Új-Hartyán telepítőjéről, Grassalkovich I. Antalról
„A török elleni felszabadító háborúk után Magyarországnak
új telepesekre volt szüksége ahhoz, hogy az élet mindenütt
újra megindulhasson. Az osztrák kormányzat a számára
megbízható, katolikus német lakosság betelepítését szorgalmazta. Az állami telepítési törekvéseket a helyi földesurak is
támogatták, hiszen birtokaik a benépesítés után válhattak
igazán értékessé. Ilyen körülmények között az osztrák és a
magyar telepítési törekvések hamar találkoztak a nagy földhiány és az elviselhetetlen feudális terhek miatt elkeseredett
dél-német parasztság kivándorlási szándékával. Ennek következtében soha nem látott kivándorlási mozgalom vette
kezdetét.”
Így kerültek őseink is az 1700-as évek elején a németországi
Svábföldről zömében a mai Taksony, Dunaharaszti, Soroksár
településekre.
Manapság aki utánanéz a Wikipédiában Grassalkovich Antal
életútjának, azonnal rátalál legfontosabb adataira: született
Nyitra vármegyében, Ürményben, királyi személynök, Mária
Terézia bizalmasa, fényes hivatalnoki karriert futott be, hatal-

mas birtokokat szerzett a Duna-Tisza közén, birtokain jelentős mértékben előmozdította a magyarországi német telepítést, Máriabesnyőn zárdát építtetett, de ami számunkra a
legfontosabb: 1764. február 20-i saját kezűleg írt telepítési
hirdetménye Pusztahartyán betelepítésére, mégpedig negyven házhelyre. Az ő telepítése volt még a környékünkön lévő
Kakucs, Örkény és Tatárszentgyörgy is.
Az újhartyáni német kisebbségi önkormányzat régóta
tervez méltó emléket állítani a „nagy szerző”, „nagy telepítő” Grassalkovich I. Antalnak. Azt viszont nem gondoltam
volna, hogy szülőházánál Ürményben (a mai szlovákiai
Mojmírovcében) elsőként az ecseri szlovák tánccsoporttal
való közös fellépés útján fogok a Sváb Parti zenekarral koszorút elhelyezni.
Mindenesetre, a kezdeti lépések megtörténtek, rajtunk a sor,
hogy folytassuk.
Lauter Antal
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Polgármesteri köszöntő
Tanulj meg mindent, amit lehet, amikor csak lehet, akitől csak lehet! Egyszer eljön az idő, amikor hálás leszel ezért magadnak.
/Sarah Caldwell/

Tisztelt Olvasó!
Örömmel köszöntöm Önt második számunk megjelenésének alkalmából! Sok pozitív visszajelzést
kaptunk az előző számmal kapcsolatban, és sok építő jellegű kritikát
is. Mindkettőt szeretnénk megköszönni, hiszen közös célunk, hogy
minél színvonalasabb legyen ez a kiadvány. Épp ezért várjuk továbbra is a visszajelzéseiket.
Éppen pedagógus nap van, mikor ezt a cikket írom, és azon
gondolkodtam, mennyire fontosak a tanárok, óvónők egy
ember, vagy éppen egy település életében. Abban a szerencsében volt részem, hogy az elmúlt két évben magam is
taníthattam az általános Iskolában, és mondhatom: életre
szóló élmény volt számomra. Engedjék meg, hogy megos�szam önökkel a tapasztalataimat!
Soha sem gondoltam volna például, hogy ennyire meg lehet
szeretni ezeket a kis tanítványokat, pedig így van. Gyakran
gondolok a már elballagott és mostani diákjaimra, és mindig
örömmel tölt el, ha hallom, hogy megállják a helyüket. Meghat a szeretetük, a bizalmuk, és az ahogy látom, hogy micsoda nagyszerű emberek lehetnek majd belőlük. Meggyőződésem, hogy egy jobb világban mindenki a gyermekektől
tanul majd. Most sietve igyekszünk tanítani őket. Senki sem
tanul tőlük, pedig ők oly sok mindenre megtaníthatnának.
Csodálatos élmény tanítva tanulni! És ezt csak a gyerekektől
kaphatjuk meg. Így egy pedagógus lelkében örökké fiatal
marad, hiszen - ahogy Juhász Gyula mondta - a tanár az a
gyerek, aki legtovább jár az iskolába.
Azt hiszem, nem nagyon van fontosabb és felelősségteljesebb munka a pedagógusénál. Az egész emberiség jövője rajtuk és szülőkön áll. Volt nekünk, újhartyániaknak sok
legendás pedagógusunk, de talán közülük is kiemelkedik
Kökényesi Imre bácsi. Idén másodízben osztjuk ki az „Újhartyán Díszpolgára” címet, és Lauter Jánosné (aki az igazgatói székben követte Imre bácsit anno) ajánlása alapján
egyhangúlag amellett döntöttünk, hogy ő kapja meg ezt
a titulust. Magam is remek emlékeket őrzök Imre bácsiról,
aktív igazgatóként és nyugdíjasként is örömmel válaszolt
a kérdéseimre, láthatólag szórakoztatta, és inspirálta az
egykori kisgyermek énem tudásszomja. Igazából Imre bácsinak nem kis szerepe volt abban, hogy tanár szerettem
volna lenni egykoron. És tanítványa volt az Igazgató úrnak
az „Újhartyánért” címet most megkapó Fajth Benő, vagy a
Hercel tánccsoport legtöbb tagja, akik szintén értékeket
adnak nekünk, gazdagítanak bennünket, akárcsak Imre bácsi tette régen.
Az ő elismerése azonban úgy érzem, egy kicsit minden pedagógus elismerése is, hiszen egy pedagógus életpályáját
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sosem lehet elvonatkoztatni kollégái, vagy neveltjei életpályájától. Nem az a feladatunk, hogy a felnövekvő generációnak meggyőződéseket közvetítsünk. Hozzá kell segítenünk,
hogy a saját ítélő erejét, a saját felfogóképességét használja. Tanuljon meg a saját szemével nézni a világban. A mi vélekedéseink és meggyőződéseink csak a mi számunkra érvényesek. Az ifjúság elé tárjuk őket, hogy azt mondjuk: így
látjuk mi a világot. Nézzétek meg most már ti is, milyennek
mutatja magát nektek. Képességeket ébresszünk fel, és ne
meggyőződéseket közvetítsünk. Ne a mi igazságainkban
higgyen az ifjúság, hanem a mi személyiségünkben.
A diák, míg tanul, nem méltányolja a tanárait. Csak később,
amikor már többet tud a világról, érti meg, milyen sokkal
tartozik azoknak, akik nevelték. A jó tanár nem vár dicséretet, sem szeretetet a fiataloktól. Kivárja, hogy idővel megkapja tőlük.
Talán most egy kicsit törlesztünk, mi diákok! Köszönjük neked Imre bácsi! Köszönjük nektek, kedves Pedagógusok!
Schulcz József polgármester
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BETEKINTÉS A KÉPVISELŐTESTÜLET MUNKÁJÁBA
Újhartyán Községi Önkormányzat Képviselőtestülete, az ÚJHÍR előző száma óta eltelt időszakban 4 alkalommal ülésezett, és az alábbi döntések születtek:
2011. március 23-án elfogadásra került a 2011. évi közbeszerzési terv, amelybe egy tétel került, a csapadékvíz pályázat elnyerését követő közbeszerzési eljárás lefolytatása
építési beruházásra. Ezen az ülésen fogadta el a képviselő
testület a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos
közszolgáltatásról szóló rendelet módosítását, melyben az
életvitel szerűen egyedül élők (függetlenül a kortól) 300.-Ft
díjkedvezményt kaptak a szemétszállítás havi díjából. A Közművelődési rendeletben szabályozásra kerültek Újhartyán
közművelődési színterei és intézményei. A Képviselő testület
meghatározta az óvoda mini csoport (bölcsőde) költségtérítését 2011. április 1-től. Újhartyáni lakosok számára 10.000.Ft/hó, nem Újhartyáni, azaz bejárók esetében 25.000.-Ft/hó.
A Társult Önkormányzatok (OKÖT) „Együtt” Segítőszolgálatának fenntartásával kapcsolatban 10 település polgármestere úgy döntött, hogy intézményfenntartó társulást hoz
létre, és ennek keretein belül 2011. április 1-tő az Ország
Közepe Többcélú Kistérségi Társulás gyakorolja az intézmény
feletti jogokat. Ezzel kapcsolatban a korábban kötött társulási megállapodást módosította a Képviselő Testület.
2011. április 6-án megtartott ülésén a Képviselő Testület
elfogadta a polgármester úr által beterjesztett 2010-2014
évre szóló Polgármesteri és Gazdasági programot. (részletesen külön cikkben) Elrendelte a testület az általános iskola
energetikai helyzetének felmérését, és ennek keretén belül
megvizsgálásra kerül az Iskola fűtéskorszerűsítésének, és pályázati lehetőségének rendszere.
Megvitatták a képviselők az Ipari Park III. ütemére szóló opciós szerződések újrakötésének lehetőségeit Ezen szerződések 2010. októberében, az Önkormányzat, ez ügyben megbízta Dr. Bozsóki Évát a szerződéstervezet elkészítésével. Az
Ipari Park területfejlesztésére megbízási szerződés megkötése mellett döntött a testület a Nemzeti Ipari Fejlesztő Zrt-vel,
sikerdíj fejében.

ciális rendelet. A rendelettervezet 1.§-a az aktív korúak ellátására vonatkozóan tartalmaz változtatásokat. E változások
azokat a személyeket érintik, akik ezen kategórián belül ez
ideig rendelkezésre állási támogatásra voltak jogosultak. Ebben a támogatási formában azon kérelmezők részesülhetnek
az Önkormányzattól, akiknek például az álláskeresési támogatás folyósítási ideje lejárt, megszűnt az ápolási díj, rokkantsági nyugdíj, gyermeknevelési támogatás folyósítása és ezt
követően nem tudtak munkahelyet létesíteni, ugyanakkor
az állami foglalkoztatási szervvel legalább három hónapig
együttműködtek. Azok, akiknek korábban nem volt semmilyen ellátása, bejelentett munkahellyel hosszabb ideje nem
rendelkeztek, 1 éves munkaügyi központtal történő együttműködés esetén igényelhetik ezt az ellátást. További feltétel, hogy maga és családja megélhetése más módon nem
biztosítható, mely feltétel fennállását a Szoc. tv. részletesen
szabályozza. A Szoc. tv. megváltoztatta a támogatás nevét,
rendelkezésre állási támogatás helyett a jövőben bérpótló
juttatás címén részesülnek ellátásban ezek a kérelmezők.
Új lehetőséget adott a Szoc.tv. az Önkormányzatoknak arra,
hogy a támogatás feltételeként előírhatják a kérelmező által

A Képviselő Testület 2011. április 13-án elfogadta az Új
Szervezeti és Működési Szabályzatát. A testület a 2011.
évi költségvetés elfogadásakor döntött arról, hogy a Civil
szervezetek számára 3.000.000.-Ft/év összegű támogatást
nyújt minden bejegyzett illetve bejegyzés nélküli Újhartyáni civil szervezet számára a helyi kulturális életet elősegítő tevékenységéhez. Ezen támogatások kiosztására a
Képviselő testületnek rendeletet kell alkotni. Ezen rendeletalkotási kötelezettségnek eleget téve 2011. április 27-én
megtartott testületi ülésen a Képviselők a Kulturális Bizottság javaslata alapján elfogadták a Civil szervezetek támogatásáról szóló rendeletet.
A Kistérség megcsináltatta a kistérség összes településére
szóló Hulladékgazdálkodásai tervet. Ezen Újhartyánra vonatkozó részét fogadta el a testület. Módosításra került a Szo-
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életvitelszerűen lakott ház és környékének rendben tartását.
A rendelettervezet 2. §-a az átmeneti segély megállapítására
vonatkozóan tartalmaz módosításokat, hogy melyek azok a
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szempontok amelyeket figyelembe kell venni az ellátás megállapításánál. A rendelettervezet 3. §-a a rendelet személyes
gondoskodást nyújtó ellátásokat tartalmazó §.-ok hatályon
kívül helyezését tartalmazza, mivel Dabas Város Képviselőtestületének 24/2011. (III.31.) ök. rendelete értelmében a
szociális szolgáltatások és azok térítési díjait egységes rendeletbe foglalta, melynek hatálya kiterjed Újhartyán Községre is. A rendelet hatályba lépésével e rendelet szabályai lesznek az irányadók Újhartyán Községre is. Elfogadásra került a
2010. évi beszámoló és belső ellenőri jelentés. Véleményezte
a testület a Dabasi rendőrkapitány személyének kinevezését,
és egyetértett az előterjesztéssel mely szerint 2011. április
1-től Kocsis István r. alezredes urat bízzák meg a Dabasi Kapitányságvezetői feladatokkal.
Május 26-án megtartott ülésén a testület döntött a kitüntető címek adományozásáról. Kökényesi Imre „posthumus”
díszpolgári címet kap, Újhartyánért címet Fajth Benő és
a 20 éve alakult Hercel Tánccsoport kapja. Ezek átadása
2011. jún. 16-án a Faluközpont nagytermében volt, ünne-

pélyes keretek között. Ezen az ülésen elfogadta a testület az
Óvoda alapító okiratának módosítását, valamint együttműködési szerződés köt a testület az örkényi művészetoktatási
intézménnyel, 2011. szeptember 1-jétől az Újhartyáni zenei
és művészeti oktatás ugyan olyan feltételekkel mint eddig
az Örkényi intézmény keretein belül valósul meg. Döntött a
testület az Iskola energetikai beruházás pályázatának elindításáról is, valamint meghatározta a családi eseményekről
szóló díjfizetését rendeletben. Ezen rendelet a honlapunkon
megtalálható. Értékesítésre kerül az Újhartyán Akácfa u. 2.
számú ingatlan, melynek kikiáltási ára 6.000.000.-Ft.
Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy Újhartyán község önkormányzata önkormányzati, kulturális és közösségi híreit folyamatosan közzé teszi a település különböző pontjain elhelyezett hirdetőtábláin, valamint az összes helyi kereskedelmi és
vendéglátó egységben. Ezen kívül hirdetményeket helyez el a
Faluközpont ABC és a Pinceklub előtti zárt hirdetőtáblán. Kérjük, kísérjék figyelemmel a hirdetéseket, meghívókat.
Schulcz József polgármester

