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VÁROSNAP 2016. 
Szász Kitti freestyle labdazsonglôr bemutatója 
/fotó:drszix /

Kellemes nyarat, vidám szünidôt és élménydús
vakációt kívánunk minden kedves olvasónknak!
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Ahhoz, hogy egy város, egy régió sikeres legyen,
összefogásra és együttgondolkodásra van szükség. Jó
példa erre a több mint 10 éve dédelgetett álom megvaló-
sulása Újhartyánban, azaz a körforgalmi csomópont.

2016. május 25-én adtuk át a település határában, a
4606-os jelû Káva-Dabas összekötô út 24+736 kilométer
szelvényében (Újhartyán, Hernádi csomópont) körfor-
galmú csomópontot. Az ünnepségen beszédet mondott
Pogácsás Tibor, a Belügyminisztérium önkormányzati
államtitkára, országgyûlési képviselônk, valamint
Schulcz József polgármester. 

Pogácsás Tibor önkormányzati államtitkár a beszédé-

ben hangsúlyozta, hogy a beruházás az állam és Újhar-
tyán Város Önkormányzatának közös szerepvállalásával
jöhetett létre. Kiemelte, hogy az önkormányzat, vala-
mint a Magyar Közút Nonprofit Zrt. összefogásának kö-
szönhetôen sikerült ezt a közlekedés-, illetve forgalom-
biztonsági szempontból is fontos, az országúti közleke-
dés zavartalanságát elôsegítô csomópontot létrehozni.
Az államtitkár bízik abban, hogy az újonnan megépült
körforgalom segíti Újhartyán városának fejlôdését, vala-
mint a biztonságos közlekedést.

Schulcz József polgármester jelentôs elôrelépésnek
tartja a mintegy tíz éve várt körforgalomi csomópont
megépítését. „Statisztikailag ugyan nem volt baleset-
veszélyesnek nyilvánítható ez az útszakasz, mégis szinte
minden újhartyáni lakosnak akad egy-egy szomorú tör-
ténete errôl a csomópontról” – fogalmazott. Kiemelte,
hogy a sikeres kivitelezés egyik fontos ismérve a tehet-

ség, de itt ez párosult a kitartással. Több, mint tíz évi
munka hozta meg a sikert. „Eggyel többször kell felállni,
mint ahányszor elesel” – mondta Schulcz József. Nem
csupán Újhartyán lakosságának, hanem a térségben
élôknek és az erre áthaladóknak is jelentôs elôrelépés a
biztonság szempontjából. 

A polgármester köszönetet mondott a kivitelezô Délút
Kft.-nek, Lauter Attila tervezônek, a villanyszerelési
munkákat végzô Kisduna-VillKft.-nek, a Közlekedésfej-
lesztési Koordinációs Központnak, a Magyar Közút
Nonprofit Zrt.-nek, valamint dr. Bozsóki Éva ügyvéd-
asszonynak és nem utolsó sorban Pogácsás Tibor állam-
titkárnak, akik rengeteg segítséget nyújtottak abban,
hogy a körforgalmi csomópont elkészüljön.

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. 2016 márciusában át-
adta a munkaterületet. A kivitelezést megközelítôleg két
hónap alatt készült el. Az önkormányzat beruházásában
új közvilágítás létesült, illetve az útépítés elôtt kiváltot-
ták az elektromos- és távközlési földkábelek. A Magyar
Közút Nonprofit Zrt. beruházásában új aszfaltburkolat
épült és átépítésre került a vízelvezetô rendszer. A teljes
felújított szakaszon új burkolati jeleket festettek fel a ki-

vitelezô munkatársai, burkolati prizmákat telepítettek,
továbbá új jelzôtáblákat helyeztek ki. A beruházás mint-
egy nettó 100 millió forint hazai forrásból valósult meg. 

Tölli Andrea 

(Fotók: Szikszay Mária)

Elkészült a körforgalmi csomópont
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Újhartyán Város Önkormányzat Képviselôtestülete 2016. év-
ben az elôzô újság megjelenésétôl  4 alkalommal ülésezett, és az
alábbi döntések születtek: 

2016. március 22-én a Képviselô Testület:

- az önkormányzat úgy döntött, hogy az Újhartyáni ôrzô-védô
Kft. ügyvezetôjének Arláth Tibort nevezi ki határozatlan idôre. 

– az önkormányzat úgy döntött, hogy az Újhartyán belterület
559 hrsz-ú Újhartyán, Epres u. 1. sz. alatt található 1266 m2 terü-
letû ingatlan megosztását engedélyezi.

– az önkormányzat úgy döntött, hogy a Timberland Erdészeti
Kft. árajánlatát az Újhartyán 048/61 hrsz-ú ingatlanon található
15 T (5,69 ha) nemes nyársas erdôsterület fakitermelési munká-
lataira, valamint a benne keletkezô faanyagra elfogadja.

– az önkormányzat úgy döntött, hogy pályázatot nyújt be
konzorciumban Dabas és Kakucs településekkel közösen a
Nemzetgazdasági Minisztérium által kiírt VEKOP-5.3.2-15
Fenntartható közlekedésfejlesztés Pest megyében címû pályá-
zatra, Dabas-Újhartyán-Kakucs kerékpár út kiépítésére.

– az önkormányzat képviselô-testülete úgy döntött, hogy Új-
hartyán, Dabas és Kakucs települések konzorciumi szerzôdést
kötnek, melyben a konzorcium vezetôjének Újhartyán Város
Önkormányzatát választják meg.

– az önkormányzat úgy döntött, hogy a VP-6.7.4.1.1-16 Tele-
pülésképet meghatározó épületek külsô rekonstrukciója, több-
funkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai kor-
szerûsítés pályázaton indul, és ezen pályázat keretén belül öl-
tözôk, próbaterem és nyilvános wc blokkal kibôvíti a Faluköz-
pont épületét.

– az önkormányzat úgy döntött, hogy pályázatot nyújt be a
Nemzetgazdasági Minisztérium által kiírt VEKOP-6.1.1-15 –
Kisgyermekeket nevelô szülôk munkavállalási aktivitásának nö-
velése címû 100%-ban támogatott pályázatra, mely keretében a
meglévô óvoda épület tetôterében 24 férôhelyes bölcsödét alakít
ki. 

– az önkormányzat úgy döntött, hogy megrendeli a TERRA
IDEA KKt –tôl az Újhartyán Béla gödör vízelvezetési terveit.   

– az önkormányzat úgy döntött, hogy megrendeli a TERRA
IDEA KKt-tôl az Újhartyán Város belterületi vízrendezésének
átfogó felülvizsgálati terveit. 

– az önkormányzat úgy döntött, hogy a beterjesztett Közbe-
szerzési szabályzatot elfogadja. 

– az önkormányzat úgy döntött, hogy az önkormányzat 2016.
évi közbeszerzési tervét az elôterjesztés szerint elfogadja. 

– az önkormányzat úgy döntött, hogy dr. Sásdi Endre kérésé-
vel az Újhartyáni ’56-os emlékmû felállításával egyetért, de az
emlékmû helyszínét a Városháza elôtti parkoló területét nem tá-
mogatja. Az emlékmû felállítás helyszínének a Hôsök terét java-
solja, ahol Emlékparkot létesít. 

– az önkormányzat úgy döntött, hogy Manger Henrik felperes
korábbi polgármester polgári peres eljárás kezdeményezésére, a
perben képviselettel megbízza a Kolozsvári & Waldmann Ügy-
védi Irodát 15.000 Ft+ÁFA/óra díjazásért. 

– az önkormányzat képviselô-testülete kinyilvánítja azon
szándékát, hogy a szerbiai Szenttamás településsel 2016. szep-
tember 10-én a Hartyánfeszt Gasztronómiai és Kulturális Feszti-
vál keretén belül Testvérvárosi megállapodást köt, melynek alá-
írására felhatalmazza a polgármestert. 

– az önkormányzat úgy döntött, hogy megrendeli az Ipari
park III. ütem infrastruktúra ellátás tervezését.

– az önkormányzat az Újhartyán Városi Sportegyesület é
szakosztály logókat az elôterjesztés szerint elfogadja. 

2016. április 26-án a Képviselô Testület:

– az önkormányzat úgy döntött, hogy a Dabas Hivatásos
Tûzoltóparancsnokság 2015. évi tûzvédelmi tevékenységérôl
szóló beszámolót elfogadja.

– az önkormányzat úgy döntött, hogy a Dabas Rendôrkapi-
tányság közbiztonságának helyzetérôl, a közbiztonság javítása
érdekében tett intézkedésekrôl és feladatokról szóló 2015. évi
beszámolót elfogadja.

– az önkormányzat úgy döntött, hogy a rekultivált szemétte-
lep területére napelemes beruházás lehetôségét nem veti el, eb-
ben együttmûködik a Természetvédelmi Szövetséggel, hogy
megkeresik a beruházás finanszírozási módját és felhatalmazza
a szövetséget, hogy a szakmai részét dolgozzák ki.

– az önkormányzat úgy döntött, hogy hozzájárul a 384 hrsz-ú
ingatlan megosztásához.

– az önkormányzat úgy döntött, hogy pályázatot nyújt be a
KEHOP-5.2.9-Pályázatos épületenergetikai felhívás a közép-
magyarországi régió települési önkormányzatai számára címmel
az orvosi rendelô és a Polgármesteri Hivatal, valamint az Iskola
épület ablak cseréjére és  épületenergetikai beruházására.

– az önkormányzat úgy döntött, hogy az Újhartyán-Kakucs
községek közös, meglévô szennyvíztisztító telepének kapaci-
tásbôvítése és intenzifikálása kapcsán elôírt biológiai monito-
ring rendszer kidolgozására adott árajánlatot a PROFES Kör-
nyezetbiztonsági Programiroda Kft-vel elfogadja és megbízza a
feladat ellátásával.

– az önkormányzat úgy döntött, hogy a Városi Sportköltség-
vetés 20 M Ft költségvetési fôösszeg beterjesztett bontását elfo-
gadja. 

– az önkormányzat úgy döntött, hogy az önkormányzat tulaj-
donában lévô Fô u. 33 és Monori u. 7/b ingatlanok bontását el-
rendeli

– az önkormányzat úgy döntött, hogy a gyermekorvosi ren-
delô felújításához az elôterjesztés szerint hozzájárul.

– az önkormányzat úgy döntött, hogy az Agrobix Gép- és Al-
katrész Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-tôl a szennyvíztisztító
telepre az üzemeltetési feladatok ellátására fülkés traktort, hom-
lokrakodót és billenôs pótkocsit vásárol összesen 6.230.000 Ft +
ÁFA áron.

– az önkormányzat úgy döntött, hogy a költségvetésbe temp-
lomfelújításra betervezett 20 M Ft-ot továbbra is fenntartja, an-
nak ellenére, hogy a benyújtott pályázat nem nyert.

– az önkormányzat úgy döntött, hogy az Újhartyán 0102/4
hrsz-ú út felújítását megcsináltatja ebben az évben.

– az önkormányzat képviselô-testülete úgy döntött, hogy
200.000 Ft támogatást nyújt az Egy csepp öröklét Alapítvány-
nak mûemléki emlékmû, az Ulmer Schachtel felállításához,
amely a Grassalkovich térek lesz felállítva.

– az önkormányzat képviselô-testülete úgy döntött, hogy pá-
lyázatot nyújt be KEHOP-5.4.1. szemléletformálási programok-
ra bruttó 19.580.000 Ft összeggel. 

2016. május 26-án a Képviselô Testület:

Napirend elôtt a képviselô-testület megköszönte Mészáros
László körzeti megbízott munkáját, nyugdíjba vonulása alkal-
mából.

– az önkormányzat képviselô-testülete elfogadta a tulajdoná-
ban lévô kft-k, az ÚJFÖLD Kft, az UTÜ-OKIP KFt, Újhartyáni
Városfejlesztô Kft, és az Ôrzô-Védô Kft 2015. évi beszámolóját.

– az önkormányzat képviselô-testülete elfogadta a Rozmaring
Idôsek Napközi otthon éves beszámolóját.

BETEKINTÉS A KÉPVISELÔ-TESTÜLET MUNKÁJÁBA
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– az önkormányzat képviselô-testülete elfogadta a közterület-
felügyelô éves beszámolóját.

– az önkormányzat képviselô-testülete elfogadta az általa
alapított alapítványok, egyesületek éves beszámolóját.

– az önkormányzat képviselô-testülete elfogadta az UTÜ-
OKIP Kft. és az Ôrzô-Védô Kft. egybeolvadását, valamint a be-
olvadással létrejövô jogutód UTÜ-OKIP Kft. vagyonmérlegét
és vagyonleltár tervezetét.

– az önkormányzat képviselô-testülete elfogadta a település
egészére szóló egészségtervet.

– az önkormányzat képviselô-testülete elfogadta a 2015. évre
szóló gyermekvédelmi beszámolót.

– az önkormányzat képviselô-testülete elfogadta az Önkor-
mányzat 2015. évi zárszámadását, az alábbiak szerint:

Újhartyán Város Önkormányzatának 2015. évi gazdálkodá-
sáról elmondható, hogy alapfeladataink ellátását maradéktala-
nul teljesítettük. A saját bevételeink jelentôs részét kitevô helyi
adó bevétel 2015. évben is hozzájárult a biztonságos feladatel-
látáshoz. A korábbi évekkel ellentétben, az önkormányzati fi-
nanszírozási rendszer átalakulásának köszönhetôen az adóerô
képességbôl adódó jövedelemkülönbség mérséklés miatti elvo-
nás 2015. évben sem terhelte meg költségvetésünket. A finanszí-
rozás változása során a jövedelemkülönbség mérséklése beszá-
mítási kötelezettségre változott, ami önkormányzatunk esetében
86.881.506 Ft-ot jelent, tehát az önkormányzati hivatalra fi-
nanszírozást nem kaptunk, illetve a településüzemeltetési fel-
adatok és a szociális feladatok ellátását sem finanszírozza a
központi költségvetés. A helyi nemzetiségi önkormányzat fenn-
tartásába átadott köznevelési intézményeink finanszírozása is
biztonságban van, a feladatfinanszírozás keretében kapott köz-
nevelési támogatás fedezetet biztosít az intézmények magas
színvonalú mûködésére.

Az önkormányzati szintre összesített mérlegfôösszeg az elôzô
évi 3 165 221 e Ft-ról 3 621 767 e Ft-ra változott. 

Az államtól kapott mûködési célú költségvetési támogatás tá-
mogatási jogcímei a finanszírozási rendszer átalakulása miatt
az elôzô évhez képest teljesen átalakultak.

Tárgyévi maradványunk 169 192 e Ft, mely a korábbi
évektôl eltérôen nem a záró pénzkészletbôl és aktív passzív el-
számolások egyenlegébôl, hanem kiadások és bevételek egyen-

legébôl, valamint a finanszírozási bevételek és kiadások egyen-
legébôl áll. A maradvány esetében a kötelezettségvállalások ér-
tékébôl tárgyévben nem teljesült kötelezettségvállalások értéke
csökkenti a szabad pénzmaradványt. Kötelezettségvállalással
terhelt maradványunk 75 265 e Ft, szabad maradványunk
97 927 e Ft.

Mûködési kiadások elôirányzat teljesítése összesen: 473 752 000
Ebbôl:
Személyi jellegû kiadások: 107 761 000
Munkaadókat terhelô járulékok: 28 242 000
Dologi jellegû kiadások: 172 022 000
Pénzeszközátadás, egyéb támogatás: 165 727  000

Az önkormányzat teljesített felhalmozási kiadásai összesen
552 166 ezer forintban teljesültek.

A Képviselô-testület a 8. számú melléklet szerinti 2015 év
mérlegét jóváhagyja, a mérleg fôösszeget 3 621 767 ezer forint-
ban állapítja meg, a 10. számú melléklet szerinti vagyonkimuta-
tással alátámasztva.

– az önkormányzat képviselô-testülete rendeletet alkotott a
2016. évi igazgatási szünetrôl, melyben meghatározásra került
az alábbiak szerint:

Korm. rendelet szabályozza, melynek 13. § (1) bekezdése
szerint „az igazgatási szünet idôtartama:

a) nyáron öt egybefüggô naptári hét, amely augusztus 20-át
közvetlenül követô vasárnapig tart,

b) télen két egybefüggô naptári hét, amely január 1-jét köz-
vetlenül követô vasárnapig tart.”

