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Az új hivatal látványtervei

A funkcióbővítő célú városfejlesztés
Újhartyán Város Önkormányzatának középtávú fejleszté-

si célja a település központjának megújítása, fejlesztése. A 
fejlesztéseket nagyban befolyásolja, hogy az elérhető Euró-
pai Uniós pályázatokon milyen forrásokat sikerül megsze-
rezni, valamint a siker másik kulcsa, hogy az adott pályázat 
keretében, milyen fejlesztéseket érdemes megvalósítania, 
szem előtt tartva a szűkös fejlesztési kereteket, hogy a lehető 
legnagyobb eredményt érjük el.

A korábban elkészítettük Újhartyán Város Integrált Tele-
pülésfejlesztési  Stratégiát, amely többek között tartalmazza 
a településközpont fejlesztését is, az alábbi ütemekben:

Polgármesteri Hivatal létesítése
Rendőr őrs létesítése
Hősök tere megújítása
Béla gödör parkfejlesztése.
Az első ütem 2018 nyarára megvalósul, azaz elkészült az 

új Polgármesteri Hivatal engedélyes terve, melyet 
a BORD Építész Stúdió Kft készített, valamint 
folyamatban van a kiviteli terv elkészítése, és ez 
után elkezdődik -várhatóan 2017. októberében-  
a beruházás. Erre a beruházásra, mint korábbi 
számunkban már értesítést adtunk a Kormány 
1818/2016. (XII.22.) Korm. határozatában, egyes 
települési önkormányzatok feladatainak támoga-
tása érdekében történő előirányzat-átcsoportosí-
tásból 250 millió forintot kapott településünk. 

A tervezett épület, közel 32,00x26,60 m-es 
befoglaló méretű, „L” alaprajzú épület magas 
tetővel épül, melyben Polgármesteri hivatal és 
Házasságkötő terem kerül elhelyezésre. Az épü-

let részben alápincézett, földszintes és részben egy emeletes. 
Az épület földszintjén irodákat alakítunk ki, illetve az épület 
É-Ny-i végében helyezkedik el a nagy belmagasságú házas-
ság kötő terem, amely 80 fő befogadására alkalmas. Az épü-
let többi részén az emeleten irodákat, irattárat és tárgyalót 
terveztünk kialakítani a hozzájuk kapcsolódó vizesblokkok-

kal. Az építés telek két oldalról közterület határolja. A terve-
zett épület a település új központjában, újonnan kialakított 
eredetileg dupla telekre épül, az előírásoknak megfelelően, 
szabadon álló elrendezésben, kialakulthoz igazodóan utca-
frontos elhelyezésben. A tervezett épület a hozzá kapcsolódó 
köztérrel szerves egységként, új települési főteret alakít ki. 
A terület hátsókert részében az előírtaknak megfelelő számú 
gépkocsi elhelyezését biztosító parkoló kerül elhelyezésre.

Újra Presszó, mint közösségi tér
Újhartyán városában, a Monori utcában a régi bolt és 

presszó helyén szeretnénk az újonnan épülő Presszót, ifjúsá-
gi közösségi teret létrehozni, a régi Presszó nevű vendéglátó 
ipari egység újraélesztésével. A Presszó napközben klasz-
szikus kávézóként üzemelne, ahol a vendégek cukrászsüte-

ményeket és fagylaltot is fogyaszthat-
nának. Mindezzel nem csak a fi atalok, 
hanem a családok igényeit is ki tudná 
szolgálni, napközben kávékülönleges-
ségeket, süteményeket és fagylaltokat 
kínál a vendégeknek, illetve kézműves 
söröket (akár Aperté), borokat, ami által 
a régi Presszó hangulatát hozzuk vissza 
a köztudatba. 

Egy olyan szabadidő eltöltésére al-
kalmas helyet és vendéglátó ipari egy-
séget szeretnénk létrehozni, mely fő-
ként a fi atalok igényeit tartja szem előtt, 

amely alkalmas hangulatos kávézáshoz, 
esti beszélgetésekhez, hétvégén pedig rendezvények meg-
tartásához, mint bál, disco, egyéb zenés est, privát születés-
napi rendezvény, stb. Az épület földszint és tetőtér beépíté-
sű, melynek engedélyes tevei elkészültek, sőt a kivitelezés is 
megkezdődött. Várhatóan ez év októberében kerül átadásra.

Schulcz József polgármester

Látványterv: 
Surman Bálint építészmérnök

Látványterv :BORD  stúdió
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BETEKINTÉS A KÉPVISELŐTESTÜLET MUNKÁJÁBA
Újhartyán Város Önkormányzat Képviselőtestülete  2017. 

évben az előző újság megjelenésétől  4 alkalommal ülése-
zett, és 2 alkalommal volt rendkívüli testületi ülés, ahol az 
alábbi döntések születtek: 

2017. március 21-én:

– az önkormányzat úgy döntött, hogy a Hivatásos Tűzoltó 
parancsnokság 2016. évi beszámolóját elfogadja.

– az önkormányzat úgy döntött, hogy az 1/2017.(I.24.) 
képviselő-testületi határozatát módosítja azzal, hogy az új 
közművelődési intézmény neve: Újhartyán Egyesített Mű-
velődési Intézményei. Az alapítás napja: 2017. április 10. 
Az Újhartyán Egyesített Művelődési Intézményei Alapító 
Okiratát elfogadja.

– az önkormányzat úgy döntött, hogy az Idősek Ottho-
na működéséről szóló 2016. évi beszámolót az előterjesztés 
szerint elfogadja. 

– az önkormányzat úgy döntött, hogy a közterület fel-
ügyelő 2016. évi beszámolóját elfogadja. 

– az önkormányzat úgy döntött, hogy az önkormányzat 
2017. évi közbeszerzési tervét elfogadja.  A közbeszerzési 
terv megtekinthető a www.ujhartyan.hu felületen.

– az önkormányzat úgy döntött, hogy pályázatot nyújt 
be a VP6-7.2.1-7.4.1.3-16 helyi termékértékesítést szolgáló 
piacok infrastrukturális fejlesztése tárgyában 58.520.000 Ft 
összeggel. A pályázathoz szükséges 15 % önerőt 8.778.000 
Ft az önkormányzat a 2017. évi költségvetésében biztosítja.

– az önkormányzat úgy döntött, hogy megvásárolja az 
Újhartyán, Monori u. 2/c húsbolt üzlet, udvar megnevezésű 
ingatlanát egészségház bővítés céljából.

– az önkormányzat úgy döntött, hogy megrendeli a BORD 
Építész Stúdiótól Kpt-től az Újhartyán városközponti épü-
letre a kiviteli terveket. 

– az önkormányzat képviselő-testülete az Ipari Parkon be-
lüli tervezett feltáró út végleges megszüntetése a település-
szerkezeti és a szabályozási terven egyszerűsített eljárásáról 
akkor dönt és rendeli meg a terveket az önkormányzat, ha 
konkrét vételi szándék érkezik.

– az önkormányzat úgy döntött, hogy megrendeli a Pest 
megye lapját 2017. januártól 1 évre 1000 db példányszám-
ban/hó.

– az önkormányzat úgy döntött, hogy a Szép utcában fi -
gyelembe véve a lakosok véleményét az út elválasztó nö-
vényzetet újratelepíti és kiépíti a csöpögtető rendszert.

– az önkormányzat úgy döntött, hogy a faluközpontba 
2017. október 12-én 19 órára (Apa csak egy van) 1.500.-Ft/
db belépőjegyes  színházi előadást szervez, melyre 200.000 
Ft-ot biztosít a tartalékkeretből.

– az önkormányzat úgy döntött, hogy a Német Nemzeti-
ségi Önkormányzat részére 4 M Ft támogatást nyújt a tarta-
lékkeret terhére.

– az önkormányzat úgy döntött, hogy pályázatot nyújt 
be a Bethlen Gábor Alap 2017. testvér települési együttmű-

ködések pályázati kiírására. A pályázatírással megbízza a 
ProjektMine Gazdasági Tanácsadó Kft-t. 

– az önkormányzat úgy döntött, hogy hogy pályázatot 
nyújt be a Lebendige- Stadt Foundation Award 2017. című 
testvérvárosi pályázati kiírására. A pályázatírással megbízza 
a ProjektMine Gazdasági Tanácsadó Kft-t. 

– az önkormányzat hozzájárul, hogy az önkormányzat tu-
lajdonát képező 503 hrsz-ú Újhartyán, Zrínyi u. 1. sz. alatti 
ingatlanon a Német Nemzetiségi Önkormányzat, mint az 
Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola fenntartója, 
az EFOP-4.1.5.-16 kódszámú pályázati felhívásra benyújtott 
pályázat alapján tornatermet építsen.

2017. április 25-én:

– az önkormányzat úgy döntött, hogy az Újhartyán Egye-
sített Művelődési Intézményei (2367 Újsor u. 3.I. em.) 
vezetőjének kiírt pályázati felhívás nyertesének Hornyák 
Gyulánét hirdeti ki és kinevezi az intézmény vezetőjének. A 
vezetői megbízás időtartama: 2017. június 1-től, 5 év.

– az önkormányzat képviselő-testülete a kötelezően elké-
szítendő Településkép Arculati Kézikönyv és a településképi 
rendelet elkészítésével megbízza a TÉR-T-TREND Kft-t. 

– az önkormányzat képviselő-testülete az Érd és Térsége 
Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás-
sal kapcsolatos tájékoztatást és a társulási megállapodás első 
módosítását elfogadja az előterjesztés szerint.

– az önkormányzat úgy döntött, hogy Újhartyán Város 
Közművelődési stratégiáját az előterjesztés szerint elfogad-
ja. A teljes stratégia a www.ujhartyan.hu oldalon elolvasha-
tó.

– az önkormányzat úgy döntött, hogy Újhartyán Városi 
Sportegyesület beszámolóját elfogadja.

– az önkormányzat úgy döntött, hogy elfogadja a Német 
Nemzetiségi Önkormányzat EFOP-4.1.5.-16 kódszámú tor-
naterem pályázat költségvetés módosítását, valamint kéri a 
szabvány tornaterem építését. A pályázathoz szükséges ön-
erőt a 2018. évi költségvetésében biztosítja.

– az önkormányzat úgy döntött, hogy a jelenleg Kakucs 
Község közigazgatási területéhez tartozó (Jójárt tanyához 
vezető mezőgazdasági út Újhartyán Város területéhez csa-
tolását kezdeményezi. Előzetes megállapodást köt Kakucs 
Község Önkormányzatával és a területváltozás költségeit 
teljes mértékben átvállalja.

– az önkormányzat úgy döntött, hogy pályázatot nyújt be 
a belterületi Malom és Árpád utcák felújítására a Magyar 
Államkincstár pályázati kiírására. A pályázathoz szükséges 
20.209.023 Ft önerőt a tartalékkeret terhére biztosítja. 

– az önkormányzat úgy döntött, hogy  megbízza Télessy 
Péter dabasi vállalkozót a Sportpályán kamerák felszerelé-
sével.

– az önkormányzat lakossági kérések alapján úgy döntött, 
hogy ünnepnapokra eső hétfői szemétszállítást nem kéri, he-
lyette a következő hétfői dupla szemétszállítást választja.
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– az önkormányzat úgy döntött, hogy a TÁJHÁZ hasz-
nálatát 2017. május 13-án a Hartyáni Sváb Fiatalok Baráti 
Köre részére engedélyezi.  