AZ ÉREM MÁSIK OLDALA
(válasz az újság márciusi számában megjelent „hírre”)
Az újság márciusi számában „Újhartyán Község Önkormányzatának hírei” cím személyemet érintő „hír” jelent
meg, melyet a szerkesztőség külön is kiemelt azzal, hogy
eltérő háttérrel jelentette meg. Az abban foglalt tájékoztatás azonban egyoldalú, és egyoldalúsága folytán annak
célja meglátásom szerint nem a tényszerű tájékoztatás,
hanem személyem lejáratása volt. Mindezt alátámasztja,
hogy a tényszerű, és közérdekű adatok mellett a tájékoztatás tartalmaz olyan részeket is, melyek megjelentetése
már személyiségi jogokat sért, míg a tényszerű adatok
is egyoldalúak, és ezzel alkalmasak a valós tények hamis
színben történő feltüntetésére is.
Audiatur et altera pars, azaz hallgattassék meg a másik fél
is – tartja a latin mondás.
Az 1998-2002 között fennálló képviselő-testület részemre
az ipari park létrehozásában való munkám elismeréseként
szavazta meg azt a juttatást, amelyről a hír szól. Ez azonban csak a címben szereplő érem egyik oldala. A másik oldal, hogy ez az összeg mi után került kifizetésre.
Úgy gondolom, hogy a polgármester akkor járt volna el
körültekintően, ha mellé állítja azt az összeget, ami az ipari parkból a tíz év alatt befolyt. Vagyis ha említést tesz a
cirka egymilliárdos tiszta bevételről – nem számítva ide
a területeladás hasznát. Ha még azt is hozzátette volna,
hogy ez a több, mint egymilliárd forint mi mindenre jelentett fedezetet – a fejlesztéseken kívül arra is, hogy az
intézményeink ma nem a napi működés gondjaival küszködnek, hogy amíg máshol leépítések vagy létszámbővítési stop van, addig az Újhartyáni Önkormányzat november óta 3 új státuszt tudott létesíteni - akkor igazán kerek
lett volna a „hír”. De például ez a helyi adó tette lehetővé
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ennek az újságnak a létrehozását is, aminek első számát
rögtön személyem meghurcolására használták fel az objektív tájékoztatás álcája mögött. Ennek a helyi adónak
köszönhető, hogy községünknek egészen más gondokkal
kell foglalkoznia, mint sok más település önkormányzatának, amelyek a mi gondjainkra irigykedve tekintenének,
amikor megjelenik náluk a csődbiztos, amikor télen be
kell zárni az iskolát, óvodát mert nincs fűtés.
Végezetül szeretném ha Újhartyán lakosai pontos képet
kapnának a „hír” utolsó bekezdésében leírt „követelésemmel” kapcsolatosan is. Elsősorban leszögezném, hogy az
elmaradt adóbevételek utáni összeg iránti igényemet
nem „követeltem” az Önkormányzattól. Egyszerűen ros�szul emlékeztem: nem halasztott adóbevételről, hanem
mentességről hoztunk akkoriban határozatot. Schulcz József polgármesternek a levelemre adott írásos tájékoztatását pedig elfogadtam.
Nem csupán azért tartom különösen sérelmesnek a „hír”
utolsó bekezdésében foglaltakat, mert valótlanul állítja,
hogy én követelőztem, miközben tudomásul vettem a
polgármester tájékoztatását, hanem azért is, mert amíg a
polgármester, vagy a volt polgármester részére kifizetett
juttatás közérdekű adat, melyről mindenki jogosult tájékoztatást kapni, addig a ki nem fizetett juttatás nem az.
Azzal, hogy az önkormányzati lap a polgármesternek címzett levelemről is tájékoztatást adott, jogsértést követett
el, személyiségi jogaimat sértette. Csak gondoljon bele a
Tisztelt Olvasó, vajon mit szólna ahhoz, ha minden egyes,
az önkormányzathoz intézett jogos, vagy annak vélt igénye, kérelme közhírré lenne téve az önkormányzat lapjában.
Újhartyán, 2011. március 23.
			 		Manger Henrik
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Rendezvénytartási engedély
A zenés, táncos rendezvények biztonságosabbá tételéről alkotott kormányrendelet (23/2011. (III.8.) Korm. rendelet) értelmében ilyen összejövetelt csak engedély birtokában lehet
tartani, és az ellenőrző hatóság köteles azt felfüggeszteni, ha
például a résztvevők létszáma jelentősen meghaladja a hely
befogadóképességét.
A rendelet zenés, táncos rendezvény alatt a rendszeresen, vagy
meghatározott alkalomból, illetve időpontban tartott, a vendégek szórakoztatását szolgáló zenés, táncos eseményt ért.
2011. június 16-át követően ezek a rendezvények csak rendezvénytartási engedély birtokában tarthatók, melyet a rendezvény helye szerinti település jegyzője ad ki. Az engedély
iránti kérelem elbírálásának ügyintézési határideje 20 nap. Ezzel
kapcsolatos nyomtatványok a honlapunkon megtalálhatók.
Az engedély iránti kérelemhez csatolni kell a zenés, táncos rendezvénynek helyet adó építmény, terület azonosításához szükséges,

továbbá az annak alapterületére, befogadóképességére vonatkozó adatokat, a rendezvény gyakoriságáról, megtartásának napjairól, kezdésének és befejezésének időpontjáról szóló nyilatkozatot,
a biztonsági tervet, esetenként a tűzvédelmi szabályzatot.
Zenés, táncos rendezvényt a helyiség üzemeltetője, vagy kulturális rendezvényszervezői, vagy rendezvény- és konferenciaszervezői képesítéssel rendelkező rendezvényszervező szervezhet. A rendelet szerint az esemény biztosítását a helyszín
jellegzetességeihez és befogadóképességéhez igazodó számú
biztonsági személyzet végzi. A rendezvény szervezője a beléptetést a fiatalok alkohollal történő kiszolgálásának megelőzése,
esetleges alkoholfogyasztásuk ellenőrizhetősége érdekében a
fiatalkorúak számára megkülönböztető jelzéssel ellátott belépőjegyhez (kártyához, karszalaghoz) kötheti - áll a rendeletben.
Göndörné Frajka Gabriella
jegyző

KUKÁZÓK, HÁZALÓK
KÍMÉLJENEK!

Dabas és Térsége Látássérültek
Egyesületének bemutatkozója

Egyre több önkormányzat hoz korlátozó helyi rendeletet
a közterületen való dohányzásról, a kukázásról, a házalásról. A rendeletek jogszerűsége néha kérdéses, betartásuk
pedig nehézkes.
A rendeletet a házalás és a vasgyűjtés tiltásáról az indokolta, hogy egyre több olyan bűncselekmény történt,
amelynek elkövetői valamilyen házaló tevékenységgel
kopogtak be idős emberekhez. Alkotmány jogászokat
kérdeztek a rendelet jogszerűségéről, hogy egy önkormányzat kivethet-e általános tilalmat a házalásra. Nálunk
még nincs ilyen rendelet, de csak olyan személyt engedjenek be aki fel tud mutatni írásos papírt a jegyző engedélyével, hogy tevékenységével felkeresheti a lakosokat.
A falvak lakóit gyakorta rászedik a tolvajok és csalók, akik házalónak adják ki magukat. Településünkre
is egyre több idegen érkezik. Legyünk óvatosak, bizalmatlanok, vigyázzunk magunkra és másokra is!

A Dabas és Térsége Látássérültjeinek Egyesülete 2005
szeptemberében alakult meg, az elődeként működő,
1993-ban létrejött Dabasi Együtt Könnyebb Klub tagjaiból. Az egyesületet 2006 februárjában jegyezte be a bíróság közhasznú szervezetként. Az Egyesület a Vakok és
Gyengénlátók Közép- magyarországi Regionális Egyesülete társszervezeteként működik. Létrejöttének oka,
hogy az európai Unió elvárásaihoz való alkalmazkodás
a Vakok Szövetsége merev intézményi rendszerének átalakulását tette szükségessé.

Göndörné Frajka Gabriella
jegyző

Nyáron indul a lakossági
energiatakarékossági pályázat
Tájékoztatom a lakosságot, hogy az Új Széchenyi Terv keretén belül nyár folyamán két pályázat kerül kiírásra; az
egyik a meglévő családi házak energetikai korszerűsítésére, a másik pedig új építésű családi házak energia hatékony
módon történő létrehozásához fog segítséget nyújtani.
Az épületenergetika területén óriási megtakarítási lehetőség van, és az sem mindegy, hogy az adott szolgáltatónak mennyi díjat kell fizetnünk.
A pályázat konkrét felhívását a honlapunkon közzétesszük.
Göndörné Frajka Gabriella
jegyző
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E terület új stratégiai elvei szerint a látássérültek ellátását regionális, ezen belül kistérségi szinten kell biztosítani: minél közelebb vinni a célcsoporthoz, és – személyes
kapcsolatokon keresztül – egyéni igényekhez kell igazítani a szolgáltatásokat. Ezáltal többsíkú eredményt lehet
elérni. Egyrészről a fővárostól távolabbra eső településeken élő látássérültek számára is élővé válik a segítségnyújtás- az érdekvédelem, rehabilitáció és a kézzelfogható szolgáltatások, támogatások terén is. Másrészről a
társadalom számára „láthatóvá” válnak a nem látó emberek, segítve ezzel az együttélés természetesebbé válását.
Mindenki szeretettel várnak a tagjaik sorába.
Elérhetőségeink:
Elnök: Roicsik Lászlóné Edit
Tel.: 70/773-40-72
E-mail: elnok@datle.hu
Székhely: 2370 Dabas, Szent István út 58.
Ügyfélszolgálati iroda: 2370 Dabas, Szent István tér 1/b.
(Polgármesteri Hivatal földszint)
Tel.: 29/561-208; 70/773-4072
E-mail: info@datle.hu
Honlap: www.datle.hu
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Újhartyán Község Polgármesterének
a 2010-2014 ciklusra szóló
Polgármesteri és Gazdasági Programja
Minden ember ragaszkodik a szülőföldjéhez, a szülői házhoz,
ahol nevelkedett. Az anyanyelvéhez, az ismerős tájhoz, az ismerősen nehéz munkájához és a derűs ünnepnapokhoz. Ilyen
vagyunk mi is, ebben a faluban élők. A nagyapám sokat mesélt
egykori gyermekkori élményéről. Egyszer találkozott egy idős
bácsival, aki már igen csak nehezen járt, mégis szőlőt telepített
és gyümölcsfákat ültetett. Amikor megkérdezték tőle, hogy miért fáradozik olyan sokat, annyit felelt: Igaz, hogy a gyümölcsöket már nem én eszem, de aki szüretel róluk, egyszer-egyszer
talán rám is gondol, és ha nem teszi, az életnek akkor is mennie
kell tovább. A kezünkben van az élet, kötelességünk ezt továbbadni másoknak. Ezért építjük, építettük és építeni is fogjuk Újhartyánt tovább a következő nemzedékeknek.
Első, és legfontosabb feladatunk ebben a tekintetben az,
hogy a település működését hosszútávon biztosítsuk. Ehhez
anyagi eszközökre van szükség, hiszen az ideális állapot, az
elérendő cél az lenne, hogy az önkormányzat saját bevételei
fedezzék a település működésének költségeit. Ezt elsősorban
a helyi vállalkozások számának és gazdasági erejének növelésével érhetjük el. Épp ezért kiemelkedően fontos az, hogy új
cégek települjenek az Ipari Parkba. Ma egyértelműen látható,
hogy az önkormányzati rendszer átalakítás előtt áll, ezért, ha
nyertesei akarunk lenni a változásoknak, akkor meg kell növelnünk településünk gazdasági erejét.
De ugyanakkor fontos a kiadások racionális csökkentése is
lehetőség szerint, mégpedig anélkül, hogy a lakóknak nyújtott
szolgáltatások minősége alacsonyabb színvonalú legyen, mert
lehetőség szerint a szolgáltatások színvonalának emelésére kell
törekednünk. Hitelállományunk kezelhető, de ha módunkban
áll, mindenképp üdvös lenne csökkenteni azt.
Fontos cél tehát az Ipari park bővítése, hiszen a község saját
bevételeit jelentősen növeli, ezzel párhuzamosan munkalehetőségeket teremt. Meg kell találni és jogilag elő kell készítenünk
azokat a módozatokat, hogy a helyi vállalkozások a helyi lakost
válasszák, ha új munkaerőt kell alkalmazniuk, hiszen nem csak a
község működését kell biztosítanunk, hanem lehetőség szerint
a helyi családok megélhetését is elő kell segítenünk.
Feladatunk a helyi lakosok saját vállalkozásainak segítése,
többek között tanácsadással, pályázati lehetőségek felkutatásával. A helyi gazdaságot erősíti az is, ha a település, lakossága,
vállalkozásai lehetőség szerint helyi lakosoktól vásárolnak, ha
ez a helyi piac elősegítését, és nem monopóliumok kialakulását
jelenti. Ebben a tekintetben már most is jelentős előrelépések
történtek, az önkormányzat jó példával igyekszik elöl járni. De
a nagyobb piac és összefogás érdekében mindenképpen érdemes ezt a gondolatot kistérségi szintre bővíteni. Sőt, nem tartok
elképzelhetetlennek egy testvérvárosi együttműködést sem
ebben a tekintetben. Meg kell vizsgálni, az önkormányzat teherbíró képességét is figyelembe véve, hogyan tudja támogatni azokat a vállalkozásokat, akik régóta a településen működnek, itt fizetnek adót, helyi termékeket dolgoznak fel, és helyi
munkaerőt foglalkoztatnak.
A község közútjainak szinten tartása, lehetőség szerint fejlesztése is fontos feladat ebben a ciklusban. Fontos fejlesztés-
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nek tartanám az Arany János utca bel és külterületi részének
felújítását, valamint az un. „hernádi” csomópont körforgalommá alakítását is. Ezzel egy nagyon veszélyes pont lenne biztonságosabbá téve, de ebből a szempontból fontos átgondolnunk
a templom előtti kereszteződést is, hiszen jelen helyzetben az
sem nyújt megfelelő biztonságot. Ez fokozottan igaz lesz akkor,
ha a régi óvoda megfelelően lesz hasznosítva a későbbiekben,
ami szintén cél kell, hogy legyen.
Biztonság tekintetében továbbra is komoly prioritása van a térfigyelő kamerarendszernek, ami alapjaiban javítaná a település
és a lakók vagyonának, biztonságának védelmét közvetlenül, de
preventív módon is. Épp ezért, ez olyan jelentőségű feladat, amit
nemcsak pályázati pénzből, hanem akár más módon (közadakozás, saját forrás) is mindenképp szükségesnek tartok létrehozni.
Fel kell mérni, hogy milyen lehetőségeik vannak azzal kapcsolatban, hogy a fiatalok ingatlanhoz jutását megkönnyítsék
a településen belül. Itt a testületnek az a feladata, hogy kiválasszon olyan terülteket, ahol telkeket alakíthat ki. Ezen területeken a helyi lakosok kedvezőbb áron jutnának ingatlanhoz,
hiszen stratégiai fontosságú a fiatalok helyben tartása, az elöregedés megállítása.
A Lovaspark, az egykori Halastó újjáélesztésére való törekvés, a Civilek és az Egyház Mária Kápolna „projektje”, és minden
más rekreációs célú fejlesztés –még ha az magánfejlesztés issegítése is feladatunk, hisz a szabadidős és természetvédelmi
és kulturális vonatkozásban is profitálhat a település egy ilyen
beruházással. A környezet és az egészség védelme is alapvető
fontosságú célunk kell, hogy legyen. Szerencsére folyamatban
van a szeméttelep rekultivációja, és küzdünk a zajvédő fal meghosszabbításáért is, de minden más lehetőséget meg kell, hogy
ragadjunk környezetünk érdekében.
Szerencsére a művelődés terén már történt előrelépés, -újra
van koordinálója a településen- reméljük, ez a közeljövőben
már sokak megelégedésére szolgál majd. Kiemelkedő jelentősége lesz kulturális szempontból a 2014. évnek, hiszen ez a 250.
évfordulója őseink betelepülésének. Méltó módon kell megemlékeznünk erről.
Községünk oktatási intézményeit meg kell védeni a központosító törekvésekkel szemben. Az intézményeket támogatni
kell abban, hogy minél széleskörűbb és versenyképes ismeretanyagot adjanak a gyermekek számára. Hosszútávon pedig
meg kell vizsgálni, hogy milyen módón tudnak szakmai ismeretanyagot átadni az itt élőknek, ugyanis ezzel segítik versenyképességüket, másrészt erősítik kistérségi vezető szerepünket.
Segíteni és ösztönözni kell az intézményeket, hogy minél több
pályázati forráshoz jussanak.
Kulturális életünk meglehetősen gazdag. Lehetőséget kell
adni arra, hogy tovább színesedjék, fejlődjék, eseményekkel
gazdagodjon és nagyobb hangsúlyt kapjon a térségen belül.
Több teret, több támogatást és több lehetőséget kell adni. Épp
ezért a pénzügyi bizottság javaslatára létrehoztunk egy civil
alapot is, mely a helyi szervezeteket tevékenységét segíti. Az
egyházzal és a civil szerveződésekkel jó együttműködésre kell
törekedni, hiszen céljaink sok esetben közösek.
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Alapvető, hogy az önkormányzat minden szükséges információt elérhetővé tegyen a lakosság számára, ezért a MAG
TV-vel kötött megállapodásunk mellett létrehoztuk a település hivatalos újságát, valamint a községi honlap is megújítás
alatt áll.
A hivatali munkában vannak fontos és sürgős dolgok. Sürgős dolgok szorításában nem könnyű eldönteni, hogy mi az,
ami fontos és mi az, ami kevésbe az. Lesznek nyilván különböző
vélemények, hiszen lehetünk alaposabbak, körültekintőbbek,
rámenősebbek, udvariasabbak stb. Mégis mindenki akként
szolgálja a közt, amilyen önmaga.