Ennek megfelelôen a Polgármesteri Hivatal igazgatási szüne-
tet 2016. július 25-tôl augusztus 19-ig, valamint 2016. december
21-tól december 30-ig ( 7 munkanap) terjedôen tart, az izgatási
szünet ideje alatt ügyfélfogadás nincs, de a halaszthatatlan
ügyekben – elsôsorban anyakönyvi ügyintézés – ügyelet tartásá-
ra kerül sor, melynek szabályozása jegyzôi utasításban történik. 

– az önkormányzat képviselô-testülete úgy döntött, hogy az
önkormányzati adótartozásokkal kapcsolatban elindítja a végre-
hajtást. Felhatalmazza a jegyzôt, a végrehajtási eljárás lebonyo-
lításával, továbbá a végrehajtási eljárás során benyújtott részlet-
fizetési kérelmek elbírálásával megbízza a jegyzôt.

Közhatalmi bevételeink alakulása:

Megnevezés Eredeti elôirányzat Módosított elôirányzat Teljesítés %
Gépjármûadó 15 000 15 000 14 645 98
Iparûzési adó 270 000 287 153 311 125 108
Építményadó 29 600 29 629 29 629 100
Telekadó 27 100 27 000 26 127 97
M.sz.komm. adója 3 000 3 000 3 090 100
Talajterh.díj 130 130 100 
Pótlék, bírság, egyéb sajátos 900 983 1 665 169
Közhatalmi bevételek 345 500 362 895 386 411 106

Jogcím Eredeti elôirányzat Módosított elôirányzat Teljesítés %

Helyi önkormányzatok mûködésének általános támogatása 0 189 189 100
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti 
feladatainak támogatása 0 69 69 100
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 3 148 3 148 3 148 100
Mûködési célú kv-i támogatás 0 41 392 41 392 100
Egyéb mûködési célú központi támogatás 196 196 100
Költségvetési támogatás összesen 3 148 44 993 44 993 100

Az önkormányzat összevont kiadási fôösszege 1 025 918 e Ft.
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A Falumegújításban tett 
különleges teljesítményért 
– dicsérô oklevelet kapott 

Újhartyán 

Magyarországi Falumegújítási Díj díjátadó ünnepsé-
gére 2016. május 26-27-én Komlóskán (B.A.Z. megye)
a Ruszin parkban került sor. Békésszentandrás (Békés),
Kaposmérô

(Somogy), Leányfalu (Pest), Szajol (Jász-Nagykun-
Szolnok) településekkel közösen dicsérô oklevelet ve-
hetett át Újhartyán. A rendezvényen minden díjazott te-
lepülés saját standot rendezett be, ahol kiadványokkal,
népmûvészeti alkotásokkal keltették jó hírét saját falu-
jának. Köszöntôk és rövid szakmai elôadások mellett,
nagy hangsúlyt kapott a díjazott települések eredmé-
nyeinek vetítésekkel színesített bemutatkozása, tapasz-
talataik átadása. 

A Magyarországi Falumegújítási Díj 2015 pályázatot
„Nyitottnak lenni” mottóval, a belügyminiszter és a Mi-
niszterelnökséget vezetô miniszter hirdette meg. A pá-
lyázat mottója ösztönözni kívánta a települési közössé-
geket, hogy nyitott lélekkel tekintsenek az újra, az is-
meretlenre és a szokatlanra, úgy hogy abból hasznuk
származzon. Ez nyitottságot jelent az újító ötletekre,
jövôképekre és stratégiákra. A mottó nem utolsó sorban
azt is üzeni a falusi közösségeknek, hogy legyenek nyi-
tottak az együttmûködésre, településhatáraikra ne elvá-
lasztó vonalként, hanem kapcsolódási pontokként te-
kintsenek, teremtsék és szilárdítsák meg a településközi
szövetségeket, önkormányzati társulásokat.

Az idén már hatodik alkalommal kiírásra kerülô pá-
lyázat célja az volt, hogy felkutassák, díjazzák és ezzel
„reflektorfénybe állítsák“, azokat a települési közössé-
geket, amelyek kimagasló és példaszerû színvonalon
végzik jövôbemutató fejlesztési munkájukat.    

T.A.

Eb rendtartási közlemény
Kérjük a tisztelt eb tulajdonosokat, hogy kedvencei-
ket településen belül csak pórázon sétáltassák. Az el-
hullajtott „kutyagumit” – különös tekintettel a kiépí-
tett járda szakaszokra és az ingatlanok elôtti térköves
területekre legyenek szívesek maguk összeszedni,
ahogy azt városunk rendje és közterületi higiéniája
megköveteli. Köszönjük. 

– az önkormányzat képviselô-testülete úgy döntött, hogy Új-
hartyán turisztikai stratégiájának kidolgozását megrendeli.

– az önkormányzat képviselô-testülete úgy döntött, hogy az
Újföld Kft. és az ARCLAND Kft. (1022 Budapest, Törökvész
u. 12/b.)  Újhartyán Ipari Parkban található összesen 41 ha terü-
letû földterületek, vagy azok egy részének Tanácsadói
szerzôdését az elôterjesztés szerint elfogadja

– az önkormányzat képviselô-testülete úgy döntött, hogy Da-
bas és Környéke Üdülôtábor Alapítványt támogatja 2016 évben
165.000 Ft-al.     

– az önkormányzat képviselô-testülete úgy döntött, hogy a
2016. július 21-tôl, 2016. július 24-ig Tapfheim-i testvérváros-
ba való kiutazás buszköltségeit a résztvevôknek ingyenesen
biztosítja. 

– az önkormányzat képviselô-testülete úgy döntött, hogy in-
dul a helyi önkormányzatokért felelôs miniszter az államház-
tartásért felelôs miniszterrel közösen kiírt – a Magyarország
2016. évi központi költségvetésérôl szóló 2015. évi C. törvény
3. melléklet II. 3. pont a), b) és c) pontok szerinti – Önkor-
mányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása pá-
lyázaton. A benyújtandó támogatási cél, a c.) pont: a belterüle-
ti utak, járdák, hidak felújítása témakörben a Malom és Gárdo-
nyi utcák felújítása. A pályázathoz szükséges 15 550 866 Ft
önerôt az elmaradt beruházások megtervezett összegének ter-
hére biztosítja. 

– az önkormányzat képviselô-testülete úgy döntött, hogy in-
dul a helyi önkormányzatokért felelôs miniszter az államháztar-
tásért felelôs miniszterrel közösen kiírt – a Magyarország 2016.
évi központi költségvetésérôl szóló 2015. évi C. törvény 3.
melléklet II. 3. pont a), b) és c) pontok szerinti – Önkormányza-
ti feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása pályázaton. A
benyújtandó támogatási cél a b.) pont: az Óvodai, iskolai és
utánpótlás sport infrastruktúra fejlesztése, felújítása témakör-
ben a Városi Sportpálya felújítása és 20 x 40 méteres szabvány
mûfüves futballpálya építése. A pályázathoz szükséges
21 848 712 Ft önerôt az elmaradt beruházások megtervezett
összegének terhére biztosítja.

2016. június 28-án a Képviselô Testület:
– az önkormányzat képviselô-testülete úgy döntött, hogy

módosítja a kitüntetô cím adományozásáról szóló rendeletét az
alábbiak szerint:

A kitüntetésre nem terjeszthetô elô 
a.) az a személy, aki ellen fegyelmi, vagy büntetô eljárás van

folyamatban, illetve aki jogerôs fegyelmi határozat vagy bün-
tetô ítélet hatálya alatt áll.

b.) megválasztott és megbízatásban lévô képviselô, polgár-
mester.

- Az önkormányzat képviselôtestülete a 15 tagú társadalmi
jelölô  bizottság javaslata alapján  úgy döntött, hogy az idei év-
ben az „Újhartyánért” kitüntetô címet Orosz János római kato-
likus plébános úrnak és Majer Györgyné Krejcsi Rozália nyug-
díjas óvoda igazgatónak ítéli oda.

– az önkormányzat képviselô-testülete elfogadta a Telepü-
lésszerkezeti Terv (TSZT) Határozat és a Helyi Építési Sza-
bályzat (HÉSz) Rendeletét, amely a kihirdetésüket követô 30.
napon lépnek hatályba. (teljes terjedelmében a www.ujhar-
tyan.hu honlapon megtekinthetô)

– az önkormányzat képviselô-testülete megalkotta a helyi
népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok
számáról szóló rendeletét, az alábbiak szerint:

2. § A képviselô-testület helyi népszavazást köteles elrendel-
ni, ha azt a település választópolgárainak húsz százaléka kez-
deményezte.

– az önkormányzat képviselô-testülete elfogadta a bizottsá-
gainak éves beszámolóit.

– az önkormányzat képviselô-testülete úgy döntött, hogy a
Polgármesteri Hivatal épületének teveit, valamint a Hôsök tere
kialakításának áttervezését megrendeli.

Schulcz József 

polgármester
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Hogyan válhat valami helyi
értékké? 

Újhartyán Város Önkormányzatának Képviselô Testülete
38/2015.sz. testületi határozatával megalakította a helyi értéktár
bizottságot, mely 2015-ben megkezdte munkáját.

A Helyi Értéktár Bizottság Tagjai: Hornyák Gyuláné, Tölli
Andrea, Szaller Andrásné, Surman Edit, Lauter Antal.

A helyi és megyei értéktárba bárki tehet javaslatot ( magán-
személy, vállalkozás, civil szervezet, önkormányzat ) az érték-
tár bizottság bármely tagjához eljuttatott kitöltött formanyom-
tatványon. Kitöltésében és elkészítésében segítséget nyújtunk a
Bagolyfészek kézmûvesházban.

A 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelet szerint  a következô ka-
tegóriákban lehet értékeinket dokumentálni, megôrizni, ezek a
következôk:

1. agrár- és élelmiszergazdaság
2. egészség és életmód
3. épített környezet
4. ipari és mûszaki megoldások
5. kulturális örökség
6. sport
7. természeti környezet
8. turizmus és vendéglátás
Fontos tudnivaló, hogy magánszemély egyik kategóriában

sem jelölhetô, csak a tevékenysége, munkássága.
Újhartyán Város Értéktár Bizottsága megtárgyalta a fenti ka-

tegóriák adta helyi lehetôségeket, és már több javaslatot eljutta-
tott a megyei értéktárba, ami felvételre is került.

Ezeket megnézhetik a http://www.pestmegye.hu/pest-me-
gye-ertektar oldalon.

- Német–magyar egyházi énekeskönyv 1865-bôl
- Pufajka Ukrajnából Újhartyánba
- Úrnapi körmenet fúvószenével
Folyamatban van a helyi gasztronómiai értékek feldolgozá-

sa, a babostészta, cimetkrofni, hercel, labdarózsa, amiket sze-
retnénk a megyei gasztronómiai kiadványban megjelentetni,
természetesen ha bekerülhetnek Pest megye értékei közé.

Településünkön sajnos nincs minden kategóriában olyan ér-
ték, ami méltó a felvételre, az épített környezet, a kulturális
örökség, a sport, és a turizmus az, amikben a bizottság kéri min-
denitôl a segítséget, aki szívesen rész venne a munkánkban.

Néhány feldolgozásra váró érték, amire a bizottság gondolt:
templom, plébánia, városháza, szobrok, óvoda, iskola, Falu-

központ épületegyüttes, tájház, tájház pince, Bagolyfészek az
épített környezet kategóriában

Surman Edit munkássága,
kerámiái, sváb családi tradicio-
nális fúvószene, sváb táncaink,
szokások, gasztronómia, má-
lenkij robot a kulturális örök-
ség kategóriában a sport kate-
góriában a díjnyertes nyugdí-
jas kártyaklub és Hölle Martin
eredményei a turizmus és ven-
déglátás kategóriában a Har-
tyánfeszt rendezvény.

Ezek feldolgozásához kér-
jük az Önök segítségét, mun-
káját, illetve ha van egyéb ja-
vaslataikat.

Köszönettel a bizottság ne-
vében:

FT

HARTYÁNFESZT elôzetes
Hartyánfeszt Sváb Gasztronómiai és Kulturális Fesztivál –

2016 – így hirdeti Újhartyán Város Önkormányzata, Német
Nemzetiségi Önkormányzata 2016. évi jubileumi, tízedik Har-
tyánfeszt rendezvényét. Idôpontja pedig: szeptember 10
szombat.

Akiknek részvételére feltétlen számítunk helyi közössége-
ink közül: Lila Akác Nyugdíjas Klub, Március 15 vadásztársa-
ság, HERCEL Sváb Hagyományôrzô Egyesület, Újhartyáni
Nótakör, Irodalmi és Helytörténeti Társas Kör, MAG Klub,
Civilek Újhartyánért  Egyesület, Katolikus Ifjúsági Közösség,
Bicska Egylet, Ifjúsági Sportegyesület, Nagycsaládosok Új-
hartyáni Egyesülete, Motoros Klub, Horka íjászai, Hartyáni
Sváb Fiatalok Baráti Köre, Sütôtáborosok, Német Nemzetisé-
gi Általános Iskola, Gyermekvár Német Nemzetiségi Óvoda,
Önkéntes Tûzoltó Egyesület, Fajth József, Manger Henrik ke-
mencéje, Röfi-Döfi Sváb Stáb, Stégner tészta, Fajt Savi, és
bárki, aki szívesen részt vesz valamilyen helyi gasztronómiai
különlegességgel a Feszten.

Évente bôvítjük, változtatjuk a rendezvényre meghívott te-
lepülések, közösséget körét. A teljesség igénye nélkül - és a
változtatás jogát fenntartva - ebben az évben számíthatunk a
Friday Band-re Örkénybôl Serfel Gábor vezetésével, a Herná-
di Kézmûvesek Kleineisel Györgyné Marika szervezésében
látogatnak hozzánk. Zászlókiállítást mutat be Fazekas László
Dabasról, vendégül hívjuk a Ceglédberceli ifjúsági tánccso-
portot Kövesdi István  zenekarával, Bovec  településrôl Szlo-
véniából  érkezik néptánccsoport, mellyel a HERCEL tánc-
csoport alakított ki az elmúlt idôszakban jó kapcsolatot. DNG
tánccsoport mutatkozik be, Szolnoki Evelinék osztálya, a Bu-
dapesti Német Nemzetiségi Gimnáziumból, Reméljük a jubi-
leumi tízedik alkalommal gasztronómiai vendégünk lesz a
„Vecsési káposzta”, ehhez Tófalvi Mónika segítségét kérjük,
aki koordinálja a vecsési német nemzetiségi együtteseket, ci-
vileket is.  Szerbia – Szenttamásról újabb szerb néptánccso-
port látogat Újhartyánba, ételkülönlegességként most pedig
szenttamási süteményekkel készülnek. „A svábok élete fába
vésve” – Moser Ernô fafaragó kiállítása, Kéger Mariann gyer-
tya díszek kiállítása várható az Újhartyáni Tájházban. Zajácz
Tamás bôrmûves iparmûvész kiállítását az Újhartyáni Könyv-
tár Pincekluban tervezzük megnyitni. Várunk még nemzetisé-
gi hagyományôrzô csoportokat Hartáról, Pusztavámról, Tö-
rökbálintról is. És természetesen kulturális mûsort adnak az
újhartyáni hagyományôrzô együttesek, óvodás, iskolás
tánccsoportok, a HERCEL és a Nyugdíjas Klub mellett térze-
nét játszik az Újhartyáni Fúvószenekar. Az est sztárvendége –
mint ahogyan azt az elmúlt években Újhartyántól megszok-
hattuk, rangos vendég – szeptember 10-én a Csík zenekar.

Lauter Antal
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Program a fiatalokért…
VEKOP-8.2.1-15 kódszámú „Ifjúsági Garancia a Közép-ma-

gyarországi régióban” elnevezésû kiemelt projekt a Nemzetgaz-
dasági Minisztérium irányítása alatt 4.2 milliárd forintos költség-
vetésbôl, az Európai Unió támogatásával a Nemzeti Foglalkoztatá-
si Alap elôfinanszírozásában valósul meg.

