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Závodszky Ferenc  képzőművész 
2018.-ban „Újhartyánért „kitüntető címben részesült. 
A díj ünnepélyes keretek között került átadásra Újhartyánban augusztus 31-én.
(17.oldal.)
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Hartyánfeszt – 2018
Az idei esztendőben 12. alkalommal rendeztük meg a 

Hartyánfeszt, kulturális és gasztronómiai fesztivált. Az évek 
alatt a kitűzött cél nem változott: az itt élő közösség elevenen 
élje meg sváb hagyományait, a zene-, a tánc-, a gasztronó-
mia, valamint az e köré szerveződő programokkal Magyar-
ország egész területéről csábítsa a településre a látogatókat.

Az elmúlt évek forgatókönyvéhez hasonlóan a civil szer-
vezetek sátrai, színes felvonulás és színpadi produkciók vár-
ták a vendégeket.  A színpadon a nemzetiségi óvoda és isko-
la csoportjai léptek fel elsőnek. Igazi kihívás ez a szereplők 
és a tanárok számára, hiszen alig két hét áll rendelkezésükre, 
hogy a nyári pihenés során elfelejtett lépéseket, koreográfi át 
felelevenítsék. A helyi fi atalokat a Taksonyból érkező fi atal 
táncosok, valamint zenészek követték. A délután folyamán 
a téren a Presszo Band zenészei igazi sramli zenével csá-
bították a vendégeket egy kis mulatozásra. Egy rögtönzött 
táncház keretében, Majer György vezetésével, bárki elsajá-
títhatta a „Hartyáni táncok” alaplépéseit.

A színpadi fellépők sorát Rúzsa Magdi élőzenekari kon-
certje zárta.

A civil szervezetek sátraiban a helyi gasztronómia jeles 
képviselői, a hercel, a cimetkrofni, a babostészta is kép-
viseltették magukat. Természetesen a helyi termelők is 
megjelentek. Az őrségi recept alapján készülő tökmagolaj, 
vagy a kézműves sör már legalább olyan fontos kelléke a 
Hartyánfesztnek, mint minden más.

Az önkormányzat sátrában, ahogy azt már megszokhat-
tuk, Streifer András vezetésével készült az étel. 

Művészeti kiállítások is kísérték a rendezvényt. 
A Tájház pincéjében Czóbel Mariann és Kőrös Sára 
tűzzománcművészek kiállítása volt látható a P.A.G. Stúdió 
szervezésében. A Pinceklubban a helyi nemzetiségi iskola 
művészeti növendékeinek alkotásaiból kaphattak ízelítőt a 
látogatók. Radóczy Károly tanítványainak munkái az idei 

esztendőben is megtöltötték a teret, mosolyt és büszkeséget 
csaltak a szülők és látogatók arcára. És persze nem mehet-
tünk el Surman Edit keramikus sátra mellett sem úgy, hogy 
ne vettük volna észre tárgyaiban a múlt újjászületését. Régi 
és új, múlt és jelen egyidőben való bemutatása jó példa arra, 
hogyan tudjuk megőrizni, aktualizálni értékeinket. 

TA        
/fotók : Kollár Mihály és drszix. 
További fotók a 18-19.oldalon /
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Városunk ipari parkjában 2018. szeptember 14-én tették 
le a svájci tulajdonú Rehau-Automotive vállalatcsoport 
felépülő autóalkatrész-gyártó üzemének alapkövét. Az 
ünnepségén részt vett és beszédet mondott Szijjártó Péter 
külgazdasági és külügyminiszter, Markus Grundmann, a 
Rehau vezérigazgatója, valamint Pogácsás Tibor, a Bel-
ügyminisztérium államtitkára, országgyűlési képviselőnk.

Az ünnepélyes alapkő-letételen a kormány képviseleté-
ben Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter stra-
tégiai együttműködési megállapodást írt alá a Rehau-val, 
és elmondta, hogy a 652 munkahelyet teremtő 40 milliárd 
Ft-os beruházáshoz a magyar állam 7,1 milliárd Ft vissza 
nem térítendő támogatást adott.

Beszédében kiemelte, hogy a cég 40 milliárd forintos 
magyarországi beruházásával csúcstechnológiás gyártási 
technológiával állít elő műanyag gépjármű lökhárítókat, és 
652 új munkahelyet létesít.

Hozzátette, stratégiai megállapodást a kormány csak 
olyan cégekkel köt, amelyek tevékenysége kimutatható a 
magyar nemzetgazdaság szempontjából. Eddig 78 vállalat-
tal írt alá a kormány stratégiai együttműködési megállapo-
dást - fűzte hozzá a miniszter.

Markus Grundmann vezérigazgató kiemelte, hogy az 
építkezés maga néhány héttel ezelőtt kezdődött el, s máris 
nagyon látványos az előrehaladás. Beszédében elmondta, 
hogy a Rehau új üzemében lakkozott külső alkatrészeket, 
például lökhárítókat és légterelőket gyárt majd. Összesen 
mintegy 150 millió eurót szánnak az építkezésre, a beépített 
terület nagysága 63 ezer négyzetméter lesz. A munkálatok 
márciusban kezdődtek és 2019 áprilisában fejeződnek be.

A tervek szerint jövő ilyenkor indul majd meg a terme-
lés, de teljesen csak 2021-re épül fel a 63 000 négyzetmé-
teres gyár, amellyel kapcsolatban még megjegyezték azt 
is, hogy a 400 000 négyzetméteres telken még marad hely 
a kapacitás későbbi megduplázására is, ha arra szükség 
lesz. 

Markus Grudmann hozzátette, hogy ez lesz a Rehau 
legmodernebb technológiával felszerelt üzeme. Külön kö-
szönetet mondott a Nemzeti Befektetési Ügynökségnek 
(HIPA) a támogatásért, akik nélkül a projekt nem jöhetett 
volna létre, valamint Újhartyánnak, hogy itt valósíthatják 
meg bővítésüket.

Az itt épülő komplex gyárat műszaki és technológiai 
feladatait tekintve a Mercedes kecskeméti létesítményéhez 
lehet hasonlítani, benne műanyag szerkezetű autóipari ter-
mékek gyártása folyik majd neves márkák számára. Ennek 
megfelelően a komplexumban megtalálható lesz fröccsön-
tő- és festőüzem, összeszerelő üzem, logisztikai háttér, iro-
daépület, öltözők, étterem, valamint mindezek kiszolgáló 
egységei. Jelentősek a külső létesítmények is, azaz a telken 
belüli úthálózat és parkolórendszer.

T.A. 

Letették a Rehau új üzemének alapkövét

Fotók: Dernovics Tamás,”Be The Brand„ és drszix.
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BETEKINTÉS A KÉPVISELŐTESTÜLET MUNKÁJÁBA

2018. június 6-án :
– Az önkormányzat úgy döntött, hogy a Településren-

dezési eszközök módosítása, a tervezett bölcsőde kapcsán 
lefolytatott partnerségi egyeztetési eljárást lezárja, és azt Fő-
építészi javaslat alapján elfogadja.

2018. június 21-én:– az önkormányzat úgy döntött, hogy  
a Rendezési Tervben az Újhartyán 493 /50 , 51, 52,53 hrsz-ú 
GKSZ övezeti besorolású területeket, Ff-2 övezetbe sorolja, 
és átvezetteti a rendezési tervében

– az önkormányzat elfogadta a Dabasi Család – és Gyer-
mekjóléti Szolgálat és Központ 2017. évi Újhartyánban vég-
zett tevékenységéről szóló beszámolót

– az önkormányzat úgy döntött, hogy a Magyarország he-
lyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
13. § (1) 19. pontjában részletezett hulladékgazdálkodási 
közfeladat ellátására vonatkozó feladat és hatáskörük átru-
házását az Érd és Térsége Regionális Hulladékgazdálkodási 
Önkormányzati Társulástól 2018. június 30. nappal vissza-
vonja, továbbá kezdeményezi az Érd és Térsége Regioná-
lis Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulásból való 
2018. december 31-i nappal történő kiválását. 

– az önkormányzat úgy döntött, hogy a az Újhartyán Vá-
ros Önkormányzat és a DTKH Nonprofi t Kft. közötti Köz-
szolgáltatási Szerződést a település hulladék begyűjtésére, 
szállítására és a hulladék kezelésére vonatkozó önkormány-
zati közfeladat ellátására vonatkozóan az előterjesztés sze-
rint elfogadja. 

– Újhartyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
úgy döntött, hogy 2018. évben Újhartyánért kitüntetést az 
alábbi magánszemély részére adományozza: Závodszky Fe-
renc  képzőművész. 

– Újhartyán Város Önkormányzatának Képviselő-testüle-
te úgy döntött, hogy a pedagógusi életpálya elismeréseként  
pedagógus díjat alapít, melyet beépít a 6/2000 (V.08.) számú 
rendeletébe. 

– Újhartyán Város Önkormányzatának Képviselő-testü-
lete úgy döntött, hogy módosítja az Újhartyánért kitüntetés 
alapításáról és adományozásáról szóló 6/2000.(V.08.) sz. 
Önkormányzati rendeletet azzal, hogy az Újhartyánért ki-
tüntetés 2 évente osztható ki. 

- Az Önkormányzat az Egészségház bővítés, felújítás tár-
gyú Pályázatos projekthez szükséges saját erőt  az Újhartyán 
Város Önkormányzat 2018. évi költségvetés tartalékkeret 
terhére biztosítja. 

– az önkormányzat úgy döntött, hogy a egyetért az 
Újhartyán Közbiztonságáért Közalapítvány által megálla-
pított  a riasztó távfelügyeleti szolgáltatási díjával, amely 
2018. július 1-től 2000 Ft/hó. 

– az önkormányzat úgy döntött, hogy a az Újhartyán 
Egyesített Művelődési Intézményei elnevezésű intézmény-
nél 2 fő létszámbővítést engedélyez. 

– az önkormányzat úgy döntött, hogy a hogy 1-1 db fek-
vőrendőr elhelyezését engedélyez a Gödör és a Petőfi  utcák-
ban az óvoda közelébe.

– az önkormányzat úgy döntött, hogy a bizottságot állít 
fel a játszótéri elemek és helyek kialakításához. 

2018. július 17-én:
-Újhartyán Város Önkormányzata egységes rendeletet 

hozott a kitüntetések alapításáról és adományozásáról, mely 
rendelet megtekinthető a www.ujhartyan.hu oldalon . A rész-
leteket a 10/2018.(VII.18.) sz rendelet tartalmazza

– az önkormányzat úgy döntött, hogy a jelenlegi műkö-
dő egészségház felújítására 10 M Ft keretösszeget biztosít a 
2018. évi költségvetés tartalékkeret terhére.

– az önkormányzat úgy döntött, hogy pályázatot nyújt 
be a Pénzügyminisztérium Kerékpárutak szilárd burkolat-
tal történő kiépítésének, felújításának és korszerűsítésének 
támogatása Pest megye területén című pályázatra. A pályá-
zati kiírás kódja: PM_KEREKPARUT_2018 pályázatra. 
Újhartyán központjától a Dabasi szőlők elnevezésű telepü-
lésrészig.

– az önkormányzat úgy döntött, hogy  megvásárolja az 
újhartyáni 279 hrsz-ú, kivett lakóház és udvarként megne-
vezett, 1122 m2 nagyságú belterületi ingatlant, természetben 
Újhartyán, Fő u. 61.  ingatlant, területfejlesztés céljából.

– az önkormányzat úgy döntött, hogy az Újhartyáni Né-
met Nemzetiségi Általános Iskola udvarának felújítására 12 
M Ft-ot, valamint az étkező épületének renoválására 3 millió 
Ft-ot biztosít a 2018. évi költségvetés tartalékkeret terhére. 

– az önkormányzat úgy döntött, hogy  a települési önkor-
mányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcso-
lódó kiegészítő támogatásáról szóló pályázati kiírás alapján 
a pályázatot benyújtja, és a pályázathoz szükséges 304 800.- 
Ft önerőt a költségvetéséből biztosítja, a 107060-1 egyéb 
szociális pénzbeli és természetbeni ellátás K48/32 termé-
szetbeni szociális ellátás rovat terhére.  Újhartyán Város 
Önkormányzata vállalja, hogy a szociális tűzifában részesü-
lőtől ellenszolgáltatást nem kér.

2018. augusztus 31-én:
- az önkormányzat ünnepi testületi ülés keretében átadta 

az Újhartyánért kitüntető díjat Závodszky Ferenc Újhartyáni 
lakos részére.

2018. szeptember 17-én :
– az önkormányzat úgy döntött, hogy a Bölcsőde meg-

valósítása érdekében hitelt vesz fel, és elindítja a feltételes 
közbeszerzési eljárást az építésre.

- az önkormányzat településfejlesztési megállapodást köt 
a REHAU Kft-vel az ipari park útjának tovább építésére.

– az önkormányzat úgy döntött a Fitnesz játszóteret épít 
ki a Presszó térre, és megrendeli az elemeket és a kiépítést.

Újhartyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete, az előző újság megjelenésétől 
4 alkalommal tartott testületi ülést, ahol az alábbi  döntések születtek: 
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– az önkormányzat úgy döntött, hogy lebontja a megvásá-
rolt Fő u. 61. épületet, területrendezés, esetleges lakóingat-
lan kialakitása céljából.

– az önkormányzat elfogadta a külterületi közutak nyertes 
pályázatának műszaki tartalom csökkentését, és megépíti a 
Halastóhoz vezető Határ utat. 

– az önkormányzat pályázatot nyújt be  a Kulturális tele-
pülés díj megszerzésére.

- az önkormányzat a Pest megyei kitüntető díjra, az év  
sportolója kategóriában, Hölle Martin világbajnok fogathaj-
tót jelöli.

- az önkormányzat a jogszabályoknak megfelelően dön-
tést hozott arról, hogy csatlakozni kíván a hátrányos szociá-
lis helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási ta-
nulmányokat kezdő fi atalok támogatására létrehozott Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 
2019. évi pályázati fordulójához.

Schulcz József polgármester

Tisztelt Adózók!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy az önkormányzathoz a 

2018. évre fi zetendő adókról :
Gépjárműadó második félévi részletének befi zetési határ-

ideje: 2018. szeptember 17.        Számlaszáma: 65500068-
00057347-51150136

Helyi iparűzési adóelőleg második félévi részletének 
befi zetési határideje: 2018. szeptember 17.  Számlaszám: 
65500068-00057347-51150057

Magánszemélyek kommunális adója második félévi 
részletének befi zetési határideje: 2018. szeptember 17.                                                                                                                                      
Számlaszám: 65500068-00057347-51150026

Építményadó második félévi részletének befi zetési határ-
ideje: 2018. szeptember 17.        Számlaszáma: 65500068-
00057347-51150002

Telekadó második félévi részletének befi zetési határideje: 
2018. szeptember 17.                      Számlaszáma: 65500068-
00057347-511500019

Az értesítésben közölt fi zetendő adót a Pátria Takarékszö-
vetkezet Kirendeltségén lehet befi zetni.

Késedelmes fi zetés miatt felszámított pótlékot a 65500068-
00057347-511500071 számú Pótlék számlára, a kiszabott 
bírságot a 65500068-00057347-511500064 számú Adóbír-
ság számlára kell megfi zetni. Az adófi zetési kötelezettséget 
a fenti számlaszámokra utalással továbbra is teljesíthetik. 
Méltányosságból kapott fi zetési könnyítés esetén értelem-
szerűen a vonatkozó határozatban foglaltak érvényesek. 

A határidőre történő befi zetések elmulasztása esetén vég-
rehajtást kezdeményezünk (inkasszó, munkabérből való le-
tiltás, stb.), illetve a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXX. 
törvény értelmében a gépjárműadó tartozás esetén az Adó-
hatóság intézkedik a gépjármű forgalomból történő kivoná-
sáról. 

Amennyiben az adófi zetéssel kapcsolatban bármilyen kér-
désük, problémájuk merül fel, úgy a Polgármesteri Hivatal 
Adóügyi ügyintézőjét kereshetik személyesen,v. telefonon 
(29/573-552) vagy e-mailben (ado@ujhartyan.hu).

GFG. 

Minden, amit a 
kéményseprésről tudni kell 
Az egyre melegedő időjárás következtében lassan szük-

ségtelenné válik az otthoni tüzelő-fűtő berendezések napi 
szintű használata. Ilyenkor érdemes megtervezni és üte-
mezni a karbantartással, ellenőrzéssel kapcsolatos feladato-
kat. Célszerű ugyanis nem a következő fűtési szezon előtti 
utolsó napokra halasztani ezeket a teendőket. Tekintettel az 
elmúlt időszakban a kéményseprés területén végbement vál-
tozásokra, a katasztrófavédelem az alábbi rövid útmutatóval 
igyekszik segíteni a lakosságot, ami tartalmazza a kémény-
sepréssel kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat: 

Amennyiben családi házban él és a házba nincs bejegyez-
ve gazdálkodó szervezet, akkor a kéményseprés ingyenes. 
A kéményseprő akkor jön, amikorra a kéménytulajdonos 
időpontot foglal. Településtől függ, hogy kéményseprőcég, 
vagy a katasztrófavédelem kéményseprői végzik az ingye-
nes kéményseprést. Az alábbi linken irányítószám alapján 
ki lehet keresni, hogy a katasztrófavédelemnél vagy vala-
melyik kéményseprőcégnél tudnak időpontot egyeztetni az 
ingyenes kéményellenőrzésre. 

h t t p : / / k e m e n y s e p r e s . k a t a s z t r o f a v e d e l e m . h u /
ugyfelszolgalat 

Amennyiben családi házban él és a házba be van jegyez-
ve gazdálkodó szervezet, akkor a kéményseprést egy-, vagy 
kétévente kötelező megrendelni egy kéményseprőcégtől. A 
megrendelés gyakorisága attól függ, hogy milyen fűtőesz-
köz van a kéményhez csatlakoztatva. Ha a házban szilárd 
tüzelőanyaggal fűtenek, akkor évente, ha gázzal, akkor 
kétévente. A kéményseprésért fi zetni kell. Az alábbi linken 
letölthető egy táblázat, amelyben ki lehet keresni, hogy az 
ország adott településén mely kéményseprőcégektől lehet 
megrendelni a munkát. http://www.katasztrofavedelem.hu/
letoltes/kemenysepres/Orszagos-nyilvtart-20180322.xls 

Amennyiben társasházban él és a lakásba nincs bejegyez-
ve gazdálkodó szervezet, akkor a kéményseprő értesítést kö-
vetően magától fog érkezni és ingyenesen elvégzi a sormun-
kát. Az, hogy a katasztrófavédelem kéményseprője vagy egy 
kéményseprőcég szakembere érkezik, az attól függ, hogy 
melyik településről van éppen szó. 

