyen belterületen is égették a kerti hulladékot!
A tűzvédelemről szóló 259/2011 (Xii.7) Korm. ren-
delet 7.§ (1) bekezdése alapján a kiszabható tűzvé-
delmi bírság kötelező az alábbiak szerint:

1.    Tűzvédelmi előírás megszegése esetén, ha az 
tüzet idézett elő: 100.000.-Ft tól 1.000.000.-Ft ig 
terjedhet,

2.    Tűzvédelmi előírás megszegése esetén, ha tüzet 
idézett elő, és tűzoltóság beavatkozása is szük-
ségessé vált: 200.000.-Ft tól 3.000.000.-Ft ig ter-
jedhet a büntetés.

Arra kérem a Tisztelt Lakosságot, hogy tartsák tiszte-
letben az előírásokat, a jövőben is, hiszen elég egy kis 
szikra, amelyből hatalmas tűzkárok keletkezhetnek.
A mai környezettudatos gondolkodás azt diktálja, 
hogy a kertben keletkezett gazt és egyéb zöld hul-
ladékot ne égessük el, hanem komposztáljunk. ez 
nem szennyezi feleslegesen a környezetet, és még 
szerves trágya is keletkezik.

F.G.

Vegyük komolyan a tűzgyújtási tilalmat!

október 18-án a monori Katasztrófavédelmi Kirendeltség 
területén inárcs, Kakucs és Újhartyán községek polgári vé-
delmi parancsnoksága – egyidejűleg, két helyszínen, össze-
sen 13 fővel -  hajtott végre parancsnoki gyakorlatot.

A gyakorlat alapjaként a feltételezett téli rendkívüli időjárási 
helyzet szolgált. ebből eredően a parancsnokságok egyen-
ként négy különböző feladatot kaptak közlések formájá-
ban. A megoldandó helyzetek a parancsnokságok számára 
lakossági tájékoztató készítését, befogadás végrehajtását, 
közintézményt is érintő közüzemi szolgáltatás kiesésből 
eredő helyzetnek, valamint egy azonnali segítségnyújtást 
igénylő esetnek a megoldását irányozták elő. 

mindhárom polgári védelmi 
törzs a település polgármesteré-
nek vezetésével hitelesen, körül-
tekintően oldotta meg a kapott 
feladatot. A parancsnokok (pol-
gármesterek) az aktuális tenni-
valókat tisztázták, értelmezték, 
majd feladatszabást hajtottak 
végre, aminek végrehajtását el-
lenőrizték. Kiemelt szerepet kap-
tak a befogadó intézmények je-
len lévő vezetői, akik a gyakorlat 
során részletekig végig vitték a 
befogadás összetett folyamatát. 
A polgármesterek munkáját a 
gyakorlaton való közreműködés-
re felkért körzeti megbízottak 
életszerűen támogatták.

Az összevont gyakorlatot az újhar-
tyáni helyszínen magyarfiné Kecs-
keméti Anita tű. főhadnagy, polgári 

védelmi felügyelő, a kakucsi helyszínen mihályi Sándor kv. iroda-
vezető vezette. Az eseményen részt vett még Branyiczky márk 
tű. alezredes, kv. kirendeltség-vezető, Vincze Zsolt tű. főhadnagy, 
tűzoltóparancsnok és a Pest megyei Katasztrófavédelmi igazga-
tóság képviseletében Fodor istván Attila tű. százados úr.

A gyakorlatot a községek polgármesterei hasznosnak ítél-
ték meg, ami elősegíti azt, hogy mint a település polgári 
védelmi parancsnokai veszélyhelyzetben gyorsan, a hely-
zetnek megfelelő válaszlépéseket tegyenek az érintett sze-
mélyek, a környezet biztonságának érdekében.

Szöveg és fotó:
Mihályi Sándor

Települési polgári védelmi gyakorlatok
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„meg akarjátok előzni a bűntetteket? Tegyétek, hogy a törvé-
nyek világosak, egyszerűek legyenek, és hogy a nemzet egész 
ereje azok védelmére összpontosuljon, s egyetlen része se 
használtassák fel megsemmisítésükre. Tegyétek, hogy a törvé-
nyek ne annyira az emberek osztályait, mint inkább magukat 
az embereket szolgálják. Tegyétek, hogy az emberek tartsanak 
tőlük. De csakis tőlük tartsanak. A törvényektől való félelem 
üdvös, de végzetes és melegágya a bűnöknek az embereknek 
embertől való félelme.”
(Cesare Beccaria: A bűnökről és a büntetésekről)

Az eltelt félév bebizonyította, hogy együtt, összefogással so-
kat elérhetünk. A fejlődés, ami Újhartyánban tapasztalható, 
az egymásért folytatott közös munka eredménye. Döntései-
ket, hogy önkormányzati tulajdonú őrző-Védő Kft-t hozunk 
létre, kizárólag Újhartyán fejlődése és biztonsága érdekében 
hoztuk. Bebizonyosodott, hogy jó döntés született. Céljaink 
között szerepel, a közbiztonság fokozása, a térfigyelő rendszer 
fejlesztése.