Az Ifjúsági Garancia lényege, hogy azon 25 év alatti fiatalok,
akik sem nem tanulnak, sem nem dolgoznak, minél rövidebb idôt
töltsenek munkanélküliségben, inaktivitásban vagy tanulás nélkül,
illetve, hogy személyre szabott segítséget kapjanak a munkaerô-pi-
aci helyzetük javításához.

A szakképzetlen fiatalok esetében ez elsôsorban azzal érhetô el,
ha visszatérhetnek a tanuláshoz, egy új lehetôséget kapnak a gaz-
daság igényeihez igazodó szakképesítés megszerzésére.

Képzési költség biztosítása során, a támogatás keretében a tan-
folyam teljes díját átvállaljuk. 

Keresetpótló juttatásban is részesül a tanfolyam ideje alatt a fia-
tal, ami a hatályos közfoglalkoztatási bér, 100%-a (79.155Ft).
Képzéshez kapcsolódó utazási költség 100 %-ban megtérítésre ke-
rül. 

A szakképzett fiatalok esetében pedig a munkatapasztalat
megszerzésére, illetve a versenyszférában történô elhelyezke-
dés segítésére kell helyezni a hangsúlyt.

A programban résztvevô fiatalok foglalkoztatása esetén a mun-
káltatónak lehetôsége van bértámogatást és 3 féle bérköltség tá-
mogatást igényelni az alábbiak szerint:

a) bértámogatás„legfeljebb 8+4”: A támogatás folyósítása leg-
feljebb nyolc hónapig lehetséges, úgy, hogy a munkaadónak vállal-
nia kell a támogatás nélküli továbbfoglalkoztatást, amely a támo-
gatás folyósítási idôtartama 50%-ának megfelelô további idôtar-
tam. A támogatás folyósítási idôtartamában a támogatás mér-
téke a minimálbér másfélszeresének és a ténylegesen átutalásra
kerülô szociális hozzájárulási adónak legfeljebb 70%-a.

b) „legfeljebb 90 nap” konstrukció: Munkatapasztalat-szerzés
céljából nyújtható a projektben bérköltség támogatás e projektben
legfeljebb 90 napra. 

A legfeljebb 90 napos munkatapasztalat-szerzést követôen ad-
ható még a maximum 12 havi bértámogatás is, a legfeljebb 8+4
havi konstrukcióban.

c) „legfeljebb 10+5 havi”konstrukció: A programrésztvevô, a
programba lépéskor ISCED 1-2 kategóriába tartozó (azaz alacsony
iskolázottságú) fiatalok érdekében nyújtható csak, olyan hatósági
szerzôdéssel, amely legfeljebb 10 hónap támogatást és 5 hónap to-
vábbfoglalkoztatási kötelezettséget állapít meg. 

d) „legfeljebb 6+3 havi”konstrukció: Nem alacsony iskolai
végzettségû fiatalok esetében nyújtható, az alábbi konstrukció sze-
rint, olyan hatósági szerzôdéssel, amely a teljes (legfeljebb) 6+3=9
hónapra állapít meg kötelezettségeket. 

A b, c, d, konstrukciónál a támogatott idôszakra a munka-
bér és a szociális hozzájárulási adó 100%-ban megtérítésre ke-
rül.

Ha a fiatalnak van szakmája és egy piacképes ötlete, abban az
esetben vállalkozóvá válást elôsegítô támogatást kaphat 6 hónap
idôtartamra, havonta maximum a mindenkori minimálbér összegét
(2016-ban bruttó 111.000 Ft/hó).

Egy másik lehetôség a „Vállalkozz Itthon Fiatal” program ke-
retén belül, akár 3.000.000 forintos tôketámogatáshoz is juthat a
jelentkezô, 10%-os önrész megléte mellett. (Bôvebb információ:
www.ofa.hu)

A programba bekerülés feltétele, hogy regisztrált munkanélküli
legyen a fiatal, az állandó lakcíme illetve tartózkodási helye sze-
rint illetékes járási hivatal foglalkoztatási osztályán.

Érdeklôdni  a pest.munka.hu oldalon, illetve Tóth Tamásnál
a 06 70 198 7558-as telefonszámon lehetséges.

Segítsünk Zolikának
és Normankának!

Osvalda Zolika (10 éves) halmozottan sérült. Idegrendszeri
sérülést és epilepsziát állapítottak meg nála. A Heim Pál Gyer-
mekkórház Neurológiáján kap kezelést. Heti két alkalommal
gyógypedagógus fejleszti. Teljes ellátást igényel.

Osvalda Norman (5 éves) halmozottan sérült gyermek, ed-
dig nem diagnosztizált, genetikai eltérés miatt.  Heti egy alka-
lommal korai fejlesztésben részesül. Havonta egyszer úszással
fejlesztik a mozgását az Ajtósi Dürer sori uszodában Budapes-
ten. Látásvizsgálóba is szükséges hordani. A Heim Pál Gyer-
mekkórház Neurológiáján kezelik idegrendszeri sérülését.
Teljes ellátást igényel. 

Sokkal több fejlesztésre lenne szüksége mindkét gyermek-
nek, de ez a családot anyagilag nagyon megterheli. 

A foglalkozásokra az odajutás tömegközlekedéssel nagyon
bonyolult, a családi autóval a speciális gyermekülések miatt
már nem kivitelezhetô. Az utazásukhoz speciális jármûre len-
ne szükség.

Továbbá tervek között szerepel egy genetikai kivizsgálás is,
amely után pontos diagnózist kaphatnának a szülôk a gyerme-
kek betegségérôl, azonban ezt a vizsgálatot csak Münchenben
készítik el, amely szintén nem kevés pénzbe kerül.

Ezért kezdték el a kupakok, mûanyagok, aludobozok gyûj-
tését, remélve, hogy a még hiányzó összeg gyorsabban össze-
gyûlik, és ebben kérik városunk lakóinak a segítségét is.

Amit a  család gyûjt:
- mindenféle mûanyag háztartási kupak
(üdítôs, ketchupos, olajos, öblítôs, mosóporos, hajlakkos,

tejes, gyógyszeres, szájvizes, fogkrémes, hajzselés, tusfürdôs,
habfürdôs kupakok egyaránt megfelelnek)

- PET palackok (öblítôs, üdítôs, joghurtos, fagyis dobozok)
- aludobozok (sörös és energiaitalos) 

Az összegyûjtött termékek leadhatók:
2367 Újhartyán, Jókai Mór utca 18.

További gyûjtôpontok:
Egészségház, Védônôi Szolgálat

2367 Újhartyán Fô utca 26.
Bôvebb információ:

Az Osvalda családtól kérhetô a 0630/345-4495-ös 
telefonszámon.

A család nevében is köszönöm, ha segítenek.
Murárikné Kaldenecker Éva védônô
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Újszülöttek köszöntése Újhartyánon
Közösségépítô és

hagyományteremtô
céllal szervezték azt a
rendezvényt, amely-
nek fôszereplôi a
2016. év elsô felében
született kisbabák és
szüleik voltak. A vá-
rosháza nagytermé-
ben az önkormányzat
nevében Schulcz Jó-
zsef polgármester,
valamint a Murárikné
Kaldenecker Éva
védônô köszöntötték
a meghívottakat. Az
év elsô felében 15 család érezhette meg a gyermekáldás boldogságát. A szer-
vezôk bíznak benne, hogy évente két alkalommal, az év elsô és második fe-
lében is köszönthetik mindazokat akik itt Újhartyánon telepednek le és vál-
lalják megszületett gyermekük nevelését.  

T.A.

8 2016. július

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Farkas Nóra

Venicz Adél

Hornyák Botond

Laczy Bíbor

Surman Regô Karvai Máté Schmitter Máté

Novák Adél Herman Kende Mészáros Melitta

Perthes Boglárka

Röck Bertalan
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Ebben az évben három csoportunk ballagott „Gyermekvár „
óvodánkban. A „Margaréta” csoport 10 gyerekkel, a „Póni”
csoport 19 gyerekkel és a „Bagoly” csoport 16 gyerekkel.
Összesen 45 nagycsoportos búcsúzott és változatos, színes mû-
sorral bizonyították, hogy iskolaérett gyermekekké váltak. 

Ballagó mûsoraink között szerepelt: 
- Kiskakas gyémánt fél krajcárja (Margaréta csoport)
- Német nemzetiségi táncok (Póni csoport)
- Gyermeklakodalmas (Bagoly csoport)
Óvodánk életében egyik legnagyobb esemény a ballagás.

Ezért már hetekkel elôtte komoly elôkészületek vannak. Kezdô
óvodapedagógusként öröm volt látni, hogy a siker érdekében
milyen összefogás alakult ki az óvodai kollégák között. Ugya-
núgy jólesô érzés magunk mögött tudni a szülôk támogatását is.
A sok vendég jelenléte családi hangulatot varázsolt az ese-
ménynek. 

Életemben elôször fordult elô, hogy saját csoportot ballagtat-
tam, akik az elmúlt évben nagyon a szívemhez nôttek, akiket
megszerettem és fájt a búcsúzás. Szomorúan gondoltam a balla-
gás napjára, hogy mi lesz velem, mi lesz velünk, mert tudom,
hogy hiányozni fogunk egymásnak. Talán nem véletlen, hogy
az utolsó napokban az egyik gyerek behozott egy mesekönyvet,
aminek a története aktuálissá vált. A mese arról szól, hogy
„Amikor a kis rózsaszín elefánt barátja elköltözik, és a két jó
barátnak el kell válnia egymástól, Mambó a mese hôse nagyon
elszomorodik. Hogyan talál vigaszt? Mit tanácsol neki a bölcs
bagoly?” Errôl szól ez a szomorú, de a végén mégis vidám tör-
ténet.

Ahogyan én megszerettem a gyerekeket, úgy bizonyára kö-
zöttük is vannak többen, akik között barátságok szövôdtek. A

ballagók is búcsúztak, igaz, nem mint a mesében a barátaiktól,
hanem az óvodától. Mindenkinek nehéz a búcsúzás és ilyenkor
szomorúsággal teli a szívünk. A mesében Mambó, a kiselefánt
Heurékához, a bölcs bagolyhoz fordul tanácsért. Heuréka taná-
csait a ballagó csoportok tagjai is megfogadhatják. A bölcs ba-
goly szerint 3 dolgot kell tenni. 

1. Elôször is: ha szomorú vagy, akkor sírjál! Ne törôdj vele,
mit gondolnak vagy mondanak a többiek. A szomorú szív
olyan, mint egy nehéz, sötét viharfelhô. Ha kihullik belôle az
esô, újra könnyû és fehér lesz. 

2. Másodszor: meséld el valakinek, akit szeretsz, hogy mi
bánt.

3. Harmadszor: keress a barátodnak, a mi esetünkben az óvo-
dánknak egy titkos csücsköt a szívedben, hogy mindig veled
maradhasson. 

Ha elfogadjuk a bölcs bagoly tanácsait, akkor megtapasztal-
juk, hogy szívünkben jó helye lesz a barátoknak, a szülôknek,
az óvodánknak és még sok mindenki másnak. Remélem, hogy a
ballagóink szívében jutott hely az óvó néniknek és a dadus né-
niknek is. Azt kívántam a ballagóknak, hogy életük során még
sok barátnak kelljen helyet csinálni szívükben. Gondolom ta-
pasztalni, fogják (ôk is, mint a kiselefánt), hogy az idô is segít-
ségükre lesz. Ahogy telik - múlik mindig magával visz egy kis
darabot a bánatukból. 

A fenti gondolatokkal csoportomat, a „Bagoly” csoportot bú-
csúztattam, de úgy gondolom, hogy tanulságait minden ballagó
magáévá teheti. Számomra ennek a felejthetetlen eseménynek a
tanulsága, hogy minden szülô büszke lehet ballagó gyermekére.

Szabó Ágnes 

német nemzetiségi óvodapedagógus

Mosolyogva ballagtak a „Margaréták”, a „Pónik” és a „Baglyok”…
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Városnap 2016…
„Új köntösben régi sikerrel.”

Bár a meteorológia esôs, hûvös idôt ígért, az égiek
mégis kegyesek voltak a 2016. június elsô szombatján
rendezett Városnap szervezôivel, fellépôivel és persze a
vendégekkel. Kellemes, enyhe meleg fogadta a rendez-
vény látogatóit. Mondhatnánk a szokott helyen, a szo-
kott formában. Persze ez így nem teljesen igaz, hiszen a
szervezést az idei esztendôben a két „sportfelelôs” Pus-
kás Attila és Rajszki Roland vállalták. Így nem meglepô,
hogy sportos elemeket is becsempésztek a már jól meg-
szokott programok sorába. Az egyik az eurobungee azaz
bungee trambulin volt. Ez nem más, mint a bungee jum-
ping és a trambulin keveredése. A tér végén felállított
bungee trambulinon 90 kg-ig bárki kipróbálhatta azt,
hogy milyen lehet ha megszûnik a gravitáció, milyen le-
het a súlytalanság állapota. A másik újdonság a huszon-
egyedik század egyik legzseniálisabb jármûve, a Segway
volt. Aki kipróbálta az megtapasztalhatta, hogy amilyen
hihetetlennek tûnik távolról nézve, olyan magától ér-
tetôdôen egyszerû, amikor rajta áll az ember és önállóan
közlekedik a masinával. 

Az újdonságok mellett persze a hagyományos ugráló

vár, az arcfestés is vonzotta a gyerekeket. A színpadon a
hazai sztárok, így a 80-as évek diszkó királynôje Szûcs
Judith, és a ma népszerû Caramel élôkoncertje vonzotta
az embereket. Népszerûségben nem maradtak el a kör-
nyék fiatal tehetségeinek koncertjei sem. Nádas Barbara
a fôvárosi musical színpad után újra itthon  hartyánban
több zenei mûfajban fergeteges koncertet adott .A . Ma-
gyarock, a Blues Archív formációi pedig igazi zenei cse-
megét jelentettek. A színpadi produkciók összeállításá-
nál a szervezôk célja az volt, hogy minden korosztály
megtalálja a számára kedves elôadót. Ebben nem volt
hiány.

Hiány persze a kondérban sem volt. Az önkormányzat
jóvoltából, tekintélyes mennyiségû pörkölt, és persze
egy jó kis rozéfröccs várta a vendégeket. EB lázban ég-
ve, a focirajongók hatalmas kivetítôn hódolhattak szen-
vedélyüknek, és persze szurkolhattak a magyar váloga-
tottnak. 

A rendezvény igazi hangulatát persze nehéz visszaad-
ni, de hát a szavak helyet beszéljenek a képek!

Tölli Andrea /fotók:drszix/
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Városnap 2016…
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Városnap 2016…
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A Föld napja
A Föld napja (április 22.) alkalmából különféle eseménye-

ket rendeznek világszerte, melyekkel felhívják a figyelmet a
Föld természeti környezetének megóvására. Az eseményeket
az Earth Day Network koordinálja. A napot 175 országban
tartják, Magyarországon 1990 óta rendezik meg. 2009-ben
Evo Morales bolíviai elnök kezdeményezésére az ENSZ ápri-
lis 22-ét a „Földanya Nemzetközi Napjá”-vá nyilvánította.

A Föld napja mozgalom egyik jelmondata:
„Ki mondta, hogy nem tudod megváltoztatni a világot?”

TÖRTÉNETE:

Az ötletet John McConnell vetette fel 1969-ben egy UNES-
CO konferencián, San Franciscóban. A Föld napját elsô ízben
1970. március 21-én tartották, ami az északi féltekén a tavasz
elsô napja.

Denis Hayes amerikai egyetemi hallgató 22-én mozgalmat
indított a Föld védelmében és megalapította az Earth Day Net-
work-ot (=Föld Napja Hálózat). Azóta az alternatív energia-
források kutatója és szakértôje lett. Már mozgalmának megin-
dításakor több mint 25 millió amerikai állt mögé, ma pedig
szinte az egész Földre kiterjed az általa kezdeményezett moz-
galom. Ezernél több szervezet vesz részt benne.

A következô jelentôs esemény a Föld Napja Nemzetközi
Hírközpont megalakulása volt 1989-ben Kaliforniában, ettôl
kezdve havonta küldtek hírlevelet a világ minden országába,
hogy sokféle akcióval ünnepeljék április 22-én a Föld napját
az egész világon.

