


A Magyarországi Német Ének-, Zene és Tánckarok Országos 
Tanácsa (Landesrat) a hazai német kultúrcsoportok számára 
minden évben országos fesztivált rendez, rotációs rendszer-
ben. Az Országos Fesztivál döntőjén azok a hazai német kul-
túrcsoportok vehetnek részt, akik a területi előválogatókon a 
legjobb minősítést érték el. 
Ebben az évben a fúvószenekarokon a sor, tavasszal három 

helyszínen – Jánossomorján, Pilisvörösváron és Nagymányo-
kon – lehetett a zenekaroknak minősítést szerezni.
Az Újhartyáni Fúvószenekar április 27-én Jánossomorjára uta-
zott és ott a legmagasabb, azaz arany minősítést kapott. A mi-
nősítő zsűri tagjai voltak: Apáthy Árpád, Neumayer Károly és 
Jakab Gedeon fúvószenekari karnagyok.

Az alábbi művek hangzottak el:
Johann Fódi: Schön walzer
Ludwig Hollós: In dem Walde polka
Franz Bummerl: Gruss an Böhmen marsch
Maria polka (helyi gyűjtés, feldolgozás)
Kötelező mű az Aus der Fremde ländler volt.
A Német Nemzetiségi Önkormányzat nevében köszönetet 
mondok a zenekar tagjainak a kiváló helytállásért és Tóth An-
talnak, a fúvószenekar karmesterének a felkészítésért.
Az Országos fesztivál - VI. Bläsertreffen néven – Vecsésen kerül 
megrendezésre október 27-én. Az igazi jutalom, elismerés ze-
nészeink számára az lenne, ha meghívást kapnának a gálára, de 
legalább valamelyik megyei esetleg országos rendezvényre.
Várjuk a meghívást.
  Lauter Antal
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POLGÁRMESTERI KÖSZÖNTő

Tisztelt Olvasó!

Az elmúlt időszakban sok köszönte-
ni való akadt, Az Édesanyák napja, 
a Gyermeknap, a Pedagógusok, va-
lamint a Közalkalmazottak napja is 
mostanság volt. Térjünk vissza rájuk 
néhány gondolat erejéig!

Nemcsak a tavasz, de az év egyik legeslegszebb ünnepe is anyák 
napja. A május virággal,  meleg napsütésével, kikeleti illataival, 
színeivel köszönti- velünk együtt-, a hozzánk legközelebb álló, 
szívünknek oly kedves szeretett lényt, az édesanyánkat! Hiszen:

”Nem tud úgy szeretni a világon senki,
mint az édesanyám tud engem szeretni.
Akármit kívántam, megtette egy szóra,
még a csillagot is reám rakta volna....”

Gyakran észre sem vesszük, mennyit fárad, hogy a hétköz-
napok biztonsága, szeretettel teli légköre vegyen körül ben-
nünket. Egy Anya számára ez mind természetes. Megsüti a 
kedvenc süteményünket, mindig van egy meleg pillantása, 
simogatása, jó szava hozzánk. Igaz, ma  mindenkit elfoglalnak 
a hétköznapi  problémák, feladatok, előfordul, hogy fontos 
dolgokban kell döntenünk, sok bánat, öröm ér bennünket, 
rohanva élünk... de ez a jeles nap szinte mindenkit megállít. 
Ha egy napra is! Ez a nap, amikor az édesanyjának minden-
ki megköszöni, amit tesz érte, mert ő különleges helyet kell, 
hogy elfoglaljon szívünkben.

Június első hétvégéje 1951 óta ünnep: pedagógus nap. Nem 
valami fontos, kitüntetett, hangos ünnep. Nem is kell, hogy az 
legyen. Csak egy lehetőség, hogy a gyermek és a szülei megkö-
szönje az óvó néninek, tanárainak, hogy sokat dolgozik értük.
Régebben a pedagógusnap mögött komolyabb állami ünne-
pek is voltak. Manapság ezen a napon kis műsorral köszöntik a 
gyerekek, a diákok, oktatóikat, nevelőiket.
Mindenkinek eszébe jut ilyenkor az óvoda, az iskola, a ballagás, 
a diploma. A lecke és dolgozatírás, a dicséret és a feddés.

A pedagógusi munkát a csendes esőhöz lehet hasonlítani.  
A csendes esőhöz, amely jó sokáig tart, áztatja a földben meg-
bújó magokat. Azok magukba szívják a nedvességet, és később 
ezért aztán akár szárazság idején is képesek termőre fordulni

A Földön minden ember sokat köszönhet a pedagógusainak. 
Akinek szerencséje van, az élete, tanulmányai során legalább 
egyszer találkozik egy olyan pedagógussal, aki valamit meg-
mozdít benne, aki olyat mutat tettével, cselekedetével, tudásá-
val, hogy az akár a diák egész életét meghatározza.

Éppen ilyen fontos, bár nem túl látványos munka a köztisztvi-
selőké. ők azok, akik működtetik az állam gépezetét, de nem 
azonosak vele. ők azok akik nélkül semmiféle jog, egészségügy, 
közcél nem létezhet, nem valósulhat meg. Illő megköszönni hát 
az ő munkájukat is!

És végül a gyerekek! ők minden társadalom legfontosabb kin-
csei, ők az élet értelme, a jövő. Miközben megpróbálunk min-
dent megtanítani gyermekeinknek az életről, gyermekeink 
megtanítják nekünk, hogy miről is szól az élet. És ami a legfon-
tosabb: „Sosem szabad azt mondani egy kisgyermeknek, hogy 
az álmok balgaságok: tragédia lenne, ha ezt elhinné.”

Bár újságunk megjelenése miatt csak most tudjuk a fent felso-
roltakat köszönteni, ne vegyék ezt mulasztásnak! Kérem Önöket, 
hogy ne csak egy adott jeles napon gondoljunk szeretteinkre és 
legyünk hálásak a közösségért tevékenykedőknek!

Szerintem minden civilizáció legfőbb értékmérője az, hogy ho-
gyan bánnak az emberek egymással. Mi, Újhartyániak tudjuk, 
meg kell becsülnünk szeretteinket, munkatársainkat, baráta-
inkat, és szívből kívánok a nevükben sok boldogságot Édes-
anyánknak, Gyermekeinknek, valamint további eredményes 
munkát Pedagógusainknak, Köztisztviselőinknek!

Schulcz József 
polgármester
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ÖNKORMÁNyZATI HíREK

Újhartyán Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az ÚJHÍR 
előző száma óta eltelt időszakban 6 alkalommal ülésezett, és az 
alábbi döntések születtek: 

2012. március 21.-én: A képviselő testület elfogadta a 2012. évre 
szóló közbeszerzési tervét, mely a honlapon megtekinthető. Az 
építményadóról és telekadóról szóló rendeletet módosította, 
amely szerint mentes a telekadó fizetése alól a hasznosítás nélküli 
kivett külterületi földterület. Megalkotta az önkormányzat az új 
nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény értelmében 
az  Önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodás szabálya-
iról szóló rendeletét, amely rendelet az önkormányzati vagyon 
csoportosította törzsvagyonra, forgalomképes üzleti vagyonra, 
szabályozza a  vagyon feletti tulajdonosi jog gyakorlásának sza-
bályait. A képviselő testület a köz biztonság  fokozása érdekében 
létrehozta a 100%-os önkormányzati tulajdonú Kft-jét, Újhar-
tyáni Őrző-Védő Kft néven, ügyvezetőjének Márton Antalt jelöl-
te ki. A Képviselő testület módosította a talajterhelési díjról szóló 
rendeletét, mivel a 2011. évi CCI. törvény 234. §-a módosította a 
Környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX törvény 12. § 
(3) bekezdését, melynek értelmében 2012. február 1-jétől a talaj-
terhelési díj egységdíjának mértéke 120 Ft/m3-ről 1200 Ft/m3-
re emelkedik. A képviselő testület úgy döntött, hogy pályázatot 
nyújt be a BM 4/2012. (III.01.) rendeletben foglaltak szint a köz-
biztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítására. Ezen 
pályázat keretén belül pályázunk járőr autó megvásárlására. 

2012. április 4.-én rendkívüli ülésen: A Képviselő Testület a 
KMOP-3.3.2-09-2010-0005 jelű Újhartyán Község települési szi-
lárd hulladéklerakó rekultivációja beruházást lezárja, a beruhá-
zás megvalósult.

2012. április 24.-én: Elfogadta a Képviselő testület a 2011. évi 
költségvetés végrehajtását, valamint a belső ellenőri összefoglalót 
2011 évről. Ismételten módosításra került az építményadóról és 
telekadóról szóló rendelet, melyben mentességet kapott a belte-
rületi Gazdasági és Kereskedelmi övezet. 

Új rendeletet alkotott a képviselő testület a tiltott, kirívóan 
közösségellenes magatartások szabályairól (a honlapunkon 
teljes terjedelemben megtalálható):
– E rendelet alkalmazásában tiltott, kirívóan közösségellenes 
magatartásnak az a magatartás minősül, amely a társadalomra 
nem veszélyes, ezért szabálysértésnek vagy bűncselekménynek 
nem minősül, de a közösségi együttélés szabályaival ellentétes.
Egyes tiltott, kirívóan közösségellenes magatartások
 

Állattartás 
Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást követ el az az állat-
tartó, aki 
a)  úgy tart állatot, hogy veszélyezteti az állat, vagy ember életét, 

testi épségét, egészségét,
b)  nem biztosítja az állat oly módon történő tartását, hogy az a 

környező ingatlanokra ne tudjon átjutni, 

c)  úgy tartja állatát, hogy a több lakásos lakóépületek közös hasz-
nálatú helyiségeit, a lakások erkélyét, teraszát szennyezi, 

d)  almos trágyát ingatlanán szabadon, fedetlenül tárol, 
e)  az adott területen Újhartyán Község Önkormányzat az állatok 

tartásáról szóló 11/2004. (IX.15.) önkormányzati rendelet 16. 
§-ában megengedett létszámú állatnál többet tart, vagy olyan 
állatot tart, melynek tartása ugyanezen rendelet alapján nem 
megengedett, 

f)  nem biztosítja ingatlanán az állattartási szabályok ellenőrzésé-
nek lehetőségét, 

g)  a közterületen, a közforgalom céljait szolgáló épületben, va-
lamint közforgalmú közlekedési eszközön a felügyelete alatt 
lévő állat által okozott szennyezés megszüntetéséről nem gon-
doskodik. 

Szilárd hulladékkal kapcsolatos  
közszolgáltatás igénybe vétele 

Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást követ el, aki 
a)  a kötelező komplex helyi közszolgáltatás alá tartozó tele-

pülési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatást és a 
komplex helyi közszolgáltatás alá nem tartozó szolgáltatást 
nem Újhartyán Község Önkormányzatának a települési szi-
lárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatással és a 
köztisztasággal kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 7/2004.
(III.25.) önkormányzati rendeletben meghatározott módon 
veszi igénybe, 

b)  a kötelező komplex helyi közszolgáltatás teljesítése érdekében 
Újhartyán Község Önkormányzatának a 7/2004.(III.25.) ön-
kormányzati rendeletben előírt bejelentési kötelezettségének 
nem tesz eleget, 

c)  komplex helyi közszolgáltatás körébe tartozó települési szilárd 
hulladékkal kapcsolatos szolgáltatást jogosulatlanul végez, 

d)  települési szilárd hulladékot felhalmoz, vagy más ingatlanára 
az e rendeletben megállapított feltételektől eltérően kihelyez, 

e)  a gyűjtőtartály űrtartalmának, továbbá mennyiségének meg-
változtatása érdekében valótlan adatokat tartalmazó bejelen-
tést tesz, 

f)  a gyűjtőtartályban folyékony, mérgező, környezetszennyező, 
robbanásveszélyes vagy egyéb olyan anyagot helyez el, amely 
veszélyezteti az elszállítással foglalkozók vagy mások életét, 
testi épségét vagy egészségét, 

g)  komplex helyi közszolgáltatási körbe tartozó települési szilárd 
hulladék Közszolgáltató által jogszerűen megtagadott elszállí-
tása esetén a megtagadás alapjául szolgáló okokat a hulladék 
elszállításának újabb időpontjáig nem szünteti meg, 

h)  a hulladék gyűjtésére és elszállítás céljából való átadására szol-
gáló tartályt nem az előírásoknak megfelelően tárolja, vagy 
nem a Közszolgáltató által biztosított tartályt használja, 

i)  a kötelező közszolgáltatás szünetelése érdekében valótlan be-
jelentést tesz, 

j)  a kötelező közszolgáltatás díjának mérséklése érdekében kérel-
mében valótlan adatokat tüntet fel, 

k)  a lomtalanítás Közszolgáltató által megjelölt időpontján kívüli, 
attól eltérő időben hulladékot kihelyez, továbbá olyan hulladé-
kot helyez ki, amelyre a lomtalanítás nem vonatkozik. 