Épp ezért szeretném megköszönni képviselőtársaimnak, a
bizottságoknak, a civil szervezeteknek, azoknak a lakosoknak,
akik megtiszteltek minket véleményükkel, elképzeléseikkel; azt,
hogy építő módon segítettek abban, hogy milyen feladatokat
kell megoldanunk ahhoz, hogy Újhartyán biztos lábakon és jó
helyzetben álljon a jövő kihívásai elé.
Egy település sikeréhez jó csapatra van szükség, olyan testületre, intézményekre, civil szervezetekre, lakosokra, akik ös�szetartanak, ha kell vitatkoznak, de mindig egy irányba húzzák
Újhartyán szekerét.
Schulcz József

Anyakönyvi hírek
Házasságot kötöttek

Házasságkötés ideje

Varga István és Surman Katalin

2011. 05. 07.

Takács Gábor és Fajt Éva

2011. 06. 04.

Elhalálozottak:
Név

Születési név

Születési év

Müller Béláné

Zöld Márta

1937

Czinege István

1936

Fajth Mátyásné

Tunner Terézia

1921

Surmanné Kaszala Judit

1954

Sarai József

1941

Szabó Béláné

Wachsman Ilona

1931

Surman Lipótné

Strupka Julianna

1929

Sztahó Pálné

Kaltenecker Borbála

1953

Borsányi József Róbert

1939

Mitág Györgyné

Szaller Mária

1925

Klemencz György

1947

Fajt György

1955

Kovács Ferenc

1952

Stégner Jánosné

Sztancsik Magdolna

1926

Svébis Györgyné

Gergely Julianna

1929

Wein Istvánné

Svébis Julianna

1922

Surman Jánosné

Kovács Mária

1938

Jurik Jánosné

Gudmon Ilona

1925

Lauter András

1932

Sztancsik Borbála

1933

Újszülöttek
Név

Születési
dátum

Burka Balázs

Apja neve

Lakcím

11. 02. 04. Burkáné Balázs Eszter

Burka János

2367 Újhartyán Malom u. 26.

Kaltenecker Izabella

11. 02. 17. Kalteneckerné Herman Nikoletta

Kaltenecker Gábor 2367 Újhartyán Fő u.12.

Kucsera János Benett

11. 02. 04. Kucsera Jánosné

Kucsera János

2367 Újhartyán, Jókai u. 27.

Lengyel László

11. 03. 10. Lengyel Lászlóné

Lengyel László

2367 Újhartyán, Diófa u. 30.

Rab Tamás

11. 02. 20. Rab Ibolya

Boír Tamás

2367 Újhartyán, Szép u. 13.

Spanyiel Kristóf

11. 03. 03. Spanyielné Gyetkó Anasztázia

Spanyiel Attila

2367 Újhartyán, József Attila u. 53.

Surman Domán

11. 03. 08. Surman-Lang Helga

Surman Viktor

2367 Újhartyán, Malom u. 45.
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Rendezik az egykori szeméttelepet
Újhartyán egy hatalmas tájsebe fog begyógyulni az elkövetkezendő hónapokban – jelentette be ma sajtótájékoztatón a
település polgármesteri hivatalában Szakács József, a helyi
ivóvízszolgáltató cég vezetője, annak kapcsán, hogy a jövő
hónapban megkezdődik az egykori települési hulladéklerakó
rekultivációja. A 105 millió forint értékű beruházásra 95 millió
forint vissza nem térítendő támogatást nyert az önkormányzat az Új Széchenyi Terv keretén belül. A sajtótájékoztatón jelen volt Farkas Péter, az Alpine Hungária Kft. vállalkozásvezetője, aki elmondta: szigorú környzetvédelmi normák mentén
kivitelezik a beruházást, amelyet augusztusban szeretnének
befejezni.
Az 1982-ben létesült újhartyáni szilárd hulladék telep 2005
végén fejezte be az üzemelést. A 2,7 hektáros területen azonban a bezárást követően sem szűnt meg az illegális hulladéklerakás. A felhalmozódott hulladék további környezetszennyezésének a végleges megoldása elsősorban közegészségügyi
és ökológiai okok miatt elengedhetetlen. A rekultiváció elma-

radása folyamatos és növekvő mértékű hatósági bírságot von
maga után.
A projekt összköltsége: 105 millió 720 ezer 000 forint, amelyből kilencven százalékot - 95 millió 148 ezer 000 forintot - az
Európai Unió, valamint a Magyar Köztársaság költségvetése áll
vissza nem térítendő támogatás formájában. A fennmaradó tíz
százaléknyi önrészt - mintegy 10 és félmillió forintot - Újhartyán Település Önkormányzata biztosította. A beruházás során
kiegyenlítik a szintkülönbségeket, a deponált hulladékot a talajjal együtt áthalmozzák és a csapadékvíz elfolyása érdekében
megfelelő lejtéssel látják el, illetve három rétegben szigetelik.
A csapadékvíz elvezetése érdekében szikkasztó árkok valamint
monitoring kutak kerülnek kiépítésre. Ezek a kutak szolgálnak
majd a felszín alatti vizek folyamatos minőségvizsgálatára. A beruházás a tervek szerint 2011 augusztusában fejeződik be, kivitelezője az Alpine Hungária Kft., a projektmenedzseri feladatokat az Általános Magyar Önkormányzati Projektmenedzsment
(AMOPM) Kft. végzi.
Rajnai Attila

A jövő az egészségre épül Újhartyánban
Április 15-én, pénteken ünnepélyesen átadták Újhartyánban a
település pályázati támogatással korszerűsített és káros anyagoktól mentesített ivóvízrendszerét.
Schulcz József Újhartyán polgármestere a rendezvényen
hangsúlyozta: az elkövetkezendő évtizedek legnagyobb értéke a tiszta víz, ezért becsüljük meg, ha egy településnek
hosszú távra megoldódott az egészséges ivóvízellátása. A rendezvényen jelen volt Dr. Horváthné Nagy Orsolya, a Környezetvédelmi Fejlesztési Igazgatóság Osztályvezetője, aki örömét
fejezte ki, hogy egy újabb sikeres projekt zárórendezvényén
vehet részt, és egyben megköszönte a pályázatban közreműködők munkáját.
Hangulatos sváb zene hangjai fogadták az átadás napján az
Újhartyáni Községi Vízmű Kft. központi telephelyén az érdeklődőket. Volt ok az örömre, hiszen lezárult egy csaknem két
évvel ezelőtt kezdődött fejlesztési program, amely a település
ivóvízellátásának korszerűsítését tűzte ki célul. Az Újhartyán
ivóvizét biztosító kutak vízkémiai komponenseiben ugyanis
mind az arzén, mind a vastartalom meghaladta az előírt határértéket, a mangántartalom tekintetében pedig csak az egyik
kút felelt meg a jogszabályoknak. Az ivóvízminőség-javítás
kötelező feladat, ezért az önkormányzat pályázatot nyújtott
be az Új Magyarország Terv keretén belül a fejlesztésre, amely sikeres lett. 2010 nyarán “Újhartyán Község Vízkezelő berendezéseinek korszerűsítése” címen 171 millió 810 ezer forint támogatást nyert el az Európai Unió, valamint a Kohéziós Alap társfinanszírozásával. A beruházás összértéke meghaladta a 200 millió forintot. A támogatáson felüli összeget - mintegy 20 millió
forintot - Újhartyán Község Önkormányzata biztosította. Az ünnepélyes zárórendezvényen - amelyen többek közt részt
vettek a helyi kisiskolá sok is - Buttinger Antal, a beruházás műszaki vezető-tervezője ismertette a felújítás részleteit, valamint
a vízkezelő berendezés működését. Megtudhattuk: az eddig alkalmazott vízkezelési rendszer mellett új technológiájú szűrők
lettek felhelyezve, korszerűsödött a vezetékrendszer, megszüntek a pangóvizek és felújításra került a települési víztorony is.
Az átadást követően az érdeklődők megtekinthették a beruházás fázisait, majd a rendezvény állófogadással zárult.
Rajnai Attila
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Évzáró gondolatok
Ismét lezárunk egy óvodai nevelési évet, ismét elbúcsúzunk az
iskolába készülő ,,nagyoktól”. A közoktatási intézményeknél ez
megszokott jelenség, mégis ha értékeljük, részleteiben nézzük,
minden év különböző, sok az új elem.
Az elmúlt évben kiemelt célunk volt, hogy nyitottabbá tegyük
intézményünket, a Gyermekvárt. Ez nemcsak abban nyilvánult
meg, hogy a Szülőket jobban bevontuk a tanulási tevékenységeinkbe, ünnepeinkbe, hanem abban is, hogy befogadók voltunk olyan programokra, melyek nem alapfeladatunk. Például
egész évben helyszínt biztosítottunk a Baba-Mama klubnak, a
felnőtt jóga csoportnak, továbbá kistérségi óvodavezetői értekezletnek, ruhavásárnak, védőnői mini-konferenciának-, és más
szakmai-pedagógiai jellegű programoknak voltunk házigazdái.
Mindezt azért tehettük meg, mert a korszerű épületünkben
megfelelő körülményeket tudtunk ezekhez biztosítani úgy,
hogy közben nem borult fel, zavartalan volt az óvodások élete,
napirendje.
Az év során nagy igény volt a gyermekeknek szervezett zeneovi (Dallamvarázs) és kondicionáló torna (Bukfenc-torna) programokra is. Ezek heti rendszerességgel zajlottak.
Az óvodai ünnepeink azt hiszem igen színvonalasan zajlottak.
Hiszünk abban, hogy az óvodáskor gazdagságát, maradandó
élményeit adják ezek a programok a gyermeknek, családjának
egyaránt. Év végén kirándulásokat szerveztek a csoportvezetők. Sajnos a családok egyre nehezebb anyagi körülményével

kell szembesülnünk az ezzel járó csoportpénzek beszedése miatt, mégis nagyon fontosnak tartjuk, hogy lehetőséget teremtsünk a gyermekeknek ilyen élményszerzésre, ismeretbővítésre.
Záró gondolatként ezúton szeretnék minden családnak, minden hivatalos és civil partnerünknek kellemes, pihentető nyarat
kívánni, továbbá az új nevelési évre megújult erőt az új célok
eléréséhez.
Kecskésné Rizmajer Ildikó
intézményvezető

Tájékoztató az újhartyáni óvoda-konyha
kihasználtságáról, működéséről
2011. május 31-én a gyermek létszámunk:159 fő. Ebből 26 főt ballagtattunk el.
A 2011-12. nevelési évre 55 fő iratkozott be, ebből 33 fő újhartyáni és 22 fő bejáró. Mivel a törvény 25 fő/ gyermekcsoport létszámot engedélyez, az efeletti gyermek ellátása csak két csoportban biztosítható, így a bejáró gyermekek a
kihasználtsági mutatóinkat erősítik. Bejáróink: Újlengyel, Kakucs, Inárcs, Dabas, Hernád, Örkény, Tatárszentgyörgy, Pilis
településekről járnak be, jelenleg összesen 51 fő.
Az idén 28 fő gyermek ingyenesen veszi igénybe az óvodai étkezést a gyermekvédelmi törvény alapján, ami az elmúlt
években is hasonló létszám volt.
A konyha 400 adag kapacitásra van kialakítva, mely az alábbiak szerint alakul:
Óvodás gyermek: 159 fő, iskolás gyermek: 122 fő, egyéb étkező: 81 fő ( szociális ellátott, munkahelyi étkező, külsős megrendelő) összesen: 362 fő.
Az intézmény korlátozott létszámban továbbra is fogad ebéd megrendelést, újhartyáni munkahelyekre nagyobb megrendelőszám esetén kiszállítást is.

TÁJÉKOZTATÓ!
Tisztelt lakosság, tisztelt szülők.
Újhartyán község képviselő testületének döntése alapján, 2011. szeptember 1-től az Örkényi Cziffra György Művészeti Iskola
keretein belül valósul meg a művészeti oktatás Újhartyánban.
A korábbi évekkel ellentétben, az eddigi két tanszak mellett további négy tanszak közül választhatnak a tanulók.
Választható tanszakok: zongora, rézfúvó, fafúvó
szintetizátor, tánc (társas tánc), képzőművészet
Információ:
Tóth Antal 06-20-467-6904
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Szavak helyett eredmények
Nem tartja túlzottnak a németórák számát? Mi a haszna
annak, hogy már elsőtől ilyen nagy óraszámban oktatnak
egy nyelvet? Egyáltalán lesz így esélye gyermekeimnek majd
a matematika és a magyar felvételiken? – keresett fel irodámban egy szülő, aki hétéves kisfia kezét fogva kopogtatott be
hozzám. A választ azonban nem én adtam meg a kérdésekre, hanem a fiókból elővettem egy vastag dossziét diákjaink eredményeivel. „A szavak helyett beszéljenek inkább az
eredmények!” – gondoltam magamban.

és rámutattam a következő lap, ahol a Zrínyi Ilona Megyei Matematika verseny helyezettjeinek nevét lehetett olvasni. „Ezek a
sikerek bizonyítják azt, hogy szó sincs arról, hogy a többi tárgy
rovására menne az emelt nyelvi oktatás. Sőt, az átlagos szint felett teljesítenek a hartyáni diákok. Ez pedig csak úgy lehetséges,
hogy a szellem mellett a testet is erősítjük.” – válaszoltam a kérdő tekintetekre, majd a kimagasló atlétika eredmények mellett,
a csecsemőápolási versenyen résztvevő csapatunkról is beszámoltam.

Az első lapon rögtön egy statisztika köszönt vissza rám, amely
nyolcadikosaink felvételi eredményeit foglalta össze. Óvatosan kihúztam a fóliából a papírt, és átadtam a szülőnek. Az aggodalom,
amelyet addig az anyai féltés írt az arcára, egyszerre megnyugvássá vált. Egyre inkább kisimultak vonásai, amint végigolvasta
a kimutatást: a hartyáni fiatalok ugyanis a környező iskolákban
a legjobb eredményeket érték el a matematika és magyar felvételiken. Ennek köszönhetően pedig tízen gimnáziumba nyertek
felvételt, közülük pedig négyen kéttannyelvű, illetve nemzetiségi
gimnáziumokban folytatják majd tanulmányaikat. „Ez azt jelenti,
hogy több tárgyat is német nyelven fognak tanulni, ami hatalmas
előnyt jelent majd társaikkal szemben.” – egészítettem ki a száraz
adatokat.

„De talán az adatoknál is többet mondanak azok az interaktív, kommunikáció központú órák, amelyek évek óta jellemeznek minket.” – invitáltam vendégemet a tanulmányi hetekre,
amelyeken a szülők részt vehetnek az órákon, megfigyelhetik
azokat a modern oktatási módszereket, amelyeknek köszönhetően a hartyáni iskola a többi fölé emelkedik. Az ajtóig kísértem
a hölgyet, a folyosón pedig többször is megálltunk. Két oldalról
ugyanis azok a plakátok sorakoztak, amelyeket az angol órán
készítettek diákjaink. Miközben az angol oktatásunk sikereiről
beszélgettünk, a kisfiú kiszabadította magát anyja kezei közül,
és a faliújsághoz futott. Ámultan nézte a havas hegycsúcsokról készült képeket. A roskadozó tábla tetején pedig egy furcsa
kiírásra figyelt fel: „Unser Ausflug in Österreich!” „Ezek a fotók
Ausztriában készültek, amikor az iskolások kirándulni voltak.” fordította le az édesanya gyermekének az idegen feliratot.