2017. május 12-én:

– az önkormányzat úgy döntött, hogy  pályázatot nyújt be 
a VP6-7.2.1-7.4.1.3.-16 helyi termékértékesítést szolgáló pi-
acok infrastrukturális  fejlesztése tárgyban 58.520.000 Ft ösz-
szeggel. A pályázathoz szükséges 15 % önerőt 8.778.000.-Ft 
az Önkormányzat a 2017. évi költségvetésében biztosítja.

– az önkormányzat úgy döntött, hogy  az Újhartyáni Vá-
rosfejlesztő Kft tulajdonában lévő Újhartyán, Arany János 
u.2. szám alatti ingatlanra (Piac helye) 12 évre az önkor-
mányzat javára szóló, díjtalan használati szerződést köt.

2017. május 18-án:

– az önkormányzat úgy döntött, hogy a Pest Megyei 
Rendőr-Főkapitányság Dabasi Rendőrkapitányság  vezető-
jének Újhartyán közbiztonságának helyzetéről, a közbizton-
ság javítása érdekében tett intézkedésekről és az ezzel kap-
csolatos feladatokról 2016. évi beszámolóját elfogadja.  

– az önkormányzat a 2016. évről szóló Zárszámadási ren-
deletét elfogadta. Megtekinthető a www.ujhartyan.hu olda-
lon teljes terjedelemben.

– az önkormányzat képviselő-testülete  a  2016. évi belső-
ellenőrzési jelentést és a hozzá tartozó intézkedési tervet az 
előterjesztés szerint elfogadja.

– az önkormányzat képviselő-testülete     az UTÜ-OKIP 
Kft. 2016. évi beszámolóját és egyenleg közlőjét az előter-
jesztés szerint elfogadja.  UTÜ-OKIP Kft. 2018. évi üzleti 
tervét az előterjesztés szerint elfogadja. 

– az önkormányzat az  Újföld Kft. 2016. évi beszámolóját 
és a 2018. évi üzleti tervét az előterjesztés szerint elfogadja.

– az önkormányzat úgy döntött, hogy úgy döntött, hogy 
az Újföld Kft. részére 897.250 Ft pótbefi zetést engedélyez a 
2017. évi tartalékkeret terhére. 

– az önkormányzat úgy döntött, hogy a 2016. évi éves 
statisztikai összegzést a közbeszerzésekről az előterjesztés 
szerint elfogadja. 

– az önkormányzat képviselő-testülete úgy döntött, hogy 
a gyermekjóléti és gyámügyi feladatok 2016. évi ellátásáról 
szóló beszámolót megismerte és elfogadja.  Felkéri a jegy-
zőt, hogy az értékelést a képviselő-testület jelen jóváhagyó 
határozatával együtt az 1997.évi XXXI. törvény 96.§. (6.) 
bekezdése szerint továbbítsa a Pest Megyei Kormányhivatal 
Szociális és Gyámhivatalához.

– az önkormányzat a 2017. évre vonatkozó igazgatási szü-
net elrendeléséről szóló rendeletét elfogadta. Megtekinthető 
a www.ujhartyan.hu oldalon teljes terjedelemben 

– az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 
2/2017. (II.15.) számú önkormányzati rendeletének módo-
sította.

– az önkormányzat úgy döntött, hogy a Háziorvosi Ügye-
let Intézményfenntartó Önkormányzati Társulás 2016. évi 
beszámolóját elfogadja az előterjesztés szerint és elfogadás-
ra javasolja a Társulásnak. 

– az önkormányzat úgy döntött, hogy a úgy döntött, hogy 
a Cziffra György Művészeti Iskola átszervezetésével egyet-
ért és támogatja.

– az önkormányzat úgy döntött, hogy a Heli & Heli 
Consulting Kft-t. az új Polgármesteri Hivatal építése beru-
házás műszaki ellenőrzésével megbízza.

– az önkormányzat úgy döntött, hogy úgy döntött, hogy 
a „Reménysugár” Fogyatékosok Napközi Otthona (2370 
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Dabas, Kossuth László utca 1.) részére 346.500 Ft támo-
gatást nyújt 1 fő fejlesztő foglalkoztatásának biztosítására 
2017. évben 9 hónapra az Önkormányzat 2017. évi tartalék-
kerete terhére.

– az önkormányzat úgy döntött, hogy az új Hivatal (2367 
Újhartyán, Hősök tere 5-7.) építése kapcsán az ELMŰ-től 
megrendeli az épülethez szükséges 3x450 Amper áram-
igényt, valamint az ELMŰ-től megrendeli a 2367 Újhartyán, 
Hősök tere 5-7. előtti 3 db villanyoszlop kiváltását.

– az önkormányzat úgy döntött, hogy pályázatot nyújt be 
a Magyar Államkincstárhoz Egészségügyi alapellátás  bőví-
tésére céljából. 

– az önkormányzat úgy döntött, hogy a Farkas Építésziro-
da Kft-t bizza meg az Egészségügyi alapellátás bővítéséhez 
szükséges engedélyes és kiviteli tervek elkészítésével. 

– az önkormányzat úgy döntött, hogy a KÖZ-PÁLYA 
Kft-t bízza meg  az Egészségügyi alapellátás bővítéséhez 
szükséges közbeszerzési eljárás lefolytatásával.

– az önkormányzat úgy döntött, hogy az Általános Ma-
gyar Önkormányzati Projektmenedzsment Kft-t bízza meg 
az Egészségügyi alapellátás bővítése pályázatírásával.

– az önkormányzat úgy döntött, hogy a Heli & Heli 
Consulting Kft-t bízza meg az Egészségügyi alapellátás bő-
vítése kapcsán a műszaki ellenőri feladatok ellátásával.

– az önkormányzat úgy döntött, hogy az Egészségügyi 
alapellátás bővítése pályázat kapcsán Együttműködési meg-
állapodást köt a szakellátások biztosítására a Bács-Kiskun 
Megyei Kórházzal.

– az önkormányzat úgy döntött, hogy a Berotel Networks 
Kft. és az Önkormányzat közötti 800.000.-Ft-os Városnapot 
támogató szponzori megállapodást az előterjesztés szerint 
elfogadja.  

– az önkormányzat úgy döntött, hogy  a Német Nemze-
tiségi Önkormányzat Újhartyán részére 3.500.000 Ft +ÁFA 
működési támogatást nyújt, a 2017. évi költségvetés terhé-
re. 

 – az önkormányzat úgy döntött, hogy a jelenlegi Polgár-
mesteri Hivatal ( 2367 Újhartyán, Fő u. 21.) elköltözése után 
az Újhartyán, Fő u. 21. sz. alatti épületben Idősek Napközi 
Otthonát, nyugdíjasházat kíván kialakítani és működtetni. 

– az önkormányzat úgy döntött, hogy az Újhartyáni lako-
sok részére az őrző védő szolgálat által üzemeltetett riasztó 
rendszerhez való csatlakozás és havi díja: 1.000 Ft/ingatlan/
hó. A díjat az Újhartyán Közbiztonságáért Közalapítvány 
számlájára kell megfi zetni. 

– az önkormányzat úgy döntött, hogy a tornaterem bérbe-
adását a nyári tanítási szünetben nem engedélyezi.

– az önkormányzat úgy döntött, hogy a Polgármesteri Hi-
vatal építési beruházás közbeszerzési eljárás lebonyolításá-
val megbízza a Köz-Pálya Kft.-t.

2017. május 30-án:

– az önkormányzat úgy döntött, hogy az Újhartyáni Vá-
rosfejlesztő Kft. 2016. évi beszámolóját  és a 2017. évi üzleti 
tervét az előterjesztés szerint elfogadja.

– az önkormányzat úgy döntött, hogy az Újhartyáni Vá-

rosfejlesztő Kft. részére 20 M Ft tőkeemelést rendel el, me-
lyet a 2017. évi költségvetésből biztosítja.

– az önkormányzat úgy döntött, hogy 2017. január 1-től az 
általuk közösen létrehozott gazdasági társaságot (Újhartyáni 
Városfejlesztő Kft) közösen üzemeltetik,  hasznait egymás 
között 50-50%-ban osszák meg.

– az önkormányzat úgy döntött, hogy az Ország Közepe 
Többcélú Kistérségi Társulás és az NHSZ   OKÖT Hulla-
dékgazdálkodási Nonprofi t Kft. között a térségi állati hul-
ladékgyűjtő és átrakó üzemeltetésére kötendő szolgáltatási 
szerződést jóváhagyja.

– az önkormányzat úgy döntött, hogy a Pályázatos épület-
energetikai felhívás a közép-magyarországi régió települési 
önkormányzatai számára c. felhívására benyújtott, KEHOP-
5.2.9.-16-2016-00115 azonosítószámon nyilvántartott 174 
millió forint összegű támogatási kérelmünkre, 63.285.556.-
Ft-os csökkentett támogatási összeget visszautasítja, mivel a 
110 M Ft önerőt a pályázathoz nem tudja biztosítani.

2017. június 22-én:

– az önkormányzat úgy döntött, hogy 2017. évben és 
az előző években nem díjazott Újhartyánért kitüntető cím 
adományozására beérkezett javaslatokat, laudációkat az 
Újhartyáni facebook oldalon szavazásra közzéteszi.

– az önkormányzat úgy döntött, hogy a DAKÖV Kft 
2016. évi beszámolóját elfogadja.

– az önkormányzat úgy döntött, hogy Többcélú Kistérségi 
Társulás és az NHSZ OKÖT Nonprofi t Kft között kötendő 
térségi állati hulladékgyűjtéséről szóló szerződést elfogadta

– az önkormányzat úgy döntött, hogy a Helyi esélyegyen-
lőségi programját az egyenlő bánásmódról és az esélyegyen-
lőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvényben 
foglaltaknak megfelelően áttekintette a felülvizsgálatot el-
végezte, és Újhartyán Város Helyi esélyegyenlőségi prog-
ramját és intézkedési tervét változatlan formában elfogadja.

– az önkormányzat úgy döntött, hogy 
– az önkormányzat úgy döntött, hogy a Felső-Homokhátság 

Vidékfejlesztési Egyesület kérelmét, az egyesület hitelfelvé-
telével és kezességvállalásával kapcsolatosan elfogadja.

– az önkormányzat úgy döntött, hogy a Heli & Heli 
Consulting Kft-t bízza meg az Ifjusági-Presszo építése kap-
csán a műszaki ellenőri feladatok ellátásával.

Schulcz József
polgármester
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Arculati Kézikönyv készül
Újhartyán város, eleget téve törvényi kötelezettségé-

nek, hozzáfogott a Településképi Arculati Kézikönyv 
(TAK) elkészítéséhez. 

Mindannyiunk felelőssége óvni és védeni környeze-
tünket, hogy megőrizzük örökségeinket és új értéket te-
remtsünk a következő nemzedékek számára. Egy jó terv 
törekszik a környezetével való harmonikus egységre. 
Ez azonban feltételezi a tervező és az építtető részéről 
a tervezési környezet építészeti karakterének ismeretét. 
Ehhez kíván segítséget nyújtani a településkép védelmé-
ről szóló, 2016. évi LXXIV. törvény egyik legfontosabb, 
gyakorlati megvalósulást segítő eszköze, a Településképi 
Arculati Kézikönyv.