BETEKINTÉS A KÉPVISELŐ TESTÜLET MUNKÁJÁBA

2012. július
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Közterület tisztán tartása
Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást követ el az az ingat-
lantulajdonos, aki 
a)  az ingatlana előtti járdaszakasz, járda hiányában egy méter 

széles területsáv, valamint ha a járda mellett zöldsáv is van, az 
úttestig terjedő teljes terület – kivéve a rendszeres parkfenn-
tartásba bevont területeket – gondozásáról, tisztántartásáról, 
szemét és gyommentesítéséről, (különös tekintettel a pollen 
allergiát okozó növényekről), 

b)  az ingatlana előtti járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek 
műtárgyai tisztántartásáról,

c)  tömbtelken a külön tulajdonban álló egyes épületek gyalogos 
megközelítésére és körüljárására szolgáló terület tisztántartá-
sáról, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok 
és más hulladékok eltávolításáról,

d)  az ingatlana előtt az ónos esőtől, jégtől vagy hótól síkossá vált 
járdaszakasz folyamatos síkosság-mentesítéséről nem gon-
doskodik.

Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást követ el az az in-
gatlantulajdonos, aki az ingatlana előtti árkot engedély nélkül 
betemeti.

Tiltott, kirívóan közösségellen magatartást követ el a tulajdonos, 
ha a lomtalanításra meghirdetett időpontban a hulladékot úgy 
helyezi el, hogy az a jármű és gyalogos forgalmat zavarja, a zöld-
területeket és a növényzetet károsítja, továbbá baleset-, vagy kár-
okozás veszélyének előidézésével jár.

Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást követ el a szórako-
zóhelyek, vendéglátó ipari egységek, kereskedelmi üzlethelyisé-
gek, és más árusítóhelyek üzemeltetője, aki nem gondoskodik az 
üzlet előtti járdaszakasz tisztán tartásáról, a hó- és síkosság-men-
tesítéséről, a zárás előtt a szemét összetakarításáról.

Közterületek használata
Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást követ el, aki a köz-
területet engedélyhez kötött esetben közterület-használati enge-
dély nélkül, vagy engedélyben foglalt feltételektől eltérő módon 
használja. 

Ha a közterület-használat engedélyhez kötött, annak engedély 
nélküli használata esetén a használó az engedélyező hatóság 
felhívására köteles a használatot megszüntetni és a közterület 
eredeti állapotát saját költségén kártalanítási igény nélkül hely-
reállítani. 
 

A közterületek rendje 
Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást követ el, aki közte-
rületen
a)  az utcai bútorokat, berendezéseket (ideértve a kerti padokat, 

virágtartó edényeket, vízvételi helyeket is) rendeltetésellenes 
használja, felállítási helyükről elmozdítja, megrongálja,

b) lévő fákat meg csonkítja, 
c)   használaton kívüli járművet (roncsautót) tárol.

Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást követ el az az ingat-
lantulajdonos, aki a közterületbe nyúló fák és élő sövény gallya-
zásáról nem gondoskodik.

Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást követ el, aki a fás 
szárú növények védelméről szóló 346/2008. (XII.30.) Korm. ren-
delet hatálya alá tartozó fás szárú növényt jogellenesen kivág.

A helyi környezet védelme 
Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást követ el, aki
a)  egyedi fűtéssel rendelkező ingatlanokon a fűtőberendezések-

ben olyan tüzelőanyagot éget, amit a berendezés használati 
utasításában nem engedélyeztek,

b)  nyílt téren és bármilyen berendezésben veszélyesnek minősü-
lő hulladékot, vagy égetése során veszélyessé minősülő anya-
got éget (ipari hulladék, műanyagok, gumi, vegyszer, fáradt 
olaj, vegyszeres és festékes gön gyöleg, gyógyszermaradvá-
nyok, szárazelem),

c)  avar és kerti hulladék égetése során nem tartja be Újhartyán 
Község Önkormányzatának a község környezetvédelméről 
szóló 4/2009.(IV.08.) önkormányzati rendelet 9. §-ában foglalt 
tűzvédelmi szabályokat. 

Egyes gyomnövények irtásáról
Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást követ el az az in-
gatlantulajdonos, aki a tulajdonában lévő ingatlanának területén 
lévő - Újhartyán Község Önkormányzatának az egyes gyom-
növények irtásáról és pázsitfüvek gondozásáról szóló 17/1999. 
(IX.15.) önkormányzati rendelet mellékletében felsorolt - gyom-
növények folyamatos irtásáról nem gondoskodik. 

Önkormányzati tulajdonú utakon törté-
nő súlykorlátozás megszegése

Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást követ el annak a 
járműnek a vezetője, aki 6 t, azaz hat tonnánál nagyobb össztö-
megű járművel Újhartyán Község közigazgatási területén, súly-
korlátozással érintett önkormányzati útra engedély nélkül – Új-
hartyán Község Önkormányzatának a járművek közlekedésének 
önkormányzati tulajdonú utakon történő súlykorlátozásáról, a 
behajtási engedélyek kiadásának és felhasználásának rendjéről 
szóló 6/2002. (VII.19.) számú önkormányzati rendelet 3. § és 4.§ 
kivételével – behajt.

Köz- és felekezeti temetők  
rendjének megsértése

Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást követ el, aki
a)  a temetőkben a hely csendjét megzavarja, valamint a kegyelet-

nek megfelelő magatartást nem tanúsít,
b)  a temetőkben a kegyeleti tárgyakat, a sírokra ültetett fákat és 

növényeket, valamint a sírok díszítésére szolgáló anyagokat 
beszennyezi, 

c)  a sírhelyek gondozása során keletkező hulladékot a sírhelyek 
között tárol,

d)  a sírokat és az urnasírokat kerítéssel határol körül,

2012. július
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2012. július

e)  a temetőkben gyertya égetéskor tűzveszélyt okoz,
f)  a temetők területére kutyát - a vakvezető kutyák kivételével – 

bevisz,
g)  a kolumbárium fülkék előrészén a közkegyeletet sértő virág-

tartókat, díszítéseket vagy feliratokat helyez el,
h)  a temetőbe - a mozgáskorlátozottak, az engedélyezett munká-

latokat végzők, és s láthatóan idős betegek kivételévek - gép-
járművel és motorkerékpárral behajt és ott közlekedik. 

A járművek parkolási rendjének  
szabályai megsértése

Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást követ el, aki 
a)  Újhartyán Község lakó-, valamint településközpont vegyes 

területe mellett levő közlekedési területeken a 6 t önsúlynál 
nehezebb járművet tárol, vagy elhelyez, továbbá

b)  a személygépkocsinak nem minősülő járművet közterületen 
tárol.

Lakcímbejelentés szabályainak megsértése
Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást követ el annak az 
ingatlannak a tulajdonosa, vagy használója, aki
a)  a lakcímbejelentés helyi szabályairól szóló 6/2012. (II.16.) ön-

kormányzati rendeletben szabályozott egy főre eső legalább 10 
négyzetméter nagyságú lakrészt az ingatlan hasznosítása so-
rán nem biztosítja folyamatosan. 

b)  a 6/2012. (II.16.)  számú önkormányzati rendelet 26. §-ban 
írt nyilatkozattételi kötelezettségének nem tesz eleget, avagy 
nyilatkozatában foglaltak a valóságnak nem felelnek meg. 

Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást követ el, aki be-
költözés vagy kiköltözés után három munkanapon belül lakó-
helyének, valamint tartózkodási helyének címét a települési 
önkormányzat jegyzőjének nyilvántartásba vétel céljából nem 
jelenti be.

A hirdető-berendezések  
és hirdetmények elhelyezése 

Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást követ el, aki
a)  hirdetményt terjeszt
aa) a köztisztasági előírások megsértésével,
ab)  hirdetmény rögzítését nem vízoldékony, vagy más környe-

zetbarát ragasztóval végzi
b)  engedély nélkül hirdetőtáblát, hirdetőoszlopot, megállító táb-

lát és címtáblát alkalmaz,
c)  hirdető-berendezés elhelyezésével akadályozza közútra törté-

nő beláthatóságot, és ezzel a közúti közlekedést veszélyezteti,
d)  hirdetményt helyez el
da)  közterületi út, járda, gyalogút burkolatára festett kivitelben,
db)  épületek falain, kerítésein és kapuin,
dc) közterületeken álló fákon, padokon, oszlopokon,
dd) emlékműveken,
de) szobrokon.

Utak használatával kapcsolatos  
szabályok megsértése

Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást követ el, aki 
a)  engedély nélkül utat elzár, az úton, az alatt vagy a felett épít-

ményt vagy más létesítményt, továbbá ezekhez csatlakozást 
létesít,

b)  utat engedély nélkül felbont vagy elfoglal,
c)  az út árkába vagy átereszébe olyan anyagot juttat, amely a lefo-

lyást akadályozza vagy az árkot (átereszt) szennyezi,
f)  természeti és védett természeti területen az engedélyezett köz-

lekedési útról letér,
g)  az utat vagy az út műtárgyát gondatlanul megrongálja.

A kereskedelmi tevékenységek,  
valamint a kereskedelmet kiszolgáló 

szolgáltató tevékenységekkel  
kapcsolatos szabályok megsértése

Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást követ el, aki
a.)  a kereskedelmi tevékenységre, a kereskedelmet kiszolgáló 

szolgáltató tevékenységekre, valamint a kereskedelmi jellegű 
turisztikai szolgáltatási tevékenységekre vonatkozó jogszabá-
lyi és hatósági előírásokat megsérti.

b)  az üzlet nyitvatartási idejéről az abban bekövetkezett változá-
sokról  a kereskedelmi hatóságot, valamint a vásárlókat nem 
tájékoztatja 

c)  a kereskedelmi tevékenységhez kapcsolódóan hirdetés vagy fi-
gyelemfelhívás céljára olyan hanghatást okozó eszköz használ, 
amely a külön jogszabályban meghatározott veszélyes mérté-
kű környezeti zajjal jár.

d)  a vendéglátó üzletben a vendégek szórakoztatására zene-
szolgáltatást, műsoros előadást, táncrendezvényt vagy egyéb 
szórakoztató szolgáltatást olyan módon nyújt, illetve szervez, 
hogy az  a külön jogszabályban meghatározott veszélyes mér-
tékű környezeti zajjal jár.

–  A tiltott, kirívóan közösségellenes magatartás miatt közigazga-
tási hatósági eljárást a közterület-felügyelő vagy a polgármeste-
ri hivatal ügyintézője észlelése alapján,  vagy bármely személy 
vagy szervezet bejelentése alapján kell lefolytatni.

–  Az e rendeletben meghatározott tiltott, kirívóan közösségelle-
nes magatartás elkövetőjével szemben ezer forinttól ötvenezer 
forintig terjedő pénzbírság (igazgatási bírság) szabható ki.

–  rendelet 2012. május 1. napján lép hatályba, rendelkezéseit a 
hatálybalépést követően elkövetett tiltott, kirívóan közösségel-
lenes magatartások esetén kell alkalmazni.

Másik új rendeletet is megalkotott a Képviselő testület a a ház-
számozásról és a házszám, valamint a helyrajzi szám megjelölé-
sének módjáról szóló rendeletet: A rendelet célja a házszámozás, 
és a házszám-megjelölés szabályainak megállapítása, a község 
működéséhez szükséges helyszíni tájékozódási feltételek jobbí-
tása érdekében. Kiírásra került az óvoda vezetői állás, illetve az 
Iskola Igazgatói munkakör. A képviselő testület szerződés kötött 
a GORDIUSZ Kft-vel az Arany János utca burkolat szélesítési te-
veire, illetve a Templom előtti tér rendezési tervek elkészítésére.



7

ÖNKORMÁNyZATI HíREK

Parlagfű és egyéb allergén gyomnövény elleni védekezésre

Tájékoztatom az érintetteket, hogy a parlagfű elleni védekezés és gyommentesítés jogszabály által előírt 
kötelezettség, amely nem csak a földtulajdonosokat, földhasználókat, hanem a kiskertek tulajdono-
sait is kötelez. 

Az alábbiakban ismertetem az irányadó rendelkezéseket és teendőket:
A 2008. évi XLVI. tv. 17. §-a a parlagfű mentesítés érdekében előírja, hogy az ingatlan használója (tulajdo-
nosa) köteles a parlagfű virágbimbó kialakulását minden év június 30. napjáig megakadályozni, és ezt az 
állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani. Az általános gyomfertőzés elleni véde-
kezési kötelezettséget a növényvédelmi tevékenységről szóló 43/2010.(IV.23.) FVM. rendelet szabályozza.
Aki kötelezettségének az előírt határidőn belül és felszólításra nem tesz eleget, a törvény 60 § (1) bekezdés 
c) pontja alapján – többször is kiszabható - növényvédelmi bírsággal sújtható, melynek összege az élel-
miszerlánc felügyeletével összefüggő bírságok kiszámításának módjáról és mértékéről szóló 194/2008.
(VII.31.) Kormányrendelet alapján számítandó, és a gondozatlan terület nagyságától függően 15.000 Ft-tól 
5.000.000 Ft-ig terjedhet.
A bírságot és annak kamatát adók módjára a Nemzeti Adó és Vámhivatal hajtja be.
Abban az esetben, ha a bírságolás sem vezetne eredményre közérdekű védekezés rendelhető el, melynek 
költségei úgyszintén az ingatlantulajdonost terhelik.
Helyszíni ellenőrzést hivatalból vagy bejelentés alapján a külterületen a Földhivatal, belterületen a Polgár-
mesteri Hivatal végzi. A parlagfüves ingatlanok adatait  a jegyző köteles megküldeni a Pest Megyei Kormány-
hivatal Növény és Talajvédelmi Igazgatóságának, aki a mulasztók ellen kiszabja a növényvédelmi bírságot.