A következő lapokat az idei eredményeink töltötték meg.
Elsőként a német nemzetiségi versmondó versenyen részt vett
diákjaink helyezései sorakoztak. Komoly nemzetiségi múlttal
rendelkező iskolák versmondóit tudták fiataljaink maguk mögé
utasítani a vecsési megmérettetésen. Ez a siker pedig csak tovább erősítette azt a gondolatot, ami országos szinten is egyre
inkább megfogalmazódik: „Hartyánnal igenis számolni kell német nemzetiségi szinten.”
„Azonban nem csupán a nemzetiségi törekvéseink alapján
emelkedünk ki a környező iskolák közül.” – folytattam büszkén,

A dosszié egyik lapja:

Vecsési területi német nemzetiségi versmondó verseny:
Slonszki Anasztázia - 4. helyezett
Brabanti Antal – 5. helyezett
Kun Gréta - 5. helyezett
Nagy Csaba – 3. helyezett (továbbjutott a szigetszentmártoni
megyei döntőbe)
Zrínyi Ilona Megyei Matematika versenyen:
Horváth Anna 3. osztályos tanuló több száz versenyző közül a
39. helyezést érte el
Kiskunlacházi megyei alapműveleti verseny:
Tóth Márton 6. osztályos tanuló 5. helyezett
Nagy Albin Márton 7. osztályos tanuló 5. helyezett
Csecsemőápolási verseny:
Területi csecsemőápolási versenyen 6. osztályos tanulóink vettek részt.
Körzeti atlétika:
Egyéni összetett: Csomó Alexandra 7. osztályos tanuló 2. helyezett
		
Franchi Marco 8. osztályos tanuló 6. helyezett
Csapatban:
4-5. osztályos lányok – 3. helyezettek

2011. június

„Anya én ide akarok járni!” - hangzott az ellentmondást nem
tűrő kijelentés a hétéves fiú szájából, mikor az ajtóhoz értünk.
„Ide fogsz kisfiam.” – nyugtatta meg édesanyja. Miközben elköszöntek egy gondolat járt a fejemben: „Talán ez a fiú is olyan
sikereket fog elérni, mint amelyeket az irodában felolvastam?
De ha nem is, akkor nyolc év után olyan tudással a zsebében
vághat neki az életnek, amellyel bárhol megállhatja a helyét.”
Majer György
Körzeti Lány Kézilabda:
Kazinczy-Kupa 3. helyezett – Csomó Alexandra 7.o. gólkirály
Apáczai Kiadó által rendezett országos természetismereti versenyen:
9. helyezés: Rimanóczy Péter
Apáczai Kiadó által rendezett országos magyar nyelvtan versenyen:
20. helyezés: Rimanóczy Péter
Beíratkozó elsősök:
40 elsős (ebből 16 újhartyáni gyermek, 24 pedig bejáró tanuló)
– 2 induló osztályban
Táborozás:
Ausztriai tábor: 2011. április 16.22.
Révfülöpi tábor: 2011. augusztus 11-18.
Indián tábor az alsósok számára az iskolában, napközbeni programok formájában: 2011. június 20 – 24.
Tornaterem felújítása:
a ’93-ban épült tornaterem belső része teljesen megújult, újrafestették és lakkozták
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Kultúra

Irodalmi társaskör az újhartyáni pinceklubban

Az elmúlt ezer év történelme többször igazságtalanul is meghurcolta országunkat, bennünket. Azt gondolom, hogy e nép
ereje és tehetsége nagyobb teret érdemel mint amit a jelenlegi
határai megszabnak. Messze nem valamiféle túlzott irredenta
hevület munkál bennem, ahogy ezt leírom, egyszerűen tényként szerettem volna azt a vicces megállapítást jelezni, hogy az
egyetlen ország vagyunk a világon, ami saját magát veszi körbe.
E sorok írója a fővárosban született és töltötte el élete nagyobbik felét ott, s tapasztalhattam , hogy ami országos rangú kulturális eseménynek születik meg – kivéve a helyi specialitásokat
– azok a fővárosban koncentrálódnak.
Az országos televíziók mind a fővárosban működnek, de a
vidéki színész megjelölés is a nem fővárosit jelenti, az már nem
érdekes, hogy hol az a vidék. Lehet talán mondani, hogy valamiféle művészemberként a munkám szorosan kötődik a kultúrához és már ezért is sűrű látogatója voltam a fővárosi kulturális
programoknak, 10 éve költöztem el és az eltelt évek első felében szorosabb kapcsolatokat ápolva sokszor jártam vissza az
engem továbbra is érdeklő eseményekre.
Az a tapasztalatom, hogy mind színvonalban mind gyakoriságban nagyon megcsappant ezek száma. Amiről röviden, de
mindenféleképp hírt szeretnék adni, az a falunkban megszületett, most már folyamatosan működőnek mondható kulturális
esemény eddig megvalósult szakaszairól számol be, és azért
azzal a bevezetéssel indítottam, ami a főváros és a kultúra viszonyát taglalta, mert meggyőződésem, hogy a színvonal alapján lehetőségein túli érdeklődésre is számot tarthatna, kivívná a
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rangját a fővárosi párjai körében is. Mintegy havonta jelentkező
irodalmi estek mindig egy nagy magyar író/költő fejedelemmel
illetve műveivel foglalkoztak eddig és foglalkoznak a továbbiakban is, szerencsére mérhetetlenül széles a lehetőség a válogatásra. Így került sor először Petőfi Sándorra, majd Őt Arany
János követte, a 3. alkalommal Ady Endrére és utoljára Móra Ferencre esett a választás. Ha a sorrendben némi kronológiát találni, az inkább véletlen. Főképpen a szerkesztői szándék , de az is
előfordulhat például, hogy egy esetleges aktualitás fogja meghatározni a bemutatandó irodalmárokat és műveiket a következőkben. A mostanra már csapattá formálódott közreműködőket érdemesnek tartom egyenként is megemlíteni,kezdeném
a szerkesztőkkel az estek kitalálóival: Nyíri Tiborné (Kató), Majer
Györgyné (Rózsika), Majer Ferencné (Erzsi),..és folytatnám az
aktiv közreműködőkkel : Gattyán István, Klemencz Tiborné
Anikó , Fajth Roland, Hanusch Róbert, Rizmajer Ildikó, Kaizler
Ágnes, Majer Milán, dr Szikszay Péter, Sásdi Laura, Lauter Antal,
Oros Virág, Sósné Lauter Adrien, Majer Martin ,Heli Istvánné
Marika, Lauter Jánosné Erzsike, Gattyán Andor, Gattyánné Fajth
Judit, Laczy Károlyné Marika, Zöldi Eszter, Zöldi Luca, Berchi
Anita, Majer György, Finger Ádám, Hargittay Gergely tanár úr és
jómagam.
Én párt választottam, úgy kerültem Újhartyánba, és elmondhatom, hogy jó választás volt, a párválasztás is és a hely is, amihez az is hozzájárul, hogy olyan emberek közé kerültem, akik
ilyen esteket akarnak és tudnak létrehozni.
Závodszky Ferenc

2011. június

Mediátor és mediáció?
Kedves Olvasó 2005 óta élek Újhartyánon. Most már szeretnék
segíteni ott is ahol élek, és szolgáltatásaimat elérhetővé tenni az
újhartyániak számára is.
Mediáció eredetéről röviden

A mediáció egy speciális konfliktuskezelési módszer, amelynek lényege, hogy a
felek vitájában a felek
közös beleegyezésével egy semleges harmadik fél (mediátor)
jár közben. A mediátor egy egyeztetési
folyamat keretében
segít tisztázni a konfliktus természetét, segít olyan megoldást
találni, amely mind a
két fél számára kielégítő.
A mediáció nem új
keletű tevékenység,
például az ókori Görögországban a városállamok közti konfliktusokat más városok közvetítésével rendezték. A középkorban
Nyugat-Európában az egyház volt a legjelentősebb mediációs
szervezet. Máté evangéliumában Jézus azt ajánlja: amennyiben
egy szabálysértést nem sikerül közvetlen beszélgetés útján tisztázni, akkor két kívülállót kell bevonni.
Mediáció helyzete Magyarországon
2002-ben szavazta meg a parlament az új törvényt a polgáriés gazdasági ügyekben alkalmazható, pert megelőző, illetve
helyettesítő mediációs eljárásról. A 2003. március 17-én hatályba lépő 2002. évi LV. törvény a közvetítői eljárásról lefektette a
mediációs eljárás általános szabályait, s meghatározta a pert
megelőző, illetve helyettesítő közvetítői szolgáltatások körét,
feltételrendszerét a polgári-és gazdasági vitás ügyekben.
Hogyan segíthet nekem a mindennapokban a mediáció?
1) Gond van a családban?
• A Férjem / feleségem/társam már nem hallgat meg, nem
figyel rám, de én szeretem és vele akarom leélni az éltem
(párkapcsolati mediáció)
• Anyósom / apósom nem értékel, de egy család és a párom csak őrlődik köztünk
• Tinédzser gyerekeim nem hallgatnak rám és nem tisztelnek

PERESKEDÉS
A felek szemben állnak
Kívülálló akarata szerinti a döntés
Későbbi együttműködés nem várható
Elhúzódó lassú eljárás
Nyilvános, ezért méltánytalan lehet
Fókusz a múltban
2011. június

• M
 ár évek óta nem beszélek a testvéremmel, de békülni szeretnék
• Összevesztünk vagy éppen nem akarunk összeveszni
a hagyatéki tárgyaláson, békét szeretnék. Kellene valaki, aki közvetíti kéréseinket...
• Már nem akarunk együtt élni, de gyermekeinket meg
akarjuk védeni a fájdalomtól. Ne más szabja meg, mikor és hogyan lehetek a gyermekemmel. Ha lehet, legyen békés a válás. (Ha mind a ketten elkötelezettek,
és nem az ügyvédek harcának eredményére akarják
bízni magukat, akkor tud segíteni, a keresetlevél benyújtásától – megegyezéseken keresztül – az új életforma kialakításáig a mediátor.)
2)	
A szomszéddal (vagy egyéb korábbi baráttal, rokonnal) nem
jó a viszonyom nem beszélünk évek óta, békülni szeretnék.
3) A
 munkahelyemen nem tudok egyetérteni, meg szeretnék
egyezni (el akarok menni, vissza akarok menni)...
4) Az üzletben
• Elvégeztük a munkát, de nem fizetnek. Mégis szükség
van erre a kapcsolatra, hogyan oldjam meg...
• Fizetnék, de most nem tudok, jól dolgoznak, szükség
van rájuk, hogyan beszéljek velük...
• Tulajdonos társamat kivásárolnám...
Ilyen és ehhez hasonló gondok, konfliktusok megoldásához,
kell egy kívülálló, semleges közvetítő.
Amikor két vagy több fél között érdekellentét vagy nyílt konfliktus támad, és a résztvevők nem tudják konstruktívan vagy belátható időn belül megoldani, valamint szükség van a kapcsolat, a
további együttműködés fenntartására.
		
Miért jobb a mediáció, mint a per?
Felmenti őket a kívülálló, magasabb rangú hatóságok véleménye és szabályai alól, legyenek ezek jogi vagy más természetűek.
Ezen túlmenően a mediáció nem csupán azt engedi meg,
hogy a felek maguk állítsanak fel szabályokat az elfogadható megoldás érdekében, hanem arra is felkészteti őket, hogy
találjanak olyan megoldást, amelyet saját hatókörükben meg
tudnak valósítani, vagyis a felek állítják fel a szabályokat, és ők
teremtik meg a vita megoldásának feltételeit is.”
Páhiné Gál Mária

MEDIÁCIÓ
A felek együttműködnek
A felek akarata szerinti
Későbbi együttműködés lehetősége megmarad
Gyors, problémát lezáró eljárás
Diszkrét megoldás
Fókusz a jövőben
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„Az öröm képessége: az életrevalóság nagy képessége.”
Sokan hosszú éveken keresztül keményen küzdenek és a munkájuknak végül meg lesz az elismerése. Győznek, kitüntetik,
felveszik, vagy éppen előléptetik. Közülük vannak, akik nem
osztják meg a sikereiket a tágabb környezetükkel, csak egy-egy
elejtett szó, egy mondattöredék, amiből sejteni lehet, hogy valami pozitív dolog történt velük. Pedig lehetne ez másképpen
is. Miért ne örülhetne egy egész közösség a tagjai sikerének?
Ugyanazokból a gyökerekből táplálkozunk, azonos értékek
mentén végezzük a munkánkat, éppen ezért az egyén sikere
erőt és hitet adhat, ösztönözhet másokat is. Tatiosz a szeretet
filozófusa azt mondta: „Az öröm képessége: az életrevalóság
nagy képessége.” Újhartyán már bizonyította életrevalóságát.
Ha Tatiosz gondolatát elfogadjuk, akkor joggal hihetjük azt is,
hogy rendelkezünk az öröm képességével is. A településen élők
sikere a miénk is lehet.
Az újság ennek az öröm képességének lehet az ékes bizonyítéka. A lapjain, ha helyet adunk a köztünk élő emberek diadalának, akkor igazoltuk a filozófus tételének igazságát. A mostani
számban két tehetséges fiatal sikeréről szeretnék írni, persze
nem elfelejtve és kisebbítve azokat az eredményeket sem, amelyek az Újhír kiadása előtt születtek. Ez a kezdet. Innentől minden számban szeretnénk hírt adni a közösségünk tagjai által
elért munkáról, azokról, amelyek kivívták mások elismerését.
A dabasi Táncsics Mihály gimnáziumban minden ballagó
osztályból, egy diáknak kiemelkedő tanulmányi és közösségi
teljesítményért, Táncsics-díj adható. Idén az egyik kitüntetett
Szikszay Fanni /Újhartyán / volt.

Fanni teljesítményét köszöntőjében Kiss István tanár úr a Táncsics alapítvány elnöke így méltatta:
„Fanni a 2007/2008-as tanévben kezdte meg tanulmányait
iskolánk a négy évfolyamos 9.B osztályában. Sokoldalúságát,
szorgalmát és személyiségének lelki gazdagságát nehéz pár
mondatban méltatni és összefoglalni. A kitűnő tanulmányi
eredmény mellett a számtalan szaktantárgyi dicsérete, a két
középfokú C típusú nyelvvizsgája, az Országos Tanulmányi Ver-
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senyen való többszöri részvétele és közösségépítő munkája miatt méltán érdemelte ki a Táncsics-díjat. Aligha tudnánk olyan
osztályprogramot vagy iskolai rendezvényt mondani az elmúlt
négy évből, amelyiken szervezőként, segítőként ötleteivel,
munkájával ne lett volna jelen. Az a típusú személyiség, akit II.
János Pál pápa a virrasztók közé sorolt: igazán lélekkel élő ember, osztályának és iskolájának élő lelkiismerete”
S tegyük hozzá bátran, Fannit korábbi tanulmányainak helyszíne az Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola pedagógusainak 8 éves erős, színvonalas, és szívvel teli oktató és
nevelő munkája is segítette e díj elérésében. /a szerk.megjegyzése/

Tóth Márk, a Quattro Forte, harsona quartet tagjaként bejutott az amerikai komolyzenei világverseny döntőjébe.
Márk zenészcsaládba született, így az útja nem is vezethetett
máshova, mint a zene világába. Jelenleg a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem mesterszakos hallgatója, harsona szakon.
Az egyetem zenekarával Dél-Koreában és Japánban járt. A Monarchia Szimfónikus Zenekarral februárban Franciaországban,
Svájcban, Ausztriában és a Kanári-szigeteken turnézott. A Szentpétervári Balett Társulatát kísérték. Három harsonás társával közösen elindultak azon a nemzetközi pályázaton, amelynek az a
célja, hogy a zenei világ tehetségeit felkutassa és lehetőséget
adjon nekik a komolyzenei világversenyen a bemutatkozásra.
A napi négy-ötórás munka meghozta az eredményt. Huszonöt pályázóból bekerültek az első háromba, így részt vehetnek
az Amerikában rendezett döntőn. A negyvenedik alkalommal
megrendezett világversenyen, egy szabad és egy kötelező művel szállnak be a legjobb quartetnek járó rangos elismerő címért. A verseny június 22-25. között lesz Nasvilleben.
Tölli Andrea
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Regionális német nemzetiségi versenyek megyénkben
Az Észak Magyarországi Német Önkormányzatok Szövetsége
ebben az évben is kezdeményezte nemzetiségi zenei versenyek megrendezését. Ennek ének-zenei vonatkozású megmérettetését Biatorbágy német kisebbségi önkormányzata, míg a
hangszeres verseny megrendezését Taksony község vállalta fel.
Településünk mindkét helyen képviseltette magát. A taksonyi
hangszeres vetélkedőn Tóth Antal zenetanár munkájára számítottak a rangos zsűriben, a Biatorbágyon rendezett regionális
német nemzetiségi énekversenyre Újhartyán község német
kisebbségi önkormányzata Nádas Barbara és Fail Dóra 10. osztályos tanulókat nevezte és készítette föl, „Középiskolás duó” kategóriában. A két ifjú „énekes jelölt” lány tizenöt másik versenyző
mellett, arany kategóriás minősítést, és mellette sok-sok sikert és
elismerést szerzett magának és Újhartyánnak.
Gratulálunk!
LA