Az Országgyűlés 115/2003. (X.28). OGY. Határozata a Társa-
dalmi Bűnmegelőzés Nemzeti Stratégiája, melynek cselekvési 
programja a 1035/2008. sz. Kormány határozat. Ezen normák 
megfogalmazzák az önkormányzatok  szerepét  és felelősségét 
közbiztonság fenntartásának tekintetében. 

A közbiztonság közös ügy. megpróbálunk minden lehető-
séget megragadni az önkormányzattal együtt. A magyar ál-
lamkincstár által kapott tájékoztatás alapján megpályáztuk a 
4/2012 (iii.1) Bm rendeletben foglalt közbiztonság növelését 
szolgáló fejlesztések megvalósulása tárgyban kiírt önkor-
mányzatoknak szóló ebr42 rendszeren belül rögzített pályá-
zatot. A pályázat eredménye, hogy a Belügyminiszter pályáza-
tunkat pozitívan értékelte, és a közbiztonság fokozása céljából 
4.020.000.-Ft összegű új autót kapunk. Hogy ügyünk  közös 

legyen,  a lakosságnak is szerepet kell vállalnia. Várjuk az ön-
kénteseket.

mivel a közbiztonság mindannyiunk érdeke, ezért reagálni 
próbálunk arra a tényre-amit a több éves tendencia is jelez-, 
hogy a téli időszakokban megnövekszik a bűncselekmények 
száma. ennek előjeleként megjelentek a besurranásos tolva-
jok a településen. Az önkormányzat az őrző-Védő Kft vezeté-
sével egy hatékonyabb lefedettségi rendszert próbál aktiválni 
a településen, ennek részeként az alapszolgáltatást nyújtó 
járőrautó megszakítás nélkül továbbra is folytatja megszokott 
munkáját. ezen túl az előbbiekben taglalt pályázaton nyert új 
autó éjszakánként és hétvégén meghatározatlan időtartam-
ban a nap bármely szakában bármely helyen feltűnhet ezzel 
is kijátszva  , hogy kifigyeljék munkáját. Az autó napközben 
besegít az önkormányzat munkájába, de éjszakánként, hétvé-
genként és kiemelt rendezvényekkor segíti az őrök munkáját. 
mindenkit megkérnénk, bármilyen észrevételük van faluide-
gen autókkal, vagy nem oda illő jelenségekkel, személyekkel 
kapcsolatban, kérjük értesítsenek minket , mert potenciálisan 
kiszámíthatatlan és veszélyt rejtő lehet minden ilyen elem. Az 
őrök csak akkor tudnak hatékonyan reagálni ha időben érte-
sülnek ezekről. Kérjük a továbbiakban akik eddig is segítették 
a munkát továbbiakban is segítsenek anyagilag , erkölcsileg 
és fizikailag is, de az új jelentkezők elengedhetetlen részét ké-
pezik a további munkában. Remélem mindenki tisztában van 
annak jelentőségével , hogy téli éjszakák jóval hosszabbak, 
mint a nyáriak, jóval nagyobb őrzésre és odafigyelésre van 
szükség mindannyiunktól Újhartyánon. Az őrző-Védő Kft rea-
gálni fog a téli időszakra új őrzési szisztematikával és még egy 
autóval, de ez még kevés! 
Lakosságunknak is ki kell vennie a részét a feladatból ! 