A kézikönyv nem kizárólag szakembereknek készül, 
elsősorban a lakosság és az építkezni vágyók tájékoz-
tatását segítő, szemléletformáló kiadvány, de haszonnal 
forgathatja mindenki, aki érdeklődik városunk építésze-
ti öröksége és jövője iránt. A jogszabályok útvesztője 
helyett röviden, lényegre törően, és mindenki számára 
érthető módon mutatja be egy közösség környezetalakí-
tással kapcsolatos elvárásait. Jól áttekinthető rajzok és 
fényképek segítségével illusztrálja a követendő példákat, 
a településképhez illeszkedő építészeti elemeket. Ismer-
teti a település építészeti karakterét és ösztönzi az új gon-
dolatokat.

Pályázati hirdetés
A „Hümpfner János és felesége emlékére”- ala-

pítvány kuratóriuma „A városom - ahogy tíz év múl-
va látni szeretném” - címmel pályázatot ír ki 2017. 
június 30-ai  határidővel az alapítvány névadója szü-
letésének  100. évfordulója tiszteletére. A  pályázat 
kiírója olyan pályaműveket vár, amelyben a pályá-
zó - akár egyén, akár iskolai vagy baráti közösség -  a 
város jelenéből kiindulva fogalmazza meg: milyennek 
szeretné látni lakóhelyét tíz év múlva, és milyen fel-
adatokat lát a maga előtt az általa vágyott célok meg-
valósítását segítendő. A pályázóktól a tárgyi/dologi 
fejlesztésekre vonatkozó  elképzeléseken túl elsősor-
ban a hagyományápolás területén, a közösségi lét ala-
kításában vár elképzeléseket a kuratórium. A pályamű-
vek értékelésére a kuratórium három tagú bizottságot 
kér fel, melynek elnöke Sósné Lauter Adrien, tagjai 
Majer Ferencné és Hornyák Gyuláné.  A pályázat ered-
ményének kihirdetésére és a legjobb pályamű(vek) dí-
jainak átadására  a 2017. évi Újhartyánért kitüntetések 
átadásának időpontjában kerül sor.

Hümpfner alapítvány
       Kuratóriuma

Városunk utcáira két új Dacia 
Duster gépkocsi került

Újhartyán Város Önkormányzata a közterületőrök-
nek feladatuk ellátásához egy új Dacia Duster 1.6 4X4 
gépkocsit vásárolt. A felmatricázott és fényhíddal is ellátott 
autó kulcsát Schulcz József polgármester adtja át a közterü-
letőröknek.

Az új Dacia Duster négykerék meghajtásos, benzines gép-
kocsi jobban megállja a helyét terepen a korábban használt 
autónál. A közterületőrök 24 órában látják el feladatukat, az 
állandó jelenlétük a település utcáin nagyban hozzájárul az 
itt élők biztonság érzetének növeléséhez. 

Nagyon jó a rendőrség és a közterület-felügyelők között 
az együttműködés, közös akciókban vesznek részt, folyama-
tos az információ áramlás.

Az Újhartyánban lévő háziorvosi ügyelet négy településen 
látja el feladatát. Újhartyán, Újlengyel, Inárcs és Kakucs 
Önkormányzatai azt a döntést hozták, hogy időszerű egy 
új gépkocsi 
vásárlása az 
eddig használt, 
több száz ki-
lométert futott 
ügyeleti autó 
helyett. A vá-
lasztás a Dacia 
Duster 1.6 4X4, 
benzines gép-
járműre esett, mely felmatricázva és fényhíddal szerelve 
váltja a régi Suzukit.  



8 2017. június

Újhartyán Város Önkormányzata 2015. július 1-jén 
csatlakozott az önkormányzati ASP rendszerhez. Ez le-
hetővé teszi az adózók számára, hogy adóegyenlegüket 
elektronikus úton is lekérhessék az Önkormányzati Hi-
vatali Portálon keresztül. A lekérdező felület a https://
ohp.asp.lgov.hu weboldalon keresztül érhető el.

A Portál az önkormányzati ASP Központ ügyintézésre 
szolgáló honlapja, melyet a Magyar Államkincstár működ-
tet. A Portál az ASP Központot igénybe vevő önkormány-
zatok természetes és jogi személy ügyfelei számára bizto-
sít lehetőséget az önkormányzatnál elektronikusan elérhető 
szolgáltatások igénybevételére. Az Önkormányzati Hivatali 
Portál használatának feltétele, hogy az adózó vagy az adó-
zó képviselője/meghatalmazottja Ügyfélkapu azonosítóval 
rendelkezzen.

Elektronikus ügyintézési szolgáltatásként igénybe ve-
hető az adóegyenleg lekérdezés

Az ügyfél lekérheti az adott településhez tartozó helyi adó 
egyenlegét. Az egyenleg lekérdezéséhez a felhasználónak 
másodlagos azonosítóként az Ügyfélkapus azonosítás után 
meg kell adnia az adóazonosító jelét vagy adószámát is. 
Azonosítás után a felhasználó lekérdezheti az adott telepü-
lésen belül személyes egyenlegét, vagy azon (természetes 
vagy jogi) személyek egyenlegét, akiket – mint képviseleti 
joggal felruházott személyként – összerendelési nyilatkozat-
ban kérelmezett az önkormányzatnál. Ha a lekérdezett adó-
zónak a kiválasztott önkormányzatnál létezik adóegyenlege, 
a Portál PDF dokumentumként megjeleníti a felhasználó 
számára a kiválasztott önkormányzatnál nyilvántartott saját 
vagy képviselt adózó helyi adóegyenlegét. A dokumentum 
letölthető, kinyomtatható.

Regisztráció, a szolgáltatás igénybevétele
A Portál bárki számára elérhető. Az azonosítás Ügyfélka-

pu segítségével történik. A regisztráció során ügyelni kell az 
adatok karakterpontos rögzítésére, mivel a sikeres regisztrá-
cióhoz elengedhetetlen az Ügyfélkapu nyitás során megadott 
adatokkal való egyezés. Az első belépéskor létrejön az ASP 
elektronikus ügyfél személyes fi ók, amelyben személyre 
szabott beállítások és adatok adhatók meg. Az ügyfeleknek 
ki kell választaniuk, hogy melyik településen szeretnének 
ügyet intézni, adóegyenleget lekérdezni.

A regisztrációt követően a vállalkozók és cégek esetében 
további teendő, hogy a képviseleti, illetve meghatalmazot-
ti státuszt igazoló nyomtatványt egy eredeti példányban az 
Újhartyáni Polgármesteri Hivatal részére személyesen vagy 
postai úton eljuttassák.

Adóegyenleg lekérdezés elektronikus úton

50. Házassági évforduló köszöntése
Az Újhartyáni Újhír 2017/1. számának kiegészítése-

képpen köszöntjük sok szeretettel Katona Benjamint 
és Spanyiel Borbálát, akik szintén a 2016. évben ünne-
pelték 50 éves házassági évfordulójukat. 

Kívánunk még nagyon sok együtt töltött boldog évet 
családjuk, szeretteik körében! (Ezúton szeretnénk elnézé-
süket kérni a technikai hibáért minek folytán nem került be 
a képük az előző számba!)                              „a.szerk.”

Jubiláltak a Gyermekvárban
Az ünnepek megtörik a hétköznapok egyhangúságát, 

lehetőséget adnak arra, hogy a családban vagy egy közös-
ségben egymásra mélyebben odafi gyeljünk, gyakoroljuk a 
gondoskodást, közös élményeket gyűjtsünk. 

Az idei nevelési év végén ez a közösségi érzés a Gyermek-
vár Óvodában megadatott, mert több kollégát ünnepeltek a 
hivatásuk gyakorlásának kerek évfordulója alkalmából.

Hanusch Istvánné Ica óvónéni az idén 40 éve, Heli Istvánné 
Marika óvónéni 35 éve, Gregus Anikó dajka pedig 25 éve 
segíti a pedagógiai nevelőmunkát. Színes egyéniségükkel, 

kimagasló szakmai törekvéseikkel, kiváló emberi jellemző-
ikkel rendkívül sokat tesznek az óvodás korú gyermekekért, 
azok családjaikért, az újhartyáni óvoda hírnevéért. 

Életüket az óvodáskorú kisgyermekek nevelésének- gon-
dozásának szentelték, több száz kisgyermek élete lett gaz-
dagabb odaadó munkájuk által. Munkájukban mindig jelen 
van és meghatározó a gyermekek mindenek-feletti érdeke, 
az emberek és kollégák felé irányuló tisztelet.

Szeretettel kívántak nekik kollégáik jó egészségben, sike-
rekben, eredményekben teljes hosszú életet.                   R.I.

A nyomtatványok az önkormányzat honlapjáról (www.
ujhartyan.hu) letölthetőek, illetve személyesen is igényelhe-
tőek a Polgármesteri Hivatalban:

A könyvelő, könyvvizsgáló, más ügyintézésre megha-
talmazott számára állandó meghatalmazás elektronikus 
ügyintézéshez nyomtatvány;

Képviselő bejelentése elektronikus ügyintézéshez 
nyomtatvány, ha az egyéni vállalkozó vagy a gazdasági tár-
saság képviselője saját maga szeretne az e-ügyintézésben 
részt venni.

A folyószámla lekérdezésre a nyomtatványok beérkezése 
és feldolgozása után nyílik lehetőség a gazdasági szereplők 
képviselői, meghatalmazottjai számára.

Sikertelen regisztráció vagy folyószámla lekérés esetén 
kérjen segítséget az ado@ujhartyan.hu e-mail címen vagy a 
+36 (29) 372-133-mas telefonszámon.

GFG
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2017. április 6-án Újhartyán városban a Pest megyei Né-
met Önkormányzatok (PMNÖ) és az Észak-magyarországi 
Német Önkormányzatok Szövetsége, Egyesület (ÉMNÖSZ) 
szervezésében zajlott a Pest megyei német nemzetiségi sza-
valóverseny.

35 iskolából 145 diák érkezett hozzánk mintegy 60 pe-
dagógus, illetve szüleik kíséretében. Reggel 9 órától került 
sor a regisztrációra. 10 órától iskolánk tornatermében ün-
nepélyes megnyitó kezdődött, ahol Újhartyán város polgár-
mesterének beszédét követően a Pest megyei és Újhartyáni 
Német Nemzetiségi Önkormányzatok prominens tagjai kö-
szöntötték a közönséget. Ezt követően iskolánk 2.b osztá-
lyos tanulói színvonalas német nyelvű műsorát tekinthettük 
meg a színpadon, akik őseink új hazába történő betelepülé-
sét elevenítették fel.

A program a versenyekkel folytatódott hét különböző 
tanteremben, a tanulók ugyanis különféle kategóriákban és 
korcsoportokban versenyeztek. 21 tagú zsűri hozott döntést 
a szebbnél-szebb német nyelven és tájszólásban íródott-el-
mondott versek sorrendjéről.

Az eredményhirdetésre délután szintén a tornatermünk-
ben, a 2017-es év Német Nemzetiségi Pedagógus Díj átadása 
után került sor. Utóbbi eseményen vehette át Heli Istvánné, 
Marika óvó néni az újhartyáni „Gyermekvár” Német Nem-
zetiségi Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsöde pedagógusa-
ként kitüntetését.

Német nemzetiségi szavalóverseny 
az Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskolában

Szívből gratulálunk Pintér Veronikának, iskolánk 6.a osz-
tályos diákjának és Balogné Acsai Hajnalka felkészítő ta-
nárának a szavalóversenyen nyújtott kimagasló teljesítmé-
nyéhez, saját kategóriájában ugyanis első helyezést ért el, 
továbbjutva ezzel az országos versenyre, ahol azóta orszá-
gos 15. helyezett lett.