Családi nap az erdőben
Pünkösd hétfőn benépesült a „Jójárt”-Fajt család birtoka. A nemrégiben megalakult nagycsaládosok egyesülete tartotta itt első családi napját. Az egyesület életében ez volt az első
összejövetel, amely a szórakozásról, a kikapcsolódásról, az egymás megismeréséről szólt.
Természetesen a sok egyéb program mellett főszerepet kapott az ebéd elkészítése, amit
lelkes apukák vállaltak Petrányi János vezetésével. Bátran mondhatjuk, hogy igen finom
pörköltet sikerült főzni, csak a tárcsán sült finomságok és az otthon készült sütemények
vették fel a versenyt a főfogással. A gyermekek és felnőttek egyaránt nagy érdeklődéssel
figyelték a helyi vadászok, Schulcz István és Mönich György bemutatóját. Itt tudtuk meg,
hogy a vadászkutyák híresen jó szaglását befolyásolja a kánikula, valamint különbséget
tehettünk a lőfegyverek között, legalább is a hangjuk alapján.
A gyermekek körében a kapura rúgás igen nagy kihívást jelentett. A versenyt két korcsoportban rendeztük 0-10 év közöttiek és a 10 év felettiek között. A nyertesek: Szakács
Kristóf és Zammat Juszef. Ők egy-egy labdát nyertek, a többi résztvevő zsákbamacskát
választhatott magának.
A Horka Népe íjász egyesület bemutatója hamar felrázta az ebéd után elpilledt társaságot. Rövid történelmi visszatekintést kaptunk az íjászat, s maga a Horka név eredetét illetően, majd a technikai bemutató következett. A show elemekkel tarkított előadás lenyűgözte a nagycsaládosok apraját-nagyját. Ráadásként pedig mi magunk is kipróbálhattuk
a különböző eszközöket. Repült a kereszt, pattogott a kancsika, s egyre másra értek célba a nyílvesszők. Ugyan e sorok írója
egyikben sem jeleskedett, de büszkén mondhatom, hogy a férfiak mellett anyukák, kis- és nagylányok is ügyesen bántak az
íjászok fegyvereivel. Köszönet az íjászoknak és vadászoknak, hogy megtisztelték egyesületünket a jelenlétükkel és színvonalas bemutatójukkal szórakoztattak bennünket. A „Rutti” család /Rutterschmid József és Edit/ jóvoltából a gyermekek lovagolhattak, és kocsikázhattak is. A program akkora népszerűségnek örvendett, hogy több fordulót kellett megtenni.
Ez alatt a felnőttek célba dobásban versenyeztek. Itt is külön bontottuk a nemeket és korosztályokat. A célzó folyadék
milyenségét és mennyiségét nem ellenőriztük. Nyerteseink: Kalla Dorottya, Rizmajer Anikó Hornyák Tamás, Krizsán Tibor.
A kötélhúzás viszont a versenybírónak /jómagam/ adta a legnehezebb feladatot. A versenyző felek, anyukák kontra apukák, a verseny szabályaiban is igen nehezen tudtak megegyezni. Otthon bizonyára sokkal jobban megy ez, másként aligha
működnének a nagycsaládok. Mire a versenyt indítottuk, addigra a versenyzők mindkét oldalon feküdtek, mármint a földön,
mivel elestek. Így azután az erőpróba döntetlennel zárult. A programok között és alatt lehetett tollasozni, röplabdázni.
Az apróságok körében igen népszerű volt a diótörő, amit a felnőttek is nehezen oldottak meg, de a kicsik egy-egy fázist kihagyva vígan ropogtatták az összetört diókat. A fák alatti hűvösben vérre menő kártyacsaták, és póker partik folytak.
Az asztali csocsó a fiúk kedvence volt.
A versenyek díjazásánál felhasználtuk Hornyákné Fajt Teréztől kapott különleges üvegből égetett gyermek ékszereket.
A sportszereket, az ebédhez valókat és az egyéb jutalmakat az Önkormányzat Kulturális Bizottsága által civil szervezetek
részére kiírt pályázaton elnyert összegből vásároltuk. Vásárlásaink során kedvezményeket és felajánlásokat kaptunk a helyi vállalkozóktól. /Kancsár József, Tunner György, Szivárvány Játék-Ajándék, Surman kereskedőház/ Valamint Virslit kaptunk
HER-CSI húsüzemtől, Hernádról. Mindannyiuknak köszönet érte.
Reméljük a munka mellett még sok ilyen jól sikerült nap vár az egyesület tagjaira.
Futura Kati
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8. Motoros Találkozó / Horka & Vatya harci bemutató – Újhartyán
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2011. június

17

Liszt Ferenc

200 éve született Liszt Ferenc
Liszt Ferenc Doborjánban született 1811. október 22-én. A 19.
század egyik legjelentősebb romantikus zeneszerzője, minden idők egyik legnagyobb zongoraművésze.
Apja, Liszt Ádám, Esterházy herceg uradalmi hivatalnoka,
korán felismerte fiának kivételes zenei tehetségét és minden
lehetőséget megragadott kibontakoztatására. Liszt kilenc
éves korában már nyilvánosság előtt zongorázott Sopronban
és Pozsonyban, majd hamarosan műpártoló főurak támogatásával Bécsben folytathatta tanulmányait Czerny és Salieri
tanítványaként.
Liszt rendkívül termékeny zeneszerző volt. Műveinek nagy
részét zongorára komponálta, ezek zömének eljátszásához
rendkívüli technikai tudás szükséges. Alkotásainak viszonylagos ismeretlensége azzal magyarázható, hogy Liszt rengeteg darabot komponált: mintegy 400 eredeti művének zöme
virtuóz zongoramű, szimfónia, szimfonikus költemény, mise.
Összesen kb. 1400 művet komponált, beleszámolva eredeti
műveit, átiratait.
Liszt Ferenc nemzetiségét számos életrajzi tanulmány tárgyalja. Lisztet a Magyarokon kívül az Osztrákok és a Németek
is magukénak vallják. Nemzeti hovatartozása a trianoni békeszerződés után vált igazán viták tárgyává, ekkor lett Doborján
Ausztria része.
1823 áprilisának végén Liszt Ádám Pestre utazott, hogy fiát
magyar honfitársainak is bemutassa. A Liszt család nemzeti
hovatartozását ékesen bizonyítja, hogy
az első, 1823. május 1-jei koncertre Liszt Ádám a következő
plakátot nyomtatta:
„Tiszteletreméltó közönség!
Magyar vagyok és nem ismerek nagyobb boldogságot,
mint azt, hogy neveltetésem és taníttatásom első gyümölcseit Franciaországba és Angliába utaztatásom előtt
ragaszkodásom és hálám jeléül drága hazámnak bemutathassam.”

Liszt nevéhez fűződik a Budapesti Királyi Zeneakadémia
megalapítása, mely 1875-ben kezdte meg működését, élén
Erkel Ferenc igazgatóval és Liszt Ferenc elnökkel. Magyarország legpatinásabb zeneoktatási intézménye a Budapesti Zeneakadémia Liszt Ferenc nevét viseli, melynek jelenleg is két
újhartyáni fiatal a hallgatója.
Engedjék meg, hogy egy személyes élményt osszak meg
Önökkel Liszt művészetével kapcsolatban:
A Zeneművészeti Főiskola elvégzése után szimfonikus zenekar tagja lettem, mely zenekarral több alkalommal volt
szerencsém Liszt művei közül a Les Préludes-öt és a II. Magyar
Rapszódiát előadni a Zeneakadémia és a Budapesti Kongres�szusi Központ színpadán, ami a mai napig meghatározó zenei
élmény számomra.
Végezetül egy történet Liszt Magyar Koronázási miséjével
kapcsolatban, amely I. Ferenc József Császár Magyar királlyá
koronázásának alkalmára született:
Bécsnek nem tetszett, hogy Simor János érsek Lisztet bízta
meg a komponálással. A zeneszerző nem vezényelhetett, sőt hivatalosan meg sem hívták az ünnepségre, csak a Mátyás templom karzatáról figyelhette művének ősbemutatóját. A korabeli
beszámolók szerint a szertartás után Liszt a Mátyás templomból gyalog sétált haza a pesti plébániatemplomba a lánchídon
át. Feltűnésekor morajlani kezdett a tömeg, – jegyezték le- az
emberek üdvrivalgásban törtek ki és Liszt nevét skandálták.
A túlparton pedig sokan azt hitték, a király közeleg, így hamarosan százezrek éltették a zeneszerzőt. Az igazi korona tehát nem
Ferenc József fejére került.
Éljen Liszt! Hajoljunk meg előtte és hódoljunk neki!
							
		
Tóth Antal - Zenetanár
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Civil szervezetek

Megalakult a nagycsaládosok egyesülete Újhartyánon
2011. tavaszán alakult meg a településen a Nagycsaládosok
Újhartyánért Egyesület. Egy év telt el a gondolat megszületése
óta, s ma már bejegyezett szervezetként irányítják életüket.
Az első látványos programjuk a falunapon volt. Sokak
nagy örömére, a Faluközpont mellett elterülő árnyas fák alatt
kézművesfoglalkozásokkal, logikai-, és ügyességi játékokkal
várták a gyerekeket. A program sikerét mi sem bizonyítja jobban, mint az a tény, hogy a különböző helyszíneken sorban álltak a kicsik. Az egyesület tagjai a nyár folyamán is szeretnének
hasonló délutánokat szervezni. A nyári foglalkoztatótól azt remélik, hogy a szünetben is tudnak érdekes programokat biztosítani a nagycsaládosok számára.
Az egyesület célkitűzése is az, hogy a három vagy többgyermekes családok megismerjék egymást, közösséget teremtsenek. Megbeszéljék azokat a problémákat, amelyekkel naponta
szembesülnek. A rövid múltra visszatekintő egyesület tagjai pozitívumként fogalmazták meg azt, hogy azokat a problémákat,
amelyekkel egyedül esetleg eddig nem boldogultak, közösségben sikeresen oldották meg.
A családi programok szervezésén túl komoly szerepet szeretnének vállalni a település lakosságát érintő feladatok megoldásában is. Ennek egyik látványos része, hogy a szelektív hulladék-

gyűjtés megszűnésével egy időben jelezték, hogy begyűjtik a
háztartásokban keletkezett műanyagokat.
A Nagycsaládosok Újhartyánért Egyesület tagjai erősíteni
szeretnék a jövő generációjáért érzett felelősséget. Közvetíteni
szeretnék a közösség felé a nagycsalád értékeit. Felvilágosító
munkát szeretnének végezni annak érdekében, hogy a családok tisztában legyenek a törvényes lehetőségeikkel. Kulturális
és szabadidős programok szervezését szorgalmazzák. Igyekeznek együttműködni más hazai és határon túli családegyesületekkel. 						
T.A.

„Civilekért Egyesület Újhartyán” hírei
Egyesületünk jelenlegi legfontosabb feladatának tartjuk, községünk közelébe tervezett cementipari berúházás meghíúsítását.
Véleményünk szerint ezzel a létesítménnyel az egészséges
életmódhoz való jogunkat sértik. Sajnos ez még nagyobb környezeti katasztrófát jelent az itt és a környékünkön élő embereknek, akik közül sokan nem is tudnak az esetről, illetve nem
ismerik a veszélyt teljes mélységében. Sikeres aláírásgyűjtő
akciót szerveztünk a Lila Akác Nyugdíjasklub tagjaival, ezzel
egyidőben megfellebbeztük a Környezetvédelmi Hatóság határozatát és bejelentkeztünk ügyfélként, amit el is fogadtak.
Így azonnal értesülünk az ügy fejleményeiről és tenni tudunk
az előírt határidőn belül.
Egyesületünk közhasznú tevékenységei közé soroltuk többek között a természet-, állat- és környezetvédelmet. Ennek jegyében ügyfélként bejelentkeztünk a sertésteleppel
kapcsolatosos eljárásba is. Már akkor is hangoztattuk, felháborítónak tartjuk, hogy nemzeti értékeink közül az ivóvizünk
tisztaságát célozták meg bizonyos emberek a nagyobb haszon reményében. Szerencsére másodfokon is visszavonták
a sertéstelep környezethasználati engedélyét, amely határozat ellen államigazgatási úton további jogorvoslatra nincs
lehetőség.
Az Önkormányzat támogatásával, János Atya egyetértésével
vállaltuk a Mária kápolna és környéke rendezését. Igazi kincs ez
a kis birtok! Most látszik igazán, hogy milyen közkedvelt kirándulóhely. Eddig elvégeztük annak a munkának a nagy részét,
amit a természet erre az évre engedett és amit terveztünk. Ős�-
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szel, télen szeretnénk tovább folytatni és természetesen minden segíteni akarót szívesen látunk.
Mivel tevékenységünk túlságosan szerteágazó volt és ezt a
család és a munka mellett végeztük úgy döntöttünk, hogy nem
kapunk bele mindenbe. Próbálunk kevesebbet, jobban dolgozni. Természetesen a falu önkormányzata és intézményei vagy
bármely civil szervezet közösségi programjaihoz szívesen csatlakozunk, pl. Falunap. Az itt gyűjtött pénzt a Mária-liget csinosítására fordítottuk, fordítjuk.
Részletesebb tájékoztatást az eddig elvégzettekről és a terveinkről a következő számban adunk.
Elérhetőségek: +36-30/231-2707
qwer015@freemail.hu
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Kökényesi Imre
Kökényesi Imre (1920-1993) Újhartyán díszpolgára /posthumus/
címet érdemelte ki, képviselőtestületünk döntése alapján.
Szegényparaszti és tisztviselő családból származott, ahonnan a munka becsületét és a tudás tiszteletét kapta örökül.
Szülei nagy nehézségek árán taníttatták ki. Pályáját igazán
csak a háború és a 7 évig tartó orosz fogság után kezdte el
Újhartyánban. Kezdettől fogva a jászberényi tanítóképzőben
kapott néptanítói szellemet vitte tovább 30 évig, egészen az
1980/81-es tanítói tanév végéig.
Munkássága alatt az Újhartyáni Iskola a környék legjobb
tanintézményei közé került. Az oktatás színvonala folyamatosan emelkedett. Adottak voltak az oktatáshoz szükséges
tárgyi feltételek. Új iskola épült, működött óvoda és napközi
otthon. Elsőként a környéken fedett tornaterem is szolgálta a
tanulók nevelését. Az oktatás mellett a társadalmi életben is
aktívan részt vett.
Hatalmas tisztelet övezte mind a tanulók, mind a nevelők,
mind pedig a szülők részéről. Munkásságát a szakma és a politika is elismerte, több kitüntetésben is részesült.
Mindennapi, egész embert kívánó feladatai mellett maradt
ideje és kitartása ahhoz, hogy – több mint tíz éves kutatómunkával megvalósítsa nagy álmát: Újhartyán történetéről szóló
könyv megírását.
Az „igazgató úr” (ahogy mindenki hívta) – szelleme ma is
hat. Ő volt az annak idején, aki saját példájával megértette a
falusiakkal, hogy érdemes tanulni, gyermekeiket taníttatni,
még áldozatok árán is, mert csak így lehet kiemelkedni a szegénységből és az elmaradottságból, így lehet előrehaladni,
karriert csinálni, helyet találni a világban. Példát mutatott a
falu, a közösség iránti szeretetből és elkötelezettségből.
„A nehézségek ellenére vállalkoztam a hosszadalmas, de izgalmas feladat megoldására, mert ezzel is szolgálni kívánom

falum népének nevelését, a szülőföld, a haza szeretetére, és
nem utolsó sorban őseim iránti tiszteletből, akik az újjátelepüléstől folyamatosan polgárai voltak a községnek.”- írta az
Újhartyán könyv előszavában.