Ezen a napon, a 6./a és a 6./b osztály együtt buszra szállt
testnevelés óra helyett, és egy kis természetismeret órát tartot-
tunk. Elmentünk a dabasi „Remondisba”, a helyi hulladékke-
zelô telephelyére.

Odaérve mindenki izgatottan várta, hogy leszállhassunk a
buszról és körülnézhessünk. A telephely környékét egyéb ér-
zékszerveinkkel, orrunkkal is hamar feltérképeztük, voltak,
akik ezt ki is mondták: „Fúj!” Egy bácsi és egy néni volt a “tú-
ravezetônk”. Elmondták, hogy mit hol találunk, majd egy kis
ismertetôt tartottak a helyrôl. Kíváncsian figyeltünk az
elôadóinkra, azonban sokakat inkább az elôttünk elhaladó ku-
kásautók és egyéb jármûvek érdekeltek. A rövid „bemutatko-
zás” után ráállítottak minket egy hídmérlegre, amin a teherau-

tók, súlyát szokták mérni. Nagyon élveztük. Többen elkezd-
tünk ugrálni és végig azt figyeltük, hogy mindig többet mutat,
amikor ugrunk.

Majd elkezdôdött a túránk a szeméttelepen. Elôször egy
olyan részt néztünk meg ahol mindenféle mûanyag volt egy
nagy kupacban, ami már egy nagy dombbá nôtt. A szemetet
földdel temetik be, amire újra szemét kerül, és utána megint
föld, majd kezdôdik az egész folyamat elölrôl. Mindig egyre
nagyobb dombok tárultak a szemünk elé, amibôl egyáltalán
nem néztem volna ki, hogy valójában ez mind szemét.
Olyannyira le volt takarva földdel! Elhaladtunk egy nagy épü-
let mellett, ahol, mint kiderült, a szemetet válogatják szét. El-
mondták még, hogy a veszélyes hulladékkal nem ôk foglal-
koznak, hanem egy másik gyár, ahová elküldik a veszélyes
hulladékot. Elmondták, hogyan  használjuk a kukáinkat,  me-
lyikbe mit tegyünk és mit ne.

Aztán, megnéztük a Remondis legszomorúbb részét. Egy
nagy konténerben elpusztult állatok voltak.  Nem voltam még
ilyen helyen és az itt látottakat nem szeretném részletezni.

Beszéltek nekünk arról, mi lesz, ha túl sok lesz a szemét.
Márpedig ez egyszer be fog következni. De csak attól függ,
hogy mikor, hogy hogyan vigyázunk a Földre..., mert lesz
olyan, amikor már nem tudjuk hol tárolni a szemetet. Nem le-
het már újrahasznosítani. Mindent be fog temetni a szemét!
Virágok és fák helyett hulladék dombok..., hát ezt akarjuk?

Ezek után végre beülhettünk a kukásautókba, amiket be is
indítottak, hogy dudálhassunk velük. Egyesével beszálltunk a
sofôr oldalán lévô ajtón majd a másikon kiszálltunk. Egyesek-
re, köztük rám is, dudáláskor „szívrohamot” hoztak. Minden-
kinek nagy élmény volt ez, „élménybeszámolók jöttek”, mi-

Hartian_2016_július  6/29/16 9:45  Page 13



14 2016. július

szerint menyire tetszett, hogy beülhettünk a kukásautóba, mi-
lyen jól néz ki belülrôl.

Pár percig még maradtunk, de utána visszamentünk az is-
kolába. Aznap délután hatodik órában, újabb elôadás követke-
zett. De ezen nem csak mi voltunk. Hanem az egész felsô ta-
gozat.

Az aulát padokon, székeken ülve töltöttük be. Éger Ákos, a
Magyar Természetvédôk Szövetségének munkatársa, ismétel-
ten a környezetszennyezésrôl tartott elôadást, és arról hogy
hogyan vigyázzunk a Földünkre. Játszva magyarázta el hogy
melyik üveg, palack, kulacs károsabb. Hozott egy videót a
vízrôl.  Április 26-án történt a csernobili katasztrófa, ennek
emlékére iskolánkban egész héten látható volt egy fotókiállí-
tás, amely megdöbbentett bennünket. Óriási természeti ka-
tasztrófa! Az ember által végzett pusztítás mértéke számunkra
ismeretlen volt eddig.

Mindegyik elôadás más volt. Másképp próbálták elmagya-
rázni és megmutatni, hogy miért ne szemeteljünk, mert mihez
fog vezetni, ha továbbra is, pont ugyanolyan felelôtlenül,
meggondolatlanul használjuk a Földet. Azt a bolygót, amibôl
csak egy van. Nincs több.  És nincs még egy esélyünk, ha el-
rontjuk.

Az elôadás, a plakátok, az ünnepnap, valamint a fogalma-
zásom üzenete ugyanaz: 

VIGYÁZZUNK A FÖLDÜNKRE !

Veres Nikolett
6. B. osztályos tanuló

Újhartyán, 2016.05.06.

A Föld napja
A Föld napja alkalmából egy vetélkedôt szerveztek ne-

künk. A játékban osztályonként vettünk részt. Négy állo-
máson vártak minket különbözô feladatok, melyekkel játé-
kosan megtanultuk, hogyan védhetjük meg Földünket. A
program elején megnéztünk egy videót, ezután pedig in-
dulhattunk az udvarra.

Az elsô állomás a „Szeméttelep” nevet viselte. Itt a sze-
lektív hulladékgyûjtéssel foglalkoztunk. A labdákon talál-
ható tárgyakat kellett csoportosítani a vödrökbe. A vödrö-
kön különbözô címkék voltak: mûanyag, fém, fehér üveg,
színes üveg, papír stb. A második állomásnak a „Város”
nevet adták. Itt egy bizonyos idôn belül a lehetô legtöbb
állattal kapcsolatos kérdést meg kellett válaszolnunk. Mi a
nyolc kérdésbôl mindegyiket jól meg tudtuk válaszolni.
Ezután következett a harmadik állomás, mely a „Mezôgaz-
dasági terület” nevet kapta. Itt segítenünk kellett „Róka-
Rudinak” gyümölcsöket és zöldségeket keresni, majd szét-
válogatnunk a hazai és a más országokban termôket. Majd
végül következett az utolsó állomás, Béka-Bori állomása,
ahol mutogatások után kellett állatokat kitalálnunk, majd
megválaszolni a hozzá kapcsolódó kérdéseket.

Legvégül következett az eredményhirdetés. Minden
osztály ugyanabban a jutalomban részesült. A csapatokat
oklevéllel és újsággal jutalmazták.

Ez a program mindenképp emlékezetes marad számom-
ra.

Tóth Petra 4.a osztályos tanuló
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Az Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola és a
Dabasi II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 7. osztályos tanu-
lói 2016. április 25-30-ig a Határtalanul! HAT-15-05-0124
program keretein belül ellátogattak Erdélybe, Barótra és kör-
nyékére. A pályázat sikerességéért köszönetet kell mondanunk
Szandhofer Jánosnak, Dabas város alpolgármesterének, Szé-
kely Zoltán és Konczig Kitti projektfelelôsöknek, Bukodi Já-
nosné és Berla Jánosné kísérô pedagógusoknak, valamint Pá-
jer György idegenvezetônknek és Botlik Ferencnek, az út fo-
tósának.  A kirándulás összefoglalóját egy újhartyáni diák fo-
galmazásában juttatjuk most el Önökhöz:

2016. április 25-én, reggel 7-kor elindultunk a busszal az
iskola elôl. A határt 9 óra 40 perckor léptük át. Nagyon sokat
utaztunk, közel 15 órát. 

Útközben megnéztük Déva várát, majd utunkba ejtettük Se-
gesvárt, ahol megtekintettük Dracula gróf szülôházát, a szász
óvárost és felmentünk a 178 lépcsôs diáklépcsôn. Ezt kö-
vetôen megálltunk Fehéregyházán, ahol a Petôfi szobornál ko-
szorút helyeztünk el. A szállásra este 10:30-kor érkeztünk
meg, ahol a szobák elfoglalása után finom vacsorát kaptunk.
Második napon megnéztünk egy unitárius
templomot Bölönben, majd elmentünk
Köpecre, ahol bementünk a református
templomba, szemetet szedtünk a 300 éves
szilfánál, majd koszorúztunk a csata hely-
színén. Délután a baróti Erdôvidék Múze-
umba látogattunk el. Mivel még nem volt
vége a napnak, elmentünk Kisbaconba,
hogy megnézzünk egy 18. századi vízi-
malmot ami ma is mûködik, majd Bene-
dek Elek házában voltunk. Ezt követôen
elmentünk Bodvajba, itt megnézhettük azt
a vashámort, ahol Gábor Áron öntötte az
ágyúkat. Este Baróton megismerkedtünk
az ottani 7. D osztályos tanulókkal. Kincs-
keresôt játszottunk a városban kisebb ve-
gyes csoportokban, majd a sportjátékok
kerültek elôtérbe. A harmadik napon a
Szent Anna tónál jártunk, ami gyönyörû
volt. Megnéztük a Szent Anna kápolnát, végigmentünk a Mo-
hos tôzegláp területén, elmentünk a közeli Bálványosfürdôre,
megnéztük a Bálványos várat, az Apor lyányok feredôjét és a
nap utolsó kirándulásaként túráztunk a Torjai büdös barlang-
hoz. Este a szálláson találkoztunk a helyi diákokkal és egy
kellemes beszélgetés majd séta után elbúcsúztunk egymástól,
elmentünk aludni. A negyedik napot Vargyason kezdtük az
unitárius templomban, ahol megnézhettük a helyi bútorfestôk
mûveit. Ezután jött mindenki kedvence, szekerekre pattantunk
és gyorsabbnál gyorsabb lovak segítségével hamarosan a Var-
gyas szorosnál találtuk magunkat. Több órát túráztunk a szo-
rosban, sziklákat másztunk meg, patakparton haladtunk,

függôhidakon keltünk át. Két barlangot is megnéztünk, az
egyik a Lócsûr, a másik az Orbán Balázs. Ez utóbbiban túráz-
tunk is, hogy meg tudjuk nézni az ott található denevérfajokat.
Nekem személy szerint ez volt a kedvenc napom. Az estét is-
mét a szálláson zártuk a barótiakkal, egy disco és beszélgetés
keretein belül. Az ötödik napon városokat látogattunk. Elôször
Zágonban jártunk ahol megnéztük a Mikes kastélyt, majd

Csomakôrösön Kôrösi Csoma Sándor
szobránál koszorúztunk, ezután Kovász-
na városába mentünk, ahol borvizet kós-
toltunk és megnéztük a pokolsár nevû
idôzített bombaként mûködô folyamatos
szén-dioxid gázkitörés helyszínét, az
iszapvulkánt. Késôbb Kézdivásárhelyen
jártunk, aminek fôtere udvarteres és gyö-
nyörû, majd ellátogattunk az Alsócserná-
toni Falumúzeumba, majd Sepsiszent-
györgyön néztük meg a Székely Nemzeti
Múzeumot és szabadprogramot kaptunk a
város gyönyörû fôterén. Ezen az estén
tartottuk a búcsúbulit, ami tökéletesen si-
került. Megajándékoztuk egymást és
könnyes szemmel a fergeteges hangulatú
discot követôen elbúcsúztunk a baróti di-
ákoktól. A hatodik nap már ismét az uta-
zásról szólt. Megálltunk Korondon egy

kis vásárlásra, majd a buszból megnéztük a parajdi sóbányát.
Sajnos szerettünk volna elmenni Szovátára a Medve tóhoz, de
az idô rövidsége miatt ez kikerült a programból. Útközben
még megtekintettük Bánffyhunyad fényes tetôs, hivalkodó stí-
lusú házait majd megálltunk a Királyhágónál egy fénykép ere-
jéig.

Az esti órákban érkeztünk haza fáradtan, de csodálatos él-
ményekkel gazdagodva. Köszönjük szépen mindenkinek, aki
valamilyen formában hozzásegített minket ehhez a csodás él-
ményhez!

Svébis Laura, az Újhartyáni Német Nemzetiségi 
Általános Iskola 7. osztályos tanulója

Határtalanul… (egy kirándulás emlékei)
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Az Újhartyáni 
Német Nemzetiségi Általános Iskola 

óraadó tanárt keres 
2016. szeptember 1-ei 

munkakezdéssel 
az alábbi területekre:

Óraadó matematika szakos tanárt, heti
két matematika óra ellátására.

Óraadó kémia szakos tanárt, heti 3 ké-
mia óra ellátására.

Óraadó német nemzetiségi szakos ta-
nárt, heti 5 német népismeret óra ellátá-
sára.

A munkavégzés helye: Újhartyáni Német
Nemzetiségi Általános Iskola 2367 Újhar-
tyán, Zrínyi Miklós u. 1.
Jelentkezés: 06-30-381-2823

Ballagás 2016.
Idén június 11-én került sor a ballagásra , amin már mint

fôszereplôk vettünk részt. Ez a nap számunkra nagyon fontos
volt. Sokat készültünk a mûsorra, vendégeinket egy közös
énekkel leptük meg. Elsôsorban köszönjük Karcsi bácsinak és
Zsuzsa néninek, akik nélkül ez a nap nem valósulhatott volna
meg. Továbbiakban  köszönjük szépen Ruttersmid Kati néni-
nek és a 7. osztálynak, hogy ilyen színvonalas és megható mû-
sort adtak elô. Adrien néni beszéde olyan emlékeket idézett fel
bennünk, amiket osztályfônöksége alatt éltünk át vele. Sajnos
a ballagás nem úgy kezdôdött  ahogy terveztük, de a rossz idô
ellenére is emlékezetes marad.  A mûsor zárása  és egyben leg-
emlékezetesebb  pillanata volt, mikor elengedtük a galambo-
kat. 

Köszönjük szépen ezt a felejthetetlen napot, az elmúlt 8 év
lezárásaként!

Adamcsik Diána és Furi Rózsa

Hartian_2016_július  6/29/16 9:45  Page 16



2016. július 17

Június 17-én tanévzáró ünnepi mûsor-
ral, majd bizonyítványosztással ért véget
a 2015/16-os tanév iskolánkban. Az ün-
nepség elején megköszöntük Kaldenec-
kerné Szaller Ilona kolléganônk negyven
évi pedagógiai munkáját. Köszönetet
mondtunk azért, hogy nemcsak tanító né-
niként, de igazgató-helyettesként és meg-
bízott intézményvezetôként is sokat tett
ezért az iskoláért. Legfôképpen azt kö-
szönhetjük neki, hogy iskolánk történeté-
ben követendô értéket alkotott pedagógiai
munkássága során.

Több tanuló külön jutalmat kapott
egész éves munkájáért. 23 tanulónk ne-
velôtestületi dicséretben részesült és 42
diákunk kitûnô bizonyítvánnyal zárta a
tanévet. Nagyon büszke vagyok arra,
hogy idén is több területi, megyei, sôt or-
szágos versenyen vettek részt diákjaink,
szép eredményekkel.

A 2015/2016-os tanév szeptemberétôl
bevezettük az egész napos iskolai oktatási
formát az elsô évfolyamon, ezt a követ-
kezô tanévben folytatni kívánjuk a máso-
dik évfolyamon, illetve az újonnan érkezô
elsôs gyermekeknél is ez a rendszer lép
életbe szeptembertôl. 

Kiemelt figyelmet fordítottunk az idei
évben a mérés-értékelési rendszerünk
szabályozására, az országos mérések
eredményeinek feldolgozására és elemzé-
sére. Negyedik évfolyamon bevezettünk

egy helyi matematika és szövegértés terü-
letén kidolgozott kompetencia mérôrend-
szert. Az idei tanévben az Országos kom-
petenciamérés eredményei alapján tanít-
ványaink országos átlag feletti teljesít-
ményt nyújtottak szövegértés és matema-
tika területén. Hasonlóan az idegen nyelvi
mérés során is jól teljesítettek diákjaink.
A mérés a nemzetközi nyelvi szinteknek
megfelelôen hallásértésen és olvasott szö-
vegértésen alapult. A 6. évfolyamunk
85% felett teljesített. A 8. osztály 1. cso-
portjának teljesítménye pedig 82 % lett.