(h t tp : / /kemenysepres .ka ta sz t ro favede lem.hu /
ugyfelszolgalat itt lehet irányítószám alapján keresni, hogy 
melyik településen melyik szervezet kéményseprője érke-
zik). 

Amennyiben társasházban él és a lakásba be van jegyez-
ve gazdálkodó szervezet, akkor a kéményseprő magától ér-
kezik, de a munka díját ki kell fi zetni. Ha a lakásnak saját 
kéménye van, akkor az egész munka díját, ha a lakás a tár-
sasház gyűjtőkéményére van csatlakoztatva, akkor a munka 
rá eső részét kell kifi zetni, például egy tízlakásos társasház 
esetén a munkadíj egy tizedét. 

Forrás: www.katasztrofavedelem.hu
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2018 | 09 | 17. 

ÚJHARTYÁN VÁROS 
Ö NKORMÁ NYZATA 

SAJTÓ KÖ ZLEMÉ NY 
Végéhez közeledik az ipari parkban folyó beruházás
Újhartyán Város Önkormányzata egy komplex 
ingatlanfejleszté si beruházást hajtott végre ipari 
zó ná já ban a Széchenyi 2020 program keretében. A 
499 998 778 Ft támogatással. megvalósuló fejlesztés 
az Európai Unió́ tá mogatá sá val, az Európai Regioná-
lis Fejlesztési Alap és a Magyar Kö ltsé gveté s forrásai 
által, vissza nem térítendő 100 %-os támogatási inten-
zitással valósult meg. 

Projekt címe: Ipari park fejlesztés Újhartyánban 
Projekt kódja: VEKOP-1.2.2-15-2016-00015 
Támogatás mértéke: 499 998 778 Ft

A beruházás során megtörtént az ipari zóna kapa-
citásának fejlesztése, gazdasági célra használha-
tó terület kialakí tá sá val, amely magában foglal-
ta a tereprendezé s, ú té pí té s, valamint a közművek 
kié pí té sé nek tevé kenysé gé t. A fejlesztés eredmé-
nyeként megé pí té sre került egy szervizú t a meglévő 
és az újonnan kialakított terület megkö zelí té sé nek 
biztosí tá sá ra. A projekt megvaló sí tá sa helyszínei kö-
zött az önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanokon 
kívül magántulajdonban lé vő  ingatlanok is szerepel-
tek, amelyeket ré szben szintén é rintett a fejlesztés, igy 
szü ksé g volt a fejleszté ssel igé nybevett ré szek adá s-

vé tel útján tö rté nő  megszerzé sé re (067/41, 067/42 
hrsz.). 

Az é pí té si munká latok az ütemezésének megfelelő-
en készültek el.  A beruházás során megtörtént a 02-
es jelű területen (Japán fasor) az alapinfrastruktú ra 
kié pí té se: ivó ví z-, szennyví zhá ló zat, csapadé kví z 
elvezeté s, ideiglenes á ramellá tá s é s ú té pí té s.

A 01-03-as jelű területen (Horka dűlő, Monori út) az 
alapinfrastruktú ra kié pí té ssel: ví z-, szennyví zhá ló zat, 
ideiglenes á ramellá tá s kialakítása, valamint a teljes 
útellátás, csapadékvíz elvezetés.

Így a projekt fi zikai megvalósulása véget ért. 

A beruházás hosszú távú célja a város és a térség 
fejlő dé sé hez történő hozzá já rulá s ipari területek fej-
lesztésével, mely kedvező hatással van a térség, és az 
önkormányzat gazdasági életére, elő segí tve a lakos-
ság é letszí nvonalá nak emelkedését. 

A projektrő l tová bbi informá ció t a www.ujhartyan.hu 
oldalon olvashatnak. 

Tová bbi informá ció  ké rhető : 
2367 Újhartyán Fő u. 21 Tel.: +36-29-372-121

MEGÚJULT A HOMOK UTCA
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Várhatóan még ez évben megújul az Újhartyáni Egész-
ségház. Megvalósul sokunk vágya: külön épületrészben kap 
helyet és külön bejáratot kap a háziorvosi , a gyermekor-
vosi-védőnői részleg és az ügyeleti rendelő. Ugyancsak kü-
lön megközelíthetővé válik a újonnan kialakított szakorvosi 
részleg is, ahol reményeink szerint hamarosan – nőgyógy-
ász, reumatologus, urológus szakorvos is fog rendelési le-
hetőséget kapni.

Megújul az Egészségház
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MEGÚJUL AZ EGÉSZSÉGHÁZ (FOLYT.)

SAJTÓKÖZLEMÉNY
Elkezdődött az Újhartyáni Kondi-Fitt Szépségpark bő-
vítése, amelynek eredményeként a már most is üzeme-
lő komplexum tovább bővül egy minden kényelmet 
biztosító, hatszobás panzióval, a PM_KKV_2016 kód-
számú pályázat keretében, 52,23 M Ft támogatási ösz-
szeg felhasználásával.

Fail Mihályné egyéni vállalkozó, „Fail Mihályné 
egyéni vállalkozó telephelyének bővítése” című projekt 
2017.06.20-án nyerte el a Pest megye Területfejlesztési 
Koncepciója 2014-2030 és Pest megye Területfejleszté-
si Programja 2014-2020 célzott pénzügyi támogatását, 
amelynek keretében megvalósul a már most is üzemelő, 
az Újhartyánnyiak és a környékbeliek körében rendkívül 
népszerű, Kondi-Fitt Szépségpark néven ismert komple-
xum, hatszobás panzióval történő bővítése. 

A teljes beruházási projekt összege 94.959.042.-Ft, 
amelyből a támogató Pénzügyminisztérium a megvalósí-
táshoz 52.227.473.- Ft célzott támogatási összeget biztosít 

a Pest megyei fejlesztések előirányzatból, ami a projekt 
55 százaléka. A projektgazda saját hozzájárulása a projekt 
45%-a, azaz 42.731.569.- Ft. A kivitelezési munkálatok 
2018. február 15-én kezdődtek, a tervezett befejezés dátu-
ma 2018. október 30. A megvalósulás helyszíne Újhartyán, 
Hunyadi u. 30. Hrsz: 899/1.

A projekt keretében, az Újhartyán Fő utcájáról nyíló, az 
M0-ról is jól megközelíthető komplexum, amely jelenleg 
is biztosít bowling, fi tness, squash, kül- és beltéri meden-
cés wellness részleget, valamint vendéglátó szolgáltatást 
az oda látogatóknak, egy hatszobás panzió megépítést ter-
vezi a meglévő épületek bővítésével. Az új épület vala-
mennyi szobája teraszos, fürdővel ellátott lesz, de ezen kí-
vül kialakításra kerülnek a minden igényt kielégítő olyan 
kiszolgáló helységek, mint a fogadótér, recepció, fogyasz-
tótér, közlekedők, gazdaasszonyi szoba, mosókonyha, ta-
karítószeres és piperetároló helységek, gépészet és kap-
csolódó helységek, valamint szociális blokk.

A fejlesztés eredményeképpen egy szálláshellyel egy-
bekötött egészségközpont jön létre, amely egyedülálló-
nak tekinthető nem csupán Újhartyán településen, de an-
nak jelentős, 50 kilométeres vonzáskörzetében egyaránt. 

Először is, engedjük 
bemutatkozni Dr.Szűcs 
Aranka háziorvost, aki 
már több, mint egy éve 
Dr.Kökényesi helyettese.

„1982-ben Szabadszál-
láson születtem. 2007-ben 
szereztem általános orvo-
si diplomámat a Semmel-
weis Orvostudományi 
Egyetemen. Egyetemi 
éveim alatt belgyógyásza-
ti témákban fakultáltam, 
valamint a Központi 
mentőállomáson szekundáltam. Nyári munkaként segédápo-
lónőként dolgoztam. Férjem Dr. Pataki Zoltán szülész–nő-
gyógyász, az Uzsoki Kórház részlegvezető adjunktusa. Két 
gyermekünk van. 2012 óta élünk Újhartyánon. 2017-ben 
lettem a háziorvostan szakorvosa, majd Dr. Kökényesi Imre 
helyettese. A magyarországi egészségügyben egyre több fel-
adat hárul a családorvosokra, így sokrétű problémákkal kell 
megbirkózni. Kihívásnak tartom, hogy a betegeket legjobb 
tudásom szerint lássam el.”

Rendelési idők:
Dr Szűcs Aranka háziorvos: H-SZ-P: délelőtt 8-12-ig

Dr. Kökényesi Imre : sebész-háziorvos : 
K-CS délután 13-17-ig.

 Tel: 06-29 372-152

Dr.Kökényesi hétfőn és szerdán de a Dabasi Szakrendelő 
traumatologiai részlegén áll az Újhartyániak rendelkezésé-
re.

A két háziorvos a rendelő Fő utca felőli teljes részét hasz-
nálja majd.

A rendelő és a váró új bútorokat, műszereket, terápiás esz-
közöket és számítástechnikát kapott ragyogó új bútorokkal 
és új eszközökkel, korszerű számítástechnikával. 

A nagy háziorvosi egység egy elkülönített részén kap 
helyet az újonnan kialakított szakorvosi rész. Terveink sze-
rint szakorvosok fognak itt rendelni, elsősorban Dr.Pataki 
Zoltán nőgyógyász, 
ill. Dr. Ladoniczky 
Zoltán foglalkozás 
eü. szakorvos nevét 
kell itt megemlí-
tenünk. A későb-
biekben urológus, 
reumatológus orvos 
számára is rendelé-
si lehetőséget kívá-
nunk adni.

Az Szép utca felé haladva következik az ügyeleti blokk. 
Külön bejárat, mindent igényt kielégítő sürgősségi ellátás-
hoz szükséges műszerezettség, mentő beálló, tágas terek 
mind a betegellátás, mind a személyzet számára. Kialakí-
tásra került egy kis udvar, konyha, korszerű vizesblokk és 
pihenő helyek.

A gyermekorvos kolléga , a védőnő és az asszisztens iga-
zán szépet álmodtak, mikor a részlegüket megálmodták, és 
a tőle megszokott módon Farkas Gábor tervező Úr pedig 
nagyot alkotott. Szinte jövő századi lesz a miliő. ahol a fel-
növekvő generáció gyógyulhat. Már most is látható, hogy 
milyen praktikus és egyben szép lesz az ugyancsak külön 
bejáratú gyermekorvosi-védőnői részleg.

    dr. Kökényesi Imre
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Majer Ferencné aranydiplomás pedagógus
Iskolánknak  8 évig volt diája, később 37 évig tanára 
Majer Ferencné Erzsi néni .2018. VI. 19-én, az évzárón 
ARANY diplomáját vehette át ünnepélyes keretek kö-
zött.

Erzsi nénit kérdezem diákéveiről, pályájáról.
Hány évig is voltál diák Erzsi néni?
16 évig. Itt Újhartyánban felejthetetlen 8 év, nagyon jó 

osztálytársakkal, nagyon jó tanárokkal. Utána ócsai évek, 
szintén ragyogó osztály, kiváló tanári kar, majd a főiskolai 
évek.

Azt mondtad, mindig jó tanuló voltál és engem magad-
hoz hasonlítottál?

Igen Adrien, nagyon szorgalmas diák voltam, mint te. A 
középiskolában minden nap felkészülve mentem – sosem ért 
meglepetés, hogy felelés, vagy dolgozat következik. Nekem 
ez belső motiváltság volt, a szüleim sosem erőltettek, nem 
küldtek tanulni. Ők is jól tanultak az elemiben – mind a ket-
tő anyagiak híján nem tanulhatott tovább – és úgy gondol-
ták, természetesen, hogy én is jó tanuló leszek.

Mindig is tanítani szerettél volna?
Kisgyerekkoromban igen. Mindig boltost meg iskolást 

játszottunk, és én voltam a Kamarás Gabriella tanító néni 
(a Kökényesi doktor Úr édesanyja – kedves tanító nénim.) 
Később már felsőben sebeket kötöztem, ha volt a háznál. 11 
éves voltam, 5. osztály után, mikor apunak kivették a jobb 
veséjét. 2 évig gyógyult a 60 centis gennyes sebe, és naponta 
én kötöztem, fertőtlenítettem. Soha nem rémüldöztem a vér-
től, sebtől. Ekkor fordult meg bennem, mi lenne, ha ezt ta-
nulnám? Anyu gyógyszerésznek képzelt el, ha jelentkezem 
fel is vettek volna érettségi után.

Végül miért lettél akkor tanár?
Már a kezemben volt az érettségi bizonyítványom. Az 

elnök leült velem beszélgetni, és a következőket mondta: 
menjek el tanárnak! Jó a stílusom, nagyon logikusan felel-
tem, érthetően magyaráztam (6 tárgyból szóbeliztünk) – ez 
kell erre a pályára! Más volt az elképzelésem – az idegen 
nyelvi levelezés. Ma nagyon jó lenne, de 55 éve ennek még 
nem volt olyan nagy presztízse. Ezért jelentkeztem bioló-
gia-földrajz szakra a Szegedi Tanárképző Főiskolára, amit 
simán elvégeztem.

Máshol is tanítottál? 
Igen! Először Inárcson, majd 37 évig Újhartyánban.
Milyen tantárgyakat tanítottál a szakjaidon kívül?
Mindent! Kémiát, matematikát, több évig. Aztán magyar, 

fi zika, még rajz is! Neked is, de a rajzkészégem nem terjedt 
tovább az emlékkönyvi virágoknál. Mivel kisiskola voltunk, 
ha szülni ment valaki, akkor szétosztották a vezetőim a tan-
tárgyakat, ezért van, hogy rajztanítás is esett rám. Ha jött 
volna szakfelügyelő, nem mentem volna be az órára az biz-
tos, akkora égés lett volna.

Nem volt nehéz ennyi mindent tanítani?
Eleinte igen, de pár év után a kémiát és a matematikát 

nagyon megszerettem! Most jött az elő, hogy a középiskolá-
ban – szerencsére reálgimnázium volt – alaposan készültem 
mindig, nem volt nehéz bedolgozni magam. Segítséget is 
kaptam, Lauter Jánosné matematika tanár mindig itt volt, és 
Borsos Ernőné szakfelügyelő is segített. Tanulószobán min-
den gond nélkül tudtam a gyerekek feladatait ellenőrizni.

Tudom, hogy szívügyed volt a Vöröskereszt! Mennyit és 
hogyan dolgoztatok e téren?

Az Ifjúsági VK vezetését „rám bízták” a vezetőim 1975-
ben. Akkor jöttem vissza gyesről. Ki vezesse, mint a bioló-
gia tanár! Úttörőfeladat volt. Több mint 30 évig csináltam, 
elsősegélyt főleg, de eleinte fogászati versenyre is jártunk. 
Pályám legszebb pluszmunkája volt a tanításon kívül.  Bol-
dogan végeztük minden évben a tanfolyamokat. Itt is úgy 
„bedolgoztam” magam, hogy szívügyem lett. Nagyon sze-
rettem együtt dolgozni a gyerekekkel, gondolom, ezt ők 
is látták. Eredményeinket a sok érem bizonyítja, ami leg-
többször a legfényesebb, az arany volt. Olyan is volt, hogy 
megyünk verseny helyére, és hallom: „na, itt jön a győztes 
csapat!” Ennek a bizalomnak meg kellett felelni és nagyon 
jól felkészülni! – ez így helyes

Elismerték a munkádat?
Több éremmel is jutalmazták a munkámat a járási veze-

tőim. A csúcs: ÉLETMŰDÍJ a több évtizedes IVS-s munka 
elismeréseként 2009-ben. 

Mindent egyedül csináltál? Vagy voltak segítőid?
Az elméleti részt mindig egyedül, szakkönyvekből. A gya-

korlati részben segítséget kaptam. Segítőim voltak: Manger 
János és fi a Henrik – mentőápolók. Később régi vöröske-
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reszteseim, mint mentőtisztek se-
gítettek: Surman Attila és Vagyon 
Ákos. Köszönöm nekik ezúttal is!

Ma, mint nyugdíjas mivel töl-
töd a szabad idődet? 