Fajth Benő, az „Újhartyánért” cím tulajdonosa
Fajth Benő, aki apai örökségként viseli a „Jójárt” nevet, megérdemelten jutott e büszke cím birtokába.
Előterjesztői a Faluházi Baglyok Nótakör és kiterjedt baráti társasága.
Benőt elsősorban a faluban példátlan önzetlensége emelte a többi jelölt fölé.
Több mint húsz éve alapította a Jójárt –féle Kultúrcentrumot, aminek szolgáltatásait igénybe vette óvodás, nyugdíjas és szinte a
falu valamennyi tagja.
Fafaragó őstehetségként ingyen faragott az új óvodába gyermek- mászókákat. Lövölde téri emlékoszlopát értő művészek is
megcsodálják. Milliókat érő betlehemi jelenetet farag a templomkertbe - ingyen!!
Biciklisként csekély szponzorálással egy egész falu hírnevét viszi
Európa legtávolabbi pontjaira. Meghódította már Norvégiában
az Északi fokot,de végigkerekezte a híres Spanyol zarándokutat is.
Példát mutat fiataloknak és az ötvenen túliaknak elszántságból,
kitartásból, élni akarásból.
Benő napjainkban Törökországból biciklizik haza. Érkezésekor
fényes külsőségek között szeretnénk átadni az igazi hősnek járó
kitüntetést.
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Újhartyánért kitüntető címet vehetett át a Hercel Tánccsoport
2011-ben a Hercel Tánccsoport vehette át az Újhartyánért kitüntető címet.
Az együttes 1991-ben alakult. A Hercel két évtizeden át őrizte és adta tovább a német nemzetiségi
tánchagyományokat. Kitűnő példáját mutatták
annak, hogy a különböző korú és hivatású emberek, hogyan tudnak közös nevezőre jutni, hogyan
tudnak egy cél érdekében összefogni. Számtalan
elismerés bizonyítja azt, hogy a határainkon belül
és kívül is öregbítették Újhartyán hírnevét. Az egyik
meghatározó pont az együttes életében, a németországi, szlovákiai és erdélyi fellépések mellett, a
2000-es hannoveri expon történő szereplés volt.
Közösséget építettek. Munkájukat az értékmentés
és értékteremtés jellemezte.

Népszámlálás 2011-ben!
Magyarországon 1870 óta rendszeresen, általában tízéves időközökben tartanak
népszámlálást. A legutóbbi nép- és lakásszámlálást a Központi Statisztikai Hivatal
2001. február 1-jei eszmei időpontban hajtotta végre. A soron következő népszámlálás,
amely a tizenötödik lesz a hivatalos magyar népszámlálások sorában, 2011-ben esedékes.
A Központi Statisztikai Hivatal 2011. október 1-31 között népszámlálást tart.
Első ízben nyílik mód a kérdőívek elektronikus kitöltésére, amire október 1-től
október 16-ig lesz lehetőség. Ezzel kapcsolatos kitölthető nyomtatványokat a
település honlapjáról letölthetők lesznek.
A népszámlálások eredményei a nemzeti adatvagyon részét képezik, mert
egyedülállóan átfogó képet adnak a népesség számáról, demográfiai összetételéről, iskolázottságáról, foglalkoztatottságáról, a lakáskörülményekről, a
háztartások és a családok jellemzőiről és e jellemzőkben az utóbbi évtizedben bekövetkezett változásokról.
A népszámlálásból származó adatok alapul szolgálnak a társadalmi, gazdasági és politikai döntések előkészítéséhez, ezen belül is különösen nélkülözhetetlen segítséget nyújtanak a területfejlesztéssel, a lakással, a családdal, a szociális helyzettel, a foglalkoztatottsággal és a munkanélküliséggel kapcsolatos szakpolitikák alakításához. Az adatfelvétel a teljes magyarországi lakásállományra és a népesség egészére
kiterjed. Az adatszolgáltatás mindenki részére kötelező!

Tisztelt lakosság!
Újhartyán község német kisebbségi önkormányzata régóta tervezi az Újsor 1. sz. alatt lévő Faluház tájházzá alakítását. Elképzeléseink szerint elsőként egy 1920-30-as éveknek megfelelő szobát és egy gazdasági hátsó helységet szeretnénk berendezni. Szakmai segítségként a budaörsi Tájház muzeológusát kértük fel.
Kérünk mindenkit, hogy a kisebbségi önkormányzat tagjainál jelezzék, ha olyan tárgyak, bútorok, eszközök, lakásberendezési tárgyak, stb. vannak birtokukban, amelyekről úgy gondolják, hogy alkalmasak lennének Tájházunk, Falumúzeumunk
berendezésére, és azokat szívesen felajánlanák erre a célra.
A felajánlott tárgyakat leltárba vesszük, a kiállított tárgyak mellé az adakozó család nevét feltüntetjük.
Elérhetőségeink:
Ruttersmid Katalin		
06-20/467-6910
Majer György			06-20/574-6612
Tóth Antal			06-20/467-6904
Lauter Antal			06-20/427-1701
Előzetes megbeszélés és időpont egyeztetés után, mi felkeressük Önöket.
Várjuk a jelentkezéseket!
Köszönjük az együttműködést!
						
Lauter Antal
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A levegő, amit beszívunk

Jön az allergia!

Hivatalosan Újhartyán a jó levegővel megáldott települések közé
tartozik. A dolog szépséghibája csak az, hogy a mérőállomás
nem a településen, hanem attól olyan távol van, hogy messzemenő következtetéseket ebből levonni nem lehet. Sőt, azt kell
mondanunk, hogy Újhartyán levegője igencsak szennyezett.
Erre számos jel utal. A legfontosabb a légzőszerv, különösösen
a gyermekkori asztmás betegségek kiugróan magas száma. A
helyzet évről-évre romlik. Az okok közül elsősorban a közlekedést
tehetjük felelőssé. Újhartyánt minden oldalról nagy forgalmú
utak veszik körül, az egyik, az M5-ös autópálya az országban második legforgalmasabb. Ráadásul fölénk helyezték a Liszt Ferenc
reptér leszálló folyosóját is, ezzel megadva a kegyelemdöfést a jó
falusi levegő mítoszának. Most ne beszéljünk arról, hogy milyen
veszélyek leselkednek még ránk egyes, nem kellően előkészített,
szomszéd faluban tervezett beruházások felől.
De a sok, rajtunk kívülálló ok mellett ideje magunkba is nézni.
A lég és talajszennyezés egyik fő bűnöse maga a lakosság. Amióta, a magas gázárak miatt egyre többen térnek át a fatüzelésre,
egyébként is megnövekedett a szálló por koncentrációja. Sajnos,
sokszor a kályhákban nem csak a tiszta fa ég. Egyes kéményekből
orrfacsaró bűz és sűrű fekete korom áramlik kifelé. A kályhában
égetik el sokan a szemetet, a mindenféle háztartási szemetet..
Különösen veszélyes a műanyag hulladék, a fólia égetése, mivel
ennek kapcsán dioxin, egy nagyon rákkeltő anyag szabadul fel.
A levegőbe kerülő mérgező anyag, főleg szélcsendes időben a
falu területén marad, és sokáig kifejti mérgező hatását. Egyébként is fel kell hagyni mindenféle szemét és avarégetéssel. Ezeket
a hulladékokat szeméttárolókba kell elhelyezni, nem szabad égetéssel szennyezni velük a levegőt. 			

Gyermekkoromban szinte ismeretlen probléma volt, manapság pedig százak mindennapjait teszi pokollá egy népbetegség, az allergia. A fogalom leegyszerűsítve túlérzékenységet
jelent valamilyen, legtöbbször növényi eredetű anyaggal
szemben. Az allergia mindig is létezett, de ilyen számban és
súlyosságban az utóbbi évtizedekben jelent meg, Az allergiák legnagyobb része légúti eredetű, azaz az allergént az orrunkon, szánkon lélegezzük be, ami az enyhe tüsszögéstől az
életveszélyes légzési zavarig terjedő klinikai képet okozhat. A
légúti allergiák elsőszámú felelősei a pollenek, ezek közül is a
fő közellenség: a parlagfű.
Az allergia ellen sokat tehetünk mi magunk is. A legfontosabb a környezet rendbetartása, a rendszeres kaszálás. Sajnos
az utóbbi időben szomorú képet mutat nemcsak a határ, hanem a falun belül is látunk olyan portákat, ahol elhanyagolt,
gazos terület van. Ilyenkor csak elég egy kis szél, egy kicsit
szárazabb levegő, és a falu tele lesz tüsszögő, köhögő, náthás
gyerekekkel és felnőttekkel.
Az allergia kezelése zömében recept nélkül kapható gyógyszerekkel, tablettákkal megkísérelhető. Súlyosabb esetben orvosi beavatkozásra is szükség lehet. Sajnos, az allergia gyógyszereiről levették a támogatást, így igencsak borsos áruk van.
Némi védelmet nyújt az, ha főleg szeles, meleg napokon, ha
tehetjük a lakásban tartózkodunk csukott ablak mellett, esetleg – ha van lehetőségünk, klímaberendezést használjunk.

dr. Kökényesi Imre

„Tetteink a sors magvai...”
Az Országos Közegészségügyi Intézet nemrég közzétett egy
állásfoglalást, amely szerint hazánkban a fertőző agyhártyagyulladás egy igen veszélyes, az úgynevezett meningococcus
bacillus által okozott típusának járványügyi helyzete jelentősen megváltozott az utóbbi hónapokban.
Az adatok szerint az elmúlt nyolc hónapban a betegség
előfordulási gyakorisága megkétszereződött. Egyes szakemberek szerint országos járvány van kibontakozóban.
A meningococcus okozta vérmérgezés és agyhártyagyulladás igen heves lefolyású, rendkívül veszélyes kórkép. Veszélye éppen gyors lefolyásában rejlik. Az első tünetek megjelenéstől számított 24 órán belül ugyanis a fertőzött betegek
mintegy fele meghal, és a túlélők is súlyos károsodásokat
szenvednek. A figyelmeztető tünetek leggyakrabban a nem
csillapodó, magas láz, fejfájás, hányás, végtagfájdalmak, melyeket hamarosan követik a tudatzavar és a jellegzetes bőrvérzések, melyek gyorsan terjednek, és szöveti elhalásokat
okoznak az egész testben. Ilyenkor minden perc késlekedés
végzetes lehet, ha beteg ellátása nem kezdődik meg időben,
a kimenetel könnyen tragikussá válhat. A betegség leggyakoribb csecsemő, illetve kisded korban, valamint a serdülők
között, főként olyan közösségekben, ahol sok fiatal él együtt
(kollégiumok, nyári táborok, katonaság).
A meningococcus bacillusnak több altípusa (A,B,C, stb.)
létezik. Magyarországon eddig a „B” típus volt elterjedt, az

22

utóbbi hónapokban azonban inkább a „C” típus vált uralkodóvá. Ez azért fontos, mert, amíg a „B” típus ellen nem létezik
oltóanyag, a „C” típus ellen többféle védőoltás is rendelkezésünkre áll, amellyel a betegség megelőzhető. Rendkívül fontos tehát, hogy a jelenlegi járványügyi helyzetben nemcsak
a kisdedek, serdülők szülei, de az egészségügyi személyzet is
megfelelően informált legyen a kérdés részleteiben!
Az újharyáni Gyermekvár Óvoda adott otthont annak a
szakmai értekezletnek, amelyre a kisérségben dolgozó védőnők kaptak meghívást, és amelynek közponi témája éppen
a meningococcus C elleni védekezés volt. A megbeszélés
mottója volt ez a Benjamin Franklinnek tulajdonított mondat: tetteink a sors magvai. Mindannyian felelősek vagyunk
gyermekeink, a körülöttünk élő kisdedek, serdülők sorsának
alakulásáért! Kérjük azokat a tisztelt szülőket, akiknek 5 év
alatti, valamint 11 év feletti gyermekük van, hogy érdeklődjenek az oltás részletei felől védőnőjüknél, illetve gyermekorvosuknál!
***
A Gyermekvár Óvodában egy másik, szerencsére egészen
más típusú, ártalmatlan betegség okozott kisebb járványt a
múlt hónapban. A humán parvo vírus B19 nevű vírus okozta
betegség az arcon jelentkező jellegzetes lepkeszárny-szerű
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piros kiütések után kapta a lepkehimlő nevet. A kiütés másnapra általában a mellkasra és a végtagokra is átterjed, ahol
hálózatos, szabálytalan barnás-rózsaszínes foltok formájában jelentkezik.
A szakirodalom az “ötödik betegség” néven emlegeti a
lepkehimlőt, hiszen a négy klasszikus gyermekkori kiütéses
fertőző betegség ,bárányhimlő, kanyaró, rózsahimlő, skarlát)
mellett ez is járványszerűen terjed. Maga a fertőzés általában
tünetmentesen zajlik, esetleg hőemelkedés, enyhe náthás
tünetek jelentkezhetnek, de legtöbben észre sem veszik a
betegség lezajlását.
A jellegzetes pillangószárnyra emlékeztető bőrpír megjelenésekor a betegség már lényegében lezajlott, a gyermek
már nem fertőz, iskolába, óvodába is mehet. A kiütés néhány

nap után magától elhalványodik, egy ideig hirtelen hőmérsékletváltozás hatására még újra láthatóvá válhat.
Szövődmény szerencsére gyermekkorban igen ritkán fordul elő, enyhe izületi fájdalmak jelentkezhetnek, melyek kéthárom hétig is eltarthatnak. A betegség terhes anyákban a
magzat károsodását okozhatja, a szakirodalom szerint a terhesség első felében mintegy 2-10%-ban. Javasoljuk, hogy
azok a várandós nők, akiknek a családjában előfordult ez a
betegség, konzultáljanak szülész orvosukkal, az esetleges
fertőzés ugyanis vérvizsgálattal igazolható.
Egyébiránt a lepkehimlő ártalmatlan, jóindulatú betegség,
semmilyen kezelést nem igényel.
Dr Kovács Ákos

Rendelési idő: Dr. Kökényesi Imre
Újhartyán, Fő u.26. Tel.: 29-372-152
Hétfő:
Kedd:
		
Szerda:
Csütörtök:
Péntek:

Orrdugulással, nehezített orrlégzéssel járó homlok- ,
arc-, tarkótáji, fejfájások, allergia, arcüreggyulladás,
hátra, torokba csorgó váladék, száraz, kínzó köhögés, visszatérő fülfájások nehezítik
Ön, vagy gyermeke napjait, éjszakáit?
Orrhigiénés orvosi rendelésen, speciális technikával
(Proetz módszer) megoldást kínálunk –
az arra alkalmasoknál.

Dr Jákli Györgyi

Előjegyzés: 06-20-9736-328
Dabas, Luther u. 10.
Hétfő, szerda: 16.00-tól, szombat: 8.00-tól

8.00-11.30.
13.00-17.00.
8.00-11.30.
13.00-17.00.
8.00-11.30.

Rendelési idő: Dr. Kovács Ákos
Újhartyán, Fő u.26.
Hernád, Fő u.150/a
Hernád
Hétfő:
8.30-11.30
Kedd:
12.00-15.00
Szerda:
9.00-11.00
Csütörtök:
15.00-17.00
Péntek:
11.00-14.00