A parlagfű észlelése esetén nincs lehetőség felszólításra, az eljárást azonnal meg kell indítani!
Göndörné Frajka Gabriella

jegyző

FELHÍVÁS

2012. július

2012. május 11.-én rendkívüli: Iskola energetikai beruházás 
kivitelezőjének kiválasztására új közbeszerzési pályázatot írt ki, 
mivel az előző eljárásban nem kapott ajánlatot a Képviselő tes-
tület

2012. május 23.-án: A Képviselő testület a 2007-évben kihir-
detett Településszerkezeti tervének módosítását jóváhagyta, és 
ehhez kapcsolódóan megalkotta az Újhartyán Helyi Építési Sza-
bályzatát, valamint a község települési Környezetvédelmi prog-
ramját. A testület ezen az ülésen elfogadta az Önkormányzati 
tulajdonú, vagy részben tulajdonú Kft-k 2011 évi beszámolóját. 
A viziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény fi-
gyelembe vételével a Képviselő testület üzemeltetési szerződést 
köt a DAKÖV Kft-vel az önkormányzat tulajdonát képező víz és 
szennyvíz közművek üzemeltetésére. Meghatározta a képvise-
lő testület a Német Nemzetiségi Óvoda-konyha „Gyermekvér” 
intézményében a maximális csoportlétszámot, 27 fővel. Az Or-
szággyűlés az államháztartás egyensúlyának és a közpénzekkel 
való áttekinthető, hatékony, ellenőrizhető gazdálkodás garanciái-
nak megteremtése céljából megalkotta az államháztartásról szóló 
2011. évi CXCV. törvényt. A költségvetési szervek tevékenységeit 
az államháztartási szakfeladatok rendje szerint be kell sorolni, il-

letve a szakmai alaptevékenységeit az alapító okiratában fel kell 
tüntetni. Ezt figyelembe véve módosította a képviselő testület az 
Iskola, a Polgármesteri Hivatal, és az Önkormányzat alapító ok-
iratát. Módosította a testület az „Újhartyánért” kitüntetés alapí-
tásáról és adományozásáról szóló rendeletét, a módosítás szerint 
évente kiosztható díjak száma továbbra is 2 db, de nincs meg-
kötés abban, hogy csak egy személy és egy szervezet kaphatja a 
kitüntető címet, így lehetséges, hogy két személy, vagy két szer-
vezet legyen egy adott évben díjazott. 
Döntött a testület az „Újhartyánért” kitüntetettekről, és 2012. 
évben Majer Ferencné, valamint Fajth Mihály kapja a díjat.
A képviselő testület a törvényi előírásoknak megfelelően a helyi 
önkormányzat és a Német Nemzetiségi önkormányzat a felada-
tok ellátásának részletes szabályait a nemzetiségek jogairól szóló 
törvény szerinti megállapodásban rendezték.

2012. június 5.-én rendkívüli: az „Újhartyán Német Nemzeti-
ségi Általános Iskola megújuló energiaforrásokon alapuló ener-
getikai fejlesztése beruházás KMOP-3.3.3-11-2011-0097 egysze-
rű közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjének a THERMO  
ÉPGÉP Kft-t (Székhelye: 1202 Budapest, Nagykőrösi u. 133.) 
hirdette ki.
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A súlyos mozgáskorlátozott személyek gépjárműadó  
mentességével kapcsolatos jogszabályváltozásokról 

Tisztelt Adózó!

Tájékoztató

2012. július

A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény 5.§ f) 
pontja alapján a súlyos mozgáskorlátozott személy, a sú-
lyos mozgáskorlátozott kiskorú, a cselekvőképességet kor-
látozó (kizáró) gondnokság alatt álló súlyos mozgáskorlá-
tozott személyt rendszeresen szállító, vele közös háztartás-
ban élő szülő –ideértve a nevelő-, mostoha-, vagy örökbe-
fogadó szülőt is – egy darab, 100 kW teljesítményt el nem 
érő, nem személytaxiként üzemelő személygépkocsija után 
legfeljebb 13000 forint erejéig illeti meg a mentesség.

A 2012. évben hatályos jogszabályok alapján az alábbiak-
ról kívánom tájékoztatni:

A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési ked-
vezményeiről szóló 102/2011.(VI.29.) Korm. rendelet (a 
továbbiakban: R.) 2.§ a) pontja határozza meg a súlyos 
mozgáskorlátozott személy fogalmát. E szerint „súlyos 
mozgáskorlátozott személy:

♦   a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyen-
lőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. 
törvény 23.§ (1) bekezdés e) pontja alapján 
mozgásszervi fogyatékosnak minősülő súlyo-
san fogyatékos személy,

♦   a 18. életévét be nem töltött, a magasabb ösz-
szegű családi pótlékra jogosító betegségekről és 
fogyatékosságról szóló 5/2003.(II.19.) ESzCsM 
rendelet 1. számú mellékletének L) pontjában 
meghatározott mozgásszervi fogyatékosság-
ban szenvedő személy,

♦   a BNO kód XIII. főcsoportjába (M00-M99) 
tartozó  vezető diagnózisra tekintettel megál-
lapított, legalább 40%-os egészségkárosodással 
rendelkező személy.

Az R. 14.§ (4) bekezdése szerint a korábban hatályos 
(164/1995.(XII.27.) Korm. rendelet 2. és 3. számú mel-
léklete szerinti orvosi szakvélemény a hatályossági idején 
belül, de legkésőbb 2012. június 30-áig felhasználható a 
más jogszabályban a súlyos mozgáskorlátozott szemé-
lyek közlekedési kedvezményeiről szóló kormányrendelet 
alapján megállapított, mozgáskorlátozottsághoz kapcso-
lódó jogosultságok és kedvezmények igazolására. 

Ebből következően tehát a súlyos mozgáskorlátozott 
személyre tekintettel 2012. évben a korábbiakban „hét-
pontos” I. fokú Orvosi szakvéleményen alapuló gépjár-
műadó fizetés alóli mentesség az igazolás érvényességi  
idejéig, de  legkésőbb 2012. június 30. napjáig áll fenn. 

Ezt követő határnaptól – 2012. július 1. napjától - a men-
tesség csak abban az esetben állapítható meg, ha a kérel-
mező igazolja a fent részletezettek szerinti súlyos mozgás-
korlátozott állapot fennállását. Az ezt igazoló dokumen-
tumok az alábbiak lehetnek:

–   mozgásszervi fogyatékosságot igazoló – fogyatékossági 
támogatás megállapításáról szóló hatósági  (Magyar Ál-
lamkincstár) határozat másolata; 

VAGY

–   18 életév alatti gyermek esetén az 5/2003.(II.19.) 
ESzCsM rendelet 3. számú melléklet szerinti IGAZO-
LÁS tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyer-
mekről MOZGÁSKORLÁTOZOTT GYERMEK ESE-
TÉN;

VAGY

–   a szakértői szerv által kiadott legalább 40%-os egész-
ségkárosodásról szóló BNO: M00-M99 (csont- izom-
rendszer és kötőszövet betegségei) vezető diagnózisra 
tekintettel kiadott igazolás, szakvélemény, szakhatósági 
állásfoglalás. A szakértői szerv a Nemzeti Rehabilitáci-
ós és Szociális Hivatal, jogelődje az Országos Rehabili-
tációs és Szociális Szakértői Intézet).

A fenti jogszabályváltozásokból eredően tehát  Önnek, 
amennyiben a gépjárműadó mentességet 2012.   július 
1-től  is igénybe kívánja venni, úgy igazolnia kell a fent 
megjelölt dokumentumokkal a súlyos mozgáskorlátozott 
állapot fennállását. 

Újhartyán, 2012. március 30.
       
  Göndörné Frajka Gabriella
   jegyző



9

ÖNKORMÁNyZATI HíREK

TÁJÉKOZTATÓ
Gépjármű tulajdonjog változás bejelentéséről

A 304/2009 (XII.22.) Korm. rendelet szabályozza a nyilvántartásba bejegyzett jármű eladójának és a jármű tulajdonosának, a tu-
lajdonjog, illetve az üzembe tartó személyének változás bejelentését, minden esetben teljes bizonyító erejű magánokirattal kell 
igazolnia a változást. A jármú tulajdonjogában bekövetkezett változást, az eladónak a fenti szabály betartásával, a változástól 
számított 8 napon belül kell benyújtani a közlekedési igazgatási hatósághoz, míg a vevőnek 15 napon belül köteles bejelenteni 
az okmányirodában a jármű tulajdonjogának változását. Az átírási kötelezettség elmulasztása esetén az igazgatási hatóság a 
járművet hivatalból kivonja a forgalomból, egyben a szabályszegés kényéről értesíti a szabálysértési hatóságot.

Göndörné Frajka Gabriella
jegyző

2012. július

Fábián Józsefné a  „Hümpfner János és felesége emlékére” – alapítvány kitüntetettje
Az ebben az évben létrehozott alapítvány első döntése volt, 
hogy a Köztisztviselők Napja alkalmából kitüntessen egy arra 
alkalmas újhartyáni személyt. A kuratórium egyhangú dön-
tése alapján a kitüntetett személy Fábián Józsefné, a Községi 
Önkormányzat Újhartyán köztisztviselője.
Marika negyven éves munkaviszonyából az utolsó harminc 
évet Újhartyán község Önkormányzatánál, illetve annak jog-
elődjénél töltötte közalkalmazotti, majd köztisztviselői mun-
kaviszonyban. 
Munkáját 1982-ben kezdte élelmezésvezetőként az újhartyáni 
Általános Iskola Napközi Otthonos Konyhában. 1994-től, a 
Községi Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezet megszű-
nése után, pénzügyi előadóként dolgozott a Polgármesteri 

Hivatalban, de továbbra is ellátta élelmezésvezetői feladatait. 
1999-ben közalkalmazotti munkaviszonyát köztisztviselői be-
osztássá minősítették át.
Végleges nyugdíjba vonulásának éve: 2012. Az alapítvány ku-
ratóriumának nevében kívánok egészségben eltöltött hosszú 
boldog éveket, a kitüntetéshez pedig gratulálok!
 L.A.
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A 2011. évi CCI. törvény 234. §-a módosította a Környezetter-
helési díjról szóló 2003. évi LXXXIX törvény 12. § (3) bekez-
dését, melynek értelmében 2012. február 1-jétől a talajterhe-
lési díj egységdíjának mértéke 120 Ft/m3-ről 1200 Ft/m3-re 
(tízszeres mértékben) emelkedik, így az ettől az időponttól 
keletkezett szennyvíz után magasabb díjat kell majd fizetni. 

Emeli a díj mértékét, hogy Újhartyán - a felszín alatti víz ál-
lapota szempontjából érzékeny területeken levő települések be-
sorolásáról szóló 27/2004. (XII.25.) KvVM rendelet melléklete 
alapján - az érzékeny besorolású területekhez tartozik, s ezál-
tal esetünkben 1,5-ös szorzóval kell számolni.
Forintosítva ez azt jelenti, hogy egy köbméter elfogyasztott 
ivóvíz után 1800 forint talajterhelési díjat kell fizetnie an-
nak, aki nem kötött rá a szennyvízcsatorna-hálózatra, szem-
ben a köbméterenkénti 403.-  forintos (+ Áfa) csatorna-hasz-
nálati díjjal (plusz az alapdíjjal). 

A talajterhelési díjról szóló  14 /2004 (X.20.) Ök. rendelet alap-
ján egy személyre havonta átlagosan 2,4 m3 vízfogyasztás jut. 
Ezt alapul véve egy személy esetében  4320.- Ft havi díjjal szá-
molva 51840.- Ft-ra jön ki az éves talajterhelési díj, négytagú 

család esetén a talajterhelési díj havonta 17280 Ft körüli kiadást 
jelenthet, éves szinten 207.360 Ft-ot.

A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvíz-
elhelyezéshez kapcsolódó talajterhelési díjat a kibocsátónak 
(Fogyasztónak) kell megállapítania, bevallania és megfizetnie 
(önadózás) a tárgyévet követő év március 31-éig. Ebből követ-
kezően a Fogyasztók a magasabb díjfizetéssel először 2013. 
március 31-én szembesülhetnek.

Ezért felhívjuk a figyelmet arra, hogy amennyiben lehetősé-
ge van, úgy kössön rá a szennyvizcsatorna hálózatra, mert 
ellenkező esetben 2013-ban már a tizszeresére megemelt 
összegű talajterhelési dijat kell megfizetni, mely elengedé-
sére, mérséklésére csak a rendeletben foglaltak alapján van 
lehetőségünk.

Újhartyán, 2012. március
       
  Göndörné Frajka Gabriella
        jegyző

Tájékoztató a talajterhelési díj változásról

ÖNKORMÁNyZATI HíREK

4 Újhartyáni szervezet nyert támogatást a LEADER pályázaton
PEDI-COM Kft:
Dr. Kökényesi Imre pályázott és nyert, ma 
elérhető legkorszerűbb készülék családra, 
amely ingyenes segítséget tud nyújtani az 
Újhartyáni lakosok  számára. Egyszerre két 
beteg kezelésére alkalmas fizikoterápiás 
készülék család került beszerezésre. A ma-
napság használatos fizikoterápiás eljárások 
majdnem mindegyike végrehajtható vele az 
ultrahangtól a vákumos masszázsig. Fontos, 
hogy ezek igen hatékony, nagy teljesítmé-
nyű berendezések, melyek biztosítják a keze-
lések hatékonyságát.