Második idegen nyelvként bevezetésre
került az angol nyelv oktatása 5. évfolya-
mon felmenô rendszerben. 

Sportág választó heteket szerveztünk
több alkalommal az iskolában az Újhar-
tyáni Városi Sportegyesülettel közösen.

Nagy hangsúlyt fektettünk a folyama-
tos pályázatfigyelésre és pályázásokra: a
Határtalanul a nemzeti összetartozás
programja keretében ’A titokzatos Hargi-
ta’ nevû projektünkkel 792.000 ft-ot nyer-
tünk. Nyelvi környezetben megvalósuló
nemzetiségi népismereti, mûvészeti, ha-
gyományôrzô és olvasótábor keretében
’Hagyományôrzô német nemzetiségi tá-
bor Kôszegen’ pályázatunk 850.000 ft-ot
nyert. Hazánk nemzeti kulturális öröksé-
gének megôrzését, a nemzetiségi hagyo-
mányok és a népi kultúra ápolását felvál-
laló tehetséggondozó programok támoga-

tása keretében ’Hagyományôrzô festômû-
hely’ címmel 1 mill. 300.000 ft-tal támo-
gatta iskolánkat az Emberi Erôforrások
Minisztériuma, végül az Észak-Magyar-
országi Német Önkormányzatok Szövet-
sége ’Traditionspflegende Kunst- und
Malerei’ német nyelvû pályázatunkat
98.000 ft-tal támogatta. 

Az infokommunikációs eszközök fej-
lesztése tekintetében is nagy elôrelépésrôl
számolhatok be, ugyanis további 3 inte-
raktív táblát vásároltunk az idei tanévben.
A papír alapú naplózás mellett párhuza-
mosan bevezettük az elektronikus napló
használatát, terveink alapján a következô
tanévtôl csak elektronikus naplót haszná-
lunk. 

Megújult az iskola honlapja, és napra-
kész információkat lehet olvasni rajta. 

Újhartyán Város Önkormányzatának
köszönhetôen megtörtént iskolánkban a
kamerarendszer modernizálása, így
összesen 12 kamera került beüzemelésre.

A következô tanévre 49 elsôst írattak
be iskolánkba.

A nyáron 8 különbözô: nyelvi, sport,
kézmûves és egyéb iskolánk által szerve-
zett táborban tölthetik hasznosan szabad-
idejüket tanulóink. Ezzel kapcsolatos in-
formációk honlapunkon elérhetôek. A
nyárra mindenkinek kellemes pihenést,
hasznos idôtöltést kívánok!

Sósné Lauter Adrien ig.

Tanévzárás az Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskolában
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„Úrnapi körmenet: az Oltáriszentség iránti tisztelet nyilvá-
nos kifejezése. – 1274/79: Kölnben vezették be, s a 14. szá-
zadban sok német városban elterjedt. Célja kettôs volt: hitval-
lás az eretnekekkel szemben, illetve Krisztus felmutatása vi-
lágnak és a világ hódolatának kifejezése Krisztusnak. Az
úrnapi körmenet útvonalán négy oltárt állítanak a négy égtáj
felé.

Úrnapján, az Oltáriszentség ünnepén a katolikus templo-
mokban megtartott szentmisék alkalmával, a virágkoszorúval
övezett feszület nyomában, az Oltáriszentséget hordozó papo-
kat követô hívek lobogókkal, énekelve vonulnak el a virágok-
kal ékesített oltárokhoz, amelyekre ráhelyezték az Oltáriszent-
séget, majd szentírási részleteket olvasnak fel.

Ezt követôen a pap a  térdelô, vagy fôt hajtó tömeg, illetve
a négy égtáj felé felemelt Oltáriszentséggel megáldja a híve-
ket és a településüket. Az úrnapi körmenet egyben oltalomké-
rés is a természeti csapások, illetve háborúk ellen.”
Újhartyánon korábban négy kis kápolna is állt, amelyek úrna-
pi állomásokként szolgáltak, ma már ezeket virágokból ké-
szült oltárokkal helyettesítik.     

SMM.

Úrnapi körmenet 
2016. Újhartyán
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2016. március 31-én reggel 5 órakor az újhartyáni ABC elôl
indult a buszunk a medjugorjei zarándokútra. Nagyon vegyes
volt a csoport összetétele. A zarándokok Dabasról, Újlen-
gyelbôl, Felsôpakonyról, Inárcsról, Ócsáról, Budapestrôl és
Újhartyánból jöttek. A dabasi nyugdíjas hitoktató, Gogolák Já-
nosné Marika volt az út szervezôje és egyben lelki vezetôje is.
De ô ennél még sokkal több volt nekünk. Önzetlen, szelíd
(egyben határozott) személyisége, mély hite és példaértékû
élete mindannyiunk lelkében mély nyomokat hagyott. Elveze-
tett minket a csodák helyszínére, amire nagyon vágyódtunk
már, hogy kiszakadjunk ebbôl a csaló, álnok és korrupt világ-
ból. Elôször is az ô életük csodáiba vezetett be minket reggel a
buszon a tanúságtételével. Ezután az utazók védôszentjének,
Szent Kristófnak a segítségét kérte, hogy az út folyamán ôriz-
zen és védjen meg minket. Marika szép imádságos és ének-
hangját követve végeztük egész úton a reggeli és esti imákat, a
rózsafüzéreket. Ez nem azt jelenti, hogy egész idô alatt csak
imádkoztunk. Helyet kapott a beszélgetés, a tréfa is a négy nap
folyamán, aminek hatására ez a vegyes társaság egy csapattá
kovácsolódott össze. 

Szinte minden a program szerint folyt az egész úton. (A
programokon való részvétel nem volt kötelezô, de kevés kivé-
tellel szinte mindenki részt vett benne. Kivéve a két budapesti
néprajzkutatót, akik egész más céllal vettek részt az utazáson.)
Szentmisét minden nap hallgattunk, amelyek különbözô nyel-
veken folytak. A Szent Jakab Templomba sajnos sokszor nem
fértünk be, de ez nem volt gond, mert kivetítôkön, a szabadté-
ri misék helyszínén, nyomon lehetett követni a liturgiát. Talál-
koztunk német, angol, japán, olasz, spanyol és erdélyi zarán-
dokokkal. A nagy tömeg ellenére mindenki fegyelmezetten és
kulturáltan viselkedett.

A második nap már korán reggel mentünk Vicka Ivankovic
látóhoz, ahol a panzió tulajdonosnôje (Olga) fordított nekünk
magyar nyelvre. ô hivatalos tolmács is volt egyben. Vicka,
Szûz Mária a BÉKE NAGYASSZONYÁNAK üzenetét hozta
el nekünk. Ha meg akarjuk menteni a világot, békére van
szükség. Legelôször saját szívünkben kell békét teremteni.
Ehhez szükséges: 1.) Istenhez fordulás, hittel, 2.) Lélekkel
végzett imádság (Rózsafüzér), 3.) Szent Írás, 4.) A böjt, 5.)
Havi szentgyónás, 6.) Szentmise hallgatás. Ezen kívül még a
békérôl és a szeretetrôl is beszélt. Minden nap 18.40-kor talál-
kozik a Szûzanyával. 

Zarándokutunk legnehezebb próbatétele a Krizevac-hegy
megmászása volt (448 méter magas) végig sziklás terepen.
Végig jártuk Krisztus keresztútját. Minden állomáson megáll-
va, imádkozva. Vittünk magunkkal egy keresztet, magyar és a
dabasi zászlót. A 14 állomás bronz dombormûveken volt meg-
jelenítve. Ezt az utat sokan mezítláb, nagy keresztet cipelve te-
szik meg. Különbözô korú emberekkel találkoztunk, a kis-
gyermektôl az aggastyánig. A csoda kezdetét vette azzal, hogy
mind a negyvenhatan felértünk a hegy tetejére (kisebb-na-
gyobb segítséggel), ahol egy csodálatos nagy fehér kereszt (14
méter magas) emelkedett az ég felé. Itt egészen közel éreztük
magunkat Istenhez. Hálából imádkoztunk, énekeltünk. Csodá-
latos érzés volt itt elénekelni a magyar himnuszt, a székely
himnuszt, az idôközben felérkezô erdélyi testvéreinkkel
együtt. Szem nem maradt szárazon. A napot egy emlékezetes
gyónással (Kemenes Gábor nagykovácsi plébánosnál) és
szentmisével zártuk.

Harmadnap találkoztunk - talán mondhatjuk - zarándoku-
tunk legnagyobb csodájával. A Podbrdó-hegyre mentünk, ahol
1981. június 24-én két fiatal lány – Ivanka és Mirjana – talál-
kozott legelôször a Szûzanyával. Most is Mirjana jött el a

hegyre. A hangszórókból
gyönyörû szenténekek és
imádságok hallatszottak.
Majd csend ült az egész tájra.
Az égen nagy fényesség lát-
szott, a Nap is ekkor jött fel.
Akinek nyitva volt a szíve, az
látta a Keresztet és a Szûza-
nyát. A videofilmet lejátszva
megnézheti mindenki a láto-
mást. Többen elájultak pár
percre, majd támolyogva és
sírva hagyták el a hegyet.

Ezután a szenvedélybete-
geket látogattuk meg a Cena-
colóban. Nagyon figyelemre-
méltó két fiatalember tanulságtételét hallgattuk meg. Itt a kí-
vánságainkat is papírra vethettük és egy nagy márványtartóba
bedobtuk. Az itt lakó szenvedélybetegek ezekért a kívánságo-
kért és az itt járt zarándokokért imádkoznak minden nap.

Megpróbáltatásainknak még ma sem volt vége. Következett
a Podbrodó-hegy megmászása, amely ugyanolyan sziklás
hegység volt, mint a tegnapi.

Az örvendetes és a fájdalmas rózsafüzér 15 titka volt ezen a
hegyen megjelenítve, ugyanolyan bronz dombormûveken,
mint a Krizevac-hegységen. Ide már nem mindenki mert fel-
mászni, okulva az elôzô napi nehézségeken. Itt is láttunk cso-
dát, ahogyan a Bosznia-Hercegovinában élô fiatalok, öregek,
férfiak, fiúk és lányok imádkoztak. Letérdelve a Szûzanya
szobornál áhítattal, a mennyboltra szegezett tekintettel imád-
koztak és énekeltek. A kék keresztnél fejeztük be az utat, a je-
lenés helyénél.

Ezután a Kravica vízesést néztük meg, amelynek látványa
szintén elbûvölt mindenkit. Az esti szentmise után a Feltámadt
Krisztus bronzszobránál álltunk sort, hogy zsebkendôvel a lá-
bából folyó olajat letöröljük és haza víve gyógyulást hozzon
az otthon maradottaknak. Az utolsó nap csodája az olasz nyel-
vû vasárnapi, ünnepi szentmise volt. Lelkünk immár teljesen
feltöltôdött.

A finom ebéd után Mostarba indultunk. Végigjártuk az óvá-
ros török piacát, átkeltünk a híres mostari hídon, amelynek fe-
lújításában magyar katonák is részt vettek. Hazafelé ismét
gyönyörködhettünk a csodálatos Dinári-hegység és a Neretva
folyó páratlan szépségében. Az esti ima után mindenki elcsen-
desült, néhány órát aludtunk is a buszon. 

Mindenki lelkiekben feltöltôdve, hitében megerôsödve  tért
haza errôl a csodákban gazdag, gyönyörû útról.

Ezúton is szeretnénk még egyszer megköszönni Gogolák
Jánosnénak és Burka Katinak, hogy ilyen csodálatos és prog-
ramokban bôvelkedô utat szerveztek nekünk. Továbbá a gép-
kocsivezetôknek, Bálint Istvánnak és Fajt Antinak, hogy ezt a
hosszú utat biztonságban és nagy odafigyeléssel vezették le!

Visszavágyunk erre a szent helyre, ahol a hétköznapok ter-
heit olyan könnyen elfeledtük.

Balázsné Manyika

Hálásan köszönjük a medjugorjei zarándokoknak a páratla-
nul szép medjugorjei Szûz Anya szobrot. Szépségével templo-
munk értékét növeljük. Segítô szeretettel fohászkodunk hozzá
– zarándokok és zarándoklásra vágyakozók. Kérésünket meg-
hallgatja és viszi szent fia, Jézus elé. Köszönet és hála a zarán-
dokoknak, akik megajándékozták templomunkat ezzel a Szûz
Anya szoborral.               

János atya

Útinapló a medjugorjei zarándoklatról
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Elsô alkalommal került megrendezésre húsvéti bál, a Ma-
gyarországi Német Fiatalok Közössége északi régiójának
egyesületei számára. Az új kezdeményezés baráti körünktôl
származott. A Hartyáni Sváb Fiatalok Baráti Köre immáron a
régió sváb fiatalságának egyik fô mozgatórugójának számít,
így nem véletlen, hogy a fiatal találkozó nálunk került meg-
rendezésre. A rendezvény fô célja, a GJU északi tagszerveze-
tei közötti együttmûködés további erôsítése, illetve új kapcso-
latok kiépítése volt.

A bálon természetesen jelen voltak eddigi barátaink Duna-
harasztiból, Zsámbékról, Pusztavámról, Pilisszentivánról is.
De a vecsési, illetve budapesti fiatalok személyében új vendé-
geket is fogadhattunk. Így húsvét hétfôn az újhartyáni Falu-
központban több mint 100 fiatal találkozhatott, és szórakozha-
tott a Sváb Parti dallamaira. A bál keretén belül lehetôség volt
minden egyesületnek a bemutatkozásra, egymás közelebbi
megismerésére. Az este fénypontja az újhartyáni gólyaegyve-
leg megtanítása, és közös elôadása volt.

A bál fontos próba volt számunkra, hiszen december 29-én
Újhartyán lesz a házigazdája a hazai sváb fiatalság legna-
gyobb rendezvényének a 400-500 fôs Vorsilvesternek (elôszil-
veszter).

Köszönjük Újhartyán Város Önkormányzatának a ren-
dezvényre nyújtott támogatását, amely nélkül az esemény
nem valósulhatott volna meg.

Összegyûjtöttünk néhány véleményt a húsvéti bálról:

„Az Újhartyániak nagy vendégszeretettel fogadtak minket.
Nagyon köszönjük a kellemesen eltöltött estét újhartyáni bará-
tainknak. A bál során lehetôségüünk volt néhány újhartyáni
tánc elsajátítására is, sôt néhány zenész közülünk  a Sváb Par-
tival közösen is játszhatott néhány számot! Izgatottan várjuk a
következô közös rendevényt” (Babocsay Csenge GJU Buda-
pest)

„Közel 20-an érkeztünk Pusztavámról, már második alka-
lommal Újhartyánra.  A nagy távolság ellenére nagy volt az
érdeklôdés és a lelkesedés. Nagyon örülünk a kialakult jó kap-
csolatnak a hartyáni fiatalokkal. Bár mi még nem vagyunk a
GJU része, örülünk, hogy bemutatkozhattunk, másokat megis-
merhettünk és reméljük, hogy hamarosan mi is belépünk.”
(Varga? Viktória Éva Pusztavám)

„Örülünk, hogy adélelôtti locsolkodás után még volt ener-
giánk az újhartyáni bálon. Ez volt az elsô GJU-s rendezvé-
nyünk. Németországi vendégeink is szuperül érezték magu-
kat. Nagyon jó érzés volt ennyi sváb fiatallal találkozni,  több
meghívást is kaptunk más településekre a tánccsoportunkkal.
Reméljük, hamarosan újra Újhartyánra jöhetünk!” (Bittner
Olivér Vecsés)

„ Bár a húsvéti bál fôként az északi régió számára rendez-
ték, mi a Bácskából is ellátogattunk Újhartyánba Nagyon sze-

retünk ide jönni, mindig tárt karokkal fogadnak. Érdekes meg-
ismerni az itteni hagyományokat -bár picit mások, mint ná-
lunk-, mégis hasonlóan szépek. (…) Ismét addig táncoltunk,
ameddig csak bírtunk.” (Emmert Bettina Baja)

Surman-Majeczki Martin
képviselô Pest Megyei Német Önkormányzat

A régió fiataljai ismét Újhartyánon találkoztak
– I. GJU Húsvéti Bál Újhartyánon

DNG. díj
2016 márciusában a Budapesti Német Nemzetiségi

Gimnázium és Kollégium új hagyományt hívott élet-
re:, megalapította a „DNG-ért” díjat.