Köszönettel:   Márton Antal

A közbiztonság fokozására új autót nyert pályázaton a falu

Talán ezt imádkozták eleink 102 évvel ezelőtt, mikor 
a Szép utca égése után Szent Flórián szobrát emelték 
a legszélső ház homlokzatába.
És most újra ezt kell imádkoznunk? Szent Fórián, vi-
gyázz ránk, vigyázz a térre, amit rólad neveztek el! 
Vigyázz, mert az éj leple alatt a falu utcáit, tereit ron-
gálók kárt tesznek benned, a körülötted álló fákban. 
Vigyázz ránk, most már ne csak a tűztől, az éjszakai 
randalírozóktól is védj minket!
És vigyázzunk mi is, tisztelt lakosság! Segítsük a Falu-
védők munkáját, segítsük, ha kell azzal, hogy fogjuk 
a telefont és hívjunk, kérjünk segítséget tőlük, ha a 
nem közülünk valók bitorolják az éjszakát!
Szent Flórián, és mi mindannyian, vigyázzunk értéke-
inkre!

LA

Szent Flórián, vigyázz ránk!
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2012. szeptember 20-22. között rendezték immár 8. alkalom-
mal Londonban a Nailympics-t, azaz a Londoni Körömolimpi-
át. Az eredményhirdetésen elhangzott, hogy az eddigieknél 
jóval több versenyző nevezett a különböző versenyszámok-
ban, így egy igazán erős mezőny gyűlt össze: 24 ország meg-
közelítőleg 500 versenyzője mérte össze tudását. miért lehet 
fontos számunkra ez a hír?

Assenbrenner Nikoletta, akit szoros rokoni szálak kötnek Új-
hartyánhoz, ezen a rangos elismerésen kategóriájában a leg-
jobb lett. A haladó (2) divízióban épített porcelán kategóriá-
ban aranyérmet, épített zselében pedig ezüstérmet gyűjtött 
be. eredményei igazán magukért beszélnek.  A londoni Kö-
römolimpia 1 arany és 1 ezüst érme mellett, országos bajnoki 
címek, illetve a szakmai versenyek számos dobogós helyezé-
seinek boldog tulajdonosa.
Nicol, ahogy sokan ismerik, 10 éve kezdett foglalkozni a mű-
körömépítéssel. Hobbinak indult, ám hamar szerelem lett, ma 
pedig már hivatásként tekint rá. 
Fiatal kora ellenére, bár ez nem feltétlen kell, hogy kizáró ok legyen, 
keményen, céltudatosan építi saját pályáját. Az elmúlt években fo-
lyamatosan képezte magát, ingyenes szakmai napokra járt, ame-
lyek az ország egész területén bárki számára elérhetőek. 
Nicol saját magáról így fogalmaz:
Szinte szivacsként szívtam magamba a tudást, de mindig érez-
tem, hogy több van ebben a szakmában. Az első versenyen 
csak nézőként vettem részt, de azonnal magával ragadott az 
a hangulat. Két évvel ezelőtt határoztam el, hogy én is szeret-

nék versenyezni. Lenyűgöztek a tökéletes körmök, amelyeket 
alkottak. Többféle versenyt rendeznek hazánkban s a világon. 
engem az úgynevezett építő versenyek érdekeltek leginkább. 
minden esetben a versenyfeladat egy szalonköröm készítése 
esztétikus és hordható kivitelben. erre megvannak a különbö-
ző technikák, amelyeket rangos versenyeken győztes mento-
rok segítségével lehet elsajátítani.
Versenyző pályafutásom alatt 3 országos bajnokságot nyer-
tem, illetve a különböző versenyeken a helyezések után ka-
pott pontokkal kvalifikáltam magam az olimpiára.
Tavaly októberben figyelt fel rám egy alapanyagokat gyártó 
cég, azóta az ő csapatukkal versenyzem.
Sokan nem értik, hogy miért fontosak ezek a megmérette-
tések. Számomra egyszerű a válasz. A felkészítések során ta-
nultakat be tudom építeni a szalonmunkába. A célom, hogy 
tartós, igényes munka kerüljön ki a kezem közül, a vendégeim 
elégedetten távozzanak.
A versenyekre való felkészülés rengeteg időt és energiát 
emészt fel, de a fáradozás mindig meghozza a maga gyümöl-
csét.
Sokan megkérdezték tőlem, hogy az olimpiai győzelem után 
van-e még valami, ami még hajt? Természetesen más nemzet-
közi versenyen, az európa – és világbajnokságon is minél jobb 
eredményt szeretnék elérni.
még egy fontos célom van. Szeretném átadni azt a tudást, 
amit én megszereztem, mert én már tudom: Tanulni mindig 
érdemes, az ember sosincs kész. 