Ma is tanítok! Aktív koromban 
is, és ma is szívesen segítek a hoz-
zám fordulóknak. Unokáimnak, 
szülőknek, valamint sváb napokon 
és népismeret órákon iskolámnak. 
Tanítási óra az is, ha felkészülök 
minden hétfőre, és a Rozmaring 
Idősek Napközi otthonába megyek 
beszélgetni, elbeszéléseket, élet-
történeteket olvasni. Olyanokat, 
amikkel vitát provokálhatok! Szí-
vesen megyek, várnak! Tanítás a 
Tájházban, tárlatvezetés! Nagyon 
szeretem ezt a „munkát”! Fárasz-
tó, ha sok a gyerek, de a lelkese-
désük, a sok kérdésük nagyon jó 
érzéssel tölt el. Tanítási óra az is, 
ha nyugdíjas társaimmal kirándul-
ni megyünk, és én vagyok az „idegenvezető”. A tudásomat, 
a tapasztalataimat átadhatom nekik, nagy örömmel tölt el ez 
is. Jó érzés, ha kérdeznek, és tudok rá válaszolni. Tanítási 
óra az Irodalmi és Helytörténeti Társaskörben egy-egy sze-
replés, versmondás, prózamondás, felolvasás. Úgy készülök 
rá, mint régen a tanítási órákra. Ma már könnyebb, hogy az 
INTERNETEN nézhetek utána a javának, de a könyveket 
még mindig előveszem, főleg a verseket. Utoljára hagytam 
a kedvenc időtöltésemet, a családfakutatást. Elmondhatom, 
hogy milyen öröm az anyakönyvek bújása, adatok keresése, 
vagy egy-egy rokon felfedezése. Mivel mindkét szülőm és 
a férjem szülei is újhartyániak, ezért az „ős” hartyániak ¾ 
része a rokonom. Ez is nagyon jó érzéssel tölt el. Járok a Lila 
Akác nyugdíjas klubba is, szeretek oda is járni, beszélgetni, 
énekelni, találkozókra járni. 

Mit gondolsz, régebben vagy az utóbbi éveidben volt ne-
hezebb a tanítás?

A tanítás mindig jó volt, ez volt az életem, a hivatás. Ré-
gebben könnyebb volt, még a szüleid idejében is, a falu még 
homogénebb volt. Ha valaki ide házasodott, ott nem volt baj. 
Akkor lettek a problémák, mikor teljesen idegenek teleped-
tek ide és nem akarták elfogadni az iskola szokásait, tradí-

cióit. Nem is egy gyerekkel vi-
táztam, hisz mindent kritizáltak, 
sajnos negatív véleménnyel, ami 
nekünk természetes volt. Hozzá-
teszem: ez volt a kevesebb, sze-
rencsére a többség beilleszkedett, 
örült, hogy jó körülmények kö-
zött tanulhat a gyerek. Az ország, 
a világ is ilyen ma, az UNIÓ-ban. 
Ott lakhatsz és vállalhatsz mun-
kát, ahol tanulsz, ez benne van az 
alapszabályban. Az iskolában al-
kalmazkodni kell a Házirendhez, 
ez mindig is így volt. Az én gye-
rekkoromban ezt Tanulói Sza-
bályzatnak neveztük, és ott volt 
mindenki ellenőrzőjében. 

A mai modern világban alkal-
mazott módszerek, vagy a régeb-
biek voltak számodra jobbak?

Mindegy, milyen módszerrel 
tanítunk, lényeg, minél jobban 
megtanítani, megértetni a gye-

rekkel az újat. Nagyon fontos a megértetés. Olyan úgy sem 
lesz, hogy minden gyerek mindent 100 %-kal elsajátít a ta-
nítási órán. Pedig ez lenne az ideális. Nekem is volt tanítvá-
nyom, aki 8. év végére sem tudta megjegyezni, melyik az 
Északi meg a Déli sarok a térképen – pedig már 4-5.-ben 
kellene. Akármilyen a módszer, mindig a tanár személye a 
legfontosabb. Ha ő felkészült, elérheti, hogy ráfi gyeljünk és 
gépekkel, kütyükkel, vagy csak ceruzával, tollal, de együtt 
dolgozzanak. Nem minden tantárgyban kell az INTERNET, 
de otthon utána nézni egyszerűbb vele. Célunk: jól készítsük 
fel a gyerekeket a középiskolára, a mai fejlett technikájú ok-
tatási rendszerben nagyok az elvárások.

Kedves Erzsi néni! Akkor nyugdíjasként nem unatko-
zol!

Nem bizony, és ez a jó, ezt tanácsolom nektek is, és min-
denkinek. Az olvasást, a tanulást, az önművelést soha ne 
hagyják abba! Nemcsak a jó pap tanul holtáig, - ahogy a 
mondás tartja – hanem a tanár is az  ember is.

Köszönöm a beszélgetést! További jó egészséget és 
ugyanilyen lelkesedést, jó időtöltést kívánok!

Sósné Lauter Adrien

A mai világban ez a nyafogás, nyavalygás, panaszkodás 
úgy folyik  mindenkin sűrű lé gyanánt. Szinte divat az, hogy 
mondjunk valami rosszat a főnökünkről, beosztottunkról, 
diákunkról, kollégánkról, anyósunkról, gyerekünkről, az 
egyházról, az egészségügyről – mindenről. Menő siránkoz-
ni, azt mondani, hogy ezt nem lehet kibírni. Azt gondolom, 
ha az ember ilyenkor bátran azt tudja mondani a beszélge-
tőpartnerének, hogy ne haragudj, de engem ez nem érdekel, 
akkor a másik előveszi az igazi arcát.

Csíksomlyót mindenki ismeri, na de Háromszéken is van 
egy nagyon szép hegy, úgy hívják, Perkő, a tetején egy Szent 
István-kápolnával. A háromszéki székelyek minden évben 
összegyűlnek ott, és tavaly engem hívtak meg búcsúszónok-
nak. A hegy alatt van egy szép Szent István-szobor, ott volt 
egy kis szertartás, és a processzióval közösen mentünk fel 
a hegyre. Ez körülbelül egy órás utat jelent, augusztus hu-
szadikán, negyvenfokos melegben. Mint tudják, nekünk, pa-
poknak rétegesen kell öltöznünk, szóval folyt a víz belőlem, 

Böjte Csaba gondolata: A mai világban….
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2018. 09. 12-én a Rozmaring Idősek Napkö-
ziotthonában nem mindennapi ünnepet tartottunk. 
Trikkal Lencsi néni ezen a napon töltötte be a 90. 
életévét. 

Közösségünk minden tagja izgatottan készült, hogy 
az ünneplés méltó legyen az alkalomhoz.  Lencsi néni 
családja is részt vett az előkészületekben, és velünk 
együtt ünnepelt. A Polgármester is megtisztelte jelen-
létével az ünnepeltet, személyes köszöntője után átadta 

Lencsi néninek az ajándékokat és a Miniszterelnök ál-
tal aláírt oklevelet.

Ezt követően, mivel Lencsi néni szereti a nótákat, - 
szinte mindegyiket ismeri- meglepetésként érte, hogy 
meghívtuk Lauter Antalt, aki elhúzta Lencsi néni  ked-
venc nótáját, majd sorban a közösségünk többi tagja 
által kedvelt dalokat is.

Az egész délelőtt nagyszerű hangulatban telt, min-
denki maradandó élménnyel térhetett haza.

                K. Katalin.

TRIKKAL LENCSI NÉNI 
KILENCVENEDIK SZÜLETÉSNAPJA

mint öntözőautó-
ból. Ahogy me-
negettünk felfelé, 
a hívek arról be-
szélgettek, hogy 
milyen nehéz ez 
a mai világ, és 
az egyik tanár-
nő azt mondta, 
hogy ennyi pén-
zért nem érdemes 
dolgozni, meg érti 

az orvosokat, akik elmennek külföldre. Egy darabig hallgat-
tam, aztán mondtam nekik: ne haragudjanak, maguk szerint 

a püspöknek van annyi pénze, hogy nekem meg tudná fi zetni 
azt, hogy kiöltözöm, mint a Mikulás, caplatok fel a hegyre 
közel negyvenfokos melegben, vállalom a cölibátussal járó 
kínlódást? Van az a pénz, ami ezt kompenzálja? 2300 gye-
reknek viselem gondját-baját, nap mint nap szkanderezek a 
különböző hatóságokkal, hivatalokkal – maguk szerint mi-
ért? Mert szeretem, élvezem! Az embernek egy élete van, hát 
csinálja azt, amit a legjobban szeret! Nem igaz? Ne csak a 
pénzt számoljuk, az nem tesz úgysem önmagában boldoggá 
senkit, de merjük beledobni az életbe magunkat! Van Gogh 
talán egy képet sem adott el életében, mégis haláláig festett. 
Miért? Mert szerette!

/Veszteségből nyereség, vereségből győzelem-
A lelki megküzdés útján című könyvből részlet./
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Új sportág, új sikerei az iskolánkban
Az Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskolá-

ban ingyenes szakkörként indult 2017. szeptemberében a 
Tchoukball. 1,5 havonta az oda járó gyerekek részt vettek 

barátságos talál-
kozókon, ahol a 
dabasi és budapes-
ti iskolák diákja-
itól tanulhatták a 
játék alapjait, ké-
sőbb pedig közös 
edzéseken mérhet-
ték össze tudásu-
kat. Edzőik ezen 
találkozók alkal-
mával választották 
ki azokat, akik-
nek felajánlottak 
egy olaszországi 
Európa-bajnoksá-
gon való szerep-
lés lehetőségét. 
Iskolánkat végül 
6 fő képviselte a 
Cas te l l anzaban 
július végén meg-

rendezésre került Európa-bajnokságon.
Örömmel mondhatom, hogy álmunkban sem gondoltunk 

arra az eredményre, amit elértek. 
Maximum 12 éves fi úk: ezüst éremmel,
Maximum 15 éves lányok: ezüst érremmel, 
Maximum 15 éves fi úk: 5. helyezéssel tértek haza.

Iskolánkból, az M12-es csapatban Dienes Martin, Nardai 
Bálint és Nardai Ádám, az M15-ös lány csapatban Szabó 
Lívia és Juhász Lili, míg az M15-ös fi úknál Fajth Bálint ját-
szott a magyar válogatott mezében.

A következő sorokban néhányuk beszámolóját olvashat-
ják az életre szóló élményről.

 Konczig Kitti Mária
 testnevelő

Az ifjúsági Tchoukball EB-n 
versenyeztem 

Olaszországban….
2018-ban Magyarország kijutott az ifjúsági Tchoukball 

Eb-re. Felkészülésünket már a tanévben elkezdtük és a nyári 
szünetben is folytattuk. A magyar válogatottba Budapestről, 
Dabasról és Újhartyánról kerültek be játékosok. Az Eb idejé-
re már remekül összeszoktak a csapatok. 3 csapatot tudtunk 
kiállítani. A válogatott nagy része együtt, repülővel utazott 
ki Olaszországba. A repülő július 27-én 6:10-kor szállt fel, 
másfél óra múlva sikeresen földet értünk és haladtunk to-
vább a szállásra, ami egy 4*-os szállodában volt. Este részt 
vettünk egy „Welcome party”-n, melyen remekül éreztük 
magunkat. Második nap elkezdődtek a meccsek, amiket már 
élőben is közvetítettek. Ottlétünk alatt rengeteg más nemze-
tiségű barátot szereztünk, az olaszok, németek, angolok és 
franciák is szurkoltak nekünk, ahogy mi is nekik. A meccse-
ket remek eredményekkel zártuk. Büszkék vagyunk, mivel 
mindent megtettünk és mindent kihoztunk magunkból. Júli-
us 31-én kedden még körülnézettünk Comoban, majd késő 
éjszaka, rengeteg élménnyel indultunk haza. 

Nagy meglepetés volt számunkra, hogy a reptéren idege-
nek odajöttek gratulálni és érdeklődni a sport iránt. Miután 
levettük a szalagról bőröndjeinket, izgatottan vártuk a szü-
lőkkel való találkozást. Kiléptünk az ajtón és zúgott a „Ria-
Ria-Hungária”, idegen emberek tapsoltak és mosolyogva 
nézték amint egy kisebb gyereksereg éremmel a nyakukban, 
kupákkal a kezükben, HUNGARY feliratú mezben, könnyes 
szemekkel húzzák maguk után bőröndjeiket és szüleik nya-
kába borulnak. 

Mindhárom csapat sokat küzdött, rendkívül büszkék és 
hálásak vagyunk, Anita néninek, Rixi néninek, Kitti néni-
nek, a segítő családtagoknak és az újdonsült barátainknak 
is! Remekül éreztük magunkat, még jobban beleszerettünk 
ebbe a csodálatos sportba. Egy csodálatos helyen játszhat-
tunk, remek emberekkel. Mindenkinek csak ajánlani tudjuk 
ezt a sportot, örömmel terjesztjük és várjuk az új játékosokat 
is!

Köszönjük ezt a csodálatos élményt!
Juhász Lili
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Angolok ellen játszottunk a 
döntőben….

Azok között a szerencsés gyerekek között lehettem, akik a 
Tchoukball segítségével kijuthattak az Európa-bajnokságra. 

Sok önbizalommal, reménnyel és izgalommal indultunk el 
2018. július 27-én 3 órakor Budapestre, a reptérre.  A gépünk 
6-kor indult, de előtte még át kellett mennünk a biztonsági 
rendszeren. Miután mindenki átért volt még egy kis időnk a 
felszállásig, így elengedtek minket vásárolni. Elérkezett a 6 
óra és elindultunk a géphez eközben megcsodálhattuk a gyö-
nyörű napfelkeltét is. A gép végül felszállt. A légiutas kísé-
rők mindent megmutattak, a pilóta pedig elmondta az ottani 
időjárást és, hogy körülbelül mikor érkezünk meg Milánóba. 
Többünknek ez volt az első repülős útja, így nagyon izgul-
tunk, de végül mindenkinek nagyon tetszett. Miután megér-
keztünk Castellanzaba, a hotelben elfoglaltuk a helyünket. 
Az első nap pihenéssel telt és egy kis eligazítással. Második 
naptól az utolsó előtti napig folytak a meccsek. Második 
este rendeztek nekünk egy kis discot, ahol összeismerked-
tünk az olasz lányokkal. Meccseink közül legjobban a döntő 
tetszett, ahol az angolokkal mértük össze a tudásunkat. Bár 
végül az angolok győzelmével zártuk, de részünkről hatal-
mas teljesítmény volt az elért 2. helyünk. Ellenfeleink már 
több éve együtt játszanak és többször részt vettek hasonló 
eseményeken, míg nekünk ezek voltak az első megméret-
tetéseink. Mindenkit elvarázsoltunk a teljesítményünkkel, 
akivel éppen nem játszottunk, illetve a fi ú csapatok (franci-
ák, németek, angolok, olaszok) a szurkolótáborunkban ültek 
és magyarul szurkoltak nekünk. Fantasztikus élmény volt! 
Az utolsó nap vidáman, mégis inkább hazavágyakozóan 
telt. Lezárásképpen ellátogattunk a Como-tóhoz, megnéztük 
Como városát, siklóval felmentünk a hegytetőn lévő kilá-
tóba, Brunate városkába, innen elsétáltunk az egy órányira 
lévő „Faro Voltiano” világítótoronyba ahonnan egyedülálló 
látványt nyújtott a felülnézeti Como és maga a tó. Lassan 
és tartalmasan telt a napunk és végül elindultunk a reptér-
re, ahol a poggyászt rakodó emberek hiánya miatt több órát 
ácsorogtunk. A nap lezárásaként késve, de megérkeztünk 
Budapestre, ahol a büszke szülők már vártak minket.

Köszönöm mindenkinek aki lehetővé tette, hogy eljuthas-
sak ide, hatalmas élménnyel gazdagodtam! Bár jelenleg már 
Budapesten tanulok, nem hagyom abba a sportot, továbbra 
is járok majd edzésekre, csak nem Újhartyánra, hanem Bu-
dapestre.

Szabó Lívia
„Nagyon tetszettek a meccsek, fantasztikus élmény volt. 

Rengeteget tanultam a többiektől és sok barátot szereztem.” 
Fajth Bálint

Arra ébredtünk hogy EB-n 
vagyunk!

Ez volt az első Tchoukballal foglalkozó évem és egyszer 
csak arra ébredtem, hogy Eb-n vagyok. Másodikok lettünk. 

Szerintem ez nagyon nagy szó. Sok más sportágban elkép-
zelhetetlen, hiszen rengeteg gyerekből válogatnak, de itt mi 
voltunk azok, akik bevezettük ezt az országban és nagyon 
gyorsan fejlődtünk. Köszönök mindent a tanároknak.

   Emlékezetes küzdelmeinkből említenék meg néhányat:
Az első meccsünket az olaszokkal játszottuk, mindent 

beleadtunk és megnyertük. Felejthetetlen mérkőzésünk volt 
még a lengyelekkel is. Nagyon szoros meccs volt, nem sok-
kal a vége előtt még ők vezettek, de megfordítottuk az utol-
só percekben és ezt is megnyertük. Legnehezebb a franciák 
elleni meccs volt, mert ők nagyon jól és gyorsan játszottak. 
A taktikájuk is tökéletes volt, a végén meg is vertek minket, 
de sokat tanultunk tőlük. Az angolok elleni meccset a köz-
ponti pályán játszottuk, ahonnan élőben adták szerte a vilá-
gon, ezért is lett talán ez a pár perc a kedvencünk. Nagyon 
jól játszottak, de mi jobbak voltunk náluk.  Ekkor érez-
tük először, hogy ha így haladunk, komolyabb eredményt is 
elérhetünk. Nagyon elfáradtunk az utolsó napra, de valami 
hihetetlen erő hajtott minket. Előttünk állt 2 délelőtti és ha 
azt megnyerjük, egy döntő meccs. Megnyertük mind a ket-
tőt, de a döntőt a franciák ellen játszottuk. Nagyon izgult az 
egész csapat, szinte már féltünk. A döntő… a szurkolótábor 
már berekedt. Mi újra nagyon jól játszottunk, de most nem 
volt elég, kikaptunk, mégis nagyon boldogok voltunk. Olyan 
eredményt értünk el, amire álmunkban sem gondoltunk. 