Április 6-át jelentőségteljes, mozgalmas napként éltük 
meg, amely sok örömet, mosolyt csalt aznap sokak arcára. 
Reméljük sikerült ezen rendezvény megszervezésével to-
vább öregbíteni városunk, Újhartyán hírnevét.Köszönjük 
szépen mindenkinek, aki munkájával, segítségével, támoga-
tásával igyekezett a fenti napot emlékezetessé tenni!

 Sósné Lauter Adrien
igazgató
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Tanévzáró ünnepség az Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskolában
2017. június 20-án került sor iskolánkban a 2016/2017-es 

tanév tanévzáró ünnepségére. Rendhagyó módon gyémánt-
diploma átadással és három jelenlegi dolgozónk nyugdíjas 
búcsúztatásával kezdődött a műsor. 

Elsőként Sashegyi Mihályné Erzsike nénit köszöntöttük 
abból az alkalomból, hogy ezen a napon gyémántdiplomát 
vehetett át. Hatvan éve szerzett tanítói oklevele alapján köz-
megbecsülésre méltóan teljesítette hivatását. 1956-ban ne-
héz körülmények között két műszakban, nagy létszámú osz-
tályokban kezdte pályáját az Újhartyáni Általános Iskolában. 
Következetesen, türelmesen, megfontolt, érzelemgazdag 
ember módján nevelte-oktatta tanítványait az olvasás szere-
tetére, az anyanyelv szigorú szabályaira, helyesírásra. Szá-
mára a kicsöngetéssel nem ért véget a nap, elévülhetetlen 
érdemeket szerzett az ifjúság nevelése, kultúránk fejlesztése 
érdekében. Zeneszeretővé- és tisztelővé nevelte tanítványait. 
E célból rendszeresen vitte a gyerekeket az operába. Ének-
zene és versmondó versenyeken rendszeresen öregbítette 
iskolánk jó hírét. Nyugdíjba vonulása után 5 éven át még 
a dabasi Ipari Szakmunkásképző Iskolában kamatoztatta 
szakmai tapasztalatait. Iskolánk büszke rá, hogy évtizedekig 
erősítette tantestületünket. 

Kívánunk Erzsike néninek a továbbiakban is hosszú éle-
tet, sok erőt és egészséget!

A nap második megtisztelő feladata, hogy Molnár Tiborné 
Ági néni 40 éves munkáját megköszöntük.

Ági néni 24 évvel ezelőtt érkezett családjával Újhartyánba, 
és férjével együtt kezdtek tanítani az Újhartyáni Általános 
Iskolában.

Több generáció nevelőjeként köszönjük azt, hogy néhá-
nyunkat az iskola dolgozói közül is tanított és nevelt. Nekem 
személy szerint 3 évig osztályfőnököm volt, akire jó szívvel 
emlékezek. Az első osztálya voltunk ebben az iskolában! A 
Tőle tanultak, az átadott tudása, tanítása garancia lett sikeres 
középiskolai tanulmányaink kezdetére, ill. befejezésére. Azt 
hiszem, elég bizonyíték szakmai munkájának magas szín-
vonalára, hogy jól megálltuk a helyünket az általa tanított 
tárgyakból a középiskolák világában, sőt azután is! 

Gyermekszeretete végig kísérte Őt a hosszú évek pedagó-
giai munkájában. A gyermekekkel mindig határozott, követ-
kezetes volt. 

Pedagógiai pályafutása alatt az igazi kihívást elsősor-
ban  a magyar nyelv és irodalom tantárgy tanítása jelentette 
számára, habár nem kisebb jelentőséggel magas színvona-
lon oktatta diákjait az ének-zenére, illetve néhány évig az 

informatikára is. Több éven keresztül öregbítette  iskolánk 
hírnevét  országos, ill. megyei versenyeken elért sikeres 
eredményekkel. 

Az együtt töltött évek alatt pontosan, lelkiismeretesen vé-
gezte oktató-nevelő munkáját. 

 Kívánunk jó egészségben eltöltött, nyugodt, békés, öröm-
teli nyugdíjas éveket!

Nyugdíjba készül és szeptembertől már nem folytatja 
munkáját iskolánk két technikai dolgozója Aschenbrenner 
Józsefné és Kerekes Józsefné, akik mindketten takarító 
munkakörben tevékenykedtek. Köszönöm Nekik is iskolánk 
tisztaságáért, rendezett környezetünkért nyújtott áldozatos, 
lelkiismeretes munkájukat. Mindig komolyan vették felada-
tukat és igyekezték becsületesen elvégezni azt. 

Kívánunk még, hosszú boldog és tartalmas nyugdíjas 
éveket, erőben, egészségben!

Ezután a tanév értékelésével folytatódott az ünnepség.
A tanév kiemelt feladatai és célkitűzései az alábbiak vol-

tak:
 Az idei tanév szeptemberétől folytattuk az egész napos 

iskolai oktatási formát a második évfolyamon, ezt a követ-
kező tanévben a harmadik évfolyamon is folytatjuk, illetve 
az újonnan érkező elsős gyermekeknél is ez a rendszer lép 
életbe szeptembertől. 

Második idegen nyelvként bevezetésre került az angol 
nyelv oktatása 4. évfolyamon is heti egy órában. 

Nemzetiségi támogatások keretében az idei tanévben 2 
táborunk nyert. Az egyik a német nemzetiségi hagyomány-
őrző tábor Kőszegen és a festőtáborunk Liptódon.

Az infokommunikációs eszközök fejlesztése tekintetében 
is nagy előrelépésről számolhatok be. Minden tantermünk-
ben rendelkezésre áll audiovizuális megjelenítő rendszer, 
melynek 70%-a interaktív. Iskolánk csatlakozott a Google 
Classroom projekthez, melynek keretében mint közoktatá-
si intézmény ingyenesen jutottunk hozzá az összes Google 
szolgáltatáshoz.

Számunkra a tanulást támogató rendszer elérése volt a 
legfontosabb cél, így elkezdtük kialakítani a saját Classroom 
rendszerünket, melyben a tanárok és diákok online tudnak 
közösen dolgozni. 

Közel egymillió forint értékben programozható lego ro-
botokat szereztünk be az alsós tanulók részére. Júniusban 
csatlakoztunk az Archicad építészeti tervező szoftver oktatá-
si intézményeknek nyitott projektjéhez, melyben a felsős ta-
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Ballag már a vén diák...
2017. június 17-én került sor az 

Újhartyáni Német Nemzetiségi Általá-
nos Iskola 8. osztályos tanulóinak bal-
lagására, ami idén is nagyon megható 
volt.

Surmanné Farkas Marika, majd 
Kaldeneckerné Szaller Ilonka néni 
szárnyai alól Ruttersmid Kati néni ol-
talma alá kerültek diákjaink. Alsó tago-
zatban osztályfőnökeik, ötödik osztály-
tól pedig Kati néni egy nagyon klassz 
osztályközösséget teremtettek. Kol-
légáimmal mindenben számíthattunk 
rájuk. Köszönet Berla Jánosnénak és a 
7. osztályos tanulóknak, hogy nagyon 
színvonalas és megható műsort adtak 
elő, valamint Konczig Kitti szintén 7-es 
osztályfőnöknek a szép és ízléses deko-
ráció megalkotásáért. Könnyet csaloga-
tó volt Szolnoki Evelin ballagó diákunk 
búcsúbeszéde is. A műsor zárása,-és 
egyben legemlékezetesebb pillanata-
ként a ballagó nyolcadikosok együtt en-

gedték fel a lufi kra kötött csodálatos idézetekkel teli ballagó 
tarisznyát.

Johann Wolfgang von Goethe szava-
ival búcsúztam pedagógustársaim, az 
iskola valamennyi dolgozója és diáktár-
saitok nevében is. 

„Es ist nicht genug zu wissen - man 
muss auch anwenden. Es ist nicht 
genug zu wollen - man muss auch 
tun.”

„Nem elég tudni - alkalmazni is kell. 
Nem elég akarni - csinálni is kell.”

Büszkék vagyunk mind a 15 végzős 
diákunkra, mert legtöbbük az általuk 
első helyen megjelölt középiskolában 
folytathatja szeptembertől tanulmányait. 
6-an gimnáziumban, 7-en szakgimnázi-
umokban és 2-en szakközépiskolában 
tanulnak tovább. Örömteli, hogy 3 diá-
kunk a tanév végére DSD A2, illetve B1 
szintű nyelvvizsgát szerzett.

Bízunk benne, hogy sikeresen meg-
állják majd helyüket és szép emlékeket 
visznek magukkal iskolánkból!

Sósné Lauter Adrien
 igazgató

nulók megismerhetik a tervező szoftver használatának alap-
jait. A sulinet program keretében internetes sávszélességünk 
10szeresére növekedett. 

A nyáron 7 különböző nyelvi, sport, művészeti és egyéb 
iskolánk által szervezett táborban tölthetik hasznosan sza-
badidejüket tanulóink. 

Az országos nyelvi mérés eredménye is örömmel tölt el 
bennünket, noha az idén a 8. osztályosok mennyiségileg több 
feladatot kaptak. 69,2 %-ra írták meg, amelyből, 2 db 100 
%-os is volt. A két 6. osztály pedig 84%-ra. A két osztályból 
szintén volt 3 db 100%-os. Azt gondolom, az eredmények 
azt mutatják, hogy jó úton járunk.

Elismeréssel kell szólni a 4. b osztályosok hagyományőr-
ző táncfellépéseiről is, akik szintén öregbítik az iskola hírne-
vét. Az idei tanévben is bemutatkoztak a „Hartyánfeszten”, 
illetve a „Liederes” nemzetközi találkozón is, valamint egy 
néptánctalálkozón.

Az Országos kompetenciamérés eredményei alapján ta-
nítványaink országos átlag feletti teljesítményt nyújtottak 
szövegértés és matematika területén. 

A nemzetiségi festőműhely 23 festménye és 10 kisplasz-
tikája szerepelt a Magyarországi Németek Háza (HDU) által 
szervezett Újhartyánt bemutató kulturális programján 2017 

Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy idén több területi, 
megyei, sőt országos versenyen vettek részt diákjaink, ki-
emelkedő eredményekkel.

Köszönöm a gyerekek hozzáállását, kollégáim munkáját! 
Ezek az eredmények mindenképpen az iskola jó hírét viszik 
tovább. 

A tanév egyik legkiemelkedőbb szülői rendezvénye a 
Szülők-Nevelők bálja volt, melynek bevétele 193.820 Ft. 
A Hartyánfeszt iskolai bevétele 223.825.-Ft, míg a Farsan-
gi bálé 170.445. Ft volt. Ebből főként iskolai programokat, 
táborokat támogattak a szülők, valamint iskolai dekorációt, 
színházlátogatást, gyerekek jutalmazását segítették, isko-
lánk udvarára ivókutat létesítettek.

Köszönjük szépen az éves munkájukat, a sok segítséget, 
támogatásukat!