UVÜ-OKIP Kft:
Az Újhartyáni Vízművet üzemeltető, Önkor-
mányzati tulajdonú cég multi funkciós kis 
traktorra pályázott és nyert. A gép segítségé-
vel az árkok kaszálását és a téli hó eltakarítást is el tudja 
végezni az Önkormányzat helyett a Kft.

Hagyományőrzés a jövőért:
Az Újhartyán hagyományőrzése a jövőért alapítvány 
a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének 
végrehajtásához nyújtandó támogatás keretében a 
„Civilszervezetek eszközbeszerzésének és megjeleníté-
sének támogatása” célterületre 843.991 Ft támogatást 
kapott. Az alapítvány a támogatás összegét hangszer és 
hangtechnikai eszközök vásárlására fordítja.

A HERCEL tánccsoport egyesület:  
„A HERCEL   tánccsoport megjelenésének - fellépő ruha 
- felújítása „ címen,   ( Civil szervezetek eszközbeszerzé-
sének és megjelenésének támogatása célterület) a teljes 
igényelt összeget megkaptuk, nettó 640.000 Ft-ot. A pá-
lyázat tartalmazza a fiúknak az egységes kalapok beszer-
zését, a németországi út előtt még szeretnénk a HERCEL 
feliratú pólókat is elkészíttetni mindenkinek, ill. a lányok-
nak mellény, kabát mellett  tradicionális sustyaszatyrot is 
készíttetünk az elnyert  pályázat keretében.

2012. július
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Újhartyán képviselő-testülete 2012. április 24-i ülésén úgy 
döntött, hogy párbeszédet kezd Újhartyán meglévő, és 
újonnan kialakítandó közösségi tereinek (parkok, játszóte-
rek) fejlesztéséről.

A párbeszéd célja, hogy közös gondolkodásra hívjunk, 
felmérjük az igényeket és ötleteket gyűjtsünk, hogy fa-
lunkban színvonalas, és egyre több ember által szívesen 
használt közterület jöjjön létre. Amiket gyerekektől kezdve, 
fiatalokon, felnőtteken át az idősekig mindenki szívesen 
használ, magának érez, és együtt másokkal tartalmasan el 
tudja ott tölteni az idejét.

Mindezekért egy kérdőívet készítettünk, melyet eljutat-
tunk az óvodás- és iskoláskorú gyerekek szüleinek és kirak-
tuk a helyi boltokba. A kérdőívek kitöltésének határideje 
az újság megjelenésének idejében ér véget, június 29-én. 
Személyes találkozókon is számos jó ötlet felmerült, mikor 
találkoztunk az óvoda és az iskola szülői munkaközösségé-
vel és a civil szervezetek képviselőivel.

Közterek létrehozását csak megfelelő előkészítés után cél-
szerű elkezdeni. Egyébként mi magyarok parktervezésben 
is az elsők között vagyunk. Míg más helyen a Bastille lerom-
bolása volt napirenden, addig Pesten az első sétány ülteté-
se történt meg 1789-ben, a Duna-parti korzó létesítésével, 
és Budapesten létesült a világ első közparkja a Városliget is.

Mi is kell ahhoz, hogy sikeres, azaz sokak által használt köz-
tereket hozzunk létre:
•   partnerkapcsolat, az érintettek közötti párbeszéd a tér 

tervezés során, a közös igények és lehetőségek megtalá-
lására;

•    a lakosság nemcsak használja a közterületeket, hanem a 
tér tervezés vagy park tervezés folyamatában feladattól 
függően aktív szereplő, partner is legyen;

•   cél, hogy egyedi, találékony, sokoldalú terv szülessen a tér 
vagy park tervezés eredményeképpen.

Most a kérdőívek kiértékelése fog megtörténni. Köszönjük 
mindenkinek, akik véleményüket megosztották velünk és 
részt vettek a közös gondolkodásban! Ezek alapján reméljük 
összeállíthatunk egy több éves koncepciót, melyet az önkor-
mányzat anyagi lehetőségeihez mérten megvalósíthat.
A párbeszédet azonban nem szeretnénk itt befejezni. Most 
következik a munka nagy része: a konkrét tervek összeál-
lítása és a megvalósítás. Ezekben szintén számítunk min-
denkinek a segítségére. Szeretnénk, ha minél többen be-
kapcsolódnának a tervek összeállításába, akik elmondanák 
véleményüket, és kivehetnék a kivitelezésből is a részüket. 
Amennyiben csatlakozna a közös munkához, kérem ezt az 
alábbi elérhetőségeken jelezze.

Éger Ákos
akos.eger@gmail.com

20/9946577

Együtt könnyebb - Párbeszéd az újhartyáni közösségi terekről

Szent Flórián tér névadás
Újhartyán község Német Nemzetiségi Önkormányzata 2010-ben 
gyűjtést szervezett az akkor 100 éves évfordulót megért Szép 
utca égése, az abból az alkalomból elhelyezett szent Flórián szo-
bor emlékére.
A cél az volt, hogy emlékezzünk a falu múltjának egy tragikus ese-
ményére, és célunk volt az is, hogy egy új Szent Flórián szobrot 
helyezzünk el a tűzvész keletkezésének közelében, annak számá-
ra pedig egy szép közterületet hozzunk létre. A két évvel ezelőtti 
megemlékezés az alábbi gondolatokkal zárult:
„Tervezzük még a terület parkosítását, szeretnénk egy kellemes 
pihenőhelyet kialakítani padokkal, fákkal, bokrokkal, virágokkal.”
Mit láthatunk most? 
Egy kellemes pihenőhelyet padokkal, fákkal, bokrokkal, virágokkal!
Köszönet a sok jó ötletért, gondolatért és tevékeny munkáért 

mindazoknak, akik hozzájárultak ahhoz, hogy Újhartyán közte-
reinek száma eggyel szaporodjon. Köszönet Závodszky Ferenc-
nek, a Dormány családnak, Dormány Zolinak a park kialakításért, 
nyugdíjasainknak a fák ültetéséért, az önkormányzat dolgozói-
nak a parkosításban végzett munkáért, a Vízmű dolgozóinak az 
öntöző rendszer megépítéséért, köszönet jár a szomszéd Maris 
néninek, Schenkné Maris néninek, aki lelkesen figyelte és követte 
munkánkat, az ahhoz szükséges segítséget jó szomszédi szokás 
szerint mindig biztosította. És köszönet Jegyzőasszonynak, Pol-
gármester úrnak és a képviselőtestületnek, hogy biztosították a 
Szent Flórián tér létrehozásához az anyagi lehetőséget.
2012. év Falunapján ezt a helyet Szent Flórián térnek neveztük el.

Lauter Antal

2012. július
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Bevezető

Egyik fő érdeklődési köröm – községünk, Újhartyán múlja – kutatása 
közben akadtam érdekes és értékes információkra egy 1930. július havá-
ban megjelent kiadványban.
A „Pest – Pilis – Solt - Kiskun Vármegye Általános ismertetője és cím-
tára” című munkában összegezték Újhartyán község 20. századi első 
felének adatait, melyet szívesen osztok meg a mai Újhartyán lakóival, 
annál is inkább, mivel sok család az őseire, szüleire, nagyszüleire ismer-
het belőle. 
A forrás alkalmas egy időutazásra a múltba, olyan időutazásra, ahol 
közben fontos tényeket tudunk meg a több mint nyolcvan évvel ezelőtti 
közigazgatásunkról, az oktatás helyzetéről, egyesületek, szövetkezetek 
működéséről. Bepillantást kapunk az akkori szakmák mesterségek hely-
zetéről, a mezőgazdaság állapotáról. 
Emlékezzünk elődeinkre.

Lauter Antal

Pest-Pilis-Solt-Kiskun-Vármegye
Általános ismertetője és címtára
Megjelent: 1930. július havában

Újhartyán
Nagyközség: 
hozzátartozik Alsó - Hernád, Felső - Hernád, Vatya puszta, Lengyelfalva 
és Szent Orbán hegy telep

1480-ban szerepel először, amikor Kakuccsal együtt van említve. 1690-
ben elpusztult, elhagyott hely és Beretvás János birtokaként szerepel. 
1727-ben puszta és Ráday Pál az ura. Azután Grassalkovich Antal birto-
kába került, kinek hasonnevű fia 1772-ben telepítette be újból. (Ez téves, 
pontatlan!L.A.)  A római katolikus templom 1776-ban épült. A plébániát 
1779-ben alapították. Az anyakönyvek pedig 1779-ben kezdődnek. 1848 
előtt egy része a gödöllői uradalomhoz tartozott, a másik rész pedig a 
gróf Beleznay családé volt. Alsó-Hernád és Felső-Hernád puszta hajdan 
falu volt: 1690-95-ben az elpusztult helyek között írták össze. Később a 
gróf Beleznayak birtoka. Vatya puszta 1690-ben a Bihary család birtoka, 
később a gróf Ráday és a gróf Steinlein családé. A község, melynek la-
kossága meglehetős jó anyagi viszonyok között él, sík területen fekszik.

Általános adatok
Lakosság: 
5200 lélek, magyar: 3200, német: 2000. Róm. 
Kat.:5100, ref: 33, ágh. Ev: 50, izr: 17
Házak száma: 904

Területe: 
11.806 kh, ebből a községé 13. Szántó: 8344, rét: 932, legelő: 772, erdő: 
88, szőlő: 940, kert: 21, nádas: 67, terméketlen: 642 kh. Erdő: csak szét-
szórt fásítás. Talajviszonyok: részben kötött barna homok, részben agya-
gos, valamint futóhomokos területek. Termények: rozs: átl. 4-5 q. szilva, 
alma, körte.

Vasút állomás: 
Alsó-Dabas, 5 km, bérkocsi az állomáson, szállás a Gazdakörben. 

Autóbusz járat: 
Pilis – Újhartyán – Alsó - Dabas.

Posta: 
helyben, táv. Kakucs. Főszolgabíró, adóhatóság: Alsódabas, ….

Hatóságok, intézmények.

Községi elöljárók: Tel: Kakucs 3.

Vezetőjegyző:  Salacz Béla, Adóügyi jegyző: Mózsa János

Községi írnokok: vitéz Főző Béla, Zenovitz Árpád, Rott Géza

Községi bíró: Fajth József
(Helybeli gazdacsaládból származik, s 76 kh birtokán folytat korszerű bel-
terjes gazdálkodást. Hat év óta viseli a községi bírói tisztséget, a vár.törv.
hat.biz. tagja, az OKH, a Hangya és helybeli Tejszövetkezet igazgatója. Ez 
utóbbinak megalapítása és föllendítése az ő nevéhez fűződik. 
A Világháború alatt (I.) az 1. honvéd huszároknál szolgált, az orosz harc-
téren küzdött és orosz fogságba esett, ahonnan 1920-ban került csak haza. 
Testvére és sógora is végig küzdötték a háborút, sógora hősi halált halt.)

Pénztáros: Fajth Mátyás, Közgyám: Rizmajer István, Postamester: Szalay 
Etelka

Egyházak, iskolák
Római katolikus egyházközösség: 
Plébános: Fitz István esperes-plébános, Káplán: Morvai János
Községi elemi iskola: Igazgató: Vitéz Lányi József
Tanítók: vitéz Lányi Józsefné (sz. Apfel Mária), Földházi Magda, Nagy 
László, Keszler József, Fibinger Irén,
Római katolikus elemi iskola: Kántortanító: Nagy József
Tanítók: Kendró Sándor (Alsó-dabasi születésű, iskoláit Kiskunfélegyhá-
zán végezte. 1929 óta tanít helyben. A Nemzeti Munkavédelemnek tagja.)
Sitter Mária, Sebők Mária

Újhartyán  a 20. század első felében

2012. július
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Egyesületek és szövetkezetek
Önkéntes Tűzoltó Egyesület - Parancsnok: vitéz Főző Béla
Újhartyáni Gazdakör - Elnök: Salacz Béla vezető jegyző
Lengyelfalva-Vatyai Földműves és Iparoskör - Elnök: Ifj. Virág József
Újhartyáni Hangya Fogy. Szövetkezet, Elnök: Salacz Béla, Ügyv.: Vitéz 
Főző Béla
Pénztáros: Hümpfner János (Helybeli kisbirtokos családból származik, 
a rámaradt családi vagyont kezeli. A Hangya szövetkezet egyik alapító-
ja, alapítása óta pénztárosa. A Futurának értékesítője és beszerzője volt. 
A háború alatt a 32. gyalogezred kötelékében harcolt, az orosz harctéren 
megsebesült és 1917-ben, mint rokkant került haza. A község életében te-
vékenyen részt vesz. Nős.)
Újhartyáni Tejszövetkezet, Vezetője: Fajth József községi bíró

Közegészségügy
Községi orvos: Dr. Czettner Ferenc
Gyógyszertár az „Isteni Gondviselés”-hez
Tulajdonos: Imreh Jenő (Középiskolái elvégzése után egyetemi tanulmá-
nyait Budapesten fejezte be. Előbb több helyen praktizált, majd átvette 
helyben az Isteni Gondviseléshez c. gyógyszertárat. A község közéletében 
tevékenyen részt vesz.)