Hazajöttünk és már mindenkinek elújságoltuk az egészet.  
 

Nardai Bálint

Az első találkozásom a Tchoukballal  szeptemberben tör-
tént. Egy akkor még ismeretlen edző bemutatót tartott erről a 
sportról. Azt mondták, hogy erőszakmentes sport, és én arra 
gondoltam, hogy biztosan járni fogok rá.  

Amikor megtudtam, hogy Eb-re fogunk menni nagyon 
megörültem. Nagyon kevesen ismerték ezt a sportot itthon, 
amikor kezdtük.

Kint voltunk, megcsináltuk!  Mindenki nagyon jól ját-
szott. Szinte tökéletesen ívelt felfelé a teljesítményünk, 
olyanok voltunk mintha valami, vagy valaki tényleg szár-
nyakat adott volna.

Még innen visszagondolva is hatalmas élmény volt az Eb. 
Mindenkinek ajánlom ezt a sportot!

Nardai Ádám
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A castellancai csarnokban 
zúgott a tapsvihar!

Mindenki felállva tapsolt és éljenzett. Magyar, francia és 
olasz hangok keveredtek egy nagy hangorkánná. A pályán 
lévő 2 csapat a meccs végét jelző dudaszó után összeölel-
kezett és ünnepelni kezdett, hiszen mindkettő nagy sikert 
könyvelhetett el.  Másodikok lettünk Európában! Hihetetlen 
teljesítmény… mi is lementünk, megölelni a gyerekeinket, 
gratulálni és köszönetet mondani 
mindenkinek, aki hozzájárult eh-
hez az óriási sikerhez. De hogy is 
kezdődött?

Még szeptemberben indult (az 
Újhartyáni Német Nemzetiségi 
Általános Iskolában). A gyereke-
ink azzal jöttek haza az iskolából, 
hogy Tchoukballozni akarnak, és 
nyáron Európa- bajnokságra men-
nek. Ez nem ilyen egyszerű-gon-
doltam, de nem akartam elvenni a 
kedvüket. Sosem hallottunk erről 
a sportról.  Mi is ez a furcsa nevű 
labdajáték? Egy nagyrészt gyor-
saságon és taktikai gondolkozáson alapuló sport, ami kicsit 
hasonlít a kézilabdára, de teljesen kizárja az erőszakot, így 
a sérülés veszélyét is csökkenti. Csak a tiszta játék számít. 
A gyerekeinknek nagyon megtetszett. Sokat segített ebben 
tanáruk, Konczig Kitti, aki az iskolába behozta a játékot, és 
az edzéseket vezette. A Fiúk és a Lányok gyorsan fejlődtek, 
majd egy válogatón keresztül kijutottak: 3 csapattal irány 
az EB!

Milánó közelében egy kisváros sportcsarnokában talál-
koztak Európa legjobb fi ataljai. Szülőként is nagy várako-

zással, sőt aggodalommal szívünkben álltunk a meccsek elé, 
mivel a csapat ebben a formációban nagyon keveset játszott 
együtt. A címeres mez felhúzása mindig nagy megtisztelte-
tés és felelősség. 

Az első meccset nyertük, majd nagy hajrában a másodikat 
is! Fantasztikus hangulat kezdett uralkodni mindannyiunkon. 
A csarnokban óriási szurkolás ment, a fi úk teljesen odatették 
Magukat, mindenki a legjobbat nyújtotta. Az M12 meccsek 
szüneteiben a lányoknak és a nagy fi úknak szurkoltunk, az 
összes szabad csapat együtt. Az összetartás fantasztikus volt! 

És ez így ment 3 napon át… 
Az utolsó napon a döntőbe jutá-

sért is két meccset nyertük. A dél-
utáni döntőben az addig is legjobb 
formát mutató franciák voltak a 
Fiúk ellenfelei. Nagy küzdelem 
alakult ki, ahol a Mieink mindent 
beleadva hajtottak. Mi a lelátón 
szurkoltunk/izgultunk a gyereke-
kért a meccs végéig. A castellanzai 
csarnokban zúgott a tapsvihar, 
amikor a meccset lezáró duda el-
hangzott…

Nagyon köszönjük ezt a hatal-
mas élményt mindenkinek, aki 

lehetővé tette és támogatta gyerekeink részvételét a rendez-
vényen.

Nardai Richard, szülő

Köszönjük Újhartyán Város Önkormányzatának, vala-
mint a Mould Kft-nek a nagylelkű támogatásokat!

Köszönjük a lehetőséget, az élményt és a felkészítést 
edzőinknek: Kunos Anita, Anita néninek, Nyilasi Éva, 
Rixi néninek, Konczig Kitti, Kitti néninek
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Nyári műszaki fejlesztések a Német Nemzetiségi Általános iskolánkban
A nyár folyamán felújításra került két tantermünkben a 

parketta burkolat, egy tantermünkben a teljes padlóburkolat, 
valamint javító, tisztitó festésekre került sor. 

Kialakításra került egy pszichológus szoba, ahol az isko-
lapszichológus folytatja a tevékenységét. Az iskola eszköz-
készletét a szükség szerint fejlesztjük, kiemelt cél a felső 
tagozat iskolabútorainak teljes rendbetétele és az alsós tan-
termi bútorzat rendbetétele. 

Az önkormányzat támogatásából kibővítettük az étkezőt, 
hogy tanulóink komfortérzete jobb legyen és fedett, zárt át-
járót is építettünk az iskola épület és az étkező közé, így a 
gyerekek közlekedését nem befolyásolja az időjárás.

Az iskola udvara is fejlesztésre került. Újhartyán Város 
Önkormányzata játszóteret építtetett az iskola udvarára, az 
alsós tanulók részére. A játszótér építés mellett a hátsó udva-
ron tereprendezés is történt, valamint munkagépekkel lecsi-
szolta a régi bitumenes pálya felgyűrődött részeit.

Tárgyi eszközfejlesztések forrásai: Újhartyán Város Ön-
kormányzata támogatása és az Újhartyáni Német Nemzeti-
ségi Általános Iskola saját költségvetése.

 Bambuk László ig.h.

Iskolapszichológus segíti az iskola munkát
Az idei tanévtől az Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános 

Iskolában, Csöndör Bernadett krízis tanácsadó, szakpszicholó-
gus személyében, iskolapszichológus segíti a nevelésben és ok-
tatásban résztvevők, a gyerekek, a szülők és tanárok munkáját. 

Az utóbbi években egyre több iskolában találkozhatunk is-
kolapszichológussal, aki különleges helyet foglal el az iskolai 
szervezetben. Bár az intézmény szerves része, ismeri a taná-
rokat, diákokat, részt vesz az iskolai életben, mégis kívülálló, 
hiszen nem pedagógus, nem tanítja a gyermekeket, nem osz-
tályoz, nem felügyel. Ez teszi lehetővé, hogy olyan személy 
tudjon maradni, akinél nem feladatok és elvárások, hanem egy 
olyan elfogadó, bizalmi légkör fogadja a diákot, ahol az bátran 
meg mer nyílni, képes segítséget kérni problémái megoldásá-
hoz. Sokaknak könnyebbség, hogy mindezt az iskola ismerős 
környezetében, de a pszichológusok etikai kódexe által előírt 
titoktartás mellett tehetik meg.

Csöndör Bernadett egykis tájékoztatót készített a szülők szá-
mára, amelyben összefoglalta a munkája lényegét:” Mire (nem) 
jó az iskolapszichológus? Az iskolában dolgozó pszichológus 
fő feladata a gyerekek lelki egészségvédelme, jól-létének elő-
segítése. Természetesen mindannyiunk életében – a gyerme-
keinkében is - vannak nehezebb időszakok, amikor nem úgy 
sikerülnek a dolgaink, mint szeretnénk, amikor külső körülmé-
nyek, élet események megnehezítik a mindennapi életvitelün-
ket, csökkentik a teljesítményünket, kedvetlenné tesznek, vagy 
éppen felidegesítenek. Van úgy, hogy látszólag minden ok nél-
kül éljük meg az említett, vagy hasonló érzéseket. A felmerülő 
problémák megértésében és megoldásában segíthet az iskola-
pszichológus. Természetesen sokféle módon jelentkezhetnek a 
gondok. 

Csak néhány tipikus példa: Érdemes felkeresni, ha néhány 
hete azt tapasztalja, hogy gyermeke iskolai teljesítménye látvá-
nyosan csökken, ha a korábban szívesen iskolába járó gyermek 
egyszer csak mindent „bevet”, hogy otthon maradhasson, ha 
megváltoznak az étkezési és alvási szokásai, ha gyakran érzi 

magát betegnek. Beszéljünk róla, ha azt látja, hogy gyermeke 
tartósan ingerült, szorong, indulatkitörései vannak, holott ko-
rábban ez csak ritkán fordult elő. Érdemes beszélnünk, ha az 
iskolából azt a jelzést kapja, hogy kisfi a/ kislánya gyakran ke-
veredik konfl iktusba, esetleg verekszik, vagy éppen ellenkező-
leg, nagyon visszahúzódóvá vált, passzív, enervált. Van miről 
beszélgetnünk, ha tanulás módszertani segítségre van szüksége, 
vagy ha a továbbtanulással kapcsolatban merülnek fel kérdése-
ik. 

Általában elmondható: ha szülőként valami nyugtalanítja, 
vagy ha egyszerűen csak érdekli valami a gyermeke viselke-
désével, fejlődésével kapcsolatban – érdemes megbeszélni.
A viselkedésproblémák nem egy nap alatt alakulnak ki, így saj-
nos megoldásuk is hosszabb időt vesz igénybe. Sokkal ered-
ményesebb egy gyermek megsegítése, ha abban mindenki részt 
vesz, szülő, tanárok és maga a gyerek is. A gyerekekkel való 
pszichológusi foglalkozás lehetetlen a szülő aktív együttműkö-
dése, együtt gondolkodása nélkül. Iskolai keretek között csak a 
szülők írásbeli engedélyével történhet segítő pszichológiai fog-
lalkozás. A szülőnek joga és lehetősége, hogy a gyermekéről 
készült vizsgálatok eredményét megismerje. 

Mivel az iskola, mint intézmény, nem alkalmas arra, hogy 
ott mélyreható, a teljes személyiséget átfogó terápiák folyjanak, 
ezért, ha ez szükséges, a megfelelő szakmai segítség megkere-
sésével, ajánlásával segítjük a gyermeket és a családot.

És hogy mire nem jó az iskolapszichológus? Sajnos nem tud-
juk „megszerelni” a gyerekeket, nem tudunk varázsolni. Esz-
köztárunk legfontosabb elemei a megfi gyelés és a konzultáció, 
az értő fi gyelem és a feltétel nélküli elfogadás. Nem ítélkezünk, 
nem minősítünk és ahelyett, hogy bűnbakot keresnénk, mindig 
a megoldást kutatjuk az adott lehetőségek mentén.

Csöndör Bernadett krízis tanácsadó szeretettel vár minden 
érdeklődőt a közös gondolkodásra, konzultációkra!

TA
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vetség Level 1-es szintű 
íjászoktató képesítését és 
az OKJ sportedzői vég-
zettséget. Megérkezett 
a Szövetség biztosítot-
ta felszerelés 300 ezer 
forint értékben, melyet 
jól kiegészített az ön-
kormányzat 120 ezer 
forintos támogatása. Így 
nyugodtam és felkészülten kezdődtek meg az íjászedzések 
szeptemberben.

Éger Ákos

Korosztálytól függetlenül valószínű, hogy mindenki is-
meri a Beatles együttes nevét és annak korán elvesztett zse-
niális tagját, John Lennont is. Lennon volt az, aki a hetvenes 
évek elején – már világhírnévre szert téve - New Yorkban 
otthonát csinosítandó felkeresett egy lakberendezőt, akivel 
megállapodtak és aki ki is ment Lennon otthonába, majd a 
megrendelt munka végeztével elköszönt. Másnap Lennon 
rosszalló megjegyzésekkel kereste fel a dizájnert, mert – ál-
lítása szerint – másképp állapodtak meg, mint amit az elvég-
zett munka mutat, majd Lennon elviharzott. Otthon aztán 
a fejéhez kapott, mert főleg egy megtalált jegyzet alapján 
ráébredt, hogy tévedett és másnap ismét felkereste lakberen-
dezőjét, letett két poharat az asztalra majd elővette a magával 
hozott üveg bort és bocsánatot kért. A beszélgetés elhúzó-
dott, az üveg bor elfogyott és már közös énekléssel zárult az 
este. Úgy fejeződött be, hogy e történet szereplői barátok let-
tek. A lakberendezőt Sam Havadtoynek hívták, de igazából 
Havadtőy Sámuelnek, mert húsz évesen odakerült magyar 
volt ez a new yorki lakberendező. Ez a pontosítás e cikk cí-
mének is kijár, mert két kiállítást jelez, de pontosabban több 
mint kettő világhírű kiállítás van/volt Magyarországon most, 
mert az egyik – egy évig tartó tárgyalásokkal összeszedett 
hatalmas anyag – az elmúlt másfél évszázad kimagasló kép-
zőművész géniuszainak munkáiból összeállított tárlat, me-
lyet sikerült a debreceni Modem Galériában megrendezni. A 
másodikként jelzett kiállítás az említett magyar származású, 
világhírű Havadtőy Sámuel nevéhez köthető, és azért írtam, 
hogy kettőnél több, mert Havadtőynek a budapesti Ludwig 
Múzeumban -  a Művészetek Palotájában - július közepén 
nyílt Huszárlépésben címmel egy, ahol például a múzeum 
13 termén átívelő tárlaton a csipkével beburkolt Fiat 500-
as autóját is láthatja a közönség, ami össze is köti temati-

kailag is a szentendrei 
Ferenczy Múzeumban – 
egy nap eltéréssel nyílt 
– Memory of Love  (A 
szeretet emléke) címen 
megrendezett bemuta-
tójával, de újabb egy 
nap eltéréssel a fővárosi 
Fine Arts galériában 
nyílt meg a harmadik 
Havadtőy kiállítás, amelyen főleg a grafi kai munkásságából 
válogatott anyagot láthatja a közönség, igaz, ezt a legrövi-
debb ideig, mert ez augusztus 10-én bezárt, míg a másik bu-
dapesti - Ludwig Muzeum - záró időpontja szeptember 2., a 
szentendreié pedig szeptember 30. Havadtőyt például a XX. 
sz. művészetének egyik legerősebben meghatározó alkotója, 
Andy Warhol vette rá szitanyomatok készítésére, de mellette 
olyan nagyságú művészekkel is dolgozott együtt mint Keith 
Haring vagy Robert Rauschenberg. Munkásságára a pop art, 
a konceptuális művészet, de mindezzel egy lebilincselő és 
magával ragadó derű jellemzi egész művészi létét, amit két 
évtizedig Yoko Onoval, annak Lennon halála után, a baráti 
kapcsolatból szerelemmé alakult érzelemből táplálkozva él-
tek meg. Befejezésül visszatérve a Modem termeiben látha-
tó másik kiállításhoz, csak felsorolnék néhány nevet az ott 
kiállított munkák alkotóiból: a 19. századból Degas, Manet, 
Monet, Cézanne, Van Gogh, a 20. századból a Havadtőy ki-
állítás kapcsán említett Warhol, de folytatnám olyanokkal 
mint Lichtenstein, Modigliani, Matisse, Francis Bacon  és 
Picasso. Ennek a kiállításnak címe „Impressziók” és október 
7-ig láthatják az érdeklődők.

Závodszky Ferenc  

Két világhírű kiállítás Magyarországon

Íjász hírek
Az íjászok nyáron sem pihentek. Az Örkényi Szabad Íjászok 

által szervezett versenyről egy második és két harmadik hely-
lyel tértünk vissza. Idén még csak egy kisebb különítménnyel 
teszteltünk egy kitűnő táborhelyet Bodrogolasziban a Bodrog 
partján, ami kitűnően alkalmas kenuzással egybekötött nyári 
edzőtáborokra. Közben megszereztem a Magyar Íjász Szö-
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Závodszky Ferenc  az Újhartyánért díj idei kitüntetettje 
2018-ban Závodszky Ferenc kapta a településen alapított 

díjak egyikét, az Újhartyánért elismerő címet. A Képviselő 
Testület a beérkezett javaslatokat megvizsgálta és úgy ítélte 
meg, hogy az idei esztendőben Závodszky Ferenc, ahogyan 
sokan ismerik, Zsöti veheti át ezt a méltó elismerést. Grafi -
kusi pá lyá já t, 20 évesen az akkor világhírű Pannonia Rajz-
fi lm stúdió (Gusztáv, Mézga család, Ludas Matyi) rajzoló-
jaként kezdte. Szakmája a kép- grafi ka, a grafi kai tervezés, 
a tipográfi a. Több lapnál dolgozott szerkesztőként, szabad-
úszóként könyvekhez és lapokhoz készített illusztrációkat, 
de vezetett képzőművészeti terápiát is. A grafi kai tervezés 
mellett fest és ír. Írásainak középpontjában a művészet áll.  
1973 óta jelenik meg a nagyközönség előtt a munkáival.  
Kiállítása volt az ország több pontján, valamint Párizsban, 
Hannoverben, Varsóban Firenzében. Tagja a Szentendreart 
é s az Aba-Nová k Galériának. 1993-ban megnyerte a Bu-
dapesti Tavaszi Fesztivál Grafi kai pá lyá zatá t. Ebben az 
idő ben ké szü lt szá mí tó gé pes grafi kai sorozata a „Grafi kák 
az interneten” címmel, mely tö bb kiadványban, többek közt 
a Chicagoban szerkesztett Szivárványban (Rainbow) is pub-
likálásra kerü lt. 2010-ben meghívást kapott Magyarország 
egyik legnagyobb orszá gos kortárs kiá llí tá sra, a Zooart Kor-
társ Ké pző mű vé szeti kiá llí tá sra, ahol az Egy hal kilátásai 
munkájával szerepelt. 