Sósné Lauter Adrien
igazgató
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AZ ÖRKÉNYI CZIFFRA GYÖRGY ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 
ÚJHARTYÁNI KÉPZŐMŰVÉSZ TANSZAKÁNAK HÍREI

Hát ezt is megéltük! A 2011-ben 
indított képzőművészeti tanszak 
végzős hatodéves növendékeitől 
búcsúzhattunk 2017. június 16-
án a művészeti iskolások évzáró-
ján. 2012-ben nagy reményekkel 
indultunk neki az útnak – s lám, 
ma már két növendékünk ott van 
a Budapesti Képző – és Iparmű-
vészeti Szakgimnázium grafi kus 
szakán. Megemlítem őket név sze-
rint is: Adamcsik Diána (2016) és 
Krajczár Natália Fruzsina (2017). 
Büszkék vagyunk rájuk! A sok 
befektetett munka meghozta gyü-
mölcsét. Az alsóbb évesek kö-
zül is sokan szeretnének eljutni a 
„kisképzőbe”, tovább erősíteni az 
újhartyáni kolóniát. Ehhez kapcso-
lódik, hogy 2016 novemberében 
tizenegyen vettünk részt a patinás iskola nyílt napi rendezvé-
nyén, ahol az összes szakot megtekinthettük munka közben. 
Óriási élmény volt ez mindegyikünk számára.

A tavalyi alkotótábort hagyományosan folytatjuk az idén 
is! A Baranya megyei Liptódot szálljuk meg július 31-én hu-
szonkét érdeklődő művészetis fi úval és lánnyal, ahol folytat-
juk a nemzetiségi festőműhely munkáját. A helyi sváb szo-
kásokat, építészeti hagyományokat fogjuk feldolgozni – ki 
agyaggal, ki festővásznon ecsettel. Bemutatkozó kiállításun-
kat a szeptemberi Hartyánfeszten szeretnénk megrendezni. 

2016 decemberében a Playkid internetes oldal (gyermek-
rendezvények szervezése) rajzpályázatot írt ki „A Mikulás 
segítője” címmel, melyen Wiezner Viktória negyedéves nö-
vendékünk is részt vett. Az internetes szavazók bejuttattak 
10 pályázót korcsoportonként, majd a szakmai zsűri döntése 
alapján Wiezner Viktória egy 20.000,- Ft értékű rajzeszköz-
ökre költhető pályadíjat kapott. Gratulálunk neki!

2017 márciusában Újhartyán lehetőséget kapott a Magyar-
országi Németek Házában (HDU) Budapesten a Lendvay 
utcában egy kulturális bemutatkozásra, melynek hátterét a 
termekben nagyobbrészt a nemzetiségi festőműhelyünk ké-
pei és kis szobrászaink munkái alkották. Az egy hónapig tar-

tó kiállítás keretében igen sokan 
jártak a HDU-ban, vendégköny-
vünk számos elismeréssel gya-
rapodott – természetesen német 
nyelven.

Májusban egy másik kiállítás-
ra és díjátadásra kaptunk meghí-
vót. A Honvédelmi Minisztérium 
„Mindenünk e zászló” pályázati 
kiírására Dr. Szabó József Já-
nos tanárúr segítségével négy 
pályaművet küldtünk el Csáki 
Balázs végzős hatodéves nö-
vendékünktől Székesfehérvárra. 
Balázs kiemelt pályadíjat kapott 
alkotásaiért. Egyik tusrajzát egy 
nagyváradi I-II. világháborús 
gyűjtemény tulajdonosa elkérte 
fél évre, hogy bemutathassa Er-
délyben is.

És végezetül hadd köszönjem meg ennek a nyolc végzős 
tanítványomnak ezt a gyönyörű, élményekben gazdag és ta-
nulságos h a t  é v e t , mely számomra a pályám feled-
hetetlen részét alkotva segítséget adott a hétköznapok néha 
nem is olyan egyszerű megéléséhez. Sok sikert kívánok nek-
tek a következő életszakaszaitokban!

R. K. 2017. május
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Erdélyben jártunk
Az Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola 7. osztályos 

tanulói 2017. május 1-6-ig a Határtalanul!, HAT-16-01-0286 prog-
ram keretein belül ellátogattak Erdélybe, Barótra és környékére. 
A pályázat sikerességéért köszönetet kell mondanunk Szandhofer 
Jánosnak, Dabas város alpolgármesterének, Konczig Kitti projekt-
felelősnek, Berla Jánosné és Klauzné Keresztes Ágota kísérő peda-
gógusoknak, Pájer György idegenvezetőnknek és Botlik Ferencnek, 
az út fotósának. Köszönjük Szakács Józsefnek és az iskolai SZMK-
nak a részünkre felajánlott támogatást. A kirándulás összefoglalóját, 
3 újhartyáni diák fogalmazásában juttatjuk most el Önökhöz:

Határtalan barátságok
Az erdélyi utunk csodás volt, sok új barátot szereztem. A szállá-

sunkon dolgozó embereken kívül Gyuri, az idegenvezetőnk volt az 
első erdélyi ember, akit megismertünk. Nagyon humoros, viszont ha 
kell tud komoly is lenni és a poénjai felejthetetlenek. Találkoztunk 
többször is a baróti Gaál Mózes Általános Iskola 7. d osztályával. 
Mindenkit rögtön nagyon megkedveltem. Rengeteget meséltek az 
ottani életről, például hogy náluk milyen az iskola, a vásárlási rend-
szer, ugyanis nagyon sok az eltérés az itteni szokásokhoz képest. A 
körülmények érdekesek, de inkább szomorúak. Vannak olyan lakó-
negyedek, ahol igen gazdag emberek élnek, jó körülmények között, 
de leginkább a szegénység van jelen. A körülmények nem a legjob-
bak. Az utak sok helyen rosszak, van ahol nincs is rendes aszfalt, a 
házak egy része már kezd tökre menni. A csoport segíthetett vala-
mennyit egy rászoruló családnak, ami mindenkit hatalmas örömmel 
töltött el. Csodálatos volt látni, hogy ennek a számunkra kicsi, de 
számukra annál nagyobb segítségnek mennyire örültek, pedig tény-
leg nem tettünk sokat. Egy kevés édességet, kekszet, harapnivalót 
vittünk az ötgyerekes családnak. Az osztály diákjai között is voltak 
rosszabb és jobb körülmények között élő gyerekek. Ami számom-
ra nagyon meglepő volt, hogy nincs az az úgymond klikkesedés, 
ahogy nálunk. Nem a pénz, és a márkás dolgok határozzák meg a 
barátságokat, mint sajnos nálunk a legtöbb helyen. Néhányuktól so-
kat tanulhatnánk. Nagyon boldog vagyok, hogy ilyen kedves, hatal-
mas szívű barátaim lettek, és köszönöm mindenkinek aki lehetővé 
tette számunkra ezt az utazást.

Fajth Réka 7.a

Itt jártunk – Erdély
Kirándulásunk előtt még elutaztunk a Magyarság háza – Mi, 

Magyarok Látogatóközpont Kiállítására, Budapestre. Amikor meg-
érkeztünk, egy fél órás pihenő után találkoztunk az idegenveze-
tőnkkel. Először az Anya termébe mentünk, ahol az anyanyelvről 
és annak fontosságáról, szerepéről beszéltünk. Második teremben, 

a Gyöngyben, verseket elemeztünk és beszéltünk át, köztük volt 
Arany János a Szondi két apródja is. A harmadik teremben, a Szűz-
ben, a természet csodáit láthattuk. A negyedik, ötödik és hatodik 
teremben a háborúról, a 17. századi magyarságról, a huszárokról 
és kitartásukról, harcászatukról, ruházatukról hallottunk. A hete-
dik, nyolcadik, kilencedik és tizedik teremben a magyar múltról, 
kultúráról, írókról és költőkről, azok verseiről és műveiről, magyar 
történelmi fi lmekről tanultunk. Ezen a kiállításon rengeteg érdekes, 
történelmi és hasznos információt tanultunk. 3 előkészítő órán vet-
tünk részt. Az első előkészítő óra, Történelem – Erdély témájú volt, 
itt Erdély történetéről tanultunk. A második előkészítő óra, „erdély-
földrajz” című volt, ahol Erdély földrajzi fekvéséről és adottságairól 
beszéltünk. A harmadik órában, a „HATÁRTALANUL” program 
szabályait, veszélyeit és annak adatait néztük át.

Erdélyi kirándulásunk 1. napján korán reggel indultunk az isko-
lától. Első úticélunk Barót volt. Az utazás hosszúságát a szervezők 
próbálták számunkra kevésbé unalmassá tenni ezért megálltunk 
Segesváron, ahol megnéztünk egy máig lakott várat s felmentünk 
a hosszú diáklépcsőn. Ezt követően Fehéregyházán álltunk meg a 
Petőfi -szobornál. Itt koszorúztunk és felnézve láthattuk a Segesvári-
csata helyszínét. Harmadik állomás Kőhalomnál volt, ahol egy vá-
rat néztünk meg és sétáltunk körbe. Utolsó „állomásunk” a szálás, 
Derzs Panzió, Baróton. Második napon reggeli után ellátogattunk 
a Gaál Mózes Általános Iskola 7. d osztályához. Bemutatkoztunk 
a baróti gyerekeknek majd román órán vettünk részt. Délután el-
mentünk a köpeci szilfához, ami 300 éves és óriási. Megnéztük 
Kisbaconban Benedek Elek emlékházát és a vízimalmot. Kisbacon 
határában megkóstoltuk a borvizet, majd indulunk ebédelni. Ebéd 
után a Nagyajtai Vártemplomba mentünk, aztán pedig a Köpeci 
szilváfához. Ezt követően Baróton megnéztük az Erdővidék Múze-
umot és vége is volt a napnak. Kirándulásunkat folytatva, a 3. napon 
megcsodálhattuk a Szent Anna tavat, amit körbejártunk és lehetett 
csónakázni a festői szépségű tavon. A Mohos-tőzeglápnál nagyon 
érdekes biológiai, földrajzi dolgokat tanulhattunk. Ezután a Torjai 
büdösbarlangban voltunk, majd az Apor lyányok feredőjét néztük 
meg. Negyedik napon egy egész napos program volt, lovaskocsival 
mentünk el egy tisztásra a Vargyas völgyébe, ahonnan két bar-
langba, a Lócsűr és az Orbán Balázs barlangba túráztunk a patak 
mentén. Késő délután visszamentünk a szállásra és találkoztunk 
a barótiakkal. Ötödik napon Sepsiszentgyörgyre utaztunk, ahol a 
Vadászati Múzeumot néztük meg, vásárolhattunk, sétálhattunk. 
Délután indultunk vissza a szállásra, vacsoráztunk és elmentünk 
Vargyasra egy színházi előadásra a baróti gyerekekkel. A színház 
után volt a rossz és egyben a jó búcsúbuli. A hatodik napon reggel 
5:30-kor volt az indulás. Megálltunk Farkaslakán, majd bemen-
tünk a hatalmas és csodálatos Tordai-sóbarlangba. 22:20-kor értünk 
haza. A szülők ott álltak és vártak ránk. Csináltunk csoportképet, 
mindenki tele kalanddal, csillogó és álmos szemekkel tért haza. 

Szerencsés vagyok, hogy részt vettem ebben a programban. Sok 
számomra új dolgot láthattam és tanulhattam. Rengeteg új élmény-
nyel gazdagodtam, új barátokat szereztem.             

Vig Sára 7.b, Fekete Zsófi a 7.a
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Városnap 2017. június 10.