Betűsoros címtár
Asztalosok: Lauter Péter, Jeszenszki József, Hümpfner Ádám, Hliva Jó-
zsef, Komjáti György
Ácsok: Félix István, Balázs István, Mislivecz Pál
Bádogos: Szabó Gyula
Biztosítási ügynök: Jeszenszki Lipót, Misák József, Tusák Dezső
Bognárok: Lauter Mihály, Rutterschmidt György, Rutterschmidt József, 
Demjén Károly
Borbélyok: Cserna János, Tunner István, Hirt István, Harminc Mihály, 
Szabó Sándor, Baranyi János, Spanyiel József, Rutterschmidt József
Bor- és szeszkereskedés: Tusák Sámuel
Cipészek és csizmadiák: Soumár József
(Rákospalotai születésű, iskoláit Kakucson végezte. Iparában Alberti-Irsán 
szabadult fel. Előbb Monoron dolgozott, 1921 óta pedig önálló mester, s 
rendszeresen egy tanonccal dolgozik. Az Ipartestületnek tagja. A világhá-
borút, mint szakaszvezető küzdötte végig a 22. gy. Ezred kötelékében, egy 
ízben megsebesült. Kitüntetései: bronz v. é., Károly cs. Ker. seb. Érem.)
Radóczy József, Tunner Mihály, Gergely József, Kaldenecker József, 
Rutterschmidt János, Kleineisel Lipót, Schulcz Jakab, Homola József, 
Szeibert Sándor, Janica Pál, Jurik György.
Cséplőgép tulajdonosok: Kucsera István, Keindl József, Keindl János 
és Tsa, Fajth József és Tsai, Hölle József és Tsai, özv. Surman Istvánné, 
id.Hornyák István, Kaldenecker Jakab, Hliva István és Tsai, Surman 
Márton és Tsa.
Dohánytőzsdék: Hangya Szövetkezet, Tusák Sámuel, Tusák Dezső, 
Schick Mátyás, Virág József, Bán Gyuláné.
Földbirtokosok: Lang József
(Helybeli születésű, iskoláit itt végezte. 65 kh. Birtokán- melyből 3 kh. 
Szőlő - folytat szakszerű gazdálkodást. Kilenc év óta községi elöljáró, és 
községi képviselő testületi tag, a Gazdakör tagja. A világháborúban az 
orosz harctéren küzdött, majd 1915-ben hadifogságba került, honnan 
csak 1920-ban került vissza. Unokaöccsei közül hatan hősi halált haltak.)
Bekker István
(Iskoláit helyben végezte, a Hangya és Hitelszövetkezet igazgatója, 12 évig 
esküdt volt, 6 év óta községi képviselő testületi tag. 130 hold birtokán kor-
szerű gazdálkodást folytat. 1915-től 1918-ig részt vett a világháborúban. 
Rokonai közül számosan küzdöttek a haza védelmében, közülük hatan 
hősi halált haltak.)
Özv.Országh Józsefbé 200, Kaldenecker József 65, id.Arláth József 75, 
Fajth Mátyás 75, Keindl József 76, Bekker István 80, Rizmayer György 
56, Rizmayer István 60, Tusák Sámuel 60, Surman Antal 65, Hermann 
János 75, Papi javadalom 60, id.Mészáros József 100, id.Pergel József 
55, Aschenbrenner András 60, Lang Mihályné 65, Kőnig András 65, 
Tunner József 60, kakucsi Liebner Sándor 120, Cs. Surman István 150, 

Surman Márton 95, Surman József 60, Kovács Pál 80, Hrubos Mihály 
52, Kleineisel György 70, Arláth Mihály 51, Hoczmann Jakab 37, Keindl 
György 31, Kleineisel János 48, özv. Aschenbrenner Sebőné 21, Ma-
jer András 40, Kaldenecker József 46, Petrányi György 35, Bartuszek 
györgyné 20, Komjáti Pál 46, Kucsera Imre 21, Gombár Lipót 21, ifj. 
aschenbrenner József 20, Kaldenecker János 21, Kaldenecker József 21, 
Lauter József 28, özv.Kleineisel Józsefné 28, Keindl Lőrinc 45, Arláth 
József 21, Lang Pálné 43, Szaller János 20, Keindl Márton 21, Fajth Má-
tyás (I.) 40, Surman Jakab 37, Lang Józsefné 39, Surman Józsefné 21, 
Kaldenekker István 33, Monger Mihály örökös 21, özv.Hölle Andrásné 
21, Kaldenekker Lipótné 34, Herman Pál 29, Svébis János 21, Surman 
Jakab 22, Lauter József 42, Svébis Jakab 23, Hölle József 28, Kaldenekker 
Pál 28, Lilik János 30, Hornyák Pál 35, Hornyák János 20, Gyarmati Bá-
lint 23, Fajth Mihály 37, Hornyák Józsefné 23, Pintér István 38, Kleineisel 
Mártonné 37, Tímár Lajosné 45, Méhész Ferenc 22, id.Hornyák György 
38, Hornyák György 26, Bán József 47, Kisjuhász Antalné 22, Hefler Mi-
hály 23, Benkő Károlyné 30, Arláth Pál 38, Tóth János 25, Petrányi Pál 
24, Svébis József 49, Szeibert István 30, Keindl György 22, Keindl Jó-
zsef 30, Pergel István 37, Surman István 40, Surman Imre 29, Konyicsák 
Imre 44, özv.Kaldenekker Lőrincné 36, Cs. Kaldenekker József 75, id. 
Szaller József 100, özv. Schenk györgyné 105, Telepóczki Pál 70, M. Ku-
csera Józsefné 70, Turcsán János 55, Keindl Péter 66, Fail Mihály 50, 
Cserna István 61, Steinherz Adolf 210 kh., 
Földbirtok bérlők: Ménich János és Mátyás
Szőlőbirtokosok: Steinherz Adolf 65, Weiner Adolf 40, Bergmann Lajos 
12, id. Szaller József 11, Tusák Sámuel 12, Tusák Dezső és Antal 6 kh.
Fűszer- és vegyeskereskedők: Tusák Sámuel Tel: Kakucs 9
(Helybeli születésű, iskoláit is itt végezte. Fűszer- és vegyeskereskedés mel-
lett 88 hold birtokán folytat szakszerű gazdálkodást, cca. 2000 db-ból álló 
fehér leeghorn baromfitenyészete van. 10 év óta  községi képviselő testületi 
tag és elöljáró. A világháborút mint tűzmester, küzdötte végig. Kitünteté-
sei: bronz v.é., Károly cs. Ker. 
Hangya Szövetkezet, Tusák Dezső, Schick Mátyás, Virág József, Bán 
Gyuláné, Tóth Károlyné
Gabona- és terménykereskedők: Tusák Sámuel, Dörner Márton
Géplakatos: Hanusch Tódor, ifj. Hornyák István
Hentes és mészáros: Ekrik József, Petrányi András
Korcsmárosok: Újhartyáni gazdakör, Lengyelfalva-Vatyai Földműves és 
Iparoskör, Hliva István, Huszár István, Schenk István, Ponokai Pál, Kal-
tenecker Béla, Turcsán János, 
Kádárok: Rajszki Lajos
(Helybeli iparos családból származik, iskoláit és iparát is itt tanulta. Báty-
jánál szabadult, édesatyja is kádármester volt. 1919-ben átvette atyja ká-
dárműhelyét, azóta önálló. Az ipartestületnek tagja. 1912-ben vonult be 
katonának, 1918-ban szerelt le. Végigküzdötte  a világháborút, egy ízben 
sebesült, s mint 25%-os rokkant szerelt le. Kitüntetései: bronz v. é., Károly 
cs. ker. Bátyja a világháborúban eltűnt.
Demjén Károly
Kalapos: Bernhart Pál
Kárpitos és kocsifényező: Schmitter Mihály
Kovácsok:
Lauter Mátyás, Rizmajer Mihály, Hölle András, Kaldenekker János, Sza-
bó Nagy Géza, Rutterschmidt Ferenc, Lipót Pál
Kőművesek: Stegner József, Rajszki Lajos
Lisztkereskedő és malomtulajdonos: Dörner Márton Tel: Örkény: 6
Marhakereskedő: Tusák Antal, Farkas József
Mész- és cementkereskedő: Scheuermann Sándorné
Pék: Keindl Márton
Rövidárukereskedők: Hangya Szövetkezet, Tusák Sámuel, Schick 
Mátyás, 
Férfi szabó: Komjáti István
(Alsó-dabasi születésű, iskoláit és iparát Újhartyánban tanulta ki. Három 
évig Budapesten fejleszti szaktudását. 1920 óta iparos. Az ipartestület tag-
ja, a községi képviselő testület tagja. 1915-ben vonult be katonai szolgálat-
ra, végig küzdötte a világháborút és az összeomláskor szerelt le.)
Fajth János, Fülöp Vilmos.

2012. július
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Segítse Ön is Újhartyán közbiztonságának  
fejlesztését.

Megköszönjük, ha nem felejti el befizetni, 
havi támogatói hozzájárulását,  

erre a számlaszámra.

OTP Bank :11742032-15391236-07180000

Fogjunk össze Újhartyán közbiztonságáért.

Nagy öröm számunkra az, hogy tájékoztathatjuk a lakosságot 
arról, hogy az előzőekben oly sokat emlegetett kutya megér-
kezett, és segíti az Örző-Védő Kft munkáját. őreink is a kutyá-
val együtt átestek egy kutyás alapkiképzésen természetesen 
profi kiképzők segítségével. Ezúton szeretnénk megköszönni 
Macskó Tibornak és feleségének Tímeának a munkáját, akik 
Újhartyánon sportkutyák és örző-védő kutyák , munkakutyák 
kiképzésével és nevelésével foglalkoznak. Az ő szelektálásuk-
nak az eredményeképpen került a figyelmünkbe Lord, aki az 
ország egyik legjobb munkakutya tenyészetéből került ki és 
éli életét kicsiny falunkban és mindennapjait munkával tölti 
el. Nagyon sokan felteszik azt a kérdést, hogy megsimogathat-
juk-e, játszhatunk-e vele. HÁT NEM!  ő nem az a kutya, a ki-
képzése részeként átesett egy nagyon komoly szelektáláson, 
ő tényleg meg tudja különböztetni a jófiút a rossztól, el tudja 
dönteni ki van vele és ki ellene. Az egyik pillanatban teljesen 
nyugodtan alszik az autóban a következő pillanatban már 
tettre készen várja az éppen aktuális őrtől a parancsot ( a ku-
tya kiképzésének része volt, hogy mindhárom őrrel ugyanúgy 
elvégezze a feladatait, hármuk közt ne tegyen kivételt) az ép-
pen elvégzendő feladattal kapcsolatban. A kutya egyébként 
az Újhartyáni Sportkör tulajdona, amelynek kutyás szakosztá-
lyában van lajstromba véve, s természetesen mind három őr is 

részesei a kutyás szakosztálynak. Munkabeosztását az éppen 
aktuális napi események határozzák meg, de éjszaka minden-
képpen segíti az őrök munkáját. Lord egyébként másfél éves 
németjuhász kan kutya. Köszönjük az Önkormányzatnak és 
azoknak akik eddig is támogatták munkánkat, hogy lehetővé 
tették, hogy Lord is segítse és könnyebbé tegye mindennapi 
életünket, amely napjainkban elég békésnek és zavartalannak 
tűnik. Reméljük ez így is marad.

       Márton Antal
Újhartyáni Örző-Védő Kft. 

         ügyvezetője

Új taggal bővült az  Újhartyáni Őrző-Védő Kft.
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MOTOROS TALÁLKOZÓ

2012. július

Képek a 9.újhartyáni „North Patrol” motoros találkozóról.                 2012-május.
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FALUNAP
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Falunap –Újhartyán 2012. május 27.
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FALUNAP
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Falunap –Újhartyán 2012. május 27.



18

KÖRMENET
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Úrnapi körmenet  Újhartyánban.                     2012.június 10-én.
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Május közepén levelet kapott az Önkormányzat, részlet a levélből:

Tisztelt Polgármester Úr!
 
Nevem Korognai János. Nyugdíjas rajztanár és festőművész vagyok. Nemrég költöztem Dabasi Szőlőkbe... 
többször jártam az Önök községében, mivel közel van. Megpihentem néha a kis kápolnánál. Kívülről nagyon 
szépen rendbe van hozva, benéztem a belsejébe, sajnos üresnek láttam. Elképzeltem a kápolnába egy Madon-
na festményt. Meg is festettem csak úgy szorgalomból magamnak. Gondoltam írok Önöknek, ha elfogadják, 
felajánlanám a község javára adományként. 

Korognai János
Dabas Szőlők

Kedves Tanár úr!