Évtizedek ó ta tanít különböző iskolatípusban, különböző 
életkorú embereket. Miközben a művészetről beszél, lehet-
séges utakat tár fel a hallgatói előtt a hit, az erkölcs, a kriti-
kai gondolkodás témájában. Tanításának alapja az erkölcsi 
önismeretet, amelyet Kant minden emberi bölcsesség kez-
detének nevezett.

Újhartyánon lassan két évtizede él. Új otthonra, családra 
és barátokra lelt. Képzőművészként hozzájárult a város, va-
lamint a városban működő civil szerzetek arculatának alakí-
tásához. Elkészítette 2013-ban Újhartyán város arculattervé t. 
Az általa készített logó köszönti azóta a városba érkezőket. 
12 db színes grafi kája keretezi az ú jjá é pü lt Grassalkovich te-
ret. Az ő  tervei alapjá n formálódott a Szép utca elején talál-
ható Szent Flórián tér is.  Az Újhír újság névadója, valamint 
a lap fejlécet, címlapját é s teljes tipográ fi á já t is ő  tervezte. 

Zsöti rajza alapján készült 
a Fajth Benő  által faragott, 
a templomkertben található 
betlehemi szoborcsoport is. 
Számtalan civil szervezet, 
vállalkozás arculatát készítet-
te. A Magtelevízió, a sváb fi -
atalok, a Pest Megyei Német 
Nemzetiségi Önkormányzat, 
a Bagolyfé szek, a sváb ke-
mencések, a nyugdíjas klu-
bunk logója az ő gondolati-
ságát tükrözi. Jelentős részt 
vállal a település arculatának 
alakításában. Színpadi lát-
ványtervek, városi kiadvány-
ok, meghívók fémjelzik munkáját. Bekapcsolódott városunk 
színes zenei életbe is. A TanáRock, vagy az irodalmi estek, 
vagy a templom zenekarának tagjaként igyekszik átadni 
azon tétel igazát, mely szerint csak vidám szívvel vagyunk 
képesek gyönyörködni a jóban. 

Művészeti előadásokat tart a Pinceklubban, amelyeket ta-
lán a fi lozófus Kant gondolatai jellemeznek leginkább: Any-
nyi bizonyos, aki egyszer a kritikát megízlelte, örökre meg-
undorodik minden dogmatikai fecsegéstől, mellyel azelőtt 
szükségből beérte, mert eszének szüksége volt valamire, s 
jobbat foglalkoztatására nem találhatott.

TA
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Hartyánfeszt 2018 /fotók: Kollár Mihály és drszix /Hartyánfeszt 2018 
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Egy galambászról
Újabb sportesemény öregbítette Újhartyán eddig sem el-

hanyagolható hírnevét, ezúttal Serfel Attila jóvoltából, aki 
versenygalambjaival ért el kiemelkedő sikereket a nyáron. A 
történet azonban nem itt kezdődik; 

- Hobbi a versenygalambászat, vagy igazi sport? – kér-
dezem Attilát.

- Is, is. Itt nem én vagyok az, aki effektíve mozog, hanem a 
galambjaim, én vagyok a trénerük és készítem fel őket a ver-
senyekre, amiket nekik kell megvívniuk. 

- Mióta foglalkozol galambokkal? 
- Galambokkal már egész kisgyerekkorom óta, de postaga-

lambokat édesapámmal kezdtük tenyészteni 1997-ben, majd 
miután megnősültem és külön költöztem 2007-től egyedül 
folytattam tovább. Akkor léptem be a 
kakucsi „A32” –es Postagalamb Sport-
egyesületbe is, de a mai napig nagy se-
gítség nekem édesapám Serfel András 
és a feleségem Timi, a galambok körüli 
mindennapi teendőkben. Nélkülük nem 
érhetnék el sikereket. 

- Mi is a lényege ennek a tevékeny-
ségnek? 

- A postagalamb versenyeztetés rövid 
lényege az, hogy az eseményre beneve-
zett galambokat egy helyen egy időben 
engedik fel - sokszor több száz kilomé-
terre az otthonuktól - és az egyedeknek 
minél rövidebb idő alatt haza kell érkez-
niük. A versenyen részt vevő galambokat 
néhány nappal korábban az előre megha-
tározott helyre szállítják teherautóval. 

Hazánkban a Magyar Postagalamb 
Sportszövetségben tömörülnek a sportga-
lambászok, melybe számos tagszövetség 
tartozik, a versenyeket regionális bajnokságokban rendezik, 
ami három régióra osztja az országot. A mi egyesületünk a 
Kolumbia tagszövetségen belül a Közép-Magyarországi Re-
gionális bajnokságban versenyeztet. 

- És most a riport apropóját szolgáltató versenyről…
- Az ominózus versenyre 2018. 06. 23-án szombaton ke-

rült sor. A németországi Halle városából indultak a galam-
bok, mely 710 km távolságra van innen, tehát ekkora távol-

ságot kellett egy 
huzamban megten-
niük. A start reggel 
05:45 órakor volt, 
amikoris 475 tag 
összesen 5352 pos-
tagalambja indult 
egyszerre útnak. 
Én személy sze-
rint 10 galambot 
neveztem, ezek 
közül lett a győztes 
az egyik madaram, 
ami 12 óra 27 perc 
55 másodperckor 
lépett rá a dúcra 
szerelt elektroni-
kus rögzítőórára.

- Nem vagyok túl jó fejszámoló, de ez az idő azt jelenti, 
hogy..

- … ez azt jelenti, hogy pontosan 106 km/óra sebességgel 
száguldott hazafelé a madaram. 

- Elképesztő számok!  
- Hát igen. Nem hiába nevezik a postagalambokat a levegő 

versenyparipáinak. 
Azt azért még elmondanám, hogy az egyesületünkön belül 

ezidáig még nem fordult elő, hogy egy galamb megnyert vol-
na egy ilyen versenyt, sőt a tagszövetségnek is óriási dolog. 
Ez a maga nemében egyedülálló teljesítmény volt. Illetve ki 
kell emelnem azt is, hogy a győztes galamb saját tenyésztésű, 
nálam kelt ki, én neveltem, én treníroztam és készítettem fel a 
versenyre. Ez azért érdekes, mert vannak ugyanis drága pén-
zért gazdát cserélő galambok, amikkel egyes versenyeztetők 
indulnak, de az sem garancia egy ilyen siker elérésére. 

- Hogyan lehet elérni azt, hogy ha-
zajöjjön a galamb, és főleg azt, hogy 
ilyen gyorsan? 

Magyarországon főképpen az úgy-
nevezett „özvegy módszerrel” motivá-
lunk, ami azt jelenti, hogy a versenyek 
előtt a hímeket és a tojókat egymástól 
elkülönítve tartjuk, és csak a verseny 
végeztével találkozhatnak. 

- Tehát a párjáért teszi meg ezt a 
hosszú utat?  Az motiválja a hazaté-
résre? 

- Pontosan. Az a jutalmuk, hogy 
együtt lehetnek. 

- Micsoda romantika! Van nevük 
a galambjaidnak? 

- Nincs, csak számuk. A gyűrűjükön. 
A győztes a 2016.17.91117 számot vi-
seli. Jelenleg 120 galambom van, de 
mindegyiknek fejből tudom a számát. 

- Nyilván speciális tréninget és táplálkozást igényelnek 
a versenyzőid. 

- Persze. Minden nap reggel és este is a volierből indulva 
reptetem őket a ház körül, illetve hetente egyszer egy 20-30 
km-es hazatérést tartok. Ez utóbbi esetben gyakran előfordul, 
hogy előbb hazaérnek, mint én kocsival. A takarmányozásuk 
szigorú rend szerint zajlik; meghatározott időben meghatá-
rozott mennyiséget etetek, életkornak, évszaknak megfele-
lően a szükséges vitaminokkal kiegészítve, illetve más-más 
magkeveréket kapnak a versenyzők és a tenyészállomány 
is. 

- Szóval azt ugye tudod, hogy mikor indulnak a galam-
bok hazafelé, de azt csak sejted, hogy mikor érkeznek?

- Igen tudom, hogy mikor indulnak és interneten látom is. 
A hazatérés az más. Az a verseny sója. Természetesen nem 
tudom, hogy pontosan mikor ér haza, egy-egy madaram, ezért 
már jó előre kiülök a kertbe versenydrukkban, várva az első 
kis fekete pontot a kék égen. Ha megpillantom; na az a csúcs-
pont! Utána már csak az időeredményért kell izgulnom, amit a 
beérkezések után az egyesületben az „órabontás” során hitele-
sítenek. Ekkor dől el, hogy ki a győztes. 

Néha még a közvetlen környezetem, a családtagjaim is rá-
csodálkoznak, hogy képes vagyok reggel, az éjszakai zenélést 
követően kiülni és az eget kémlelve várni a kis versenyzőimet. 
Pedig ez az érzés az ami hajtóereje a sport galambászatnak. 

Surman Viktor
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Pest Megyei Strandlabdarúgó Bajnokság: Nagy örömünk-
re az U10 első, míg az U12 korosztályunk a dobogó harmadik 
helyén végzett az idei Pest megyei strandlabdarúgó 
bajnokságban. A közel 150 csapatos mezőnyt fi -
gyelembe véve ez egy igen kimagasló és tekintélyt 
parancsoló eredmény. Gratulálunk a gyerekeknek, 
csak így tovább! Részletesebb összefoglalót olvas-
hatnak az újság további hasábjain.

II. Városnapi Minifoci Kupa: Az idei évben 
második alkalommal került megrendezésre az im-
máron hagyományőrző jelleggel és tavaly életre hí-
vott gyermek labdarúgó kupasorozat. A tavalyi programra ki-
látogatók létszáma idén majdnem a duplájára duzzadt, közel 
250-300 szülő és hozzátartozó kísérte el a meghívott és saját 
csapataink játékosait. A rendezvényre gondosan előkészültünk, 
büfét és sporttombolát szerveztünk, illetve a helyi Mag TV is 
kilátogatott, hogy rögzítse a sporteseményt. Hiába a gondos 
előkészület és szervezés, ha az időjárás nem fogadja kegyeibe 
a szervezőket, sajnos az eső teljesen elmosta a programot, így a 
meghívott csapatok nem tudták lejátszani a mérkőzéseket. Pi-
cit szomorkodva, de lelkesedésünket nem veszítve kihírdettük 
a rendezvény későbbi időpontban történő lebonyolítását és az 
eső elől a büfébe és teraszra behózódó és még kitartó szülőket 
és játékosokat vendégül láttuk egy fi nom grillebédre, majd ki-
sorsoltuk a felajánlott tombolaajándékokat. Sok pozitív visz-
szajelzést kaptunk a meghívott csapatok vezetőitől, melyben 
külön köszönték, hogy tartalmat adtunk a programnak, attól 
függetlenül, hogy magát a játékot és a sporteseményt az idő-
járás nem kímélte. A kupasorozat új időpontján dolgozunk, 
melyet mindenképp szeretnénk újra megrendezni és remény-
kedünk, hogy az idő is kegyes lesz hozzánk és minden csapat 
lejátszhatja a mérkőzéseit és ki oszthatjuk a torna dobogós he-
lyezettjeinek szánt érmeket és kupákat!

III. Nyári Labdarúgó Tábor: A idei 3. alkalommal meg-
rendezett egy hetes labdarúgó táborunkat  24 fővel kezdtük 

el. A szakmai stáb elsősorban az edzésekre, azon be-
lül is a technikai elemek gyakorlására és az erőnlét 
fejlesztésére fektette a hangsúlyt, mely az egész heti 
edzésprogram alap pillérét jelentette, azonban egy tá-
bor nem telhet el kiegészítő programok nélkül. A már 
említett délelőtti és délutáni edzéseken kívül igyekez-
tünk a heti programokat színesíteni olyan kiegészítő 
szabadidős tevékyenységekkel melyek további élmény 

faktort jelentettek a kis táborozóknak. A tábor időpont-
jában a hőség szinte elviselhetetlen volt, így a hűsölés és vizes 
programok kerültek előtérbe. Az edzések mellett ellátogat-
tunk Tiszakécskére, ahol nagy szeretettel fogadtak bennünket 
a teljesen megújult sportcentrumban, ahol vendéglátónk kör-
bevezetett bennünket. Ezt követően korosztályos csapataink 
egy barátságos mérkőzés keretein belül mérték össze erejüket, 
majd a lejátszott mérkőzések után egy-egy éremmel gazdago-
dott mindegyik játékosunk, mely gesztus értékű ajándék volt 
gyermekeinknek és nagyon nagy örömöt okozott nekik, hogy 
egy éremmel gazdagodtak. Az aznapi program további részé-
ben  egy közösen elfogyasztott bőséges ebéd után ellátogattunk 
a tiszakécskei strandra, ahol a nap további részét víz mellett, 
fürdőzéssel töltöttük el táborozóinkal. A heti programok kere-
tében sor került egy lovaskocsikázásra, illetve egy délutáni für-
dőzésre is a helyi wellness szolgáltató fürdőkomplexumában. 
A heti programok zárásaként egy családi délután rendeztünk, 
melyet a gyermekek szüleivel közösen töltöttünk el. Vetélke-
dőket szerveztünk, melyen a gyermekek a saját szüleikkel vet-
tek részt és csinálták végig a feladatokat. Nagy öröm volt látni, 
hogy közel 100 fő részvételével ezen a programon is nagy lét-
számmal képviselték magukat a szülők. A vetélkedőt követő-
en közös est ebédre invitáljuk a szülőket és gyerekeket, mely 

SPORTHÍREK A NYÁRI SZÜNETBŐL
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Felnőtt csapatunk jelentősen megerősödött az elmúlt két 
évhez képest, hiszen 3 magyar és 1 spanyol fi atal válogatott 
játékos érkezett keretünkbe!

A szezon úgy indult hogy a Siófokról szerződtetett és je-
lenleg a legtöbbre taksált magyar strandfocista Turós Viktor 
a szezon második meccsén keresztszalag-szakadást szenve-
dett, így őt az egész szezonra elveszítettük! Az előzetesen 
kötelezőnek mondott meccseket mind megnyertük, bravúr-
győzelmet viszont nem tudtunk annyit hozni, ami elég lett 
volna a legjobb 4 közé kerüléshez! A Final Fourtól 4 ponttal 
lemaradva végül a 6. helyen végeztünk Európa 3. legerősebb 
strandlabdarúgó bajnokságában!

Utánpótlásszinten idén már az összes korosztállyal képvi-
seltettük magunkat!

U19, U16 és U14-es csapatainkban kevés vagy egyáltalán 
nincs újhartyáni fi atal így a környékből vagy Budapestről 
érkeznek hozzánk a gyerekek strandfocizni, akiknek a nagy-
pálya vagy adott esetben a futsal előnyt élvez!

Két kisebb korosztályunk U12 és U10 viszont újhartyáni 
srácokra épül, pár környékbeli tehetséggel kiegészülve! 
Így  a komolyabb szakmai munka (strandfocitábor-edzések-
edzőmeccsek) is itt folyik!

Ez a két korosztályunk olyat vitt véghez Magyarország 
legerősebb régiójában ami egyedülálló, ugyanis az Újhartyán 
VSE az egyetlen klub akinek U12-es és U10-es csapata is a 
Final Fourba jutott!

U12-es csapatunk az egész szezonban végig magabiztos 
játékkal, többgólos győzelmeket aratva a Final Fourba vere-
kedte magát, ahol az elődöntőben egy góllal alulmaradtunk 
és mindez a bronzéremhez volt elég!

U10-es csapatunknál pedig… (ahogy az „Újhartyáni foci 
drukker” nevű blogger írta a neten) „elfogynak a jelzők”…

Végig fegyelmezett játékkal az egész szezonban VERET-
LENÜL megnyertük a bajnokságot!!!