Tölli Andrea

győrfi András festőművész kiál-
lítását láthattuk a Pinceklubban. 
győrfi András 1964-ben született 
Kaposvárott. művei ma magyaror-
szágon éppúgy elismertek, mint 
külföldön. A legjobb és legígérete-
sebb kortárs magyar festők között 
tartják számon.
Nagyon fiatalon kezdett festeni. Ki-
lenc éves volt, amikor 5000 rajzoló 
között nyert pályaművével egy in-
diai nemzetközi rajzversenyen.

1981-ben költözött Budapestre, 
ahol építész diplomát szerzett. Az egyetemi évek alatt folyama-
tosan könyveket illusztrált. Vonzotta az alkotás. A diploma után 
csak egy évig dolgozott, mint építész, és azóta az életét a festé-
szet tölti ki.  
1991-ben volt az első kiállítása. 1992-ben szülővárosában Ka-
posvárott a megnyitón Szász endre úgy mutatta be, mint nagy 
ígéreteket hordozó tehetséget. Azóta számos kiállítása volt  a 
világ különböző pontjain, alkotásaival találkozhattak New york-
ban, isztambulban, Londonban és a kínai Harbinban.
győrfi András illusztrálta a Rakéta Regényújságot, az ÉS-t, és a ga-
laktikát. Díszletett tervezett a soproni színházban. megvalósíthat-

ta nagy álmát: ő illusztrálta az egri 
csillagok legújabb kiadását.

Festményeinek legszembetűnőbb 
jellemzői a piros gömbök, amelyek 
szinte aláírásként jelennek meg a 
képein.
A piros gömbök stilizált paradicso-
mok, amelyek a Paradicsomot, a 
boldogságot, a belső békét jelení-
tik meg. A piros gömbök a tökéle-
tességet is hordozzák. ellensúlyok, 
amelyek megteremtik az egyen-
súlyt a kép furcsa formáival.

Az alkotásai egy misztikus mesevilág önkifejeződései, amelyek 
gazdagabbá teszik az életünket. 
magáról az alkotásról a következőt mondta: A képkészítés olyan, 
mint a szerelem. egy darabig csak kerülgetem, nézegetem a csu-
pasz vásznat, tervezek. Utána próbálom meghódítani, megdol-
gozni. Van, hogy nem sikerül. eljutok a csúcsponthoz, amikor már 
nem tudom, hogy mit akarok, és hogy sikerült elérni, amit akarok. 
Amikor megvan, elégedetten nézegetem. A legfontosabb pilla-
nat viszont a másnap reggel: tudok-e újra ránézni, tudok-e vele 
együttélni. Ha igen, maradhat, ha nem akkor törlés. És minden 
kezdődik elölről.                 T. A.

OLIMPIAI BAJNOK ASSENBRENNER NIKOLETTA

„A KÉPKÉSzíTÉS OLYAN MINT A SzERELEM...”



15 éves baráti kapcsolat nyomán ,szíves  meghívásnak tettünk 
eleget, amikor 2012. július 11-én éjszaka  Hercel táncegyütte-
sünk, mindenkori segitőinkkel és zenészeinkkel az újhartyáni 
Sváb Parti zenekarral  és új alkalmi társként  az ecseri Zöldkoszo-
rú Néptáncegyüttessel buszra szállt. Az úti cél a németországi 
Bad Nenndorf volt, ahol egy kétnapos rendezvényen léptünk 
fel. idén is németországi táncos és zenész barátaink gondos-
kodtak ellátásunkról, programjainkról, így jókat kirándultunk, 
ettünk, ittunk, beszélgettünk, egyszóval tovább ápoltuk a két 
település közötti baráti viszonyt.

A mintegy 1100 km-es utazás, a köszöntő est és a közös prog-
ramok meghozták a várva-várt sikert. Az újoncok nevében 
mondhatom, hogy megérte a sok tanulás, a hangulat olyany-
nyira emelkedett volt, hogy fellépés után még a közönséget is 
megtáncoltattuk. 

Celle városában idegenvezetővel tekintettünk be az egykori 
hercegek, hercegnők és lovagok életébe, majd a festői fageren-
dás óvárosban sétáltunk.

Németországi legnagyobb kirándulásunk az Északi-tengeri 
Helgoland volt. Az egykor hadiflotta báziásul szolgáló sziget ma 
már a turizmusé, vámszabad területe és pollenmentes levegő-
je miatt naponta több hajójárat veszi célul. Különleges élmény 
volt nekünk, európa közepén élőknek.

Rizmajer Éva
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Bad Nenndorfban táncoltunk
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Surman Edit keramikus művész szabadtéri installációja.