A felajánlást köszönettel elfogadjuk, ígérjük, hogy a Mária kápolnánál tartott szabadtéri egyházi rendezvé-
nyeink alkalmával az Ön adománya, oltárképe mindig is a Kápolnát fogja díszíteni. Egyúttal arra is szeretném 
bíztatni, hogy látogassa továbbra is községünket. Járjon nyitott szemmel, örökítse meg falunkat, szép környe-
zetünket bízva további gyümölcsöző értékteremtő kapcsolatunkban.
 Lauter Antal 

Oltárkép a Mária kápolnához

2012. július



20 2012. július

Majer Ferencné (Kaldenecker Erzsébet, szül: Újhartyán, 
1945.01.08.) nyugdíjas biológia-földrajz szakos tanár fo-
lyamatosan kifejtett munkásságával, a nevelés-oktatás, az 
egészségügy (vöröskeresztes munka) területén végzett te-
vékenységével, nyugdíjasként a helyi nyugdíjas klubban, 
kiemelkedő érdemeket szerzett a település fejlődésében, 
ezért javasoltuk az „Újhartyánért” kitüntető címre.
Általános iskolai tanulmányait Újhartyánban végezte, az Ócsai 
Bolyai János gimnáziumban érettségizett. Biológia-földrajz 
szakos tanári diplomáját Szegeden, a Juhász Gyula Tanárképző 
Főiskolán szerezte. Tagja annak az első generációs értelmiség-
nek, akik sokat tettek az újhartyáni szellemi tőke fejlesztéséért.
Tanítani 1964-ben Inárcson kezdett, 1969-től nyugdíjazásáig 
(2003.) illetve még azon túl is három évig az újhartyáni Ál-
talános Iskolában végzett kiemelkedő pedagógiai munkát. 
Szaktárgyai tanításán túl szakoshoz méltó eredményességgel 
tanított kémiát és matematikát, az alsó tagozatban környezet-
ismeretet: mindig azt, amit az iskola érdeke megkívánt.
Elévülhetetlen érdeme, hogy nagyon sok fiatalt terelt az egész-
ségügyi pálya felé, sok orvos, gyógyszerész alapozta meg tudá-

sát későbbi pályaválasztásához általa. Gondoskodott az után-
pótlásról is, ma is a tanítványaiból lett pedagógus kollégák az 
utódai iskolánkban.
Munkaközösség-vezetőként élen járt az önképzésben, mód-
szerátadó órák szervezésével is segítette a pályakezdőket, a 
szakmai segítségért hozzáfordulókat. Tanórán kívüli munká-
jához szervesen hozzátartozott ifjúsági vöröskeresztes mun-
kája. Ahol járási és megyei versenyen indult elsősegélynyújtó 
vagy csecsemőápolási versenyen, ott biztos volt a dobogós 
helyezés, legtöbbször a legmagasabb fokon. Egykori verseny-
zői zöme hivatástudattal dolgozó egészségügyi szakemberek 
közép- és felsőfokon is.
Kimagasló pedagógiai munkáját „Miniszteri dicséret” és „Ki-
váló munkáért” kitüntetéssel ismerte el az egykori oktatási 
miniszter, „Kiváló Úttörőmunkáért” kitüntetést és a Magyar 
Vöröskereszt bronz, ezüst, arany fokozatú elismerést kapta 
ifjúsági vöröskeresztes tevékenységéért. A Magyar Vöröske-
reszt 2009-ben több évtizedes Vöröskeresztes munkásságáért.
Ivánka Imre életműdíjjal koronázta  meg korábbi elismeréseit 
.Nyugdíjas éveiben is aktív, alkotó szerkesztő volt az „Újhartyá-
ni képeskönyv” c. album képanyagának összeállításában.
A Millennium évében, 2000-ben a község lakossága őt javasol-
ta a Millenniumi zászlószentelésre Zászlóanyának. 
Pedagógiai munkásságának utolsó időszakában - és nyug-
díjasként azóta is - településtörténeti ismereteivel, családfa-
kutató tevékenységével óriási segítséget nyújtott a község 
betelepítésének felkutatásában, a német nemzetiségi iden-
titás-tudat felébresztésében. A német nemzetiségi általános 
iskola, vagy a nemzetiségi önkormányzat mindig számíthat 
hagyományőrző kutatásaira, lakosságot lelkesítő előadásaira. 
Óriási lexikális tudásával felkészülten segíti, vezeti akár a te-
lepülésre kirándulókat, akár a helyből elinduló közösségeket.
Alapítója, főszervezője, rendszeres előadója a nagysikerű Iro-
dalmi és Helytörténeti Társas Körnek, akik működésükkel mél-
tán vívtak ki elismerést a lakosság és a helyi civil társadalom 
körében.
Sikeres és szeretettel teli életpályája elismeréseként javasoltuk 
az „Újhartyánért” kitüntető címre.

Lauter Jánosné
Márton Antalné

Lauter Antal

Az „Újhartyánért” kitüntető cím idei egyik díjazottja Majer Ferencné, Erzsi néni!
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Az „Újhartyánért” kitüntető cím másik díjazottja Fajth Mihály – Akinek nagy szíve van...

A Fajth Misinek nagy szíve van! Ezt annak idején elsősorban a 
gyengébb nem tagjai tapasztalhatták meg, Annak, hogy egy-
szerűen nem tudott és nem tud nemet mondani senkinek, két-
ségtelenül voltak hátulütői, de ez az alapvetően önfeláldozó 
magatartás mindig meghatározta a jellemét. Egyszerűen nincs 
és nem volt soha olyan kérés, ami a „Miska” el nem intézett. Mert 
neki ilyen a személyisége. 
Valószínű, hogy ezért is választotta a mentős hivatást. Mert, 
mondjuk meg őszintén „normális” ember nem választ olyan hi-
vatást, ahol egyvégtében 24 órát kell dolgozni. Télen, nyáron, 
hóesésben bajbajutott embereket menteni, síró csecsemőket 
megnyugtatni, halottaikat sirató embereket vigasztalni, aszfal-
ton fekvő, vérző sérültek sebeit kötözni, részegekkel hadakozni, 
fűtetlen mentőautókban zötykölődni órákon keresztül. Aztán 
kialvatlan szemekkel fel a vonatra, és haza. Alvás helyett elő a 
jó öreg fűrészgépet, és gyerünk megkeresni a betevőt. Több 
köbméter fát összevágni az öreg, apóstól örökölt szerszámmal- 
nem könnyű munka, nem könnyű élet. Közben gyerekeket ne-
velni, kitaníttatni.
Ugyanis a mentős munkából mindig is nehéz volt megélni, 
mégis vonzza az embert ez a hivatás. Mert azért vannak szép, 
magasztos pillanatai is. A szenvedés enyhítése, a bajbajutot-
tak segítése, vagy problémák elintézése, sehol nem kapható 
gyógyszer , kórházi ágy, rendkívüli CT megszerzése,: ez Istentől 
kapott tehetség, és ez Miskában megvan. 
Ma Újhartyánon és a szomszédos falvakban nem lenne kor-
szerű orvosi ügyelet, nem jól képzett szakorvosok járnának le 
ügyelni, nem kapnák meg az itt lakók a magas szintű sürgősségi 

ellátást, ha a Misi nem volna. Csak sokan elfelejtik ezt, természe-
tesnek tartják, azt, ami itt van, ami kialakult és gördülékenyen 
működik. Nem látják azt a rengeteg munkát, vesződést, kapcso-
lati rendszert ami mögötte van. Ezt csak egy ember tudja itt a 
faluban- mindannyiunk szerencséjére és megnyugvására: Fajth 
Mihály.
Én csak gratulálnék neki, mint régi „harcostársa” mint a mentők-
nél, mint az Újhartyáni egészségügyben és azt kívánom ma-
gunknak, hogy még egy darabig ne menjen végleg nyugdíjba.

Dr. Kökényesi Imre

2012. július
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Iskola energetikai pályázat

Az újhartyáni önkormányzat 2011-ben nyújtott be pályázatot 
az Új Széchenyi Terv keretén belül megvalósuló „Az Újhartyáni 
Német Nemzetiségi Általános Iskola megújuló energiaforrá-
sokon alapuló energetikai fejlesztése” KMOP-3.3.3-11-2011-
0097 jelű projektre. 
A cél az volt, hogy az iskola esetében javuljon az energia felhasz-
nálás hatékonysága, valamint a környezettudatos energiafel-
használás fejlődjön. A pályázati cél megfogalmazásban a gaz-
daságosság, a technológiai újdonságok alkalmazása területén 
történő élenjárás, helyi példamutatás kaptak kiemelt szerepet. A 
fejlesztést az is indokolta, hogy használhatatlanná vált a gázkazá-
nos fűtési rendszer. A fejlesztések eredményeként a jelen állapot 
szerinti földgáz kiváltásra kerül faapríték tüzeléssel. A beruházás-
sal a két energiaforrás közötti árkülönbözettel arányos üzemelte-
tési költségmegtakarítás realizálható. Az iskola energia felhasz-
nálásának fejlesztése hozzájárul az intézmény gazdálkodásának, 
valamint ezen keresztül a tanítás színvonalának javításához is.  
A projekt összköltsége: 99 millió 052 ezer 208 forint, amelyből 
nyolcvanöt százalékot - 84 millió 194 ezer 377 forintot - az Európai 
Unió, valamint a Magyar Köztársaság költségvetése áll vissza nem 
térítendő támogatás formájában. A fennmaradó tízöt százaléknyi 
önrészt – 14 millió 875 ezer 831 forintot - Újhartyán Község Ön-
kormányzata biztosította. 
A megvalósítandó műszaki tartalom kiválasztása során, kiemelt 
szempont a beruházás időtállósága. Az iskola hőközponti rend-

szere elavult, használhatatlanná vált. A jelenleg használatos ener-
giaforrások – mint, pl. a földgáz és az elektromos energia – ára, és 
jövőbeni áremelkedése a ma idejétmúlt technológiát rövid időn 
belül még elavultabbá és fenntarthatatlanabbá teheti, teszi.  
Az energetikai beruházás során bővítik a kazánházat, illetve az 
apríták tárolására egy földalatti 36,39m2-es apríték-tároló akna 
létesül. Az iskola és a tornaterem fűtésének biztosítására 1db 160 
KW teljesítményű faforgács tüzelésű kazán kerül beépítésre, a 
villamos energia felhasználás csökkentését a hálózatra kapcsoló-
dó napelemes rendszer telepítése teszi lehetővé. 132 db 240 Wp 
teljesítményű polikristályos napelem modult szerelnek fel. Azzal, 
hogy a földgáz helyett faforgácsból kerülne előállításra a fűtés-
hez szükséges hőmennyiség, a fűtési költség több, mint 50%-kal 
csökkenne, a villamos energia felhasználás éves szinten mintegy 
37.000-38.000 KWh-val lenne kevesebb. Az energetikai beruhá-
zás alapvető célja: a környezeti szempontok érvényesítése a gaz-
dasági fejlődésben. A konstrukció hozzájárul az üvegházhatású 
gázok kibocsátásának, valamint a fosszilis energiafelhasználás 
csökkentéséhez, a megújuló energiák használatának uniós köte-
lezettségvállalásának teljesítéséhez, az importfüggőség mérsék-
léséhez, továbbá az önkormányzati célcsoport energiaköltsége-
inek csökkentéséhez.A beruházás 2012. októberében fejeződik 
be, kivitelezője a Thermo Épgép Kft.

SAJTÓKÖZLEMÉNY 
2012.  06. 18.

2012. július
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ÓVODA

Az újhartyáni Gyermekvár óvoda az idei óvodai ballagási ün-
nepségét 2012. június 9-én rendezte meg, melyet részvételével 
minden évben megtisztel az ünneplő gyermekek családja és 
rokonsága, továbbá a Községi Önkormányzat képviseletében 
Schulcz József polgármester, Göndörné Frajka Gabriella jegy-
ző asszony, az Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola 
igazgatója Majer György és a jövendőbeli elsős tanító nénik,  in-
tézményünk hitoktatója Klemencz Tiborné Anikó.
Ismét lezártunk egy nevelési évet, az idén 43 nagycsoportos 
gyermeket indítottunk útra az iskola felé. Ballagás, búcsú alkal-
mával az ember mindig összegzést készít a múltról és egyben 
jövőbeli terveket is sző.
Igaz ez a most ballagó nagycsoportosokra, szüleikre, de rajtuk 
kívül három kedves kollégánkra is, akiktől ez alkalommal bú-
csút veszünk, hiszen Gál Józsefné Erzsi néni,
Kaldenecker Andrásné Ica néni és Serfel Józsefné Ella néni több mint 40 munkával töltött év után nyugdíjba vonul-
tak, akik több évtizeden át nevelgették, gondozták, tanítgatták helyes viselkedésre, tiszteletre az óvodás gyerme-
keket, úgy hogy az édesanyját nélkülözni kénytelen gyermek mellettük biztonságban, derűs légkörben tanult meg 
sok-sok szabályt, normát, értéket.
A munkájukat mérhetetlen kitartással, elkötelezettséggel, szeretettel végezték mindig, a szorgalom, fegyelmezett-
ség és pontosság jellemezte mind hármójukat. Elismerésre méltó munkásságot követően nyugdíjba vonulásuk al-
kalmából egy-egy csokor virággal búcsúztunk jó egészséget, boldog nyugdíjas éveket kívánva az intézményvezető-
ség a munkatársak az óvoda gyermekei nevében. 

K.I.