A DNG-plakett maradandó emlékkel ismeri el an-
nak a végzôs tanulónak a munkáját, aki az ott töltött
évei alatt – a kiváló tanulmányi eredménye mellett –
példaértékû, a kötelezettségeken túlmutató munkát
végzett az iskola hagyományai, értékei, mûködése és
jó hírnevének öregbítése érdekében.

Az idei jutalmazott Surman-Majeczki Martin nem
csak tanulmányi sikereivel öregbítette az iskola hírnevét,
hanem mind közéleti, mind nemzetiségi ügyekben párat-
lan elkötelezettséggel és fáradhatatlan szorgalommal te-
vékenykedett és alkotott maradandót. 

Az országos középiskolai tanulmányi versenyen két ta-
névben, két különbözô tantárgyból is bekerült a döntôbe.
Az Abgedreht  versenyeken sikereket arató filmforgató
stáb és a hagyományôrzô népismeret tábor szervezôje, a
színjátszó csoport tagja. Volt DÖK-elnök, egyik alapítója
és fáradhatatlan motorja a Hartyáni Sváb Fiatalok Baráti
Körének, a Pest Megyei Német Önkormányzat képvi-
selôje.

Gratulálunk, további sikereket kívánunk!         /-sz-/
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Radóczy Károly személyében újhartyáni irodave-
zetôre talált a GJU. Úgy gondolom, nagy elismerés ez
egész közösségünknek, Újhartyán nemzetiségi és ifjúsá-
gi életének. Karesszal közös munkánk 3 évvel ezelôtt,
kezdôdött mikor megalapítottuk egyesületünket. Azóta
számos új kezdeményezést, és színvonalas programot si-
került közös munkával megvalósítanunk. Karesszal min-
dig élmény a közös szervezés, jól kiegészítettük mindig
egymást. Biztos vagyok, benne, hogy a személyében al-
kalmasabb embert nehezen találtak volna erre a pozíció-
ra. Bár Karesz mérnökként végzett az egyetemen, a kö-
zösségi és ifjúsági munkában találta meg azt, amit iga-
zán szeret. Örülök, hogy tevékenységével a jövôben is
hozzájárul majd a sváb fiatal közösség építéséhez orszá-
gos szinten is.

Karesz így nyilatkozott az új állásával kapcsolatban:
„az elmúlt idôben életemnek egy nagyon fontos részét
képezte a GJU, éppen ezért nagyon örültem, hogy meg-
kaptam a leehetôséget, hogy fôállásban foglalkozhassak
közös ügyünkkel. Remélem személyemben egy olyan
irodavezetôt ismerhetnek meg, aki elhozza azt a stabili-
tást, amire könnyen lehet építeni. (…) Nagy hangsúlyt
fogok arra fektetni, hogy jó személyes kapcsolatokat
alakítsak ki, és hatékonyan tudjunk együtt dolgozni. Az

Tracht Tag
- Népviseleti ruhák napja 

az iskolánkban

Az Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola
7. osztálya Ruttersmid Katalin osztályfônök segítségé-
vel részt vett a „Tracht  Tag” országos  napján, a „Zent-
rum.hu” -a magyarországi Német nemzetiségi Kulturá-
lis  központ  internetes felhívásának eleget téve  . Mi
volt a felhívás lényege?

Nincs más dolgod, mint kiválasztani egy ruhadara-
bot, vagy kiegészítôt, és a hétköznapi ruháddal össze-
kombinálva égész nap, vagy egy napszakban hordani.”

Köszönjük az újhartyáni 7. osztálynak, hogy lelke-
sen részt  vettek és vidáman teljesítették a kiírást ahogy
fotónk is tanúsítja. 

LA.

Radóczy Károly a Magyarországi Német Fiatalok
Közössége (GJU) új irodavezetôje

eddigi tevékenységem az északi régióban pont azért volt
sikeres, mert igazi barátságokat tudtunk kötni, ahol
mindkét fél szívvel-lélekkel tudott tenni az éppen aktuá-
lis projektért és egymásért.”

Nem titok, hogy Karesszal remélhetôleg együttmûkö-
désünk nem ér véget, szeptembertôl – ha minden jól ala-
kul- Pécsen fogok tanulni, és a GJU-ban közös munka-
társként tudjuk folytatni az újhartyáni és az országos
sváb fiatalság jövôjének építését.

Karesznak tiszta szívbôl gratulálunk, és a jövôre néz-
ve sikeres munkát kívánunk!  

SMM.
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Az Újhartyán Városi Sportegye-
sület megalakulása óta igen változa-
tos és eseménydús idôszakot tudhat
maga mögött. A helyi sport terüle-
tén számos megoldandó feladat és
tennivaló akadt, melyek megoldásá-
hoz rövid és közép távú sportstraté-
giai célokat kellett kitûznünk ma-
gunk elé, hogy munkánkat megter-
vezett és jól átlátható keretek között
kezdhessük el. Újhartyán Város Ön-
kormányzata és képviselô testülete
kiemelt prioritással kezeli és fontos-
nak tartja, hogy az éves sporttámo-
gatási összegeket az új városi sport-
egyesület jól átlátható keretek kö-
zött, megfelelôen menedzselt gaz-
dasági háttérrel és célirányosan
használja fel. Hiszem, hogy egy
megtervezett szakmai munkával, illetve megfelelô és
képzett szakember gárdával olyan eredményeket és
sportsikereket érhetünk el, melyre mindannyian büszkék
lehetünk és tovább öregbíthetik városunk hírnevét. 

Bár az egyesület bejegyzésétôl és mûködésétôl alig
pár hónap választ el bennünket, még is olyan kisebb- na-

gyobb sikereket tudhatunk már most
magunk mögött, melyek minden-
képp érdemesek arra, hogy me-
gosszuk Önökkel.

Labdarúgás - Nagypályás: 2016.
Június hónap elején befejezôdött a
2015/2016-os bajnoki szezon, me-
lyet igen szép eredménnyel zártunk.
Megye II-es felnôtt csapatunk az
elôkelô  4. helyen végzett, melyhez
gratulálunk a játékosoknak, illetve
edzôjüknek Rizmajer Andrásnak.
Szép volt fiúk!

Ide kapcsolódóan örömmel jelent-
jük be, hogy az MLSZ versenyirodá-
jával történt sikeres tárgyalásoknak
és az MLSZ versenyszabályzata által
kínált jogi  lehetôségeknek köszön-

hetôen a következô 2016/2017-es bajnoki szezont a csa-
pat, már az Újhartyán VSE keretein belül kezdheti meg
maradva a Megye II. osztályban. A következô idény-
ben kisebb-nagyobb átalakításokat tervezünk a játékos

keretben, illetve je-
lentôsen változtatunk
a menedzsment és a
mûködés területén. Az
edzô szakami munká-
ját figyelemmel követ-
tük, mellyel teljes
mértékben elégedettek
vagyunk, így továbbra
is Rizmajer András
látja el az edzôi fel-
adatokat. 

Rövidtávú céljaink
egyike, hogy olyan
beruházások, fejlesz-
tések valósuljanak

meg a sportág keretein belül, melyek nagyban javítják a
felkészülési körülményeket és új lehetôséget biztosíta-

AKTUÁLIS SPORTHELYZET ÚJHARTYÁNON
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nak, mint a felnôtt, mint az utánpótlás korú csapataink-
nak a színvonalasabb edzésekre és a hazai bajnoki
mérkôzések lebonyolítására. Szeretnénk ösztönözni a
helyi kötôdésû és tehetséges fiatal játékosokat, hogy a
jövôben nálunk focizzanak, ezzel is elôsegítve azt a
–nem titkolt – törekvésünket, hogy újra legyen tradício-
nális hartyáni foci és ezzel párhuzamosan visszacsaljuk
és újra élesszük a szurkolói és támogatói bázist ebben a
sportágban is.

Strandlabdarúgás: A helyi sport történetében egy
hatalmas mérföld követ ugrottunk át, meg van az elsô
MB I-es újhartyáni felnôtt strandfoci csapatunk, akik
2016 Július 1.-én debütálnak a Nemzeti Strandlabdarúgó
Liga-ban! A nemzeti bajnokságot több országos sport-
csatorna is közvetíteni fogja, így senki nem marad le a
mérkôzésekrôl és az eredményekrôl. A csapat hivatalos
mezbemutatójára hamarosan sor kerül, illetve további
érdekességek, információk és egyéb részleteket kommu-
nikálunk ki egyesületünk  facebook oldalán! Érdemes
lesz követni bennünket

Labdarúgás - Utánpótlás: Már biztos sokan értesül-
tek a közösségi médiában, hogy U7, U9 és U11-es
gyerkôceink kiemelkedôen szerepelnek mind a „Bozsik-
program”-ban, mind az adott korosztályos kupákon. Er-
re felfigyelt az Újpest FC vezetôsége is, melynek ered-
ményeképpen egy szóbeli együttmûködés jött létre a
profi klub és a városi sportegyesület között. Ennek értel-
mében az egyesületünk keretein belül focizó tehetséges
és kiemelkedô játékosok egyenes ágon juthatnak fel a
nagy klub utánpótlás korú csapataiba. Fontos megemlí-
tenünk még, hogy az utóbbi 3 hónapban jelentôs tárgyi
eszköz beszerzést hajtottunk végre, így új labdákkal, ka-
pukkal és egyéb fontos technikai eszközökkel gyarapo-
dott az utánpótlás csapat felszereltsége. A következô
idényt hasonlóan a nagy csapathoz az ifjú titánok már az
új városi egyesület színeiben kezdik meg.

Kézilabda - Utánpótlás: Hatalmas sikerként köny-
velhetjük el, hogy alig 2 hónap alatt, elindítottuk a helyi

kézilabda utánpótlás nevelési programunkat és egyúttal
szakosztályunkat. 2016 április 11-12.-én megrendezett
kézilabda toborzó keretén belül, közel 110 gyereket jött
el, akiket egyenként és csapatban is megfigyeltünk és és
kiválasztottunk. Kovács László (többszörös román válo-
gatott és „B” licenszes edzô) szakosztály vezetô közre-
mûködésével jelenleg 65 fô (óvodás és iskolás korú) akt-
ívan kézilabdázó utánpótlás korú gyermekünk van! Na-
gyon büszkék vagyunk, hogy ilyen rövid idô alatt ilyen
jelentôs utánpótlás bázist sikerült elérnünk.

Idén elsô alkalommal megrendezésre kerül az elsô
„Ovis és Iskolás Kézilabda Tábor”, melyre pontosan 46
gyermek jelentkezett, ami ugyan csak egy igen figye-
lemre méltó részvételi arány. A táborral kapcsolatban –
ami jelenleg is tart – részletesen beszámolunk a késôbbi-
ekben.

Asztalitenisz: Kiemelkedô játékkal és egyéni teljesít-
ménnyekkel zárták asztaliteniszezôink a tavaszi szezont.
Három csapatunk kimagasló teljesítményt nyújtott a baj-
nokságban, így méltán büszkék lehetünk rájuk. Az NB
III.-as csapat 2.helyezést, a Megye1/A 7., míg a megye
1/C szintén 2. helyezést ért el. Úgy gondoljuk, hogy nem
sok szakosztály büszkélkedhet ilyen eredményekkel, így
kiemelt figyelmet szeretnénk szentelni a közeljövôben
ennek a sportágnak is, illetve itt is  szeretnénk beindítani
az utánpótlás nevelést munkát, melyhez a tárgyalásokat
megkezdtük a szakosztály vezetôjével Serfel József-el.

Egy újabb sikerként könyvelhetjük el, hogy ebben a
sportágban is megrendeztük egyesületünk elsô megyei
versenyét, mely 2016. május 28-án került lebonyolításra.
Ennek apropója az volt, hogy az adott liga legjobb játé-
kosainak a „Pest Megyei Asztalitenisz Szövetség” min-
den szezon végén rendez egy versenyt, melyben össze-
mérhetik tudásukat a legjobbak. Ezen programsorozat
keretein belül egyesületünk elsôként rendezhette meg a
„TOP10-ek versenyét”, melyet a sportági megyei szö-
vetség támogatásával  bonyolítottunk le közösen. 

Hajrá Újhartyán! :)
Puskás Attila (városi sportmenedzser)
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A világ két-keréken III.
A tavaszi újságban egy magyarországi túráról írtam és ab-

ban megígértem, hogy a következô túra beszámolóm egy
csont-templomokat is bemutató cikk lesz. A mostani túra le-
írás egy 2010-ben Csehországban tett 3 napos túra rövid törté-
nete lesz. A csapatunk ismét egy nagyon kellemes nyári napon
nekivágott kis hazánkat körülvevô egyik ország meghódításá-
ra. Csehország nem kimondottan a motorosok túra célja, de itt
is találunk szép számmal jó minôségû és kanyargós utakat. A
motorokat elôször Ausztria irányába fordítottuk és igaz nem
gurultunk el a Sógorokig, mert elôtte északnak fordultunk és
Pozsony érintésével haladtunk fölfelé. Aztán érintettük Auszt-
riát és végül Csehországban folytattuk utunkat. Az északi tar-
tományba felé vitt az elsô napunk. Útközben megálltunk még
a keleti tartományban egy csodálatos kisvárosba, ahol egy
rendkívül szép kastélyt és a hozzá tartozó díszparkot és aki
elég kitartó volt a kastélyhoz tartozó meseszép Pálmaházat is
bejárhatta. Dél-Morvaországban található mintegy 300

négyzetkilométeren a Lednice-Valtice kultúrtáj, az Európa
kertjeként is tisztelt óriási angolpark és természetvédelmi öve-
zet, melynek legszebb és legkedveltebb helye, a Liechtenstein
grófok csodálatos mesepalotája, a Lednicei kastély. Az Unes-
co világörökségi listán is szerepel. A kastélyokban amúgy sem
szûkölködô Csehország, sokak szerint legszebb, de minden bi-
zonnyal legromantikusabb épületegyüttese a Dyje folyótól pár
km-re található Lednicei mese-kastély. A belsô kialakításban
meghatározó a fából faragott megoldások jelenléte. A
mennyezetet és az oldalfalak zömét díszes fakazetták borítják.
Kiemelkedô alkotás a 630 fokos csapolással megépített csiga
alakú könyvtárlépcsô, melyet állítólag egyetlen tölgyfából

faragtak ki. Porcelánmúzeum, trófeagyûjtemény is látható
itt. A franciakert és az angolpark is számos izgalmas felfe-

dezésre ad alkalmat. A nyugati szárny mellett külön bel-
épôdíjjal látogatható az egzotikus növények százait bemutató
1843-45 között épített öntöttvas szerkezetes, hatalmas üvegfe-
lületekkel rendelkezô, romantikus pálmaház. A 92 m hosszú,
10 m magas építmény technikailag is lenyûgözô alkotás.

Miután kigyönyörködtük magunkat, tovább indultunk és a
következô megállónk egy víztározó mellet volt. Hradec Krá-

lové, „Királyvárad” (németül Königgrätz) város Csehország
keleti részén. Az Elba és az Orlice folyók partján fekszik. Bár
a város Óvárosát kivéve alföldi jellegû vidéken terül el, közel
van hozzá mind az Orlicei-hegység, mind a Cseh Érchegység.
A felduzzasztott víztározó az Elba vízgyûjtô területén he-
lyezkedik el. Azért is álltunk itt meg, mert nem egy hatalmas
beton kolosszusról van szó, mint általában egy duzzasztómû-
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A legtöbb iskolai kirándulás úti célja között szerepel He-
rend, Veszprém a Bakony környéke. A hartyáni asszonyok
népes túrázós csoportja újból útra kerekedett és egy szom-
bati kora reggelen Veszprémbe indult. Tavasszal még az
utazás és a hosszú buszozás sem fárasztó. Egy kis zsongás,
létszámellenôrzés, egy kis helyezkedés és már az M7 autó-
pályán haladtunk.  Útközben csatlakozott hozzánk P. Erika
idegenvezetô. Erika érdekes bevezetôjét hallgatva, gyö-
nyörködhetünk Bakony szépségeiben, észre sem vettük és
már az ajkai hôerômû hármas tornya mellet utaztunk. Aki
figyelmesebb volt az észrevette a Veszprém közelében épí-
tett modern börtön sziluettjét, a város sport pályáit. Majd
hamarosan megérkeztünk a belvárosába. A város kedves
hangulatos, amikor oda érkezünk ébredezett. Idegenveze-

téssel egy nagyobb sétát tettünk a történelmi nagyjaink
társágában. Mit is tudunk róluk?   