BMX-zsonglőr
ELSŐ CSÓK serfőzde pultja

Városnapi hangulat

A POKOLGÉP együttes a városnap szervezőivelPOKOLGÉP koncert
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Városnap 2017. június 10.

Veres Niki énekes Veres Niki énekes és barátai

MAJKA koncert
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Méltó KODÁLY Zoltán emlékestet tartott áprilisban a 
Pátria Énekegyüttes,az Újhartyáni Irodalmi és Társaskör  az 
Újhartyáni Könyvtár közremüködésével . A mester emlékét 
és örök érvényű zenei anyanyelvét , tanítását Nyiry Tiborné  

idézte meg a Pátria énekegyüttes  ének és zenei kiséretével 
és a prózai közreműködök értő szeretettel előadott vissza-
emlékezéseivel .Az est végén közös öröm éneklésben tiszte-
legtek a jelenlevők 

A nagyvárosban mutatkozott be a kisváros

Vendégségben a HdU-ban: 
Újhartyán

2017. március 22-én a Magyarországi Németek Házá-
ban jártunk Budapesten a Lendvay utcában.

A szervező Magyarországi Német Kulturális és Infor-
mációs Központ és Könyvtár (Zentrum) évente négy-öt 
alkalommal biztosít bemutatkozási lehetőséget magyar-
országi német nemzetiségi települések számára. 

A közreműködő újhartyániak bemutatták a település 
250 éves német nemzetiségi történelmét, Iskolaváros pro-
jektjét, kulturális és gasztronómiai hagyományait. Műsort 
adott a Sváb Parti zenekar, Fail Dóra, Nádas Barbara.

Kiállítás nyílt Surman Edit újhartyáni keramikus Eu-
rópa szerte híres termékeiből  és a Cziffra György mű-
vészeti iskola újhartyáni kihelyezett tagozat diákjainak 
munkáiból. Láthatóak voltak azok az újhartyáni alkotások 

Emlék est a Kodály emlékév alkalmából

is, amelyek a Zentrum által szervezett Blickpunkt fotópá-
lyázaton sikerrel szerepeltek.

A rendezvényről hírt adott a MAG televízió és az Unser 
Bildschirm, a magyarországi németek pécsi körzeti stúdi-
ója is. 

A rendezvényt támogatta a Magyarországi Németek 
Országos Önkormányzata és az Emberi Erőforrás Támo-
gatáskezelő (NEMZ-KUL-EPER-17-0421).

Lauter Antal
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Látogatóban a Német Bundestag-ban...
A Bundestag a Németországi Szövetségi Köztársaság parlamentjének alsóháza. Szék-

helye Berlinben, a Reichstag felújított épületében van. 
Május 5-én lehetőségem volt látogatást tenni a német törvényhozás épületében, Hartmut 

Koschyk a német kormány kisebbségi ügyekért és a határon túli németségért felelős kor-
mánybiztosának (Beauftragter für Aussiedlerfragen und nationale Minderheiten) személyes 
vendégeként. Nagy várakozással készültem a látogatásra, megtiszteltetés volt számomra, 
hogy gyakornokán: Gáspár Kingán (aki kolleganőm az Országos Német Önkormányzat 
ifjúsági Bizottságában) keresztül átadhattam Újhartyán Város Önkormányzata és Német 
Nemzetiségi Önkormányzata ajándékát --ami Surman Edit kerámikus munkája, valamint 
egy német nyelvű Hartyáni Szakácskönyv volt-, valamint az újhartyáni „Iskolaváros” pro-
jekt terveit. Majd Kinga által -egy személyes beszélgetést követően- betekintést kaptam a 
Bundestag történetébe és munkájába egy teljes körű vezetés során.

Koschyk Úr a látogatást követően levélben köszönte meg Újhartyán Város ajándékát.
Surman-Majeczki Martin

A hartyáni szőlős gazdák az 1870-es évek közepén épí-
tették meg a Szent Orbán kápolnát, amit száz év múlva, a 
téeszesítés idején, az M5 autópálya építésének kezdetén 
elbontottak.

Újhartyán Város Önkormányzata és Német Nemzetisé-
gi Önkormány-
zata gondot 
fordít a hagyo-
mányok ápolá-
sára, a telepü-
lés köztereinek 
megúj í tására , 
újabb közösségi 
terek létrehozá-
sára. 

Az elkészült 
és mára újra-
épült Szent Or-
bán kápolnát 
szabadtéri szent-
mise keretében 
áldottuk meg.

Mint ahogy a 
Millennium évé-
ben, 2000. év-
ben megújított 
„útszéli keresz-
teket”, vagy a 
Mária kápolnát, 
Flórián teret, így 
a ma megáldott 

Szent Orbán kápolna gondozását is Újhartyán lakóira, ka-
tolikus híveire bízzuk, vigyázzunk rá közösen, ápoljuk, 
tartsuk rendben környékét.

Lauter Antal

Újhartyánban újraépült a Szent Orbán kápolna



18 2017. június

Egy újhartyáni Virtuóz!
Szaller István tehetséges ifjú újhartyáni muzsikus művé-

szetét  az országos Tv „Virtuzók” c műsorában csodálhattuk 
.Ott elért szép szakmai síkeréhez ezúton is gratulálunk. Őt 
kérdeztük pályafutásáról, terveiről, életéről: 

- Zenei pályafutásom úgy 15 éve kezdődhetett. Furulyáz-
ni kezdtem a Cziffra György Művészeti Iskolában. Mivel azt 
mondták a szaxofonhoz túl kicsi vagyok, 2 év elteltével kezd-
tem a vágyott hangszeren játszani, aztán nem álltam meg a bu-
dapesti Weiner Leó Szakközépiskoláig és azt követően Bécsig. 
Jelenleg Bécs és Magyarország között ingázom igen gyak-
ran. A Musik Und Kunst  Privatuniversität Wien Master 
programjának tanulója vagyok. Körülbelül egy-kétheten-
te hétvégén látogatok haza magyar földre és persze iskolai 
szünetekben. A zenei műfaj, amivel a legtöbbet foglalkozom 
az a klasszikus és modern zene. Mellette szívesen játszom 
mindenféle stílusban (mint azt már hallhatták város és a kör-
nyék lakói).  A Bachelor diploma megszerzése után kissé 
bevetettem magam a fellépési lehetőségek keresésébe, ami 
sok erőt, gyakorlást és tanulást igényel, de olyan helyeken 
és olyan társaságokkal játszottam az utóbbi időben, melyek 
azt mutatják, jó irányba haladok (Magyar Rádió Szinfonikus 
Zenekara , Új Magyar Zenei Együttes , Vienna Saxophonic  
Orchestra). 

Korábban országos szaxofonversenyeken  2. és 1 . helye-
zéseket értem el.

Hogy jött a Virtuózok?
Láttam a világhálón a versenyfelhívást és valamilyen 

szinten az előző 2 szériát is követtem. Egész sokáig úgy gon-
doltam, hogy túlkoros vagyok az induláshoz 24 évemmel.  
Aztán e-mailt és a közösségi oldalon üzenetet is kaptam a 
műsor szervezőitől, utána néztem egy kicsit a feltételeknek 
és úgy döntöttem megpróbálom.  A műsorba való jelentke-
zésre nem fordítottam olyan rendkívüli fi gyelmet. A Tv-s 
szereplésig számomra viszonylag „laza” volt az út, nem is 
készültem rá túlzottam. Aztán amint értesítettek, hogy beju-
tottam abba a fordulóba, amit már a nézők is megtekinthet-
tek, természetesen gyorsan változott a szemlélet. Nem fog-

lalkoztatott annyira, hogy megnyerjem a versenyt, mindig 
arra összpontosítottam, hogy az adott pillanatban a lehető 
legjobb, minőségi produkciót nyújtsam. 

A műsorban egy különdíjat kaptam, mely lehetővé tette, 
hogy a Budapest Jazz Orchestra-val (akikkel már az adásban 
is szerepeltem) játszhassam 1 koncertet. Nagy élmény volt 
ez számomra, hiszen ebben az együttesben Magyarország 
elit jazz muzsikusai játszanak.  A koncert június 10-én volt 
Albertfalván.  Olyan énekesek működtek közre, mint Urbán 
Orsolya, Fehér Adrienn, Farkas Gábor Gábriel és Majuhid 
Zoltán.

A nyáron még a Kaposfest nevű nemzetközi kamarazenei 
fesztiválon is fellépek köszönhetően, hogy a műsor során 
megismerkedhettem Várdai István világhírű cselló művész-

szel az említett fesztivál szervezőjével. 
Szóval számos projekt van amely-

re készülnöm kell, persze nagy álmok 
is, de azok eléréséhez tapasztalataim 
azt mondatják, felkell mászni azon a 
bizonyos létrán, amin úgy 10 éves ko-
romban elindultam és közben Európa 
nagyvárosaiban Amsterdamban Zü-
richben Strasbourgban, Párizsban is 
játszhattam. 

 Hogyha már lehetőségem nyílt az 
olvasókhoz, hallgatókhoz szólni azt 
üzenném:

Merjenek zenét hallgatni, és kon-
certre járni, valamint kövessenek az 
interneten és élőben is!

                   Szaller István.
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A 2016. évben hatályos gépjármű-
adóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény 
(Gjt.) 5. § f.) pontja alapján mentes az 
adó alól a súlyos mozgáskorlátozott 
személy, a súlyos mozgáskorlátozott 
kiskorú, a cselekvőképességet korláto-
zó (kizáró) gondnokság alatt álló súlyos 
mozgáskorlátozott nagykorú személyt 
rendszeresen szállító, vele közös ház-
tartásban élő szülő – ideértve a nevelő, 
mostoha- vagy örökbefogadó szülőt is – 
egy darab, 100 kW teljesítményt el nem 
érő, nem személy taxiként üzemelő sze-
mélygépkocsija után legfeljebb 13 000 
forint erejéig.

Ha a mentességre jogosult adóalany 
adóalanyisága és adókötelezettsége az 
adóévben több személygépkocsi után 
is fennáll, akkor a mentesség kizárólag 
egy, a legkisebb teljesítményű személy-

gépkocsi után jár. 2017. január 1-től a 
mentességre jogosultak köre kibővült 
az egyéb fogyatékossággal élő szemé-
lyekkel (pl.: autista, látás-, hallássérült.) 
További változás, hogy a súlyos mozgás-
korlátozott vagy egyéb fogyatékossággal 
élő személyt rendszeresen szállító – vele 
közös háztartásban élő közeli hozzátar-
tozó – adóalany a mentességre akkor is 
jogosulttá válik, ha a súlyos mozgáskor-
látozott, egyéb fogyatékossággal élő sze-
mély nem áll cselekvőképességet korlá-
tozó gondnokság alatt és nem kiskorú.

A Gjt. alkalmazásában súlyos mozgás-
korlátozott, egyéb fogyatékossággal élő 
személy az, aki a súlyos mozgáskorláto-
zott személyek közlekedési kedvezmé-
nyeiről szóló 102/2011.(VI.29.) Korm. 
rendelet 2016. április 1-jén hatályos 2. 
§ a.) pontja szerint súlyos mozgáskor-

látozottnak vagy 2. § h.) pontja szerint 
egyéb fogyatékossággal élőnek minősül, 
és ezt a tényt az ott meghatározott szak-
vélemény, szakhatósági állásfoglalás, 
igazolás, hatósági határozat másolatával 
igazolja.