Újhartyán
13.00-15.00
8.00-11.00
13.00-15.00
8.00-10.00
8.00-10.00

Ügyelet:
Hétfő és szerda és páros hét péntek:
12.00-16.00 óráig Dr. Megyeri István
Kedd és csütörtök és páratlan hét péntek:
12.00-16.00 óráig Dr Kökényesi Imre
Hétköznap: 16.00 órától reggel 7.00 óráig és
Pénteken: 16.00- Hétfő 7.00-ig:
Központi Ügyelet: Újhartyán, Fő u.26.
Tel.: 373-020
06-30-244-2212
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Amiről a harangok szólnak...
Mit is olvashat az ember a Katolikus Lexikonban a harangozásról, harangszóról:
– A templomi harang figyelmeztető felhívás imádságra, istentiszteletre való összejövetelre.
A harangok zúgása figyelmeztethet bennünket valamilyen baj
– vihar közeledte, jégverés, tűz –
hírüladására. A templomi harangozás hagyományos alkalmai: a
szentmise kezdetekor, vasárnap
és ünnepnapon háromszor, nagyobb ünnepek kezdetének jelzése, körmenetek alatt, az Úrangyala
imádkozására, szentmisében úrfelmutatáskor. Harangoznak,
ha halott van a faluban (lélekharang), és a temetéskor is. 1457
óta III. Calixtus pápa utasítása értelmében a „déli harangszó”
Hunyadi János 1456. évi nándorfehérvári győzelmére emlékeztet. A harangozás, harangszó alatt a régi szokás szerint a
nők keresztet vetnek magukra, a férfiak leveszik kalapjukat és
(legalábbis) fohászkodnak.
Most pedig nézzük a helyi, hartyáni szokásokat.
A hartyáni harangok bemutatása - déli harangszó Újhartyánból.
„Ezen a héten minden délben...” így kezdődik a Kossuth Rádióban a déli krónika előtt a magyarországi településeket
és harangokat bemutató összeállítás. Községünk újkori,
Grassalkovich féle telepítéséről már többször esett szó, de
templomunk harangjairól kevesebb. Mit mondott a Kossuth
Rádió néhány éve? „... a gróf hasonló nevű fia 1776-ban barokk
templomot építtetett, amelyet Szent Borbála nevére szenteltek fel. Az újhartyáni római katolikus templom 33 méter magas tornyában három harang lakik. A délidőben megszólaló 2
mázsa 47 kilogrammos harangot Szlezák László aranykoszorús mester öntötte 1945-ben.”
Halottnak harangozás:
– Első kérdésem Gattyánné Fajt Judithoz - aki kislány kora óta
János atya egyik leghűségesebb ministránsa, később pedig
sekrestyése, harangozója – ha halottnak harangoznak a faluban, honnan tudjuk, hogy férfi, vagy nő halt meg?
– Az idősebb hartyáni asszonyok közül mindenki tudja, de
a fiatalabbak kedvéért: egyet harangoznak, ha gyermek
halt meg, (Hála Istennek ilyen már régóta nem történt!),
kettőt harangoznak, ha nő, hármat pedig, ha férfi halt
meg. Először a lélekharanggal harangozunk, utána a nagy
haranggal 1-1 percig. Ezt követően pedig az összessel, öt
percig.
– Mi a harangozási szokás a temetés napján?
– A temetés napján két óránként harangozunk halottnak, a
temetés kezdetekor pedig összesen háromszor, a mostani
modern harangozási programozás alapján. Ha a gyászoló
család közli az atyával, harangozunk még akkor is, amikor
a halottat kikísérik.
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– „A harangok elszálltak Rómába!” – mit is jelent ez Judit?
– A húsvéti ünnepek alkalmával Nagycsütörtökön a „Dicsőség” után az orgonaszó elcsendesedik, a harangok pedig
elszállnak Rómába, harangszó helyett a kereplők szólnak.
A harangok legközelebb Nagyszombaton, a Húsvét vigíliáján jönnek vissza a „Dicsőséggel”.
– A harangok zúgása figyelmeztethet bennünket valamilyen
baj – vihar közeledte, jégverés, tűz – hírüladására. Az utóbbi
időkben történt ilyen?
– Biztosan minden hartyáni visszaemlékezik a tavaly tavasszal településünkön végig söprő jégverésre. János atya
is, mint a legtöbb otthon tartózkodó helyi lakos, észlelte
a vihar közeledtét, és azonnal elindította, azaz félreverte a
harangokat.
– Judit, szakdolgozatod a Tanítóképző Főiskolán a temetőnkben lévő sírfeliratok, és környező templomaink harangjairól szól. Van-e valami írás, utalás arról, hogy kik adományozták és mikor, templomunk harangjait?
– Több harang feliraton olvasni, hogy kinek a dicsőségére,
tiszteletére, vagy emlékére öntötték a harangot. Így Újhartyán
esetében a Lélekharangot „Szent Vendel tiszteletére Újhartyán
község és környéke polgárai adománya”. Öntötte Szlezák László harangöntő Budapesten 1923-ban,/ahogy már fentebb a
Kossuth rádió híradásánál olvashattuk /. A középső harangot
„Szent Anna tiszteletére”, míg a Nagyharangunkat „Isten dicsőségére Szent Borbála tiszteletére. Újra öntetett Fitz István
kanonok plébánossága idejében 1945-ben.”
Köszönöm a színes tájékoztatás., s öröm volt hallgatni, hogy
fiataljaink ilyen szeretettel őrzik a múlt dicséretét, és liturgikus
hagyományainkat is.			
Lauter Antal
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Egyházközségünk oldala

A családok évének jegyében
Nagyszerű programot ajánlott helyi katolikus családoknak a Húsvét hetében, Nagycsütörtökön este Újhartyán Katolikus Ifjúsági Közössége. A résztvevő, mintegy nyolcvan fő kerékpárokkal kereste fel a település útszéli keresztjeit, az ünneplés pedig
a Család évének jegyében történt.
Íme a program:
Első állomás:
Második állomás:
Harmadik állomás:
Negyedik állomás:
Ötödik állomás:
Hatodik állomás:

Dabasi úti kereszt – ima a családokért
Kakucsi úti kereszt – ima az édesapákért
Monori úti kereszt – ima az édesanyákért
Pilisi úti kereszt – ima a gyermekekért, ifjúságért
Kápolna úti kereszt – ima a jegyes párokért
Lövölde tér Jelkereszt – ima Újhartyán egyházközösségének megújulásáért

Kedves fiatalok!
A közelmúltban, mint Katolikus Ifjúsági Énekkar, álltatok a közönség elé, most a családokért aggódva túrát szerveztetek nekünk. Ezután is bátran kezdeményezzetek, mi figyelünk rátok, támogatunk titeket.				
LA

Vendégek voltunk a hartyáni családi napon
Közösségi lények vagyunk, közösségben érezzük jól magunkat. Egy gyermek számára nagy élmény, ha hittestvéreivel együtt lehet. A hitoktató kollégákkal elhatároztuk, hogy minden évben hitmegerősítő kerékpártúrát szervezünk a gyermekek részére és
felkeressük a környékbeli települések templomait. Tavaly Pusztavacson töltöttünk el egy felejthetetlen napot. Idén, Anikó az
újhartyáni kolléganő meghívására bicikliztünk a Mária kápolnához. Családi nappal egybekötött lelki nap volt. Testvéri szeretettel fogadtak minket, teljesen otthon éreztük magunkat. A Csaba atya és Márton atya miséjével kezdődött a program. Felemelő
érzés volt így együtt imádni az Urat. Jézus szeretete betöltötte szívünket, Mária égi édesanyánk kápolnájában. Lelki táplálék
után, jött a finom paprikás krumpli virslivel. A hartyáni ifik vezetésével a csapatok akadályversenyen mérték össze tudásukat.
Nagyon ötletes környezetbarát anyagból készült szabadtéri játékok voltak. Mindenki megtalálta a neki megfelelő szórakozást
ovis, iskolás, felnőtt egyaránt. Köszönjük, hogy együtt lehettünk, elismerésünk a szervezőknek.
Racskó Zoltánné
hernádi hittanár
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környezetvédelem

Fákkal az egészségünkért
Napjainkban egyre nagyobb hangsúlyt kap (és kell, hogy kapjon) a környezetvédelem. A környezeti problémák közül a levegő szennyezése jelenti az egyik legnagyobb gondot az itt élő
népesség számára.
A közlekedésből eredő környezetterhelés egyre nagyobb
szerepet játszik a nagy forgalmú utak környezetének és a települések levegőjének szennyezésében, valamint a lakosság
egészségügyi helyzetének romlásában.
Különösen jellemző ez Újhartyánra, hiszen a falut három oldalról is nagyforgalmú út veszi körül, és ráadásul felettünk húzódik a ferihegyi leszálló légifolyosó is.
A különböző szennyező anyagok (szénmonoxidok, nitrogénoxidok, por) terjedése a levegőben igen sok szemponttól,
elsősorban az időjárási viszonyoktól és a szennyező anyag milyenségétől függ. Általánosságban az érvényes, hogy annál
magasabb a koncentráció, minél közelebb vagyunk a forráshoz.
A környezetbe kikerülő szennyezőanyagok mennyiségét
nem áll módunkban csökkenteni, de az általuk kiváltott káros
hatásokat a zöldfelületek növelésével mérsékelni tudjuk.
Bár a község utcái szépek és rendezettek, de nagyon kevés a
zöldfelület. Nem árt tudni, hogy egy kb. 75 cm széles élősövény
a levegő ólomtartalmát 1/3-ra csökkenti, erre a célra pedig a
szőrös levelű cserjék a legalkalmasabbak. A fák és bokrok nem
csak díszítő elemként szolgálnak, hanem javítják a kerti klímát,
nedvességet nyújtanak, csökkentik a zajt és a vibrációs hatásokat, valamint számos rovar, madár számára nyújtanak értékes
táplálékot és menedéket, ezzel életet hoznak kertünkbe.
Faültetés során sokan elkövetik azt a hibát, hogy idegen fajták mellett döntenek, mert azok virágai vagy levelei szépnek
tűnnek, de ezek a fajták nem a mi környezeti feltételeinkhez
szoktak, ökológiai szempontból pedig értéktelenek.
A fák és cserjék kedvező hatásai nem csak a közvetlen környezetünkben érvényesülnek, hanem jól hasznosíthatók a mezőgazdasági területeken is. Hazai és külföldi mérések egyaránt
azt igazolják, hogy az erdősávokkal védett mezőgazdasági
táblákon minden termesztett növény hozama nagyobb, mint a
nem védett táblákon. A terméstöbblet 2-33 % között ingado-

zik növényfajtától függően. A gabonaféléknél kisebb a növekedés mértéke, míg az öntözött zöldségkúltúrákban gyakran
megduplázódik a termés, kevesebb öntözővíz felhasználása
mellett. Ezért, ahol lehet erdősávokat, fasorokat, erdőfoltokat
kell létrehozni, mert jelentős ökológiai (összekötő elemek, vándorlási utak), gazdasági (hasznos- káros élőlényegyüttes élettere, terméshozam növelő) és esztétikai funkcióval is bírnak.
Továbbá jelentősen csökkentik a szélsebességet, és a párolgást,
kiegyenlítik a hőmérsékleti szélsőségeket, növelik a páratartalmat és a talajnedvességet valamint a víz,- és a szélerózió elleni
védőhatást. Fás élőhelyek létesítésekor figyelembe kell venni a
termőhelyi adottságokat, és a megfelelő szerkezeti kialakítást.
Egészséges termés csak a kártevők elleni intenzív védekezéssel lehet. Annak, aki a hasznos madarakat fészkelő oduval
és téli etetéssel a kertjébe csalogatja, kevesebb panasza lesz a
kártevőkre.
A madárvédelem is a környezetvédelem része, ezért ha kedvünk és lehetőségünk van, alakítsunk ki madárbarát kertet.
A www.mme.hu internetes portálon megismerhetjük a madárbarát kert építésének alapelemeit, a tervezéstől kezdve a növények kiválasztásáig és telepítéséig, a madáretetők, -itatók és
fészekodúk legjobb elhelyezéséig.
Ha arra gondolunk, hogy egy cinkepár fiókáik felneveléséhez naponta hernyók, bogarak, lárvák, bábok és tojások százait
gyűjti össze eleségnek, akkor a madárfiókák nevelésének támogatása ajánlott a kerttulajdonos számára.
Véleményem szerint nagyon fontos, hogy az itt élők próbáljanak környezettudatosabb életet élni és ezzel együtt olyan döntéseket hozni, amelyek háztartásaik és közvetlen környezetük
számára is kihatással vannak, illetve lehetnek.
Hornyákné Zajácz Éva
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Benő Ázsia felé kerekezik...
E cikk megjelenésekor Jóljárt Fajth Benő Újhartyán „biciklis királya” már feltehetöleg hazaért.
Néhány nappal indulás előtt a felkészülés körülményeiről érdeklődöm:
– Azt mesélték a faluban, hogy Ázsiába készülsz, nevezetesen
Vlagyivosztokba- igaz a hír?
– Hát ez erős túlzás, az Ázsia is annyiban igaz, hogy Törökországban átkelek a Boszporuszon, és rövid ideig, számomra eddig ismeretlen földrészen találom magam.
– Eddigi túráid többségén repülővel, autóval vitted biciklid Európa távoli pontjaira, és onnan kerekeztél haza - most hogy lesz?
– Túlságosan drágának találtam a repülőjegyet, így a kerozin
árát most drótszamaramra költöm, ami fizikai erőmtől repít el
Isztambulba.
– Mennyiben más ez a mostani felkészülés?
– Valójában nem más, mint a többi, megpróbálom az előző évek
hibáit korrigálni, ám minden út tartogat váratlan meglepetéseket.
– Járműveden lesz-e valami változás?
– Igazából, fájt a szívem egy márkás új biciklire, de a szükséges
speciális átalakításokkal járó csillagászati összeg kijózanított, és a
régi ”gépem” felújítására ösztönzött. Itt azonnal el kell mondanom,
hogy Surman István, a dabasi Multi-Bringa bolt tulajdonosa extra
minőségű alkatrészekkel pótolta az elkopottakat, és 25.000 Ft-tal
csökkentette felmerülő költségeimet. Köszönöm!
Örömmel számolok be arról is, hogy évről-évre növekszik az értem
szurkolók és média-érdeklődők száma. Név szerint említenem kell
a „savanyúságos” Fajt Mártonnét és családját, akik a számlámra
helyezett pénzösszeggel segítik török utam. Szólnom kell Nyári
Krisztiánról, aki négy, igen értékes táskával szponzorálta mostani
túrám. Hálával tartozom nótakörös barátaimnak, akik önként dalolva vállalták szőlőbirtokom példás gondozását.
– 6000 km, én magam autóval is meggondolnám - nehézségekkel számolsz?
– Ellenfélként jelentkezhetnek a magas hegyek, meg talán a hőség.
De legyőzöm őket!

Régi álmom látszik megvalósulni, hiszen feljuthatok az erdélyi
Fogarasokba, elgurulok a Márvány- , az Égei- és az Adriai-tenger
mellett, újra felfedezem a jó öreg Duna páratlan szépségű kanyarulatait, találkozok kint élő magyarokkal. Kell ennél több?
Egyébként azért vagyok „Jójárt” , mert fenti terveim nagy biztonsággal teljesülni fognak.
– Erre csak annyit mondhatok az olvasók nevében is : HAJRÁ
BENŐ!!

Horka Íjászai hírek
Mozgalmas tavasz áll mögöttünk. Május 1-én országos íjászversenyt
rendeztünk a Mária Kápolnánál, melyet a felhőszakadás ellenére közel húszan teljesítettek. A verseny megrendezéséhez köszönjük az
önkormányzat támogatását. Részt vettünk az újhartyáni falunapon, a
tápiószelei hagyományőrző találkozón, a hernádi magyarok vásárán.
Bemutatót tartottunk a motoros találkozón, a monori gyereknapon, a
hartyáni nagycsaládosok családi napján, a pusztavacsi falunapon és az
ipari parkban, a Sealed Air dolgozóinak rendezvényén. Az újlengyeli
falunapon több más hagyományőrző szervezettel közösen felléptünk a Vatya Népe Egyesület kezdeményezésére létrejött Honfoglalás
rockszínműben.
A legnagyobb öröm viszont mégis az, hogy immár van egy jurtánk.
Ezúton is köszönjük azoknak, akik a tavalyi falunapon támogatásukkal
segítettek minket! Az idei év további nagy feladata a jurta berendezése. Kérjük, aki hozzá szeretne ehhez járulni, és esetleg van például
felesleges rongyszőnyege, mázolatlan cserépedénye, vesszőkosara,
bőre, állati szőre, keressen meg minket.
Hornyák Tamás
20/6165060
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HAJRÁ HARTYÁN!