„Szent István felesége, Gizella révén vált a királynék vá-
rosává és az 1001-ben itt alapított püspökség, a katolikus
egyház egyik meghatározó központjává vált. A csodálatos
barokk épületegyüttesben, a várban található Szent Mihály-
bazilikát Magyarország elsô és legrégibb székesegyháza-
ként említik a korabeli oklevelek. A katolikus egyház a mai
napig meghatározó Veszprém életében, hiszen a város 1993
óta érseki székhely.” „Különösen elôkelô helyet biztosítot-
tak a magyar egyházak között a veszprémi bazilikának
azok a kiváltságok, amelyek alapításától kezdve megillet-
ték. Építtetôje Gizella királyné volt, aki a veszprémi egyhá-
zat a királynék családi, házi szentélyének szánta és alapítot-

Miért éppen a királynék városa?

nél gondolnánk, hanem a tájba illô, több mint 100 éves épüle-
tekkel, építményekkel kialakított létesítményrôl. A tározó te-

rülete azért óriási, több mint 530 km2. Hradec Kralové vá-
rosa is nagyon szép, igaz kevés idônk volt rá, hogy alaposan
megnézzük. A város felemelkedése a 13. században I. Ottokár
király idejében indult meg és a 14. századra a német betele-
pülôk által az akkori idôk második legnagyobb Cseh királyi
város lett. 

A harmadik látványosság, amirôl már korábban is írtam, a
Csehországban található több csonttemplomot rejtô egyik

kisváros volt Kutna Hora. A város Sedlec negyedében áll a
Csonttemplom. Évente mintegy kétszázezer látogató keresi fel
a Prágától mintegy 70 kilométerre fekvô Királyi Ezüst Város,
azaz Kutná Hora-hoz tartozó Sedlec városrész Mindenszen-
tek Kápolnáját.Története igen különös: állítólag az 1300-as

években harmincezer ember halt meg pestisben, akiket, a
huszita háború áldozataival együtt, temettek el a város te-
metôjében. 1278-ban II. Premysl Ottokár a sedleci apátot je-
ruzsálemi diplomáciai küldetésre vezényelte, aki a Szent
Földrôl, a Golgota-hegyrôl egy maréknyi földet hozott magá-
val, amelyet a monostor temetôjében szórt szét. Ezzel a temet-
kezési helyet mondhatni divatossá tette.A háborúk befejezése
után a temetôt elkezdték felszámolni és összegyûjteni a cson-
tokat. A 19. században a Schwarzenberg család megbízta

Frantisek Rint fafaragót, hogy a csontokból készítsen temp-
lomi díszeket - a szentélyt azóta, a negyvenezer emberi csont-
ból készült kifaragott díszek uralják. Mindközül, talán a leg-
hátborzongatóbb a csontcsillár, ami egy koponyákból álló fü-
zérrôl lóg le. Az osszárium azóta is úgy fogadja látogatóit,
ahogyan Frantisek egykor elrendezte azokat.

Két fényképet is mutatok a kápolnáról, az egyik a méltán
világhírû csontcímer és a hatalmas csontcsillár. Mindenkinek
csak ajánlani tudom, hogy a Csehországban található csont-
templomok egyikét látogassa meg, nagyon furcsa, összetett
érzések törnek fel az emberben, a borzongás, csodálat, az el-
múlás és a furcsa mûvészeti alkotás iránti elismerés.

Fotók, szöveg: Heli András
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ta. A veszprémi székesegyház
királynék koronázó temploma
volt, de a veszprémi székesegy-
ház volt a magyar királynék te-
metkezô helye is, mint Székesfe-
hérvár a királyoké.” 

Mit is látunk? Egy hangulatos
békés dunántúli nagyvárost, vé-
gigsétáltunk a történelemi szín-
tereken, megnéztük a közigazga-
tási épületeket, gyönyörködhet-
tünk a szobraikban a ligetes ut-
cáin. Aki járt már ott tudja mi-
lyen szép a kilátás a várból a vá-
rosra, ami hét dombra épült, lát-
hatja a méltóságteljes kálváriát,
kacskaringós utcáit. A városné-
zés végén egy szusszanásnyi
szünetre, egy kávéra, egy finom sütire a Mackó cukrászdá-
ban landoltunk. 

A következô úti cél Herend. A híres manufaktúra, ami
tulajdonképpen egy kis településen mûködô világhírû kéz-
mûves fellegvárunk. A csoda ott van, amit Fischer Mór
(1799-1880) ránk hagyott, a mi örökségünk.  Fischer Mór
volt a Herendi Porcelánmanufaktúra felvirágoztatója. Mint
tudjuk Herend virágkorát élte Fischer Mór vezetése alatt.
„Mindent megtett azért, hogy kiváló minôségû porcelánt
állítsanak elô. Számára az elsô igazi elismerést az 1842-es
Elsô Magyar Iparmû Kiállítás hozta meg. Kossuth Lajos a
bronzérem átadásakor a kiállított Herendi termékeket úgy
méltatta, mint amelyek egy hercegi asztal igényeinek is
megfelelnek”. Az általa vezetett gyár elismerések sokasá-
gát gyûjtötte be, melyek közül kiemelkedik a Ferenc József

Lovagrend kitüntetô cím, a francia Becsületrend tiszti ke-
resztje, a nemesi cím, minekután a tulajdonos a Farkasházy
elônevet használhatja. Farkasházy Fischer Mór 1876-ban
vonult vissza Tatára. A cég irányítását fiai vették át. Az új
idôkben, 1981-ben Herend kivált a Finomkerámiaipari Mû-
vekbôl, és önálló vállalattá alakult.  1992 –ben megalakult
a Herendi Porcelánmanufaktúra Rt., melynek tulajdonosi
szerkezete egyedülálló, hiszen a munkavállalóké a részvé-
nyek 75%-a. „A Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt. a világ
legnagyobb porcelánmanufaktúrájaként, a hagyományok
tisztelôjeként és kézmûves porcelángyártóként mûködik”.
Múzeum- és gyártás látogatás volt egyszerre. Rövid törté-
net- és gyártástechnológiai ismertetô után láthattuk, meg-
csodálhattuk az ügyes kezek munkáját.  A porcelángyártás
fázisait végigkísértük, mint alapanyag összetevôket, formá-
zómassza készítést, öntést, formázást, fonott porcelán és
porcelánrózsa gyártását.  A figuraillesztést, áttört formák fi-
nom munkáját, porcelánfestést. Végül egy 3D filmet muta-
tattak magáról a gyárról, értékeirôl, büszkeségeirôl. Termé-
szetesen megcsodálhattuk a gyár múzeumát, többek között
híres uralkodóknak készített ajándékainak másolatát. Sok-
szor hívták fel a figyelmünket arra, hogy a gyárból csak
elsô osztályú termék távozhat. Más kategória nincs.  A be-
járás végén, egy gyönyörû herendi kávézóban vendégül lát-
tak egy kávéra, bizony herendi csészékkel. Következû úti
célunk Kám határában, a Nyugat-Dunántúl legszebb fa-
gyûjteménye, a 74 hektáros Jeli Arborétum az ország leg-
nagyobb arborétuma. A rododendronok virágzását néztük
meg. Úgy mondták májusban, júniusban a legpompásabb.
Ambrózy Migazzi István által alapított híres örökzöld-,
fôleg rododendron-gyûjtemény páratlan szépségû. A kert
külön érdekessége, hogy a telepítések egy részét világré-
szenként, földrajzilag ültették össze. Kám volt a legtávo-
labbi hely, ahol aznap jártunk, a hosszú úton visszafelé le-
leményes idegenvezetônk két csapatra osztotta a társas-
ágot, vidám megmérettetésként egy totóval zártuk a napot.
Mindenki gyôzött. Köszönet a szervezônek és az autóbusz
vezetôjének szép napunk volt. 

Fotók, szöveg: Fajt Mária
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Megkezdtük a gyerekek nyári táboroztatását a Bagolyfé-
szekben. Elsôször a budapesti Hartyán iskola 5. n. osztályos
diákjai voltak a ház lakói egy hétig. Német órákon vettek részt
napi 3 x 1,5 órában, majd a délutáni szabadidôben strandoltak,
lovas kocsikáztak, kézmûves foglalkozáson vettek részt.
Meglátogatták az itteni iskolában Kacsi bácsi mûhelyét és bol-
dogan vitték haza az agyagtárgyakat, amit  készítettek. Egy le-
sújtó élményben volt részük, a hartyáni hatodikos fiúk 11:1 –
re megverték ôket fociban, lógó orral jöttek vissza a meccsrôl,
na de majd jövôre! 

A következô csoport ugyancsak a Hartyán iskola 6.n. osztá-
lya volt, nekik is német órát tartottak, mivel német nyelvvizs-
gára készülnek. ôk már az elôzô évben voltak a Bagolyban, il-
letve az idén egy farsangi fánksütésen is, és szívesen jöttek
vissza újra.

Most a német órák után megismerkedtek Újhartyán neveze-
tességeivel Surman-Majeczki Martin összeállított nekik egy
kis falukutató  kvíz feladat sort, amihez el kellett látogatniuk
néhány helyre, három csoportban. Nagyon élvezték, köszön-
jük a segítséget Majer Erzsi néninek, Szallerné Anna néninek,
Rizmajer Misi bácsinak a segítségért. 

Elkezdôdött a táborozási szezon a Bagolyfészekben!

Jövô évben is ide készülnek, szeretettel várjuk ôket!
Az újhartyáni gyerekeket is várjuk szeretettel  a Bagoly két

nyári kézmûves táborába július utolsó  és augusztus második
hetében. 

Fotók, szöveg: FT

Kedves Olvasó!
Talán már nem is emlékszel mikor jó pár évvel ezelôtt

megjelent az Újhartyáni Új-Hír.
Akkor még voltak apró „gyerekbetegségei. Lehet, hogy

mint minden gyermek most se tökéletes de igyekvô! (…és
ilyenkor szokták mondani hogy szeretetre méltó is!)

Egy újságra azért ez a kifejezés így talán mégse passzol,
de mondjuk azt hogy lapozgatni való, olvasnivaló a kiadvá-
nyunk, s talán közérdekû. Helyi hírekben, élményekben
bôvelkedônek tûnik – reméljük Önnek / Neked is.

Köszönjük hogy Ön /Te/ mint az olvasó, mint újhartyáni
polgár mindig lelkesen kézbe veszed, lapozgatod olvasod és
reméljük várjuk mindannyian hogy mikor jelenik meg egy új
szám.

Mindezt csak azért említem meg mert 5 éves lett az Újhar-
tyáni Új-Hír, 5 éve igyekszünk úgy összeállítani, hogy az le-
hetôleg mindenkinek élményt nyújtson. 5 év alatt közel 50
újhartyáni polgár írt bele cikket, beszámolót, élményt, tehát
elmondhatjuk hatalmas és lelkes a mi lapunk szerkesztôsége.

Köszönjük Mindenkinek: Önkormányzatunknak,
szerzôknek, olvasóknak, szerkesztôknek, fotósoknak 5 éves
kiadványunkat, s reméljük „még többet „okosodva”, szebbé,
jobbá válva „ a 10 éves szülinapon is együtt leszünk olvasók
és szerkesztôk.

Dr. Szikszay Péter fôszerkesztô
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A kormányablakokról szóló 515/2013.(XII.30.) Korm. ren-
delet módosításai három szakaszban lépnek hatályba.

2015. december 9-én a Korm. rendelet 3., 4., és 7. melléklete
módosult. A Korm. rendelet 3. mellékletének módosításával
változtak a kormányablaknál továbbítás céljából elôterjeszthetô
kérelmek köre. A 4. melléklet módosításával módosult a kor-
mányablak kizárólag tájékoztatást nyújtó ügyeinek köre. A 7.
melléklet módosításával változott az eltérô eljárásrendben mû-
ködô kormányablakokra meghatározott ügyek köre.

Azokon a településeken, melyek nem járási székhelyek, va-
lamint nem járási kirendeltségek a kormányhivatal települési
ügysegédek útján biztosítja, hogy az állampolgároknak le-
hetôségük legyen államigazgatási ügyek kezdeményezésére, il-
letve egyszerûbb ügyek elintézésére is. A járási hivatal szerve-
zetébe tartozó települési ügysegéd szakmai, informatikai segít-
séget nyújt a kormányhivatal feladat és hatáskörébe tartozó
ügyekben, biztosítja a nyomtatványokat, segít azok kitöltésé-
ben, továbbítja azokat a hatáskörrel rendelkezô szervhez, to-
vábbá tájékoztató segítséget ad egyéb államigazgatási ügyek in-
tézéséhez.

A települési ügysegéd feladatai közé tartozik különösen:
- lakcímváltozással kapcsolatos kérelem átvétele és továbbí-

tása;
- lakcímnyilvántartásból adatszolgáltatásra irányuló kérelem

átvétele és továbbítása;
- mozgáskorlátozottak parkolási igazolvánnyal kapcsolatos

ügyei;
- szociális és gyámügyekben kérelem átvétele és továbbítása,

különösen:
· jelzés a gyermekvédelembe vételére,
· szülôi ház elhagyása iránti kérelem,
· otthonteremtési támogatás iránti kérelem,
· gondnok és gyám számadásához szükséges nyomtatvány

átvétele,
· egészségügyi szolgáltatás igénybevételére irányuló kére-

lem,
· ápolási díj megállapítása iránti kérelem,
· közgyógyellátással kapcsolatos kérelem;
- szabálysértési feljelentés átvétele és továbbítása;
- egyéb, a törzshivatal hatáskörébe tartozó kérelmek, illetve

mellékletei átvétele és továbbítása;
- az eljárás lefolytatásához szükséges nyilatkozatok megtéte-

lérôl tájékoztatás (például értesítés az eljárás megindításáról,
jogorvoslati jogról való lemondás lehetôsége, jogerôre emelke-
désrôl értesítés kérése);

- egyéb hatósági ügyekben közremûködés, a hatóság erre irá-
nyuló kérelme esetén;

- földhasználati bejelentéssel kapcsolatos kérelem kitöltésé-
ben közremûködés.

A járási hivatal települési ügysegédjénél leadhatóak többek
között az alábbi dokumentumok is:

· Eladó bejelentése a jármû tulajdonjogának változásáról
· Okmány, rendszámtábla leadása kötelezés miatt
· Egyéni vállalkozói igazolvány leadása (szünetelés, adatvál-

tozás, megszûnés miatt)
· Parkolási igazolvány kiadásához szükséges szakvélemény

iránti kérelem
· Anyasági támogatásra való jogosultság megállapítása iránti

kérelem
· Gyermekgondozási segélyre való jogosultság megállapítása

iránti kérelem
· Gyermeknevelési támogatásra való jogosultság megállapí-

tása iránti kérelem
· Európai Egészségbiztosítási Kártya, illetve Kártyahelyette-

sítô nyomtatvány iránti kérelem
· Kivételes nyugellátás-emelés iránti kérelmek

· Nyugdíjfolyósításhoz kapcsolódó bejelentés
· Nyugdíjbiztosítási igazgatóságnál nyilvántartott adatokba

történô betekintés iránti kérelem
· Utazási költségtérítés iránti kérelem egészségbiztosítási el-

látás igénybevétele kapcsán
· Táppénz, gyermekápolási táppénz, csecsemôgondozási díj,

gyermekgondozási díj megállapítása iránti kérelmek
· Családi pótlék megállapításához való kérelem
· Szabálysértési feljelentés
· Fogyasztóvédelmi panaszbejelentés
· Gyermektartásdíj megelôlegezése
· Bejelentés parlagfû-fertôzött ingatlanról
Ennek megfelelôen az ügysegéd feladatai is a Korm. rendelet

módosításával egyidejûleg változnak.
2016. január 1-jével a Korm. rendelet kiegészült az 1/A. §-

sal, amely az ügysegédek feladatai körére, valamint azok ellátá-
sára vonatkozik. Az ügysegéd ügyfélfogadást a www.kormyna-
hivatal.hu honlapon, a kormányzati telefonos ügyfélszolgálattól
lekérdezhetô, illetve a helyben szokásos módon közzétett hely-
színen és idôpontban kell biztosítania az ügyfelek számára. Fel-
adatköre a Korm. rendelet 3-5. és 8. mellékleteiben felsorolt
ügykörökre terjed ki. A szolgáltatás ezen túlmenôen kiterjedhet
a kormányhivatalok irányításáért felelôs miniszter által utasí-
tásban meghatározott ügykörökre.