Fabók Máté

Újhartyáni strandfoci siker

jó hangulatú beszélgetéssel 
fűszerezve tovább erősítette 
szülői sportközösségünket 
és ismét sok visszajelzést 
és pozitív megerősítést kap-
tunk a szülőktől, hogy jó 
úton haladunk, jól szerve-
zett szülői közösséget tud-
hatunk magunk mögött, akik 
tettrekészen ott vannak, ha 

segítségre lenne szükségünk. 
Ez úton is köszönünk minden segítséget azon szülőknek, akik 
munkájuk mellett is időt szántak gyerekeikre és mint kísérők 
ott voltak velünk Tiszakécskén, illetve részt vettek a tábor záró 
eseményén és segítettek a lebonyolításában! Közkívánatra, jö-
vőre innen folytatjuk.... :)

II. Fesztfutás: Lassan elmondhatjuk, hogy minden na-
gyobb városi eseményünk kiegészítője, része lesz a sport. Az 
idei Hartyánfeszt délelőtti programjaként megrendezésre ke-

rült egyesületünk II. Fesztfutása, melyre 82 fő jelentkezett és 
futotta le a korosztályokra szabott és megtervezett távokat. A 
futóversenyen szép számban képviseltették magukat a helyi ál-
talános iskola diákjai, illetve a városunkban élő és a szabadidős 
futásnak hódoló felnőtt korú hobbi sportolók is, akik jelentke-
zését külön nagy örömmel fogadtuk! Természetesen egyesületi 
szinten kis focistáink és szüleik is képviselték klubbunkat. A 
különböző korosztályokban jelentkező és dobogós helyezése-
ket elérő futóknak éremmel jutalmazzuk, illetve velük együtt 
minden megjelent és benevező versenyzőt egy emléklappal 
ajándékoztunk meg. Külön szeretném kiemelni Kőnig Lász-
ló-t, aki a tavalyi évet követően idén is aktívan és nagy erőbe-
dobással részt vett a rendezvény szervezésében és koordináci-
ójában. Segítségét és odaadó munkáját ez úton is köszönjük, 
jövőre is számítunk rá! 

Üdvözlettel:
Puskás Attila Barna

sportmenedzser

Aranyérmes U10 csapatBronzérmes U12 csapat

Véget ért a 2018-as strandfoci szezon!
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Elment az utolsó „Ukrajnás” is…
A kommunizmus áldozatainak emléknapján, 2017. febru-

ár 25-én zárult a GULAG emlékév, amit bátran nevezhetünk 
hiánypótlónak a nemzeti emlékezet szempontjából. Arról, 
hogy mi történt a második világháború után azokkal az em-
berekkel, akiket a megszálló szovjet hatóságok kényszer-
munkatáborokba vittek, négy évtizedig semmit nem lehetett 
tudni. 

Az emlékévben sok szó esett az 1945. januárjában 
Újhartyánból Málenykij Robotra elhurcolt 168 személyről 
is. Akkor már csak négy élő volt közöttük, Manger Bözsi 
néni, Surman Ili néni, Bacsik Rézi néni és Lang Péter bácsi. 
Alig telt el egy év, azóta elment közülük az utolsó is.

Emlékezzünk rájuk Szebeni Ilona: Merre van a magyar 
hazám c. könyvéből:

Szűcs Józsefné Kaldenecker Teréz: Újhartyán
„Nagyon sok vigasztalást kaptam a kis paptól Nándi 

plébános úrtól, Tábori Nándortól, Újlengyel későbbi plé-
bánosától. Nyolc hónapon át ő is a bányában dolgozott, to-
logatta velünk csillét, és végezte a legnehezebb munkákat. 
Ismerte a körülményeinket. Az oroszok rájöttek, hogy tud 
számolni…a kis pap meg ekkor már megtanulta a nyelvüket, 
írt, olvasott oroszul, jól jött nekik az irodára egy értelmes 
ember. Hát még nekünk milyen jól jött, hogy ő lett bérelszá-
moló. Mentünk mindig könyörögni: Nándi, írjon már többet 
be, hogy ne 80 deka kenyeret kapjunk, hanem 120 dekát. 
Ha az oroszok tudtak volna róla, a mi kis papunk – Tábori 
Nándor – még ma is Szibériában lenne.”

Surman Györgyné Ménich Ilona: Újhartyán
„1928-ban születtem, a bátyámmal együtt vittek el. Kint, 

ahogy beállt a hideg, annyit szenvedtünk, azt hittem beleha-
lok. Novemberben már mínusz 40 fok volt és az ablakoknak 
csak a helye, majd kivitt a huzat és a szél. A szempillánk, 
szemöldökünk mindig deres volt. Sokan féltek a lenti bánya-
munkától, Volt olyan férfi , aki azt mondta, élve nem megy le 

a föld alá, és ki-
ugrott inkább a 
liftből. Én meg 
úgy gondoltam, 
amit én idefent 
csinálok, annál 
rosszabb már 
nem lehet, és 
télen nem di-
dergek, nyáron 
meg nem lesz 
melegem…”

M a n g e r 
H e n r i k n é 
Fajt Erzsébet: 
Újhartyán

„1945. janu-
ár 9-én szedtek össze bennünket, tizenhat és harmincéves 
korú nőket, férfi akat, és azt mondták, hat hétre megyünk 
kukoricát törni. Géppuskás orosz katonák hajtották vé-
gig a falun a népet, a falu szélén vártak ránk a szekerek. 
Ceglédbercelen volt a gyűjtőhely.

A falu szélén leszállítottak bennünket, az út szélén egy 
asszony állt sírva, zokogva osztotta a rétest egy nagy tál-
ból. Mondta, hogy az ő hozzátartozóit is elvitték. Egy be-
fejezetlen lágerbe tettek bennünket, azt valamennyire rend-
be szedtük, ez volt a 18-as láger…1948. december 27-én 
megszületett a kisfi am. János lett a neve…1949. október 
végén bevagoníroztunk. November 5-én leszálltunk a pilisi 
állomáson. Ceglédbercelen zenével, harangszóval fogadták 
a hazatérőket. Mi is hírt adtunk, hogy érkezünk. Mikor a 
teherautók a falu széléhez értek, fekete volt az út a néptől. 
Mindenki várta az „ukrajnaiakat”…zúgtak a harangok…”

Temetés Újhartyánban, valamikor a 2000-es évek kö-
zepén (Lauter Antal emlékezése)

Szokás volt a faluban, hagyomány, ha 
egy „Ukrajnást”, egy Málenykij Robo-
tot megjártat temettünk, a család zené-
vel temette . Ilyenkor a hartyáni zené-
szek a család kérésére a temetés végén 
a Bányász Himnuszt játszották. Mivel 
az elhurcoltak többsége bányában dol-
gozott, ez a zene valahogy megmaradt 
emlékeiben.

Egy ilyen temetésen hangzott el a kö-
vetkező párbeszéd, még pedig Keindl 
Józsi bácsi szólt oda Gergely Feri bácsi-
nak: - Hallod Feri? Ezt nekünk fújják!!! 
Feri bácsi válaszolt: - Lehet, hogy a kö-
vetkező én leszek! Valóban, néhány év 
múlva Feri bácsinak fújták!

A Bányász Himnusz többet már nem 
szól Újhartyánban!

Lauter Antal „Berceliek, taksonyiak, hartyániak Novi Donbaszban”
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A hamarosan kiadásra kerülő Újhartyáni helytörténet szá-
mos különleges érdekességet tartalmaz. A nyár folyamán 
kibontásra került templomunk lábazata – a belső felújítást 
megelőzően ki kell szárítani a vizesedő falakat. Sokunk 

meglepetéssel tapasztalta, hogy a templom falait tartó sós-
kúti mészkövek nagyon réginek látszanak, erre hívta fel 
fi gyelmünket több, a régészetben, középkori kutatásokban 
jártas szakember is.

Összevetettük a gondolatot az Újhartyáni Szent Borbála 
római katolikus templom Historia Domus (Egyháztörténet) 
első soraival:

„Amikor a középkori Hartyán 
helyén az első telepesek megje-
lentek, a középkori „kis templo-
mocska homlokzatának régiséget 
sugárzó romjai és – Istennek hála 
– egészen a mai napig álló alapjai 
már omlani kezdtek”.

A romok körül jól kivehetők 
voltak a középkori temető marad-
ványai is („az eltemetettek csont-
jai és az itt-ott sírhalmok módjára 
elhelyezkedő helyek”, és az innen 
kiásott sírmellékletek, „amelyeket 
még az idő vasfoga sem tudott tel-
jesen elemészteni”. Vagyis a vas-
ból és a régi idők szokásai „szerint 
mívesen készült szerszámok, mint a 
sarkantyúk, lábbelik” is „a régiség 
képzetét”, azaz a törökök gyászos 
idejét idézték fel bennük. Nyilván 
helyesen következtettek arra, hogy 
„ezen a helyen egykor valamiféle 

település állott, amelynek a nevét (Hartyán) a hagyomány” 
idáig fenntartotta. A változás „Krisztus 1764. – az itteniek 
számára halhatatlan emlékezető – évében” következett be, 
amikor gróf Grassalkovich Antal „Hartyán pusztára hívta 

össze a telepeseket, akiknek azt birtok 
vagy háztartás gyanánt lakásra kegye-
sen átadta”. Vagyis birtokát innentől 
Új-Hartyán néven újjászervezve „szá-
munkra igen örvendetes bőséget terem-
tett” - idézet a készülő monográfi ából.

Czagányi László helytörténész ja-
vaslatára felkerestem Dr. Rácz Tibor 
régészt, aki a neki küldött fotók alap-
ján is lehetségesnek tartja a középkori 
hartyáni templom létét, melynek mész-
köveit felhasználták az újkori betelepí-
téskor – 1776-ban épült – templomunk 
falaiba. Rácz Tibor úr ígérete szerint 
utánanéz a török idők előtti középkori 
Hartyán eddigi régészeti kutatásainak 
(ha vannak ilyenek). Elmondta, hogy 
amikor a templom alapzatot körbeás-
sák további vizesedés megakadályo-
zása céljából, azt jelezzük neki, akkor 

szeretné személyesen is megtekinte-
ni, beazonosítani a középkori hartyáni templom lehetséges 
helyszínét.

Maga a monográfi a kézirata elkészült, az utolsó fejezet 
lektorálása folyamatban van. Helytörténeti gyűjteményünk 
megjelenésének várható ideje a következő év.

Lauter Antal

A középkori Hartyán temploma
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BUSHIDO (a harcos útja) 
Kérem, hogy a címet ne vegyék szerénytelenségemnek, 

hiszen nem rólam szól igazán. Amikor megkaptam a felké-
rést, hogy írjak egy cikket arról, hogy sikeres Dan vizsgát 
tettem a nyáron, kicsit meglepődtem. Erről mit is lehet írni, 
ami érdekelhetne másokat is. Sok embert vonz a Távol-ke-
leti kultúra és a harcművészet, de többeket egyáltalán nem 
és nem értik, mi is ez az egész. Akiket viszont érdekel, kap-
csolatba kerültek vele, esetleg gyakorolják is és az életük 
részévé vált, mint nekem, azok könnyebben megértik majd, 
amit írok, de őszintén remélem, a másik oldalnak is tetszeni 
fog írásom. Nagyon messziről kell kezdenem a történetet, 
amikor is elindultam ezen az úton. Azt hiszem 15 éves vol-
tam amikor középiskolás koromban először eljutottam egy 
karate edzőterembe. Az első próbálkozás nem is járt siker-
rel, néhány hónap után abba hagytam. Aztán egy év múlva 
újra elmentem ugyanabba az edzőterembe és akkor igazán 
megfogott a dolog. Talán azért, mert egy másik stílus edzé-
sét találtam ott, egy másik mesterrel. Így az első mesterem 
Shihan Somogyi Zsolt 8. Danos mester lett, akkor még ter-
mészetesen 1 Dan-os volt, akinek tudása, személyisége, és 
a harcművészetekhez való hozzáállása számomra is mutatta 
az utat, és eldőlt, ezt szeretném én is gyakorolni. Fiatalon 
nem mindig marad meg az ember a helyes úton, sokszor fél-
re értelmezi a tanításokat és azt gondolja, a Karate technikai 
oldala a legfontosabb, mert mindenki olyan akar lenni, én 
is, mint Bruce Lee! Őt biztosan sokan ismerik a fi lmjeiből. 
Szóval, én is ilyen akartam lenni és mindenkinél ügyesebb, 
erősebb és majd, aki nem tetszik a discóban, jó elverem és 
kész! De ahogy halad az idő és az ember fejlődik, érik, ezek 
a dolgok már nem lesznek fontosak. Azt hiszem szerencsém 
volt ezen az úton, igaz sokszor megálltam, talán kitérőket is 
tettem, de a Harcművészet mindig is az életem része volt, 
ami sokszor segített át nehéz helyzeteken. Nem kell arra 
gondolni, hogy biztos megtámadtak, aztán jól elvertem őket, 
nem, nem erre gondolok. A Harcművészet gyakorlása, meg-
értése segít a jellem, az élethez való viszonyulás fejlődésé-
ben. Később már egyáltalán nem csak azért akarsz karatézni, 
hogy ügyes, erős, technikás légy, hanem a keleti fi lozófi a és 

életfelfogás segítségével megtaláld a saját utad, ami a mai 
rohanó világban igazán nagy kincs. Ma, amikor az élet fur-
csa próbák elé állítja az embereket, szedi áldozatait a stressz, 
és a túlterhelés miatt a szervezetünk feladja a küzdelmet, 
segít, ha edzett vagy és nem csak fi zikailag, de lelkileg is. 
A fejedben el tudod dönteni, hol a határ és mi az, amit meg-
teszel és mi az, amit már nem. Meg tudod különböztetni a 

fontosnak vélt, és az igazán fontos dolgokat. Nekem ebben 
segített a Kyokushin Karate az évek során. 

Pedig sokszor én is feladtam, megálltam, de aztán újra 
elindultam és most itt vagyok, itt tartok. Ha kiszámoljuk 35 
évbe telt, hogy elérjem a fekete övet. Ez nagyon gyenge tel-
jesítmény mondhatja bárki. De igazán csak az mondhatja, 
aki megpróbálta. Ha nem állok meg az utamon és nem visz 

néha másfelé a sorsom, most lehetnék akár 4-5 
Danos karatemester is. De számomra nem ez a 
lényeg. Modern életünkben a rang, a fokozat, 
nagyon fontos, de én az oda vezető utat és a 
hozzá tartozó eredményt fontosabbnak tartom. 
Számomra ez is elérhetetlennek tűnt sokáig, 
de mindig sikerült felállnom és elérnem ide. 
Ez nem az utam végét jelenti, inkább annak 
kezdetét, ahol fekete övesként még többet 
tanulhatok és jobban megérthetem a budo-t. 
(harcművészeteket) Most már igazán a kara-
téról írok. Azon kevés még gyakorló karatés 
közé tartozom, aki személyesen találkozhatott 
a Stílus alapító Sosai Masutatsu Oyama 10. 
Danos alapító mesterünkkel. A 80-as évek-
ben az IBUSZ-OYAMA kupákra ellátogatott 
többször és a versenyeken láthattam, de egyik 
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ilyen alkalommal a Testnevelési Főiskolán előadást tartott 
és ott lehettem, ámulva hallgathattam. Talán ez is megha-
tározta az életutamat. Kyokushinkai jelentése „találkozás 
a végső igazsággal”. A tanulás, edzések vagy a küzdelmek 
során legfontosabb, hogy legyőzzük önmagunkat és így fej-
lődjünk tovább, így megtapasztaljuk a saját korlátainkat és 
megtanuljuk átlépni azt! 