A 2010/11-es megyei 1/B Déli csoport labdarúgó-bajnokságában
szereplő felnőtt csapatunk az ősszel a harmadik, az U-19-es (ifi)
tizedik, az U-16-os (serdülő) pedig a tizenegyedik helyen végzett.
A tavaszi bajnokság megkezdése előtt célunk az volt, hogy ezeken a helyezéseken javítsunk.
Az utánpótlás csapatoknál a tél folyamán az edzői posztokon személyi cserék történtek, ugyanis az U-19 csapatnál Monori Zsoltot
Kecskés István, az U-16-nál Tóth Attilát pedig Glonczi Ferenc váltotta a kispadon.
A két korábbi edző váltását személyi okok indokolták. E sorok írásakor a felnőtt csapat a 4., az U-19-es a 8. helyet foglalja el, míg

a serdülőknél befejeződött a bajnokság. Ők a 9. helyen zártak. A
fejlődés az ifiknél (U-19) tapasztalható, ha ez a helyezés nem is
szembetűnő, de tavasszal a 7 pontos hátrányt behozva az előttünk álló 7.-től csak gólkülönbséggel vannak lemaradva.
Az előrelépés – szerintem – az edzés látogatottságainak (16-18 fő
van jelen) és az edző személyének tudható be.
A felnőtt csapat hátralévő három mérkőzését „hozni” kell ahhoz,
hogy dobogón végezhessen, amit nagyon szeretnénk és szurkolunk nekik: HAJRÁ ÚJHARTYÁN!
Herman József

Igenis Hartyánon is vannak tehetségek
„A célunk az, hogy minél több fiatal megismerkedjen az asztalitenisszel.” - kezdte a beszélgetést Cserna István, az Újhartyáni
Ifjúsági Sportkör egyik alapítója. Az interjú során a sportkör rövid története mellett Pista bácsi a sikerekről is büszkén mesélt.
2005-ben Nagy József tanár úr kezdeményezésére vettek kezükbe ütőt először az újhartyáni pingpong kedvelők. Az elsők között kezdett el játszani Nagy Nándor, Serfel József, Tusák Márton, Stegner Zoltán és Cserna István. Csupán heti egy alkalommal
állították fel az asztalokat, és eleinte csak egymással mérték össze tudásukat. A magas szintű játék híre azonban nem maradt a
tornaterem falai között. Egyre több fiatal csatlakozott a tapasztalt játékosokhoz annak reményében, hogy pár trükköt eltanulhatnak.
Az új tagokkal végre elkezdődhetett az a munka, amely során több fiatal tehetsége is kibontakozhatott. Ezek után egyértelmű
volt, hogy tovább kell lépni, így 2007-ben megalapították az Újhartyáni Ifjúsági Sportkört, amely az asztalitenisz népszerűsítését tűzte ki zászlajára. Még ebben az évben átsorolták a sportkört a Megye I. osztályba, amely azonban igen nagy feladatnak
bizonyult, így egy év múlva újra a megyei B. osztályban játszó csapatokkal üthették a labdát a bajnokságban. A felsőbb osztályban való részvétel után az sportkör levonta a következtetéseket: több játékosra és nem utolsó sorban több edzésre is szükség van ahhoz, hogy fejlődni tudjon az egyesület. Ezt követően pedig már heti két alkalommal jártak össze a tagok. Azonban
nem csupán ez a momentum volt meghatározó a sportkör életében. Először Pályi Attila volt az, aki játéktudását megosztotta az
újhartyáni pingpongosokkal, fél éve pedig Nagy Zsuzsanna kiváló játékos mutatta meg azokat a fogásokat, amelyekkel igazán
jó eredményeket érhetnek el asztaliteniszeseink. A sportolói erényeit mutatja, hogy soha nem a kifogásokat keresi a mérkőzések
előtt, hanem csak egyetlen cél lebeg a szeme előtt: nyerjen a csapat. Győzni akarását mi sem mutatja jobban, mint az a tény,
hogy az itt töltött félév alatt egyetlen szettet veszített csupán.
A sporthoz ma már nem elég a tehetség. A pénz legalább olyan fontos. Kohári Attila vállalta magára a szponzor szerepét, és
nem csupán játékával, hanem anyagilag is támogatja az Újhartyáni Ifjúsági Sportkört. Emellett az önkormányzat évi százezer forinttal járul hozzá a sportkör munkájához, az Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola pedig a termet bocsátja minden héten a tagok rendelkezésére. A keret jelenlegi tagjai: Aschenbrenner József, Serfel József, Kohári Attila, Fekete György, Szmetena
Ádám és Dr. Becker Elemér. „Célunk, hogy újra visszakerüljünk a Megye I. osztályba.” – folytatta Pista bácsi. Mint elmondta, emellett az utánpótlás nevelését tartja egyik legfőbb feladatának, hiszen csak így működhet hosszú távon az egyesület.„A mindössze
tizenhat éves Ábel Márk Mátyás hihetetlen sikere a bizonyíték arra, hogy igenis Hartyánon is vannak tehetségek. Csak meg kell
találni őket.” – zárta a beszélgetést Pista bácsi.							
Majer Milán
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Humor, receptek

Kedves olvasóink

Erre az oldalra várjuk a jövőben kipróbált, könnyen elkészíthető ételreceptjeiket, humoros írásaikat.

ANETTKA SZELET
Hozzávalók a tésztához:
•  5 tojás
•  25 dkg porcukor
•  2 cs vaniliáscukor
•  1 dl olaj
•  1 dl víz
•  25 dkg liszt
•  1 cs sütőpor
•  1 ekanál kakaó
•  0,5 liter tej
•  1 cs vaníliás pudingpor
•  2 doboz tejföl
Elkészítés:
Az egész tojásokat a porcukorral, a vaníliával kikeverjük, majd
hozzáadjuk az olajat, lisztet és a vizet. A tészta kétharmadát beletesszük a kikent, kilisztezett tepsibe. A fennmaradt tésztába belekeverjük a kakaót, és cikk-cakkban rákanalazzuk a fehér tésztára.
A tejben megfőzzük a pudingot, és még forrón rákanalazzuk a
nyers tésztára, cikk-cakkban, vagyis összevissza. Előmelegített
sütőben megsütjük.
Amíg a tészta sül, 2 doboz tejfölt, 3 kanál porcukorral és 1 vaniliás
cukorral kikeverünk.
Ezt ráöntjük a már megsült, de még forró tésztára, s megszórjuk
fahéjas kristálycukorral.
Legjobb, ha egy egész éjszakát hűlni hagyjuk.

A paraszt és a csacsi
Egy nap a paraszt szamara beleesett a kútba. Az állat órákon át szánalmasan bőgött, miközben a paraszt megpróbálta kitalálni mit is tehetne. Végül úgy döntött, hogy az állat
már öreg és a kutat úgyis ideje már betemetni; nem éri meg
kihúzni az öreg szamarat. Áthívta a szomszédait, hogy segítsenek. Mindegyik lapátot fogott és elkezdtek földet hányni
a kútba. A szamár megértette mire készülnek, és rémisztően üvölteni kezdett, majd nemsokára elcsendesedett. Kis
idő elteltével a paraszt lenézett a kútba. Meglepetten látta, hogy a szamár él, és minden lapátnyi föld után valami
csodálatosat művel. Lerázza magáról a földet, majd feláll a
tetejére. Ahogy a paraszt és szomszédjai tovább lapátolták
a földet a szamárra, ő lerázta magáról azt, és egyre feljebb
lépdelt. Hamarosan mindenki ámulatára a szamár átugrott a
kút peremén és boldogan elsétált!
Az élet minden fajta szemetet és földet fog rád lapátolni.
A kútból kimászás trükkje, hogy lerázd magadról és tegyél
egy lépést. Minden probléma egy újabb lehetőség a továbblépésre. Bármilyen problémából van kiút, ha nem adod fel,
nem állsz meg! Rázd meg magad és lépj egyet feljebb.
Küldd tovább annyi embernek, amennyinek a szíved diktálja...
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Sport Szelet
Nem kell sűtni!
Hozzávalók:
½ kg darált keksz, 4 kanál kakaó, 25 dkg. Ráma margarin,
20 dkg porcukor, 2 dl tej.
½ dl rum.
A tetejére 2 tábla étcsokis tortabevonó.
A tejet, margarint, cukrot,kakaót és a rumot egy lábosban
elolvasztjuk. Ezt ráöntjük a darált kekszre és jól összedolgozzuk.
Kisebb tepsibe belenyomkodjuk,állni hagyjuk kb ½ napot! /Nyáron hűtöben!/
Állás után leöntjük tortabevonóval.
Reméljük mindenkinek ízleni fog !
Sok síkert és jó étvágyat hozzá !
Tokaji aszú-bor fogyasztása javasolt mellé.

SÁNDOR GYÖRGY Humoralista mondásai:
-via internet -

Becsaptam egy ajtót. Azt mondtam neki, hogy nyitva van.
Ma reggel arra ébredtem, hogy már nem alszom.
Miért ülsz ilyen egyenesen? Nyilván tartásod van?
Neked, mint kívülállónak mi a véleményed az intelligenciáról?
Az embernek három korszaka van: ifjúság, felnőttkor és a
„remekül nézel ki”.
Nem szabad vizet inni, mert az nagyon erős ital. Fenntartja
azokat a nagy hajókat...
Hatalmas kagylógyűjteményem van, amit csak úgy elszórva
tartok a világ tengerpartjain. Talán már láttad.
A kenderkötéllel való akasztás függőséget okoz.
A cukrász a selejtet habbal takarja be, a kőműves habarccsal,
az orvos meg földdel.
Isten jól sikerült alkotása vagyok, elvégre rögtön bőrkötésben adott ki...
Az élet olyan tragikus, az egyik nap még itt van az ember, a
másik nap meg szintén.
Rómában a papi nőtlenség apáról fiúra szállt.
Magyarországon azért ilyen lassú a vasúti közlekedés, mert
meg kell őriznünk a nagy ország látszatát!
Ha három madár lennék, látnám magam felülről, amint magam után repülök.
A második házasság az optimizmus győzelme a tapasztalat felett!
A kisbaba olyan, mint a Nescafé. Könnyű megcsinálni és
egész éjjel ébren tart!
Olyan mélyen aludtam tegnap este, hogy amikor felébredtem nem tudtam kimászni.
Akkora köd van, hogy a rendőrök ülnek a jelzőlámpán és kiabálják a színeket!
Stressz az, amikor üvöltve ébredsz fel, aztán rájössz, hogy
nem is aludtál.
A gazdaság a szakadék szélén áll, de jövőre egy nagy lépést
teszünk előre.
Az öregségnek két fő tünete van: Az egyik a memóriazavar,
a másikat elfelejtettem.
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Mobiltelefon okosságai!
Mire képes a mobiltelefonod (amiről te nem is tudsz)
1. A segélyhívó szám az egész világon 112. Ez akkor is hívható,
ha a telefon billentyűi le vannak zárva. Próbáld ki!
2. A kocsiban hagytad a kulcsokat és távol vagy a lakástól,
ahol a pótkulcsot tartod? Nos az a megoldás, hogy hívd fel a lakást,
és valaki tartsa közel a telefonhoz a távirányítós pótkulcsot. Neked
kb. 20 cm-re kell tartanod a mobilodat a kocsiajtótól. Amikor otthon
megnyomják a távirányítót, megnyílnak az autó ajtói! A csomagtér ajtóval is működik.
Tégy egy próbát
3. Lemerült a mobiltelefonod akkumulátora?Minden mobilnak van
tartalék töltés az akkujában, amely a *3370# megnyomására önmagától aktivizálódik, így 50% pót-töltést nyújtva.
Amikor újra töltöd a telefonodat, automatikusan ez is feltöltődik,így a következő alkalomra is lesz tartalékod.
4. Mit tegyél, ha ellopták a mobilodat?
A mobilkereskedők azért titkolják ezt az információt, hogy a tolvaj tovább használja a szolgáltatásukat,
fogyasszon ezáltal, a lopásáldozata pedig vegyen másikat és ő is tovább fogyasszon.
Meg kell tudnod a készüléked sorozatszámát. Ehhez üsd be: *#06# HÍVÁS
NÉLKÜL és minden más nélkül, és a kijelzőn megjelenik
egy kód. Ez az egyedi kód az egész világon a te készüléked sorozatszáma. Jegyezd fel és tartsd biztonságos helyen.
Ha ellopják a telefonodat, értesítsd a társaságod operátorát, és add meg neki ezt a kódot.
Ez lehetővé teszi, hogy teljesen blokkolják a telefont, még ha a tolvaj kicseréli is benne a SIM kártyát.
Valószínűleg nem kapod vissza a telefonodat, de legalább biztos lehetsz benne,
hogy aki ellopta, sohasem fogja tudni használni.
Ebben az a legfontosabb, hogy ha mindenki ismerné ezt a trükköt, értelmetlen volna mobilt lopni.

EZ ITT AZ ÖN
REKLÁMJÁNAK
A HELYE!
Hirdessen Ön is a negyedévente megjelenő
Újhartyáni Új-Hír újságunkban:
egész oldal:
fél oldal:
negyed oldal:

40.000.- + Áfa
20.000.- + Áfa
10.000.- + Áfa

Kívánságra egyedi reklámok kivitelezésére
is nyitottak vagyunk,megegyezés szerint,
Szines és fekete fehér változatban.
Örömmel várjuk továbbra is olvasóink érdekes,
színes írásait Újhartyán múltjáról, jelenéről, jövőjéről
drszix@upcmail.hu e-mail címre.
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Havat találtam májusban!
/Egy újhartyáni túrázó hölgy nagy kalandja./
Izgatottan mondtam igent egy kollégám szervezte osztrák
raftingos, túrázós, sziklamászós hosszú hétvégére.

Első napra a Wasserlochklamm vízesés jutott, bemelegítésnek tökéletes volt. Nyári időt kaptunk. Második napon
ősz volt, a Salzán raftingoztunk. Harmadik napra terveztük
a Reichenstein 2165 méteres csúcsának meghódítását.
Éjszaka értünk Präbichlbe, de reggel az első dolgom az volt,
hogy megvizsgáljam hova is kerültem. Nos a Reichensteint
20-25 fokban is hónyalábok övezték, csak pislogtam felfelé.
Aztán a túra reggelén beütött a „krach”: esik a hó! Ilyet... május utolsó napjaiban itt a tél. Az emeletes ágyon gubbasztva
gyorsan el is kezdtem aggódni, aztán a reggelinél ki is derült:
a Reichensteinre jégcsákány kéne most.

A környezet adta lehetőségeket kihasználva a túravezető úgy
döntött inkább az általában siklóernyőzésre használt Polster
hegycsúcsra megyünk fel. Ez már„csak” 1911 méter magas, ami
hóban, nyári göncben is teljesíthető lehet. A szállás 1116 méteren volt (vicces, hogy ez magasabban van, mint Hazánk„teteje”),
így a 800 méter szintkülönbséget kellett túlélni. Most is áldom
az eszemet, hogy magammal vittem a kamáslimat, de a kölcsön
kapott cicanaci is kifejezetten jól esett . Szintén kölcsön vízhatlan kabátban és kölcsön síbottal indultunk az útnak körülbelül
10-en. GPS lenulláz, csiganyál bekapcs, indulás! A meredek
emelkedőn érzett „mindjárt begörcsöl a vádlim” érzést időn-
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ként tolatva küzdöttem le, majd elértünk az első hüttéig ahol
már sejtettük: nem semmi időjárás vár minket odafönt. Az egyre növekvő hómennyiség valamint az emelkedő (vagy inkább a
lejtő) meredekségét elnézve ketten testi-vagy lelki problémákra hivatkozva visszafordultak. A többieknek nem volt kérdés.
A sífelvonó irányában cikkcakkban, a piros vonal turistajelzést
követve haladtunk felfelé. A fák száma és mérete csökkent, már
csak néhol egy-egy törpén maradt fenyőcske díszelgett nekünk. A haladás egyre nehezebbé vált, azonban tapasztalt túravezetőnk a turistaút mellett vitt minket, mert a szél a havat pont
az úton hordta össze. Így is néhol combközépig érő fehérben
találtuk magunkat.
1800 méteren a ködből előtűnt a Polster Schutzhütte,
ami ugyan még nem nyitott ki, de gazdája szívesen látott
minket. Mindenféle folyékony földi jóval látta el az átfagyott
turistákat, fűszernövényekből kotyvasztott Medizinnek nevezett lélekmelegítőt kínált, Stroch nevű rumot és forró teát
fogyasztottunk. Rövid szárítkozás után újra nekivágtunk
utunknak. Még több hó, emelkedő és átfagyott hajtincsek
következtek. A túravezető után második voltam a csigasorban, a lábnyomait kellett követnem. A csúcshoz közel meglepő volt a két kialakított pihenőhely, de persze egyikünknek

sem jutott eszébe leülni rá. Célunk előtt 30 méterrel már fokozottan kellett vigyázni hova is lépünk, megnőtt a meredekség és a szél is erősen fújt. De felértünk! Túl sok időt az
időjárás miatt nem lehetett eltölteni, de azért a csúcskeresztnél fotózás közben körbejárt a „csúcssör” is.
Lefelé az eltaknyolásokat látva már vidámabb volt a társaság, összefutottunk egy hóangyallal is. Az én térdem persze megint emlékeztetett az üvegporc kopásomra, így igyekeznem kellett lehetőleg egyenes lábbal lejönni a hegyről,
azonban ketten „megkönyörültek” rajtam és társaságukba
fogadtak Rövid kitérővel a Polster csúcshódítás 10 km-es túrára sikeredett “csak”, de így maradt energiánk az esti “erezd
el a hajam”-ra .Másnap kb. 300 méteres szintkülönbségű
klettersteig – ha már osztrákoknál vagyunk – következett a
Mendlingstein 983 méteres csúcsára. Fotózkodás, “logolás”
a csúcson lévő füzetbe, cuccok letesz és irány haza Magyarország!
Rizmajer Éva /Újhartyán/
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A MUSIC BOWLING
megnyitotta teraszát,
élménymedencével.

Újhartyán, Hunyadi u. 30.
Tel.: 30-866-1420