A gépjárműadó mentesség igénybevé-
teléhez szükséges – szakértői szerv által 
kiállított – igazolást és bevallási nyom-
tatványt Újhartyán Város Önkormány-
zatának Adóhatóságához nyújthatják be 
(a nyomtatvány városunk honlapjáról 
letölthető a www.ujhartyan.hu -ról). 
Bővebb felvilágosítást ügyfélfogadási 
időben személyesen az Újhartyáni Pol-
gármesteri Hivatal 10 számú irodájában 
vagy a +36 (29) 372-133-as telefonszá-
mon kérhet.

GFG

A parlagfű nagymértékű elszaporodásának a közegészségügyi 
és gazdasági károsító hatása számottevő. A parlagfű elleni védeke-
zés elsősorban az ingatlan tulajdonosának, illetve használójának a 
kötelezettsége. A hatóságok feladata, hogy –a amennyiben a tulaj-
donos nem tesz eleget a kötelezettségének – a mulasztók költségén 
elrendelik az ún. közérdekű védekezést, emellett növényvédelmi 
bírságot szabnak ki.

Ezúton tájékoztatom Önöket, hogy június 30-ával lejár a 
parlagfű-mentesítési türelmi idő. Ezt követően belterületen a 
jegyző, külterületen (az ingatlanügyi hatóság által helyszíni el-
lenőrzésről felvett jegyzőkönyv tartalma alapján) a növény- és 
talajvédelmi hatóság köteles hatósági eljárást indítani azokkal 
szemben, akik elmulasztották a parlagfű elleni védekezést.

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi 
XLVI. törvény 17.§ (4) bekezdése kimondja: „A földhasználó kö-
teles az adott év június 30. napjáig az ingatlanon a parlagfű virág-
bimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt követően ezt az 
állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani.”

A június 30-ai időpont a törvény értelmében a legvégső idő-
pont, ameddig meg kell akadályozni a parlagfű virágbimbója ki-
alakulását.

A hatóságok június 30-át követően, a parlagfű virágbimbó 
kialakulásától függetlenül kötelesek hatósági eljárást kezde-
ményezni azon földhasználókkal/tulajdonosokkal szemben, 
akik elmulasztották a parlagfű elleni védekezést.

Fontos tudni, hogy a hatósági intézkedéshez (közérdekű védeke-
zés végrehajtása, bírság kiszabása) nem szükséges a sérelem – egész-
ségkárosodás – bekövetkezése, e körben elégséges a védekezési kö-
telezettség elmulasztásának június 30-a után történő megállapítása.

Amennyiben a parlagfű elleni védekezési kötelezettségének a 
földhasználó nem tesz eleget, vagyis az ingatlan legalább virág-
bimbós fenológiai állapotú parlagfűvel fertőzött, akkor közérdekű 
védekezést kell elrendelni. A parlagfű elleni közérdekű védekezés 
végrehajtásának, valamint az állami, illetve a közérdekű védekezés 
költségei megállapításának és igénylésének részletes szabályairól 
szóló 221/2008.(VIII.30.) Korm. rendelet értelmében a közérde-

kű védekezést belterületen a jegyző, ő látja el a növényvédelmi 
hatósági feladatokat, külterületen, Pest megye és Budapest te-
rületén Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala (a 
továbbiakban növény- és talajvédelmi hatóság) rendeli el.

A jegyző által elrendelt közérdekű védekezést az általa meg-
bízott vállalkozók végzik. Nem kerül sor a vállalkozó általi par-
lagfű-mentesítésre, ha az ügyfél időközben maga eleget tesz köte-
lezettségének. A közérdekű védekezéssel kapcsolatban felmerült 
költségeket az ügyfélnek kell megfi zetnie.

A növényvédelmi bírság kiszabására belterület esetében a 
növény- és talajvédelmi hatóság jogosult, ezért a közérdekű vé-
dekezés elrendelését követően a jegyző az ügyben keletkezett ira-
tokat továbbítja az eljárásra jogosult hatóságnak. A növényvédel-
mi bírság alapja a parlagfűvel fertőzött terület nagysága. A bírság 
mértéke belterületen és külterületen is egyaránt 15.000 Ft-tól 
5.000.000 Ft-ig terjed.

A parlagfűvel fertőzött terület lehet mezőgazdasági kultúrnö-
vénnyel borított terület, nem mezőgazdasági terület (elhanyagolt 
telkek, építési területek), vagy nem művelt, elhanyagolt valamiko-
ri szőlők, hétvégi kertek, zártkerti ingatlanok, valamint a vonalas 
létesítmények (utak, vasút) melletti sávok.

A védekezési kötelezettségét nem teljesítő tulajdonos/földhasz-
náló a – bírságon túl – vele szemben elrendelt közérdekű véde-
kezéssel – elrendeléssel és végrehajtással – kapcsolatosan felme-
rülő költség megtérítésére is kötelezett. A költség köztartozásnak 
minősül. A közérdekű védekezés elrendelése után minden esetben 
növényvédelmi bírság kiszabására kerül sor, az élelmiszerlánc fel-
ügyeletével összefüggő bírságok kiszámításának módjáról és mér-
tékéről szóló 194/2008.(VII.31.) Kormányrendelet alapján.

Arra tekintettel, hogy a parlagfű-mentesítés minden állam-
polgár közös érdeke, és eredményt csak összefogással illetve 
felelősségvállalással érhetünk el, kérem tegyenek eleget e fenti 
jogszabályi kötelezettségüknek, ugyanakkor szükséges fi gye-
lemmel lenni arra is, hogy nem elegendő az, hogy június 30. 
napjáig valaki lekaszálta a szennyezett földterületet, azt tiszta, 
parlagfű-mentes állapotban mindvégig meg kell őrizni.

Tájékoztató a súlyos mozgáskorlátozott személyek 
gépjárműadó mentességének változásairól

Tájékoztató parlagfű-mentesítéssel kapcsolatban
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Szezonzárás 2016/17
Kedves Szurkoló, Olvasó, ezúton tájékoztatjuk Önt, nagy-

vonalakban az elmúlt szezont bezárólag, a csapatsportágaink 
eseményeiről  a bajnokságokban való szereplésekről

Asztalitenisz:
Az Újhartyán VSE néven 3 csapat vett részt a 

különböző megyei bajnokságokban.
Pest megye 1/A   12-csapatos bajnokságban: 
Újhartyán VSE II. A 8.helyen,
Újhartyán VSE I. A 11.helyen fejezte be a 

küzdelmeket.
Pest megye 1/C Dél  12-csapatos bajnokság-

ban:
Újhartyán VSE III. A 6.helyen fejezte be a 

bajnokságot.

Kézilabda:
Örömünkre szolgált, hogy az idén először az U10-es kor-

osztály részt vett a számára kiírt bajnokságban. Figyelembe 
véve, hogy a srácok, nem régen kezdték el versenyszerűen 
a sportágat, az edzéseket, igen fi gyelemre méltó eredmé-
nyeket sikerült elérniük a régebb idő óta működő, már-már  
rutinosnak számító települések korosztályos csapatai ellen. 
Kőnig László szakedzői munkája meglátszott a csapat ered-
ményességén. Az egyik fordulónak Újhartyán adott otthont, 
a szövetség teljes megelégedettségének hangot adva, a jövő-
ben is támogatja erkölcsileg, az újhartyáni rendezést.

Újhartyán VSE felnőtt kézilabda csapata, a Pest megye 
I/B csoportban a 12 csapatos bajnokságban a 11. helyet sze-
rezte meg az alapszakaszban.

Így az „alsó ági” rájátszásban folytatta  a helyosztó küz-
delmeket, melyet a végén, a 19. helyen zárt, a 24 csapatot 
felvonultató bajnoki rendszerben.

Labdarúgás:
A legkisebb csapataink,U7.,U9.,U11-es korosztályok 

méltóképpen képviselték Újhartyán Város hírnevét, a Bozsik 
tornákon, és a téli futsal gyerekbajnokságokban.

Köszönhetően a remek edzői, és pedagógiai érzékkel 
megáldott kordinátorainkanak:

Tóth Pál, mint az U9-U11 edzője, és Surman István, és 
Mihucz Tibor szülői párosnak akik önzetlenül, társadalmi 
munkában, sportszeretetből segítették Pali bácsi munkáját, 
hozzájárulva a gyerekek  foci iránti szeretetéhez, ragasz-
kodásukhoz. Köszönjük! Itt említenék meg a számunkra, 
igenis rangos torna megrendezését, az U7-es korosztályban, 
mely a Városnap keretein belül a délelőtti órákban került 
megrendezésre. Remek hangulatú, családias rendezvényen 

több mint 200-an vettek részt, a szülők, családtagok bevo-
násával szuper torna kerekedett, melyet szeretnénk minden 
évében megrendezni a Városnap délelőttjén. A résztvevő 
csapatok, a következők voltak: Újhartyán VSE, Bp.Honvéd 
, FC. Lajosmizse, Újlengyel, Dabas-Gyón.

U19 IFI
A versenyszabályzat előírja, hogy csak azok 

a felnőtt csapatok szerepelhetnek a Megye II. 
bajnokságokban, ahol van U19-es csapat is, te-
hát kötelező indítani, hogy a felnőtt csapat részt 
tudjon venni az adott bajnokságban....ezért a 
2016-os évben, erőn felül, áldozatokat hozva, 
sikerült összehozni az ifi  csapatot, szinte csak 
kizárólag újhartyáni játékosokból, mivel sem 
az idő, sem a bajnokság lebonyolítási rendsze-
re nem tette lehetővé, a hosszabb felkészülést, 
ezért semmilyen eredménykényszer nem volt a 
fi atalokon. Az őszi szezont a 14 csapatos baj-

nokság 13. helyén zárták a srácok. A téli átigazolási szezon-
ban a lehetőséget kihasználva, a nevelési költségeket meg-
fi zetve, sikerült 13 játékost igazolnunk, így egy edzőváltást 
követően egy bővebb kerettel indulhatunk neki a tavaszi 
szezonnak, mely már olykor-olykor a sikerekben is megmu-
tatkozott, a végelszámolásnál a 11. helyet szerezték meg a 
fi úk, ami mindenképpen biztató a következő idény előtt.

Felnőtt csapat:
Idényének értékelését Rizmajer András edzőtől kérdeztük:
– Hogyan indult, célok, tervek?
2016 márciusában vettem át a csapatot Iszák Gábortól, 

akkor a keleti csoportban voltunk, 20. forduló után a 9. he-
lyen álltunk, a bajnokság végére a 4. helyig kúsztunk fel a 
tabellán. Akkor a dobogóról azért csúsztunk le, mert egy-két 
ember sportszerűtlenül készült a „döntő” mérkőzésre. Saj-
nos ezzel a magatartással a 2016/17-es idényben is többször 
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szembesültünk, ám a célok meghatározásánál egyértelmű 
volt, egy erős középcsapat kialakítása, a keret egyben tartá-
sa, megerősítése, lehetőleg, helyi kötődésű újhartyáni fi atal 
labdarúgókkal volt a fő vonal.

– Őszi szezonkezdet, a bajnokságban való szereplés?
A 2016/17-es bajnokságban átkerültünk a Déli csoportba. 

A keretünk mindent egybevetve az alapozás kezdetére 25 
fős lett. Reménykedtem, hittem benne, hogy a helyi srácok 
is beállnak a munkába, és a jó szereplés sem marad el, mert 
a célok, tervek a realitást mutatták, hogy igenis ezzel a ke-
rettel a 6.-8. hely elérhető.