A Korm. rendelet módosításai hatályba lépésének harnadik
fázisa, 2016. április 1., amely idôponttól az ügysegéd a járási
hivatal vezetôjének döntése alapján egyes ügykörök intézését
elôzetes idôpontfoglaláshoz kötheti. Az erre vonatkozó infor-
mációkat az ügyintézéssel kapcsolatos tájékoztatásnak tartal-
maznia kell.  

GFG.

PARLAGFÛ-MENTESÍTÉS
Felhívom tisztelt Lakosaink figyelmét, hogy a földtulajdonos,

földhasználó, kül- és belterületen egyaránt az adott év június 30-ig
köteles a parlagfû elleni védekezésre, ezt követôen pedig a vi-
rágzásnak és a pollen levegôbe jutásának folyamatos megaka-
dályozására.

A megjelölt idôpont után:
- külterületen a megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi

igazgatósága
- belterületen az önkormányzat jegyzôje elrendeli a parlagfû el-

leni közérdekû védekezést, mely azonnal végrehajtható.
Újhartyánon a belterületi ingatlanok mûvelésének és gyomok

elleni védekezésének betartását a Polgármesteri Hivatal elsô alka-
lommal, hivatalból 2016. július 11-tôl helyszíni szemle megtartá-
sával ellenôrzi, és ezt követôen folyamatos ellenôrzést végez!

Kérem, hogy az Önök által tapasztalt parlagfüves területe-
ket, ingatlanokat az alábbi telefonszámon szíveskedjenek je-
lezni a polgármesteri hivatal ügyfélszolgálata részére: 06-
29/372-133.

A védekezési kötelezettség elmulasztóival szemben a kormány-
hivatal növényvédelmi bírságot szab ki. A növényvédelmi bírság
legkisebb összege 15.000 Ft. A bírság mértékének alapja a par-
lagfûvel fertôzött terület nagysága. Egyéb allergén gyomnö-
vény esetében 5.000 Ft-tól 500.000 Ft-ig terjedô eljárási bírság
szabható ki.

Kérek minden újhartyáni ingatlantulajdonost és földhasználót,
hogy saját és lakótársai egészsége védelmében, valamint a nö-
vényvédelmi bírság kiszabásának elkerülése érdekében végezzék
el a földterületek és az ingatlanok elôtti közterületek gyom-
mentesítését, ápolását.

Göndörné Frajka Gabriella jegyzô

Az ügysegéd feladatai és a kormányablaknál intézhetô ügyek köre
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Emberi világunk egyszerre, egy idôben válik egyre na-
gyobbá és egyben egyre kissebbé. Nagyobbá elsôsorban
annyiban, hogy egyre többet látunk, és e bolygót már olyan
létszámmal töltjük be, amit nem e föld méreteire szabott a
természet, egyre kissebbé meg úgy, hogy nemrég még oly
távolinak tûnô földrészek lakói mára már pillanatok alatt
elérhetôek. Nagyszerû írónknak, Karinthynak tulajdonítják
az egész világon annak elsô felvetését, hogy bárki elérhet
bárkit, például az amerikai elnököt egy öt-hat fôs ismeret-
ségi láncon keresztül. Ennél elôbbre vagyunk, hisz napja-
inkban alapvetôen rendelkezünk azokkal a technikai eszkö-
zökkel és tudással, amivel mindenkit képesek lennénk elér-
ni. Ennek biztos következménye az a jelenség is, amit úgy

nevezünk: globalizáció. Meggyôzôdésem, hogy a Földünk
nagy részén jellemzôen elmondható például az, hogy Picas-
sóról hallottak már, hogy legalább annyit tud szinte min-
denki, hogy festô volt az Istenadta. Mitôl és hogy tehet
ilyen népszerûségre szert valaki(?). Pedig úgy kezdôdött az
élete, hogy azt hitték, holtan született. A családi körben vi-
lágra jött kis csecsemô már szinte kék volt a levegôhiány-
tól, a szobában szivarozó nagybátyja füstjétôl állítólag kö-
högni kezdett és így jutott elôször levegôhöz. A születését
megszenvedô gyermek sérültsége nyilvánvaló volt további
fejlôdése során is, elmaradt a kortársaitól, nem tanult meg
idôben beszélni, sokáig nem, aztán is alig szólalt meg, a
spanyolországi iskolában írni is olvasni sem, bár felnôtt ko-
rában könyveket is írt, mégis végig gondjai voltak a betû-
vetéssel. Itt írom le azt a nagyon fontos gondolatot, ami e
történethez kötve most talán egyértelmûbben értelmezhetô,
hogy a rajz, az egy nyelvi eszköze az embernek, ahogy a
gyermek Picasso lerajzolta azt, hogy fáj a feje, vagy szom-
jas, hisz ez volt a legjobb lehetôsége, hogy közöljön bármit
is. A mûvészet minden ága egyben egy nyelv is, amivel
mond valami fontosat. Az mindig gondolat is. A mûvészet
egyfelôl szakma is, ezért kell és lehet elsajátítani szakma-

ként is, így például megtanulni megfújni azt a hatalmas tu-
bát, vagy játszani a hegedûn vagy rajzolni a ceruzával tér-
beli alakzatot egy sima papírra. Ez a szakmai része, ahogy
a hangszer technikai kezelését elsajátítjuk, ahogy a sík pap-
íron a teret létrehozzuk, ez a szakmai háttér, ami szükséges
ennek a nyelvnek a mûveléséhez. És amikor ezt valaki
megtanulta, szakmai, technikai értelemben megfelelô szint-
re jut, akkor az eszköz kezeléséhez megszerezte a tudást,
de mûvész csak akkor lesz belôle, ha igazi gondolatot közöl
azon a nyelven, aminek “nyelvtanát” ismeri. Picasso, aki-
nek a gyakorlati életben a mindennapi megfeleléshez nem
sikerült felnônie, ezért agyának az a területe, ami a kreati-
vitásra való képességet biztosítja, ezt a lehetôséget szük-

ségszerûen erôsebben vette
igénybe a fejlôdése érdekében.
Ezzel olyan megoldásokat talált
a kérdésekre, amik többek vol-
tak a mindennapi létszükséglet
kérdéseire adott válaszoknál.
Így lesz a válasz örökebb igaz-
zá, alkotássá is. Afrikai törzsek
életét összefoglalni tudó szob-
rok, a hitüket, de még a ritmu-
saikat is látvánnyá alakító
maszkjaikat, mindezt a mágikus
gondolkodásnak a képi világát
tudta és akarta megidézni a már
sokszor eladott szépséggel
szemben, a világ szépnek talált
formáinak újra és újra való el-
beszélését - az úgynevezett csak
narratív visszaadását környeze-
tünknek - helyett. Ez Európában
akkor is fontos volt, napjaink-

ban már meg kötelessége lett a mûvészetnek, hisz az a fo-
lyamat, ahogy szûnik meg a kapcsolatunk a természettel és
ahogy ezzel kiürül e harmónia, ami az ember és a környezô
természet viszonyában testesült meg, ezért ennek felmuta-
tása, az ennek az érdekében való gondolkodásra felhívni a
figyelmet, a mûvészet dolga ma leginkább ez. Ezt tudta és
kezdte el Picasso. Érdemes legalább egyszer foglalkozni
ezért mindenkinek vele. Most itt van az alkalom, a Magyar
Nemzeti Galériában megnyílt az ennek megértését erôsen
segítô, hatalmas, a világ érdeklôdését méltán felkeltô kiállí-
tás. Ezt a kiállítást már szép számban látogatják Ázsiából,
Afrikából, Amerikából érkezett érdeklôdôk, tôlünk ez 50
km-re van, mindenkinek ajánlom tehát itthon, hogy kere-
kedjen fel és látogasson el a Budai Várba a Picasso kiállí-
tásra valamikor július 31-ig. Annyit tudok hozzátenni, hogy
én minden felkérésre igent mondok és elviszem a jelent-
kezôket, ha ez segítség bárkinek. Nem érdemes kihagyni
azt a lehetôséget, hogy így közvetlenül megérthessük min-
dezt, amit igyekeztem szerény képességeimmel tolmácsol-
ni Picassóról és a mûvészetrôl itt most röviden.    

Závodszky

Picasso a budai várban…
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Hova menjünk,  
milyen tájra?
Hegyre talán
vagy pusztára?

Folyópartra
vagy erdôre?
Faluszéli
zöld mezôre?

Lepkét fogjunk
vagy horgásszunk?
Vagy mégiscsak
hegyet másszunk?

Akár erdô,
akár folyó:
gyönyörû a
vakáció 

(Zelk Zoltán)

Zelk Zoltán szavai a nyár felhôtlen idôtöltésére hívják
fel a figyelmet, azonban nem feledkezhetünk meg arról,
hogy ezen idôszak többszörösen hordozza magába a ve-
szélyhelyzeteket. Az iskola helyett az egész napos fe-
lelôsség a családokra hárul.

A nyári vakáció nemcsak az örömöt, gyakorta a túlzott
felszabadultságot is jelenti, fôleg az arra „fogékony” gyer-
mekeknek. A táboroztatások mellett alakulhat úgy, hogy
gyermekünk felügyeletét nem tudjuk a biztonságos falak
között megoldani, így a szabadban töltött szabadság érzése
során csemeténk figyelmetlenebbé, könnyelmûbbé válhat.
A statisztikák szerint az iskolai szünidôben, s fôként nyá-
ron ugrásszerûen megemelkedik a gyermekkori balesetek
száma.

Minden szülô feladata, hogy gyermekét felkészítse a
szünidô során adódó veszélyhelyzetekre, azok elkerülésé-
re. Gondoljuk végig, hogy hol, milyen veszélyek leselked-
hetnek gyermekünkre, s még idôben hívjuk fel ezekre, és
következményeikre a figyelmüket.

Erôsítsük gyermekünkben a felelôsség tudatot, mely so-
rán térjünk ki arra, hogy mindig úgy kell cselekednie, hogy
tetteiért vállalni kell a felelôsséget!  Úgy tanítsuk meg a
gyermekeket a biztonságra, hogy mi magunk jó példát mu-
tatunk nekik. 

Néhány jó tanács! 

- adódik úgy, hogy ameddig a szülô dolgozik a gyermek
játszótérre, barátokhoz, ismerôsökhöz látogat el. Minden

esetben beszéljük át közösen
gyermekünkkel, hogy csak az
elôzôleg megbeszélt helyre
menjen játszani, a hazatérés
idôpontját határozzuk meg. 

- amennyiben gyalogosan,
vagy kerékpárral közlekedik
gyermekünk, ne feledjük vele
átbeszélni a közlekedési szabá-
lyok betartását! 

- kerékpározás, gördeszká-
zás, görkorcsolyázás alkalmá-
val viseljen védô felszerelést,
bukósisakot. 

- beszéljük meg gyerme-
künkkel, hogy idegenekkel
szemben legyen körül tekintô.
Tudjon nemet mondani,
amennyiben idegen ember arra
kéri kísérje el valahova, mert

mutatna, vagy adni szeretne neki valamit. 
- tudatosítsuk benne, hogy abban az esetben, ha egyedül

tartózkodik otthon ne engedjen be a lakásba ismeretlen
személyt, egy esetleges telefonhívás alkalmával ne árulja
el, hogy egyedül van otthon. 

- otthon is történhet baleset, így ennek elkerülése érde-
kében beszéljünk a gyermekünknek a villamos berendezé-
sek szakszerû használatáról.

- az értékek megóvása is kiemelt fontosságú, így kész-
pénzt csak annyit tartson magánál, amennyi feltétlenül
szükséges. 

- tanítsuk meg gyermeküknek, hogy otthonról történô
elinduláskor gondosan zárja be a nyílászárókat, a lakáskul-
csot ne tegye látható helyre. (nyakába, hátizsák oldalára).
Figyeljen hátizsákjára, táskájára, kerékpárját ne hagyja
ôrizetlenül, vagy lezáratlanul.

Közösen beszéljük meg ki az a személy a lakókörnye-
zetben akihez baj, illetve veszély esetén fordulhat.

Tanítsuk meg vele a közismert fontosabb telefonszámo-
kat, melyekre veszélyhelyzetben szükség lehet: 

Mentôk: 104 
Rendôrség: 107 
Tûzoltóság: 105 
Segélyhívó: 112

Pest Megyei Rendôr-fôkapitányság 

Bûnmegelôzési Osztály

VAKÁCIÓ
2016

Pest Megyei Rendôrfôkapitányság Bünmegelôzési osztályának közleménye.
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Nyári táborok Újhartyánban
Újhartyán Város Önkormányzata, intézményei a 2016. évben az alábbi táboro-
zási lehetôségeket biztosítja az újhartyáni gyermekek, az újhartyáni oktatási in-
tézményekben tanulók számára. 

(LA)

Dátum Tábor neve Táborvezetô Helyszín
04.25-30. „A titokzatos Hargita” 7. osztály Berla Jánosné, Konczig Kitti Erdély - Barót
06.20-24. Alsó tagozat-napközis tábor Alsós munkaközösség Általános Iskola Újhartyán
06.20-24. Ovis kézilabda tábor Kovács László Gyermekvár Óvoda
06.20-24. Foci tábor Tóth Attila Labdarúgó pálya Újhartyán
06.27-07.02. Népismereti tábor 4. o. Balogné Acsai Hajnalka, Herczeg Jánosné Kôszeg
06.27-07.01. Sulis kézilabda tábor Kovács László Általános Iskola Újhartyán
07.03-09. Német nyelvi tábor-felsô tagozat Kleineisel Erika, 

Sósné Lauter Adrien Ausztria-Stájerország
07.07-14. Balatoni tábor Szabóné Lauter Klára, Tóth Fekete Ildikó Révfülöp
07.11-16. Bagolyfészek tábor 3 o. Herczeg Jánosné Bagolyfészek Kézmûvesház
07.18-22. Lovas tábor I. Bartuszek Bernadett Cigleher Lovaspark
07.18-23. Német nyelv és tánc tábor-felsô tagozat Baloghné Acsai Hajnalka, Konczig Kitti Bagolyfészek Kézmûvesház
07.25-29. Nyári kézmûves tábor I. Hornyák Gyuláné Bagolyfészek Kézmûvesház
08.01-05. Sütô tábor Hartyáni Sváb Fiatalok Baráti Köre Bagolyfészek Kézmûvesház
08.01-06. Mûvészeti tábor-felsô tagozat Radóczy Károly, Radóczy Károlyné Nagymaros
08.08-12. Nyári kézmûves tábor II. Hornyák Gyuláné Bagolyfészek Kézmûvesház
08.08-12. Lovas tábor II. Bartuszek Bernadett Cigleher Lovaspark
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Nyári tábor 

általános iskolásoknak a Bagolyfészekben !

1. turnus:  július 25 – 29.
2. turnus: augusztus 8 – 12.
(minden nap 8 – 16 óra között )

Programok:
- kézmûves foglalkozások
(csuhé, kavicsfestés, quilling, papír újrahasznosítás, papírfonás,
gyertyamártás, kötélverés, nemezelés, gyöngyfûzés, fafaragás )
- „Kiskukták” ( sütünk muffint, pizzát, hercelt + ételdekorációt
gyakorlunk  )
- lovas kocsikázás , ugróiskola, vetélkedôk

Részvételi díj: 15 000 Ft / hét

A részvételi díj magában foglalja a foglalko-
zások költségét, tízórait, ebédet, uzsonnát.
Kérjük, hogy elôre jelentkezzenek, csak úgy
tudjuk fogadni a gyerekeket!

Érdeklôdni: 373-373

Újhartyán, Újsor 3.
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