Most nagyot lépek a közelmúlthoz, intenzíven 4 évvel 
ezelőtt kezdtem újra edzeni, Balázs Péter (szervezetünk el-
nöke) unszolására. Aztán a kezdeti nehézségek után, lassan 
kezdtek újra működni az izmok, izületek, igaz sok-sok fáj-
dalommal és kisebb nagyobb sérülésekkel küszködve, de el-
jutottam oda, hogy két évvel ezelőtt barna övre vizsgázhat-
tam és most nyáron sikeres Sho Dan (1 Dan) vizsgát tettem. 
(Kyokushin karatéban 10-től 1 kyu-ig tanuló, és 1-től 10. 
Dan-ig mester fokozatok vannak) Jelenlegi mestereim sokat 
segítettek ebben, ketten is vannak, mindkettőt évtizedek óta 
ismerem már, remek emberek és harcosok, tisztelem őket. 
Örülök, hogy tőlük tanulhatok és edzhetek velük. A szerve-
zetünk (Global Kyokushin és Kyonewaza Szövetség) alapí-
tó mestere Shihan Bábel Csaba 6. Dan és a Dojo-m (egyesü-
let, edzőterem) mestere Sensei Váradi Attila 3. Dan. Nagyon 
sokat köszönhetek mindkettőnek. Legfontosabb a tanításuk, 
segítségük mellett, hogy hittek bennem és néha képletesen, 
de szó szerint is tovább rugdostak, amikor már feladni ké-
szültem! Sokan nem tudják, de a szervezetünk Dabasi köz-
ponttal működik a Shibu (önálló szervezet) már 15 Dojo 
tartozik hozzá, a taglétszám eléri a 300 főt. Itt karatézom én 
is, itt várunk mindenkit, akit érdekel a Kyokushin karate. A 
Kyokushin nem tekinthető sportnak, attól sokkal összetet-
tebb, hiszen a harcművészeti és tradicionális volta miatt nem 
sportkarate. Már írtam, hogy a fi zikum,és  az ügyesség, a ko-
ordináció mellett, sokat segít a jellem fejlődésében is. A gye-
rekeknél jó hatással van a tanulásra és az általános koncent-
rációs és tűrőképességre. 5-6 éves kortól nagyon ajánlom 
fi úknak és lányoknak is, nem csak az önvédelem, de a fi zikai 
állapot, kitartás és személyiségformálás miatt! De menjünk 
vissza cikk elejére. Júniusban Dan vizsgát tettem és az ün-
nepélyes öv átadón már meg is kaptuk az öveinket. Volt, aki 
kérdezett a vizsgáról is, de sokat nem tudok elmondani mert 
a technikai, erőnléti és elméleti vizsgák teljesen zártkörűek. 
Annyit azért írhatok, hogy két és fél órán keresztül tartott 
az óriási fi zikai megterhelés, amely állóképességemet és ki-
tartásomat is próbára tette.  Mire vége lett, azt hittem, hogy 
nem leszek képes a küzdelmekhez később felállni. A délutáni 
vizsgaküzdelmek már megtekinthetők voltak a gyóni sport-
csarnok lelátójáról. Teremben a küzdőkön kívül csak a segí-
tőket engedték be, akik néha villámgyorsan megtörölték az 
embert, és némi cukros, citromos vizet töltöttek belénk. Kö-
szönöm a feleségemnek és a fi amnak, hogy eljöttek és látták 
a vizsgámat. Részletekbe nem megyek bele, nem is minden-
re emlékszem, de nagyon megvertek. A korom miatt csak 15 
emberrel kellett küzdenem egymás után, a küzdő idő másfél 
perc volt és annyi pihenő volt köztük, amíg újabb ellenfelet 
kaptunk. Az 1 DAN vizsgához 30 ellenfeles küzdelem az 
előírás, de 40 év felett már a vizsgáztató mester felezheti a 
számot és mivel én már 50 is elmúltam,ezt megtették. Azért 

fel voltam készülve, hogy 30 ember kell küzdenem, a vizsga 
előkészítőn edzettünk is rá, de az is lehet, nem ment volna, 
ez már nem derül ki soha sajnos. Akkora megterhelés volt, 
hogy volt olyan küzdőpartnerem akire nem is emlékeztem, 
annyira beszűkül a tudat a koncentrációtól. Arról tudtam, 
hogy az utolsó küzdelmem jön, hogy Attila Sensei felállt ve-
lem szemben és az utolsó energiai morzsáimat is kihajtotta 
belőlem. Nagyon elfáradtam, nem szégyellem, három hétig 
fájt mindenem, de megérte. Számomra ez egy csoda, igazi 
Japánból származó öv, amit kaptunk, Okinawa szigetén ké-
szült, Japánul ráhímezve a nevem, a szervezetünk neve, egy 
arany csíkkal a végén, ami az 1 DAN fokozatot jelenti! Még 
van rajta hely néhány csíknak, úgyhogy megyek tovább az 
úton, amíg az egészségem engedi. Végezetül biztatok újra 
mindenkit, hogy ismerje meg ezt a világot, induljon el az 
úton, nem lesz könnyű, fájdalmas, de megéri. A karatékák, 
az „igaziak”, békés, nyugodt emberek, a tudásuk és erejük 
tudatában, sosem bántanának senkit, kerülik az erőszakot 
és a hivalkodást, tisztelik az embertársaikat. Sosai Oyama 
egyik kedves mondásával búcsúzom: „A harcművészetek 
mindig udvariassággal kezdődnek és udvariassággal vég-
ződnek, ezért mindig udvariasak”. 

OSU !       
Heli András
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Friday Band
- No, de miért Friday? Mindig is izgatott a zenekarok 

névválasztása.
- Rátapintottál a lényegre - mondja Serfel Gábor a fent 

említett zenekar vezetője. A zenekarunk névválasztásának 
körülményei pont olyan mint maga a zenekar alaphangulata 
és szellemisége; laza, és ösztönös. Szóval az úgy volt, hogy 
az 2015 nyarán Örkény Város Önkormányzata felkérte a te-
lepülés zeneiskoláját a Cziffra György Alapfokú Művészeti 
Iskolát, hogy a novemberben esedékes már hagyományos-
nak mondható Forraltbor Fesztiválra készüljön fel a zenekar 
egy igényes műsorral. Na, most ebben az a poén, hogy ab-
ban az időben az iskolának nem is volt hivatalosan zenekara, 
sőt gyakorlatilag a városnak sem. 

- Gondolom ettől kezdve lett.
- Jól gondolod. Ezt követően tisztelt meg az iskola igaz-

gatónője azzal, hogy engem kért fel A zenekar megalapítá-
sára. 

- Azt áruljuk el az Olvasónak, hogy te főállásban a Ma-
gyar Honvédség Központi Zenekarának vagy a tagja, tu-
bán játszol, és emellett tanítasz az Örkényi Cziffra György 
Alapfokú Művészeti Iskolában.

- Ez így van. Szóval a felkérés után nyomban bele is fog-
tam a munkába. A zenekar tagjait volt és jelenlegi diákokból 
és az iskola pedagógusaiból válogattam, illetve kértem fel 
a közreműködésre, emellett nagy büszkeségem, hogy olyan 
tagjaink is vannak, akik hallották egyik-másik koncertünket 
és önként ajánlkoztak, hogy csatlakoznának a zenekarhoz, 
és mi örömmel látunk mindenkit, aki hozzáteszi a tehetségét. 
Sőt kaptunk már kifejezetten a mi zenekarunkra hangszerelt 
számot is. Jelenleg 25 állandó tagból áll a zenekarunk, de 
esetenként 30-an is színpadra állunk. Énekelt velünk már 
Nádas Barbi és Bánfi  Csaba is, akik a Fame című nagysikerű 
musicalban is együtt léptek fel.

- Nem megy az a minőség rovására, ha ilyen sokan vagy-
tok?

- Nem, egyáltalán nem. Erre azért fi gyelünk. Emellett ta-
lán pont ebből a kötetlenségből adódik a zenekarból sugárzó 
könnyedség és fi atalság, születtek itt már barátságok, szerel-
mek is. Meg aztán a dalválasztás; musicaleket, fi lmzenéket, 
könnyűzenei átiratokat vettem a repertoárba, ami alapve-
tő meghatározza a csapat hangulatát.  Mindenki élvezi az 
örömből fakadó zenélést és ez észrevétlenül összekovácsolt 
minket, lélekkel tölti meg a zenénket.

- Milyen formában tudják viszonozni a szervezők a kon-
certjeiteket? 

- A zenekar valamiféle tiszteletdíjat vagy egy vendéglá-
tást mindig kap. Az első, már említett Forraltbor Fesztivál 
fellépést követően Örkény város delegált minket testvér-
városa a némertországi Wörth an der Dunau fesztjére, ahol 
kettő önálló koncertet is adtunk. Mit ne mondjak nagy meg-
tiszteltetésnek vettük, és mesébe illő volt abban a gyönyörű 
környezetben játszani, kirándulni és hát csapatépítésnek sem 
volt utolsó. No, meg a jó bajor sörök. 

Hogy folytassam a sort, a két említett fellépést követte 
2016-ban a Hartyánfeszt, aztán a Presso Band jubileumi, és 
a Szőnyi Zenekar Aréna party koncertjei előzenekarként. 
Továbbá amellett, hogy az örkényi rendezvényeken 
már rendszeresen megjelenünk, 2017 nyarán az erdélyi 
Nyárádszeredán és Kányádon is bemutatkozhattunk egy - 
egy fesztivál keretében. Ez év nyarán az Újhartyáni Önkor-
mányzat jóvoltából a Bagolyfészekben rendeztünk zenekari 
tábort, aminek záróakkordja a július 15-ei  Presszó téri kon-
cert volt.

- Mit jelent neked, mint újhartyáni fi atalnak hartyánon 
fellépni? 

-T ermészetesen nagy örömünkre szolgál, ha felléphetünk 
Hartyánon és  minél több helyi emberrel ismertethetjük meg 
a mi művészetünket. Nekem pedig mindig a torkomban do-
bog a szívem ha itthon játszok.

- Tehát, elárulod végre a névválasztás apropóját.
- Jah, igen, hogyne. Szóval a felkérést követően a pró-

bák már nagyban zajlottak és szóltak az önkormányzattól, 
hogy jó volna már valami nevet kitalálni, mert hamarosan 
nyomtatnák a plakátokat és, hát na… Szóltam a zenekar-
nak, hogy a legközelebbi próbára mindenki álljon elő egy 
ötlettel a zenekar nevét illetően és majd megszavazzuk, amit 
használni fogunk. Természetesen az esedékes próbára - ami 
szokás szerint pénteki napra esett - senki nem rukkolt elő 
semmilyen ötlettel, ezért hát közfelkiáltással a Friday Band 
nevet választottuk. 

  Surman Viktor
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Beszámoló a VII. Vizsla Fesztivál-
ról.

Idén hetedik alkalommal került 
megrendezésre az Országos Vizsla 
Fesztivál, amit az nemrégiben alapított 
újhartyáni Sportolj 6 lábon Egyesület 
és a VizslaKalandorok önkéntes csapa-
ta szervezett meg.

Jöttek kicsik és nagyok, felnőttek és 
gyerekek, vizslák és nem vizslák. 

Az előrejelzést fi gyelve biztosak vol-
tunk abban, hogy szeptember 2-án szép 
időnk lesz. Sajnos nem így lett. Sok 
érdeklődő érkezett ismét Újhartyánba. 
Létszámuk az előzetes regisztráció sze-
rint 250 fő, de érkeztek olyanok is, akik 
már nem tudtak regisztrálni, és voltak 

„helyi erők”, kíváncsiskodók is, így a 
teljes létszám 350 főre tehető.

Mint mindig, most is csoportban in-
dultunk 10 órakor a 6 és a 11 km-es er-
dei sétának. Idén is köszönjük a kutyá-
ink nevében is a frissítő vizet és a kukát 
Göndörné Frajka Gabriella jegy-
zőnőnek. Eddig gyönyörű időnk volt. 
Éppen hogy elhagytuk a Benő tanyát, 
jöttek a csúnya felhők és ránk szakadt 
az ég, mintha dézsából öntötték volna. 
1-2 kutyát leszámítva a négylábúakat 
kevésbé érdekelte a csapadék, olyany-

nyira el voltak foglalva a szagokkal, a 
fajtatársakkal való kergetőzés, futkáro-
zás.

Amint visszaértünk a Béla gödörbe, 
a vendégek HOTDOG, kávé, ásványvíz 
és kézműves fagylalt között választhat-
tak, a négylábúak örömére idén először 
volt (adalékmentes) kutyafagyi is.

Sok tombola ajándék lelt gazdára, 
ám sajnos félbe kellett szakítanunk egy 
újabb, erős zápor miatt.

A nyereményesőt követően 
TRÜKKVERSENYre lehetett jelent-
kezni, melyre bárki, bármilyen apró kis 
trükkel nevezhetett kutyájával. Monda-
nom sem kell, hogy itt harmadszor áz-
tunk el. De mi nem vagyunk cukorból, 

és mert mi kitartó csapat 
vagyunk, azért is befejez-
tük a bemutatót mindenki 
örömére. 

Mára már rendhagyónak 
mondható mókás ügyes-
ségi vetélkedővel zártuk 
a fesztivál napot, amit 4. 
zápor miatt ugyan félbe 
szakítottunk, de az eső 
elálltával mégiscsak kihir-
dettük a győzteseket. 

A visszajelzések alapján 
vendégeink és a megfáradt 
négylábúak is jól érezték 
magukat az eső ellenére 

is. Tavaly és tavalyelőtt nagyon meleg 
volt. Nem lehet mindig minden tökéle-
tes, de azon vagyunk. 

Több kiállító is volt az idén, akiknek 
portékáit ismerhették meg a résztve-
vők.

A már jól ismert Platinum Magyar-
ország és a Futrinka Magyar vizsla 
SOS fajtamentő Egyesület és a Malom 
utcai TakarmányTáp mellett, itt volt az 
Onlinekutyabolt.hu, a Viharlovasai is. 

Sok jó minőségű termékekkel tér-
hettek haza az érdeklődők.

Köszönetnyilvánítás:
Szeretnénk köszönetet mondani ma-

gunk és kutyáink nevében:
Újhartyán Város önkormányzatának, 

A Német Nemzetiségi önkormányzat-
nak az anyagi és tárgyi eszközök hoz-
zájárulásáért.

További köszönet a Malom Ta-
karmány Táp Kft-nek (Malom utca), 
Herman Szikvíznek, a Surman Keres-
kedőház Kft-nek, a Best Ice fagylalt-
nak, a Szivárványboltnak, és a Center 
Trade ABC valamint a pékség dolgo-
zóinak támogatásáért, A Vízmű dol-
gozóinak valamint Kleneisel Józsika 
segítségéért, akik munkájukkal és hoz-

zájárulásukkal segítettek ismét, hogy 
évről évre színvonalasabb programmal 
várjuk a városunkba érkező két és négy 
lábú vendégeinket.

Külön köszönet Herman Zsoltnak 
az ivóvízért és Surman Viktornak a 
felajánlásért, amiért a két és négy lábú-
ak is hálásak voltak.

Tervezzük jövőre is a fesztivál meg-
szervezését és bizakodók vagyunk a 
tekintetben, hogy jövőre ismét emelke-
dik a támogatóink száma.

Köszönjük szépen.
Sportolj 6 lábon Egyesü-
let és a VizslaKalandorok nevé-
ben: Kollár Mihály Újhartyán.
info@sportolj6labon.hu, info@vizsla-
kalandorok.hu 

„Nem úsztuk meg szárazon, de a vizsláink nagyon élvezték”
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Őseink zarándokútján...
– hosszú idő után újra járt Mariazellben újhartyáni zarán-

dokcsoport
A „Svábság Mekkájában“ jártunk, talán sokaknak fur-

csán hangozhat elsőre ez a hasonlat, de van benne igazság. 
Korábban minden valamirevaló sváb embernek életében 
legalább egyszer el kellett zarándokolnia Ausztria és Kö-
zép-Európa egyik fő Mária-kegyhelyére, Mariazellbe, 
amely számos magyar vonatkozással is rendelkezik. Nem 
volt ez másképp az újhartyáni svábok életében is, akik-

nek szintén 
kiemelkedő 
jelentőség-
gel bírt a 
„Celli Szűz-
anya“. Ezt 
bizonyítja 
a mellékelt 
archív kép 
is. 

L e g -
utóbb még 
Kleineisel 
Gyuri bá-
csi szerve-
z é s é b e n , 
az 1980-
as évek-
ben járt 
újhartyáni 
csoport a 
s t á j e r o r-
szági kegy-
h e l y e n . 
2 0 1 8 - b a n 

egy kiváló együttműködésnek köszönhetően ismét egy 
szép létszámú, lelkes csapattal jártuk be „őseink zarán-
dokútját“.

A közel 60 fős zarándokcsoport egy gyönyörű májusi hét-
végén természetesen fő célján kívül más látványosságokat és 
zarándokhelyeket is meglátogatott. Mariazell felé megállót 
tartottunk a „gólyák városában”, a festő szépségű Rusztban, 
a Fertő-tó partján, majd megérkezésünk után szentmisét ce-
lebrált Gábor atya, mégpedig a bazilikában, közvetlenül a 
kegyszobor előtt, úgy gondolom ez minden résztevőnek ma-
radandó élményt jelentett. 

Másnap Stájerország fővárosa Graz irányába vettük az 
irányt, de útközben egy Mura parti kis ékszerdobozt is meg-
tekintettünk, Frohnleiten városát. A grazi városnézést kö-
vetően, a nagyváros mellett fekvő mariatrosti bazilikában 
tarthattunk szentmisét, úgy gondolom mindannyiunknak a 
fülében cseng még a „Boldogasszony Anyánk” című egyko-
ri himnusz, ami itt valahogy különösen szépen, meghatóan 
szólt. Talán ezek a percek érintették meg a leginkább a részt-
vevőket, engem legalábbis egészen biztosan.

Mariatrost után Semriachban, egy igazi alpesi falucská-
ban éjszakáztunk, ahová a stájer vacsora után, születésna-
posainkhoz meglepetésként helyi zenészek is érkeztek, akik 
igazi stájer hangulatot varázsoltak az út végére.

Persze, itt sem ér még a szép úti emlékek sorozata. Ha-
zafelé még bepillantottunk a Semmering-hágónál található 
Maria Schutz Bazilikába, ahol az oltárból szent forrásvíz 
csordul. Majd ismét a Fertő-tó felé vettük az irányt, ahol 
a kismartoni Esterházy-kastélyban tett látogatásunk után 
Frauenkirchenben, Fertőboldogasszonyban (a Fertő-tó kör-
nyékének fő zarándokhelyén) adtunk hálát a különlegesen 
szép utazásért.

Köszönöm szépen mindenkinek, aki velünk tartott! Külön 
köszönet Lauter Anti bácsinak a zenés szolgálatért, Hefl er Gá-
bor Atyának a lelki vezetésért, valamint szevezőtársaimnak 
Burka Katinak és Fajth Antinak! 

Surman Majeczki Martin
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Egyházi hírek 2018 őszén
Én  őszintén azt hittem, hogy mostanra kész lesz a plé-

bánia  átépítés, és az új tanévet új környezetben kezdhetjük 
a közösségekkel, hittanosokkal. Azért van haladás,  de ez 
nem látványos. A tervek készen vannak, az engedélyek is 
meg vannak. Lehetne kezdeni a munkát. Most a kőművesek 
elfoglaltsága  a nagy nehézség. Azt az ígéretet kaptuk, hogy 
a jövő évi első munkát nálunk kezdik.