Búcsú a Gyermekvártól

Ballagási ünnepély

Hagyományok szerint ünnepélyes keretek között búcsúztattuk 
el nagycsoportosainkat 2012. június 9-én.
43 kisgyermek hagyja el az óvoda jól ismert biztonságot nyúj-
tó falait, az óvónéniket, dajkákat és kezdi meg ősszel az iskolai 
életet.
A nagycsoportosok a ballagási ünnepség alkalmával nívós év-
záró műsorral örvendeztették meg szeretteiket, vendégeiket, 
egy-egy mesejátékot adtak elő.
A gyermekek tudatos pedagógiai munka során jutottak el az is-
kolaérettségi szintre, kialakultak azok a kompetenciáik, melyek 
lehetővé teszik számukra a sikeres, eredményes iskolakezdést, 
iskolai életmódot.

Hogy zökkenőmentes legyen az óvoda-iskola átmenet, az elsős 
tanító nénik már februártól ismerkedtek a gyermekekkel, szü-
leik számára is előrevetítették az iskolakezdéssel kapcsolatos 
tudnivalókat.
Azt hiszem gazdag, értékes évet tudunk magunk mögött is-
mét.
Ezúton kívánunk minden családnak, hivatalos és civil partne-
rünknek kellemes, pihentető és élményekben gazdag nyarat!

Kecskésné Rizmajer Ildikó
 intézményvezető

2012. július
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ISKOLA

Tanévzáró az iskolában

„Ha a gyerekek toleráns légkörben élnek, 
 Megtanulnak türelmesnek lenni.

 Ha a gyerekek bátorítva élnek,
 Megtanulnak bizalommal élni. 

 Ha a gyerekek megdicsérve élnek,
 Megtanulják megbecsülve érezni magukat. ”

Fontosak ezek a tulajdonságok, hiszen csak ezek birtokában 
tudunk nevelni olyan tanulókat, akik majd az itt eltöltött isko-
lai évek után képessé válnak arra, hogy a megszerzett tudást 
alkalmazva boldog, kiegyensúlyozott, valamint a szó nemes 
értelmében sikeres emberekké legyenek. 
Az elmúlt év szeptemberében 210 gyermek családja tisztelt 
meg bennünket, pedagógusokat, hogy ránk bízta legféltettebb 
kincsét. Kollégáim nevében is mondhatom, hogy tudásunk leg-
javát adva törekedtünk arra, hogy ezzel a bizalommal ne éljünk 
vissza, és minden ránk bízott gyermek érezze meg a siker ízét 
egy-egy számára nehéznek tűnő feladat megoldása során. 
Mindnyájan nehéz, dolgos évet tudhatunk magunk mögött. 
Ez a bizonyítványokban olvasható jegyekből és szöveges érté-
kelésből, a versenyeken elért helyezésekből is kiderül. 

Ha vetünk egy pillantást a bizonyítványokba, az is egyfajta 
eredmény, az is egy összegzés. Elmondja, hogy a tanáraitok 
szerint – szerintünk – miként dolgoztatok. A bizonyítványnak 
van tétje. Ezt igazán ballagóink érzik, hiszen ennek segítsé-
gével lehet jelentkezni a középfokú oktatási intézményekbe. 
Érdemes tehát dolgozni azért, hogy a bizonyítvány jó legyen.

Talán a leglátványosabb lépéseket mégis elsőseink tették az-
zal, hogy a későbbi ismeretszerzés alapját, az olvasás techni-
káját elsajátították. 
Emlékszem, hogy az év elején megszeppenve álltak itt előt-
tem a sorban, szüleik tekintetét keresve, s a többség még ke-
veset tudott a betűk és számok birodalmáról. Mostanra már a 
legtöbb gyerekkönyvvel elboldogulnak.  Örülünk annak,hogy 
beilleszkedtek, feloldódtak.
Persze a többiek is joggal érezhetik azt, hogy ők is rengeteget 
fejlődtek az év során, hiszen az új ismeretek mennyiségében 
az idei esztendőben sem volt hiány.

A tanév zárásakor a legfontosabbnak azt tartjátok, hogy mi van 
a bizonyítványban. Ám ne feledjétek, mindig két dolog számít! 

Először is a tudás, amit megszereztetek, másodszor pedig a 
munka, amit elvégeztetek. Úgy gondolom, ennek a kettőnek 
az együttese segíthet hozzá Benneteket ahhoz, hogy megva-
lósíthassátok azokat az álmokat, amelyeket az életetek alaku-
lásáról szövögettek. 

Ugyanakkor a bizonyítványban nem látszódnak, de mégis ott 
vannak azok az élmények is, melyeket a tanórákon, a szüne-
tekben, a kirándulásokon, az osztályprogramokon együtt él-
tünk át.  Sok közös pillanat, melyekben nagyobb rész jutott a 
szépnek és egy kisebb a konfliktusoknak. 

A 2011/2012-os tanév a mai nappal ér véget és ez egyben 
életünk egy újabb szakaszát is lezárja. Egy évfolyamtól most 
elköszönünk. A ballagáson már elbúcsúztunk tőlük, így most 
mindössze sok szerencsét szeretnék kívánni mindahhoz, amit 
maguknak megálmodtak, s amire felkészültek. 

A végzős diákok közül 9-en gimnáziumban, 5-en szakközépisko-
lában és 6-an szakiskolában folytatják tovább a tanulmányukat.
Kiemelkedő eredmények az év során:
Zrínyi Ilona matematika verseny megyei fordulójában több 
száz versenyző közül 37. Mészáros Gergő 8.o.
Megyei alapműveleti matematikaverseny: 1. Tóth Márton 7.o.  
5. Nagy Albin Márton 8. o.
Apáczai Kiadó komplex levelező verseny országos döntője:  5. 
Rimanóczy Péter 5.o.
Diákolimpia országos döntőjébe jutott Fajth Ádám

Majer György

2012. július
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8 ÉV KÖZÖSSÉGI MUNKA

„Tégy meg minden jót, ami tőled telik,
Amilyen eszközzel csak tudod,
Amilyen módon csak tudod,
Ahol csak tudod,
Akivel csak tudod,
Ameddig csak tudod.” 

Ezek a sorok tükrözik azt az energiát, erőt, ami-
lyennek mi Fajthné Kőnig Klárit megismer-
tük, aki nyolc nevelési éven át irányította az 
újhartyáni óvoda Szülői Közösségét. Fáradha-
tatlan, lelkes, derűs embert ismerhettünk meg 
benne, aki felmerülő probléma esetén mindig a 
megoldást, a lehetőségeket is látta... Köszönjük 
Klárinak, hogy kitartó erővel és lelkesedéssel 
tevékenykedett hosszú éveken át az újhartyáni 
óvodásokért képviselve és összefogva a minden-
kori szülőket. Tiszte az is, hogy a 2007-ben meg-
született kezei között az óvodánk alapítványa, 
melyben kuratórium elnöki feladatokat lát el.   
Az óvoda alapítványa óriási lehetőségeket nyújt 
az intézményt használók számára. Óvodai balla-
gásunk alkalmával Kláritól is elbúcsúztunk, nem 
lesz már a szülői közösség tagja, hiszen az idén 
kisebbik gyermeke is elballagott. 
A ballagási ünnepség alkalmával a hála és szere-
tet szavaival köszöntük meg a közösségért vég-
zett munkáját és adtuk át emlékül ajándékunkat. 

K.R.I.

2012. július

Aranydiplomás életút...

Majer Györgyné (Rózsi óvó néni) 50 évvel ezelőtt, 
1962. szeptember 27-én kapta meg a Kecskeméti 
Felsőfokú Óvónőképző Intézetben az oklevelét. 
Kökényesi Imre – hajdani igazgató – felkérésére 
kezdte meg munkáját az újhartyáni óvodában, 
mint alkalmazott. Az óvoda ebben az időben 
még az iskolához tartozott.
1959-től 1976-ig dolgozott itt, 1963-tól, mint 
óvodavezető. Később Budapesten folytatta 
munkáját szintén vezető óvónőként, egészen 
1997-ig, nyugdíjba vonulásáig. 
Budapesten, a Magyar Posta óvodáiban dolgo-
zott, itt is vezetőként. 1979-ben vezérigazgatói 
elismerésben részesült, 1982-ben kiváló mun-
kájáért kitüntetést kapott, majd 1987-ben a 
Magyar Posta elnöki dicséretét vehette át. Nyug-
díjba vonulása óta Újhartyán kulturális életében 
tevékeny részt vállal. Alapítója és szervezője az 
Irodalmi és Helytörténeti Társas Körnek, a Pátria 
énekegyüttes tagja.

Az arany oklevélhez gratulálunk.
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KULTÚRA

Két kulturális eseményről számolok most be a sok közül, az 
egyikre felkértek, a másikat magam hoztam ide az oldalra. 
Egyik sem élménybeszámoló, előtte állunk mindkettőnek az 
írás születésének pillanatában. A Múzeumok éjszakájának tí-
zedik rendezvénysorozata az egyik, a nagy Munkácsy kiállítás 
lenne a másik. Ez utóbbival kezdem, mert erről praktikusan is 
értelme van értekezni, hisz a lapunk megjelenését követően 
az olvasó eldöntheti, hogy – ha netán felkeltettem az érdek-
lődését – elmegy és megnézi a kiállítást, míg a Múzeumok 
Éjszakája addigra már egy lezajlott esemény csupán. Kezdem 
azzal, hogy június 12-én felállították Munkácsy Mihály hatal-
mas remekművét, a több mint 7 x 5 méteres, közel 300 kiló 
súlyú Golgotáját Szegeden. A táblakép kifeszítésében, a szál-
lítással járó apró sérülések kijavításában 5 restaurátor és még 
legalább ennyi szakember dolgozik, hogy a június 23-án nyíló 
Munkácsy kiállításon ott legyen a magyar géniusz többi alko-
tása közt. Megjegyeznék mindenféleképp annyit e kép tag-
lalásának bevezetőjében, hogy Krisztus golgotai arca az eu-
rópai művészet egyik leggyakoribb témája. Nem akármilyen 
előfutára van épp a magyar képzőművészetben, mégpedig a 
közel négyszáz évvel korábbi M. S. mester Kálváriája c. festmé-
nye, amely az európai festészetben kihagyhatatlanul jelentős 
helyet foglal el. Ez a (kora?)-reneszánsz kép az elköszönő kö-
zépkor egyik legszebb darabja, nemzeti büszkeségünk, félek 
mégis, hogy kevésbé ismerik hazánkban mint külhonban. 
Művészettörténetet is tanítva nem tudom kihagyni azt a mon-
datot, hogy a középkor művészete azzal megy át az őt követő 
generáció korába, hogy az addig a keresztény hit terjesztését 
vállaló európai művészet tárgya kibővül az ember világi életét 
bemutató életképekkel, hogy témaválasztásában megjelenik 
az emberi lét mindennapjainak  bemutatása, feltárása. A kö-
zépkor képzőművészete persze nem csak témájában, de mód-
szerében is változik, amennyiben kiteljesedik a megrajzolt tér 
a mára már nagyon ismert perspektívájában. Cranachtól a már 
- mondjuk a következő évszázad és korszak talán legnagyobb-
jáig – Rembrandtig Krisztus golgotai arca többször megjelenik 
a vásznakon és falakon, e folyamat fenntartásának egyik alap-

motívuma  M. S. mester Kálváriája is. A 20. századi Salvador 
Dalival is továbbélő modern Krisztus-ábrázolásig pedig Mun-
kácsy Golgotáján keresztül visz az út. A Golgota mellett a kiál-
lításon szerepel a kedvenc Munkácsy képem is, az Ásító inas, 

és elnézést a kimondottan személyes megjegyzésért, ugyanis 
ezt én Másító inas címekkel – Máté fiam ásításait megörökítve, 
az ásítás és a kiáltás mozdulatában rejlő hasonlóságot vizsgál-
va, rögzítve – többször megfestettem az elmúlt évtizedekben. 
Végül is 41 Munkácsy alkotást láthat az odalátogató, szerin-
tem fantasztikus élmény lesz annak, aki ellátogat a Szegedi 
Múzeumba ezért. A másik beharangozott eseményről, a Mú-
zeumok éjszakájáról néhány érdekes és jellemző adattal szol-
gálnék befejezésül. Magyarország 278 – mintegy száz fővárosi. 
a többi vidéki – helyszínén 218 intézményben zajlik szombat 
délutántól vasárnap hajnalig ez a képzőművészetnek szentelt 
éjszaka, de egy időben koncertek és egyéb kapcsolódó prog-
ramok is biztosítják a jó hangulatot a „kulturális” turizmussá 
fejlődött eseményen.
2012. 06. 16.

Závodszky Ferenc

2012. július

Gondolatok a „Golgotáról”...

Závodszky Ferenc „Másító inas” c. festménye

Munkácsy M. Golgota
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NAGyCSALÁDOSOK

Már a felsorolásszerű címből is látszik, hogy igen mozgalmas időszak áll 
mögöttünk. A Nagycsaládosok Újhartyáni Szervezete 2012-ben is meg-
tartotta Családi Nap elnevezésű szigorúan NEM zártkörű összejövetelét..
Május 15. A Család Nemzetközi Napja! Idei szabadtéri programunkat en-
nek jegyében rendeztük meg.
A család azt jelenti, megosztjuk egymással hibáinkat, a tökéletlensége-
inket és az érzéseinket, miközben nem szűnünk meg szeretni egymást.
 A családról, mint ösztönző erőről,biztos hátérről, menedékről, energia-
forrásról szólt kis műsorunk. A család az a közösség, amely a legkilátás-
talanabb helyzetekben is megtart, tékozló fiakat is visszafogad.  Ez volt 
a légyege gyermekeink és felnőtt fiataljaink által előadott műsornak. A 
megemlékezés közben meglett férfiak szeme sarkában is megcsillant 
egy-egy könnycsepp, amikor köszöntöttük 25. házassági évfordulójukat 
idén ünneplő Krizsán és Petrányi házaspárt. Természetesen ez a nap a 
jókedvről, gondtalan szórakozásról szólt. Az elmaradhatatlan szabadtéri 
főzőcske mellett sok játéklehetőség, íjászat, lovaglás állt az egyesületi ta-
gok és meghívott vendégeink rendelkezésére. A Horka íjászok bemuta-
tója idén is lenyűgözte a több mint 100 résztvevő apraja nagyját. 
Bár az időjárás nem mindig igazolta ezt, de az idei Pünkösd már a nyár 
előszobája volt. A Falunap és a Gyermeknap is az idei évben Pünkösd 
vasárnapra esett. Jelentem mi mindkettőre készültünk.
Nagy örömünkre ebben az évben nyertünk az Élelmiszerbank által ki-
írt „Terülj, terülj asztalkám” pályázaton. Gyermekeink sok édességet és 
tartós élelmiszereket tartalmazó csomagot vehettek át sátrunknál a 
Falunapi műsor kezdete előtt. A falunap keretén belül Gyermek-kert ját-
szóteret rendeztünk be a kilátogató kisebb nagyobb gyermekek részére. 
Bátran írhatom a nagyobb jelzőt, hiszen az asztaliteniszt előszeretettel 
látogatták a tinik, sőt még felnőttek is. De boldogan koronázták és ko-

ronáztatták királylánnyá és királyfivá magukat az óvodások, kisiskolások 
Pünkösdi királykoronázó játéknál. Toldi kései leszármazottai a bajvívó ge-
rendán mérték össze erejüket, habár nehéz volt eldönteni ki győzött, de 
a gyerekek élvezték. A „csirke a levesbe” nevű játék bizonyult a legnehe-
zebbnek, sokan próbálkoztak, de csak keveseknek sikerült tálba juttatni 
a csirkét. Ezek a népi ügyességi játékok, amiket fiatal egyesületi tagjaink 
készítettek szülői útmutatás alapján, elnyerték a gyermekek tetszését.  
A homokozó, a csúszda, valamint az ugráló szintén nagy népszerűség-
nek örvendett.
Mire ez az írás megjelenik, már jócskán benne járunk a nyárban, kitört a 
vakáció, kirándulunk, pihenünk s fogyasztunk az eddiginél is több folya-
dékot. /ez nagyon helyes, mert szervezetünknek napi 2-2,5 l folyadékra 
van szüksége/Ezért gyűlnek a palackok a háztartásokban, amiket sokan 
kitesznek, hogy a szelektív hulladékgyűjtés során a megfelelő helyre jut-
tassuk azokat. Nagyon sokat segítenek nekünk, ha összetaposva gyűjtik 
össze. Köszönet azoknak, akik eddig is így tettek és azoknak is akik csak 
ezután teszik ezt meg. Várjuk a segítőkész fiatalokat a gyűjtési napokon 
a taposásra, és a különböző műanyagok szétválogatására.
A nyár folyamán „Kalandra fel” parti keretében a nyuszi váró partihoz ha-
sonló gyermekprogramokat tervezünk, ahová várunk kicsiket-nagyokat 
szülőkkel vagy egyedül.
/programokról-plakátokról értesülhetnek/ 
Kívánok mindenkinek jó pihenést, utazáshoz nyaraláshoz jó időt, és kel-
lemesen eltöltött szabadságot családdal, barátokkal, otthon a kertben 
sütögetve vagy idegen tájakon barangolva egyaránt.

Aláírásból lehet válogatni: Fajt Andrásné vagy Futura Kati vagy Egyesü-
leti Nagymama

A család, mint ösztönző erőnk.      Családi nap - Gyermeknap  -  Falunap

2012. július
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SPORT

Szurkolj, ne szitkozódj!
Az Újhartyáni ISE felnőtt labdarúgó csapata a megye I/B. déli 
csoportjában a nem túlhízelgő 9. helyen végzett. A tavaszidényt 
azzal a céllal indítottuk, hogy a felnőtt csapatban minél több ifi 
korú játékos kapjon lehetőséget. A hazai mérkőzések folyamán 
egyes „szurkolóink” (???) nem, hogy buzdítással segítették volna 
fiataljainkat, hanem nyomdafestéket nem tűrő szavakkal illették 
őket. Véleményem szerint ilyen szurkolói „segítségre” nem tarta-
nak igényt játékosaink.
A hazai szerepléseinkkel ellentétben, idegenben – ahol tizen-
négy pontot gyűjtöttünk a hazai hárommal szemben! - jobban, 
felszabadultabban játszott csapatunk. Talán, mert nem volt a fi-
úkban a kötelező győzni akarás.
U 19-es csapatunk – Monori Zsolt irányításával – sajnos gyenge 
idényt tudhat maga mögött. Kevés hazai játékosunk lévén, kény-
telenek voltunk a környező településekről játékosokat igazolni, 
és az ők beépítése sem volt egyszerű feladat, de folyamatosan 
folyik a csapat kialakítása.
U 7-9-11 csapataink szorgalmasan vesznek részt a Bozsik progra-
mokon - Schilingerné Budai Zsuzsa, Ledő László és Monori Zsolt 
vezetésével - több, kevesebb sikerrel. 
Június 17-én vezetőségi ülést tartottunk, ahol az eddig felnőtt 
csapatot edző Kaszás József helyett – aki lemondott – Ledő Lász-
lót választottuk meg. Reméljük, hogy az átszervezett 2012/13-as 
bajnokságban minden csapatunk jól fog szerepelni. Tehát, szur-
koljunk!

HAJRÁ HARTYÁN!

A bajnokság végeredménye:

1. Halásztelek FC
2. Ráckeve VAFC
3. Tápiómetáll-Tápiószele SE
4. Dabas-Gyón FC
5. Nagykáta SE
6. Szentmártonkáta SE
7. Tápiógyörgye
8. Pereg SE
9. Újhartyán ISE SE
10. Dömsödi SE
11. Taksony SE
12. Legea-Gyál BKSE
13. Délegyháza KSE
14. Hernád SE
15. Fer-Al-Ko Kiskunlacháza
16. Szabadnapos

Góllövőlista végeredménye:
1. Wrábel József Dabas-Gyón 30 gól
2.  Cserna Gábor  Ráckeve VAFC 29 gól
3. Liszkay Gábor Halásztelek FC 27 gól
9. Kaszás József Újhartyán ISE 13 gól

Hermann József
Alelnök

2012. július
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HORKA TÁBOR

2012. július

Végre itt a nyár, közeledik idén is a Horka íjászai nomád tábora, 
melyet már nagyon várunk. A tavalyit is nagyon élveztük. Tizen-
öten voltunk gyerekek, legtöbbünk ott ismerkedett meg először 
az íjászattal és a többi régi fegyverrel. A helyszín a Benő tanya volt, 
ahol felállítottuk a jurtát, és az éjszakákat is ebben töltöttük. A tá-
borban a legtöbbször íjászkodtunk, ha kellett, ha nem. Többen 
kedvet is kaptunk hozzá, a csapatba is beléptünk. Az utolsó nap 
bemutatót tartottunk a szüleinknek, mely nagyon jól sikerült.
íjászversenyeken is jártunk a nyáron, ahol több szép sikert elér-
tünk, többen felálltunk a dobogóra is. A Somogyország-Boronka 
nevű verseny helyszínét úgy választottuk ki, hogy lehetőségünk 
volt előtte egy egész napos balatoni fürdőzésre Balatonbogláron.
Közben jutott időnk egy bemutatóra is. Az újhartyáni motorosok 
jóvoltából a bátonyterenyei motoros találkozón mutatkoztunk 
be, és töltöttünk el egy kellemes hétvégét.

A táborban és azóta megszerzett tudásunkat sok helyen be-
mutattuk fesztiválokon, motoros találkozókon, falunapokon 
Tápiószelétől Bátonyterenyén át Fótig. Jól éreztük magunkat a 
nagycsaládosok családi napján és az asztalitenisz szakosztály 
találkozóján is. Büszkék vagyunk rá, hogy az elmúlt egy év fo-
lyamán számos versenyen értünk el sikereket:

2012. májusában 80 induló között a Horka íjászai volt a legné-
pesebb csapat 12 indulóval a Táborfalva Hagyományőrző íjász 
Egyesület íjászversenyen, és hat helyezést értünk el:

Mini kategóriában 1. helyezett Éger Álmos Regő, 2. helyezett 
Szurcsik Ákos; Gyerek fiúk között 1. helyezett lett Szórád Ri-
chárd; Gyerek lány kategóriában 2. helyezett Botlik Fanni; Ifi fiúk 
között 2. helyezett lett Petrányi Ádám, és 3. Botlik Róbert.

Idén februárban a kiskunfélegyházi Turul Koppány íjászai Ha-
gyományőrző Egyesület XX. íjászversenyén közel 150 indulóból 
a Horka íjászai közül kategóriájában Hornyák Richárd 1. helye-
zett, Botlik Fanni 3. helyezett, Petrányi Ádám és Szórád Richárd 
4. helyezett és Schmitter Attila: 5. helyezett lett.

Tavaly ősszel a Csodaszarvas Rege hagyományőrző íjászverse-
nyen kategóriájában második lett Hornyák Richárd, harmadik 
Hornyák Tamás és első Keindl György.

Tavaly nyáron a III. Somogyország-Boronka történelmi versenyen 
első helyezett lett Petrányi Ádám, második Szórád Richárd és har-
madik Hornyák Richárd.

Az idei tábor július 4-7 között lesz, következő nap 8-án pedig 
megszervezzük második országos versenyünket a Benő Tanyán, 
melyre mindenkit szeretettel várunk!

Petrányi Ádám
Szórád Richárd

Horka Ifjú Íjászai

Hírek a „Horka Íjászai” jurtája környékéről
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AUSZTRIA

Ausztriai Tábor 2012. május 20-26.

2012. július

Az Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola 13. alkalom-
mal szervezte meg az ausztriai nyelvi táborát, melyen ebben az 
évben 31 lelkes tanuló vett részt. Az utazásunk célja a nyelvta-
nulás mellett a páratlan szépségű Karintia megismerése volt.
A hosszú és kimerítő buszozás ellenére mindenki nagy lelke-
sedéssel indult el az első napi, immár hagyománnyá vált esti 
kirándulásra, ahol „kicsik” és „nagyok” együtt élvezték a gyö-
nyörű környezetet, együtt rohangáltak a búzamezőben és az 
erdőben. Az idén a megszokott esti túrákon kívül sikerült új 
hagyományt is teremtenünk, ugyanis egész héten egy jó kis 
esti zumbával zártuk a napot. Másnap az anyanyelvi tanárok 
által vezetett játékos nyelvóráink után Hochosterwitz közép-
kori várát másztuk meg 14 kapun keresztül, majd St. Veit vá-
rosában jártunk. A harmadik napon Ausztria legmagasabb 
vízesését tekintettük meg, valamint egy kisvonattal jártuk 
körbe a környező alpesi tavakat. A következő napon Maria 
Wörthbe utaztunk, ahol miután megtekintettünk egy gyö-
nyörű templomot:”Ausztria Tihanyát”, egy luxus-hajóutazás 
keretében körbeutaztuk a csodálatos Wörthi-tavat. Csütörtö-
kön mindegyik csoport előadta kis produkcióját, melyekre a 
német órákon készült. Ezután mindenki nagy örömére egy ka-
landparkban szórakoztunk, majd a Kopleiner See partján sé-
táltunk, mi nagyobbak térdig bele is merészkedtünk Ausztria 
legmelegebb fürdőtavába, ám nekünk „nagyoknak” ez még 
nem volt elég, ezért nyolcan a szállásunk partján fekvő Turner 
See-ben úszkáltunk. De ez a nap rejtett még más izgalmakat 
is, Adrien néniék egészen véletlenül az esti sétánkon egy „iga-
zi boci” születését is nyomon követhették. A hazautazás előtti 
napon Klagenfurt volt az úti cél. Karintia fővárosában az egész 
világot be tudtuk barangolni a „Minimundusban”,ahol a világ 
több mint 200 nevezetességének kicsinyített mása látható. A 
hét egyik legérdekesebb programja után egy Aquaparkban 
töltöttük el a délutánt. 

Sajnos elérkezett az utolsó nap és fájó szívvel, de haza kellett 
utaznunk. Nekem, mint hatszoros visszatérőnek az idei utazás 
is, mint eddig mindig felejthetetlen élményeket adott. Remé-
lem, hogy jövőre is ilyen kellemes élményekkel térünk haza!   



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

OTP Bank: 11742032-15391236-07180000 
Köszönjük!

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