A templomon látványosabb a  felújítási készségünk.  Sok 
újdonsággal találkozhattak mára a város lakói.  A lábazat 
küldő belső eltávolítása, az altemplom látogathatóvá tétele 
az érdeklődők előtt szinte szenzáció számba ment. Akiket 
érdekel Hartyán múltja, azok igencsak felfi gyeltek néhány 
dologra. Ezzel  kapcsolatban nem is kell nekem részleteznem 
a dolgokat. Lesz,aki odaadással megteszi ezt ugyanebben  az 
újságpéldányban.    Ennek a historikus érdeklődésnek igen 
örülök. Nekem az a gondolatom a régi dolgok felfedezésé-
vel kapcsolatban, különösen  egy település  régiségét illető-
en, hogy minél  régebbi egy település, annál jobban igazolva 
van, hogy ez a hely egy élhető és éltető hely. Íme ilyen régen 
már megtudtak élni ennek a földnek a  javaiból az  emberek. 
Ha másoknak hosszú időn keresztül jó volt itt élni, akkor ez 
bennünket is jövővel kecsegtet.

 Azonban a templom  felújításnak  teljes átgondolása,  en-
gedélyeztetése nehezebb feladat, mert a templom  komoly 
értékekkel bír, azért állami hatóság védelme alatt is áll, 
magyarán műemlék védelem alatt. Így sok mindent   sok 
mindenkivel egyeztetni kell. Ez  időigényes tennivaló. Úgy 
gondolom, hogy jó kezekben van a dolog és erről is hamaro-
san több konkrétumot tudok mondani. Karácsonyra biztosan 
lesz látványos előre haladás, nagyon  szép dolgokban tudnak 
majd gyönyörködni a templomlátogatók.

Voltaképpen azt  mondhatom, hogy jelenleg nem az hi-
ányzik, ami a legtöbb helyen hiányozni  szokott, vagyis nem 
a pénz. Bár időben el tudnánk költeni a meglevő pénzt, hi-
szen az értéke nagyon változékony. Mégis azt kérem a ked-
ves hívőktől, voltaképpen az egész lakosságtól, hogy az idei 
egyházi hozzájárulást egy kicsit nagyobb bőséggel adják, 
mint máskor. Tavaly is bőségesen adakoztak. Augusztustól  
decemberig öt millióval gazdagodott a pénzkészletünk, és 
az azóta nem fogyott a megfelelő persely és stóla bevéte-
lek miatt. Pedig a számlák havonta jönnek és papi ,valamint  

sekrestyési fi zetés is van. A 
kántorizálást  nagyrészt  aján-
dékba kapjuk. Köszönet érte. 
A 2019 év nyarán biztosan 
nagyobb lendületet is vehet a 
belső festési munka, ha most 
őszre elkészülnének  a tervek, 
valamint konkrétan  a műsza-
ki berendezés /villanyszerelés, 
fűtés/ felújítása.

A pénzügyi dolgokat is érin-
ti, hogy aug. 1-től Újlengye-
li plébános is lettem. Ez nagy 
mértékben könnyíti az hartyáni papi kiadásokat, hiszen az a 
szabály, hogy senki sem vehet fel két vagy több helyről tel-
jes fi zetést, hanem arányosan elosztva. Tehát Újhartyánban  
kb. fele fi zetést  meghagyhatom az közösség javára  mostan-
tól kezdve, mert a többit Újlengyelből kapom.

Az újlengyeli plébánoskodás igen tetszik nekem. Kedves, 
templomba járó     emberek vannak ezen a településen. He-
tente három misét mondok nekik:  péntek, szombat  este, és 
vasárnap délelőtt. A vasárnapi miséim száma így öt szent-
mise. Ez egy szabálytalan is, előljáróim biztosan azt mon-
danák, hogy a vasárnap délutáni misét hagyjam el.  Nekem 
ez eddig nem tűnik tehernek. Kérem a testvéreket, éljenek a 
lehetőséggel!  

Az újlengyeli templom szépen karbantartott kistemplom. 
Nem régen lehetett, amikor kifestették. Szinte azt mondha-
tom, hogy kétszer is majdnem tele van. Jó kántori és sekres-
tyési szolgálat van.

Sajátos,hogy a hittant is én tartom heti 8 órában. Nagyon 
jónak tartom  a hitoktatás körülményeit. Egy helységben le-
hetek, nem kell minden óra után költözködnöm a sok szem-
léltető eszközzel.  A gyerekek létszáma ideális , 8-12 fő, a 
gyerekek hozzáállása is jó. Szinte ifjúi hévvel kezdtem el ezt 
a munkát, amelyet egyébként már egy néhány év óta ilyen 
intenzitással nem végeztem. Nem tanítottam 1-8 osztályig, 
de most mintegy hattyúdalként megadatott. Szeretnék min-
den  eddig megalkotott szemléltetési, zenélési és más peda-
gógiai készségemet  bevetni és még egyszer használni ara-
nyos, kedves gyerekek körében.

Épen egy gyerek storival hadd fejezzem be cikkemet.  Én 
sajátosan feleltetek a hittanon, voltaképpen minden órán 
mindenki felel, un. kör felelés van. Fel teszek egy kérdést 
és el kezdjük a névsor elején, ha nem tuja ki marad, ha tudja 
akkor is a következő felelő a szomszédja. Aki jól felel an-
nak a neve mellé húzok egy vonást, így meg látjuk, hogy ki 
milyen aktív volt egy órán. A noteszomat úgy tartom, hogy 
a gyerekek is lássák, hogy kinek húzom a vonást. Egyik 
esetben nem jó helyre húztam, és szóltak a gyerekek, én pe-
dig azt mondtam, hogy feleljen már az akinek beírtam a jó 
pontot, hogy ne kelljen ki radírozni.  Nincs is radírom. Ezt 
hallva egyik gyerek ott maradt az óra után és adott nekem 
egy  radírt.

Már van  Újlengyelben  egy  radírom a segítő szeretet 
legnagyobb bizonyítékaként!

Tisztelettel Hefl er Gábor plébános
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A Tapfheimi Ifjúsági Fúvószenekar meghívásának és 
Karl Malz Polgármester Úr és Hivatala vendégszeretet-
ének köszönhetően július 12. és 15. között sváb őseink 
hazájába utazott egyesületünk. A kalandos út során fel-
fedeztük Tapfheim környékét, illetve meglátogattuk a 
nagyszabású ulmi Donaufestet. Egy kis ízelítő élménye-
inkből...

Újhartyán Város Önkormányzata jóvoltából már volt sze-
rencséje több tagunknak megismerni a „sváb őshazát“. Az 
idei út volt viszont az első, amikor egy népes 23 fős, több-
ségében fi atalokból álló csapattal utazhattunk Bajorország 
svábok által lakott részére. 

Az út különlegessége az volt, hogy ezúttal fi ataljaink 
tapfheimi családoknál szálltak meg, ezzel is gyakorolva a 
német nyelvet. Nagy szeretettel fogadtak minket a helyi fi a-
talok és a fogadó családok a „Hofgut Bäldleschwaige“ nevű, 
sok újhartyáni számára talán már ismerős vendéglátóhelyen. 
Az ismerkedős estet követően mindenki elfoglalta szállás-
helyét, az est tovább része már a családoknál telt. 

Másnap délelőtt a polgármesteri hivatalban Polgármester 
Úr előadásában közelebbről is megismerhettük Tapfheim 
községet, illetve megtekintettük saját kezűleg épített kápol-
náját is. A nap további részében felfedeztük a környező tele-
püléseket, ahonnan sokunk ősei 300 évvel ezelőtt elvándorol-
tak az ismeretlenbe. Többek között jártunk Donauwörthben, 
Binswangenben, Höchstädtben, Unterglauheimban, 
Oberglauheimban, Wolperstettenben és természetesen 
Blindheimban és Gremheimban is. Blindheimban a templom 
és a temető mellett megtekintettük a helytörténeti kiállítást 
is, valamint Gremheimban egy kellemes vacsora keretében 
találkoztunk a Soroksárról kitelepített Feith Magdi nénivel 
és férjével. Nagyon sok érdekes felismerésre bukkantunk a 
nap során, amit most a hely szűke miatt lehetetlen lenne ki-
fejteni. Mindenkinek ajánljuk, hogy egyszer élőben is élje át 
azt a csodálatos érzést, amit ezeken a számunkra különleges 
helyeken éreztünk.

Mégis ezt a megragadó érzést talán másnap sikerült felül-
múlni. Ulmba a kétévente megrendezésre kerülő Donaufestre 
(Duna Fesztivál) utaztunk, ahol egy közel eredeti méretű 
Ulmer Schachtelen való hajózás kirándulásunk csúcspont-
ját jelentette. Ezt követően megkoszorúztuk a dunai svábok 
emlékművét és végigjártuk a hihetetlen méretű Dunai Svá-
bok Központi Múzeumát. Este elvegyültünk a Fesztivál tö-
megében, mind a 10 Duna menti ország képviselte magát 
különböző gasztronómiai és kulturális standokkal, jobbnál-
jobb koncertekkel. A csodás nap pedig egy feledhetetlen tű-
zijátékkal zárult, szintén a Duna felett.

Hazafelé egy rövid megállót tartottunk még Sankt 
Pöltenben, hogy nehogy lemaradjunk a 2018-as foci vébé 
döntőjéről. 

Fáradtan, de élményekkel és új ismeretekkel feltöltekezve 
érkeztünk meg jelenlegi hazánkba.

Köszönet Mindenkinek, aki hozzájárult utunk létre-
jöttéhez!

Surman-Majeczki Martin

Kalandozások az őshazában, sváb fi atal módra

A tapfheimi fi ataloknál jártunk...
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Nyári nyüzsgés a Bagolyfészekben
Gyerekzsivajtól volt hangos az idei nyár is a Bagolyfé-

szekben. Szorgos gyerekkezek munkálkodtak, ismerkedtek 
a különböző anyagokkal, technikákkal.

Volt mesetábor Bajzáth Mária vezetésével, amelyen az or-
szág különböző helyeiről érkeztek a kis vendégek, de voltak 
gyerekek külföldről is. Ők is kértek kézműves foglalkozást, 
nagyon szép dolgokat készítettek papírból, megismerték a 
kötélverést. Meglátogatták katolikus templomunkat. A gye-
rekek kérésére, Gábor atya bemutatta nekik a templom belső 
részeit, és válaszolt a kérdéseikre. Óriási élmény volt ne-
kik, hogy felmehettek az orgonához, és hallgathatták milyen 
gyönyörűen szól. Köszönjük nekik, hogy az idén a Bagoly-
fészket választották!

Természetesen volt a szokásos Bagoly kézművestábor 
több turnusban, az eddigi évekhez hasonlóan. Gyakoroltunk 
több technikát,  sok-sok szép dolgot festettek , ragasztottak, 
tekertek, faragtak. Az idén a sütés elmaradt a nagy meleg 
miatt, de majd bepótoljuk.

Helyet adtunk általános iskolásainknak is az eddigi évek-
hez hasonlóan az alsó tagozatos 3. osztályosoknak egy hetet, 
a felső tagozatosoknak egy hetet.

Egy hét kivételével tele volt a naptár, sőt, a 2019. nyárra is 
van lefoglalt időpont budapesti iskolai csoportnak.

Nagyon örülünk neki, hogy a visszajelzések szerint min-
denki nagyon jól érezte magát és vissza szeretnének térni 
hozzánk máskor is.

Szeretettel várunk mindenkit! 
FT
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ÚJHARTYÁNI MŰVÉSZETI ISKOLÁSOK ÉS RANGOS ZOMÁNCMŰVÉSZEK KIÁLLÍTÁSAI (2018. HARTYÁNFESZT)

Őszi kulturális programok – 2018
Újhartyán Egyesített Művelődési Intézményei 

összeállította őszi kulturális, közösségi programját, 
melyet az alábbiak szerint tervez:

Szeptember 30 Szüreti felvonulás – szervező: 
az Újhartyáni Német Nemzetiségi Ált. Iskola

Október 9 Helytörténeti Társaskör 
– helytörténet, családfakutatás

Október 11 Újhartyáni Színházi Esték 
– Hippolyt, a lakáj

Október 16 Jótékonysági előadás - Szociális Otthon 
Dabas-Gyón – Nyugdíjas Klub énekkara

Október 12 – 14 Verein für Ungarndeutsche Kinder 
program a Kézművesházban

Október 19 Az 1956-os forradalom és szabadságharc 
megünneplése

Október 21 HARTYÁNI BÚCSÚ
Október 25 Hefl er Gábor atya kiállításának megnyitója a 

Könyvtárban
Október 29 – 02 Kézműves foglalkozások gyerekeknek 

a Bagoly Kézművesházban
November 5 Könyvbemutató a 

Hartyáni Málenykj Robotra elhurcoltak emlékére
November 8 - 9 Iskola, óvoda – Martinstag Laterne feszt 

- Márton napi népszokások
November 13 Irodalmi Kör – Népköltészet, népzene

November 17 Szöszmötölők Klubja – varrós est
November 22 Történelmi esték - Családok az első világ-

háborús Magyarországon 
December 1 Adventi díszek készítése a 

Kézművesházban
December 8 Hartyáni sütemények sütése a 
Kézművesházban nyugdíjasok segítségével

December 15 Adventi hétvége – Adventi vásár
December 16 Advent 3 – Adventi-Karácsonyi koncert a 

templomban
December 13 Történelmi esték 

- Járt e Rákóczi Dabason és környékén?
December 18 Irodalmi kör – Karácsonyi ünnepség

December 28 Újhartyáni Színházi Esték 
– Tökéletes szerelem

Az adventi és karácsonyi egyházi, települési progra-
mokról időben tájékozódhatnak a www.ujhartyan.hu, a 
Facebook újhartyáni közösségi oldalain (Újhartyán Vá-
ros, Újhartyánért, Kézművesház-Bagolyfészek).
Újhartyán város Önkormányzata, közművelődése hív 
minden érdeklődőt őszi, adventi, karácsonyi rendezvé-
nyeire.

Lauter Antal
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Belül tudományos.
Kívül fantasztikus.

www.volkswagen.hu

Az új Touareg. Innovision Cockpit kezelőfelülettel: 
digitális műszeregységgel, valamint érintés-, gesztus és hangvezérelt 
infotainment rendszerrel.
Az új Touareg kombinált átlagfogyasztása: 6,6 l/100 km, CO2-kibocsátása: 173 g/km. A megadott értékek a WLTP menetciklus alapján 
mért, majd az NEDC-re átszámított adatok, amelyek az alapfelszereltségű EU-szériamodell esetén érvényesek. A nevezett értékek nem 
egyes járművekre vonatkoznak, nem részei a tájékoztatónak, hanem a különböző járműtípusok összehasonlítására szolgálnak, 
a 715/2007 EK rendelet jelenleg érvényes előírásainak megfelelően. Ezen értékeket a vezetői szokások és egyéb, nem technikai jellegű 
tényezők (pl. környezeti feltételek) is befolyásolják. 2017. 09. 01-től bizonyos új járművek típusjóváhagyása a „könnyűgépjárművekre 
vonatkozó világszinten harmonizált vizsgálati eljárás” (WLTP) alapján történik, amely egy új, reálisabb vizsgálati eljárás az üzemagyag-
fogyasztás és CO2-kibocsátás mérésére. 2018. 09. 01-től a WLTP teljes mértékben felváltja az „új európai menetciklust” (NEDC), amely 
a jelenlegi vizsgálati eljárás. A reálisabb vizsgálati körülmények miatt a WLTP keretében mért üzemanyag-fogyasztás és CO2-kibocsátás 
sok esetben magasabb az NEDC-ben mért értékeknél. A képen látható gépkocsi illusztráció, extra felszereltséget tartalmazhat.

Porsche M5

A megújult ŠKODA FABIA megérkezett, és készen áll, hogy az Ön előtt álló következő fejezetbe 
már együtt vágjanak bele! A modell kibővített felszereltségei között mindent megtalál, amire 
szüksége lehet a közös úton: a LED fényszóróktól kezdve a holttér-fi gyelő asszisztensen át egészen 
az adaptív tempomatig. És bár a FABIA kompakt méreteivel gyerekjáték a városi közlekedés, mégis 
elég tágas ahhoz, hogy minden és mindenki kényelmesen elférjen. Tegye próbára!

Porsche M5
1238 Budapest, Szentlőrinci út 
Tel.: +36 1 421 8221, skoda@porschem5.hu
www.porschem5.hu

A megadott értékek a WLTP menetciklus alapján mért, majd az NEDC-re átszámított adatok, amelyek az alapfelszereltségű EU-szériamodell esetén érvényesek.  A nevezett értékek nem egyes járművekre 
vonatkoznak, nem részei a tájékoztatónak, hanem a különböző járműtípusok összehasonlítására szolgálnak, a 715/2007 EK rendelet jelenleg érvényes előírásainak megfelelően. Ezen értékeket a vezetői 
szokások és egyéb, nem technikai jellegű tényezők (pl. környezeti feltételek) is befolyásolják. 2017.09.01-től bizonyos új járművek típusjóváhagyása a „könnyűgépjárművekre vonatkozó világszinten harmonizált 
vizsgálati eljárás” (WLTP) alapján történik, amely egy új, reálisabb vizsgálati eljárás az üzemanyag-fogyasztás és CO2-kibocsátás mérésére. 2018. 09.01-től a WLTP teljes mértékben felváltja az „új európai 
menetciklust” (NEDC), amely a jelenlegi vizsgálati eljárás. A reálisabb vizsgálati körülmények miatt a WLTP keretében mért üzemanyag-fogyasztás és a CO2-kibocsátás sok esetben magasabb az NEDC-ben 
mért értékeknél. A felsorolt felszereltségek opcionális, felár ellenében kapható extrafelszereltségek. A kép illusztráció.

ŠKODA FABIA kombinált átlagfogyasztás: 4,6-4,9 l/100km, CO2 kibocsátás: 106-111 g/km kibocsátás: 106-111 g/km
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