A 6. forduló után a 4 meghatározó védőmből 3-at elve-
szítettem, és a következő 9 fordulóban toldozva-foldozva 
állt fel a hátsó alakzat. Játékosokat kellett, kényszerből más 
posztokon szerepeltetnem, idővel előjöttek a sértődöttségek, 
feszültségek a csapaton belül. Az őszi szezont a 12. helyen 
zártuk a 16 csapatos bajnokságban.

– Tavaszi szezon indulása, lehetőségek?
A télen igazoltunk „minőségi” játékosokat, és olyanok 

is voltak, akiktől elköszöntünk, mert ebben láttuk a csapat 
előrelépésének az egyik lehetséges okát. A tavaszi felkészü-
lésünket január 10-én kezdtük heti 3 edzéssel, és előre le-
szervezett edzőmeccsekkel. Azt tudtam, hogy minden adott 
a felkészüléshez, és csak remélni mertem, hogy ezt a játé-
kosaim is átérzik... Az edzésekre az a jól megszokott 5-6 fi x 
ember jött, legjobb esetben 10-11. Így azért nehéz megvaló-
sítani az eltervezett taktikát, ami a labdakihozatalok, táma-
dásépítés, egy letámadás gyakorlása lett volna.

– Végelszámolásnál a helyezés?
A bajnokságot a csapat a 13. helyen zárta. Sajnos a baj-

nokság végére annyira elfogytunk, és az IFI csapat sem segí-
tett nekünk, hogy az utolsó fordulóban a három kapusomból 
kettő a mezőnyben játszott, és volt két sérült, és egy lázas a 
csapatban! Minden tisztelet nekik! 

Nekem csalódás a hartyáni fi atalok hozáállása, mert úgy 
gondolom, hogy személy szerint én mindig pozitívan álltam 
hozzájuk, de ők nem kívántak részt venni a felnőtt csapat 
edzésein, mérkőzésein... Pár éve a megszűnés szélére sod-

ródott az Újhartyán, és a fi atalok keresetek meg, hogy 7-en 
maradtak, szétszéledt a csapat, baj van, légyszíves segíts...
Tiszakécskére szerződtünk volna Funk Zoli barátommal, de 
visszamondtuk, mert úgy gondoltam, hogy igenis köteles-
ségem segíteni az újhartyáni focin. És a helyi srácok még 
hosszú távon örömet okoznak a kilátogató szurkolóknak.

Most így az idényben sokszor, nekem is jól jött volna a 
segítség. A 2016/17-ben 134 alkalommal készültünk vagy 
képviseltük az újhartyáni labdarúgást, és ezt megtettük, még 
akkor is ha néha kaptunk fájó, kritikus beszólásokat.

12 éve Újhartyánért dolgozom, de most ezt a munkát 
átadom másnak, amiben tudok ezután is segítek, a kapcso-
lataimmal vagy tapasztalatommal. Kívánom, hogy a keret 
maradjon egyben, és sikerüljön olyan játékosokat ide hozni, 
„visszahívni”, akik szeretnének tenni az Újhartyán VSE lab-
darúgásáért. 

Szeretném megköszönni Újhartyán Város Önkormány-
zatának, az Újhartyán Városi Sportegyesületnek az anyagi 
támogatást, és a korrekt hozzáállást, hogy amit ígértek, azt 
maradéktalanul teljesítették.

Sportbaráti üdvözlettel: Rizmajer András 
Hajrá Hartyán!

Rajszki Roland
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Indul a strandfoci szezon utánpótlás csapatokkal!

Fabók Dávid utánpótlás edző, a 
felnőtt csapat kapitánya:

A legfontosabb változás „házon be-
lül”, amit nagy örömmel jelenthetünk 
be, hogy az idei évtől utánpótlás csapa-
tokat is indít az Újhartyáni VSE strand-
labdarúgó szakosztálya! Egyenlőre a 
lehetséges 5 korosztályból 3-at. Jövőre 
pedig szeretnénk mind az 5 korosztályt 
versenyeztetni!

Az U19-es csapatunk az Újhartyán 
VSE nagypályás ifi  csapatára épül!

Az U10-es és az U12-es csapat mag-
ja újhartyáni, környékbeli srácokkal 
megerősítve! Ők május 1.-én kezdték a 
felkészülést. Az edzéseket és az edző-
mérkőzéseket a tiszakécskei strandon 
vezetik a felnőtt csapat játékosai, mi-
vel elég speciális szabályok vannak 
és elsődleges cél ezek megismertetése 
illetve a játék megszerettetése!  Ta-
pasztalatok és visszajelzések alapján 
kijelenthetjük, hogy ezzel nincs gond, 
mert a srácoknak tetszik a strandfoci, 
élvezik a homokban való játékot!

Külön köszönet a szülőknek a támo-
gatásért!

Lauter Balázs az U10 csapatkapi-
tánya:

Nagyon tetszik a strandfoci, ezt az 
egész csapat nevében mondhatom! 
Alig várom, hogy tétmeccsen is játsz-
hassunk! Jó eredményeket szeretnénk 
elérni!

Béki Gábor az U12 kapusa:
Hallottam erről a lehetőségről és 

ki szerettem volna próbálni, mivel itt 
Inárcson nem volt strandfoci. Az edzé-
sek nagyon tetszenek, mert intenzívek 
és sokat lehet tanulni belőlük. Az is 
tetszik, hogy minden edzés után lehet 
fürdeni, mert mindig a strandra visz-
nek bennünket. Nagyon várom a mecs-
cseket, mert úgy érzem, hogy nagyon 
ügyesek vagyunk és úgy gondolom 
hogy sokra vihetjük még ezzel a csa-
pattal és az edzővel.

Molnár Balázs az U19 csapatkapi-
tánya:

Örülök, hogy az Újhartyán VSE le-
hetőséget ad arra, hogy kipróbáljuk 
magunkat strandfociban is! A csapat 
várja már, hogy játszunk és sikereket 
érjünk el! Személy szerint én még nem 

játszottam homo-
kon, de már na-
gyon szeretném 
kipróbálni, hogy 
milyen! Nagy lel-
kesedéssel és aka-
rattal vágunk neki 
ennek a nagysze-
rű lehetőségnek! 
Örömteli, hogy én 
lehetek a csapat-
kapitánya az U19-
es csapatnak!

Fabók Máté a 
felnőtt csapat já-
tékos-edzője:

Felnőtt strandfoci csapatunk meg-
kezdte a felkészülést az idei Nb1-es 
szezonra!

Június 30.-án indul az Strandlabda-
rúgó liga Siófokon. Több újonc csapat 
is igen erős kerettel vág neki a kvali-
fi kációs tornának az első játéknapot 
megelőző hétvégén, hiszen szeretnének 
bekerülni az első osztályba! Az biztos, 
hogy bárki is kerül be a selejtezőről, 
még erősebb lesz a bajnokság színvo-
nala, ez évről-évre így van! Ezért – bár 
a tavalyi szezon jól sikerült – mi is erő-
södtünk létszámban és minőségben is!

Gerstenbrein Gábor a felnőtt csa-
pat kapusa:

A keretünket úgy vélem technikás, 
jól képzett játékosok alkotják. Az egy-
ség szerintem az egyik legjobb a me-
zőnyben, mondhatni baráti a viszony. 
Ennek is köszönhető a tavalyi jó sze-
replésünk. Jómagam már pár éve szere-
pelek a csapatban, de eddig az amatőr 
bajnokság  táborát erősítettük. Az első 
osztályt csak tavaly „ízlelhettük” meg 
és úgy gondolom nem okoztunk csa-
lódást, amit az eredményeink is alátá-
masztottak. Az idei célunk felzárkózni 
a legjobbakhoz. Ehhez idén minden 
feltétel adott. Mind a játékosállomány, 
mind pedig a háttér . Szeretnénk meg-
lepetést okozni!

A felnőtt csapat programja: 
Helyszín: Siófoki Nagystrand, MLSZ 

Beach Aréna

Időpontok: 
I. forduló - 2017.06.30.-07.02.

II.forduló - 2017.07.07-09.
III.forduló - 2017.07.21-23.
IV.forduló - 2017.07.28-30.

Döntő: 2017.08.04-05.
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Út a kettes fogathajtó 
világbajnokság felé 

Hölle Martin fogathajtó világbajnokunk az idei esztendőben 
is sikert sikerre halmoz. Az idei első nemzetközi versenyen, amit 
a hollandiai Exlooban rendeztek március 30. és április 2. között, 
18 hajtó közül az első helyen végzett díjhajtásban. Ez a győzel-

me azért számít különlegesnek, mert 
ebben a számban 31.87 pontot haj-
tott, amely egyedülálló a kettes fo-
gatok között. Első helyen végzett a 
maratonon is, és ezzel az összetett 
eredményhirdetésén a dobogó legfel-
ső fokára állhatott. 

Következő versenye a hollandiai 
Horstban volt 2017. április 20-23. 
között. Kiemelkedő teljesítményével 
37 fogatból a harmadik nap végére az 
első helyen végzett. 

Magyarországon június 1-4. kö-
zött Mélykúton versenyzett, ahol a 
díjhajtás számában Martin ismét az 
első helyen végzett. 

Mindhárom verseny a világkupa 
sorozat része. A pontgyűjtés mellett a cél a szeptemberben Lipicán 
megrendezésre kerülő kettes fogat világbajnokság kvalifi kációjá-
nak megszerzése. 

A következő megmérettetésre augusztus második hetében, a 
hollandiai Beekbergenben kerül sor. Az idei esztendő legfontosabb 
állomása a Kettes fogathajtó világbajnokság. Ezen méltó módon 
szeretné képviselni Magyarországot és Újhartyánt. A válogatott és 
csapattagok névsorát augusztus végén tudják meg a hajtók, ahova 
Martinnak az idei éves nemzetközi eredményei alapján nagy esé-
lye van bekerülni.

T.A.

Amatőr kerékpáros, profi  szinten

Útban a bajnoki cím felé
Kiss Nóra, az újartyáni amatőr terepkerékpáros, 4 évvel ezelőtt 

találkozott a terepkerékpározással. Barátja invitálta először túrára, 
s akkor teljesen beleszeretett a hegyekbe, az erdőbe és a kristály-
tiszta levegőbe.  Először csak kisebb túrák, majd egyre hosszab-
bak követték egymást.  A kerékpározásnak ez a válfaja különösen 
megtetszett neki, hiszen megtanítja a művelőjét a kitartásra és a 
koncentrációra. 

Számos kutatás vizsgálja a sport hatását az emberi szervezetre. 
Egy német kutató szerint a hosszú távú terepkerékpározás az, ami 
a legjobban igénybe veszi az idegrendszert, mert minden méteren 
és pillanatban helyes döntést kell hozni.

Nórának tetszett, élvezte a kihívást.  A kirándulások, a túrák 
lassan versenyekké alakultak. Az extra kitartás elismerésre méltó, 
rendszerint rövidtávokat teljesít, ami 25-40 kilométer közötti távo-
kat jelent, hiszen ezt lehet még külső segítő nélkül is biztonsággal 
teljesíteni. 

Egy-egy versenyre profi  módon készül. Fontos az edzettség, a 
mentális egészség. A fi zikai állóképességét spinning edzéssel és 
országúti kerekezéssel fejleszti. A táplálkozásra is oda kell fi gyel-
nie.  Bár pontosan tudja, hogy lemondásokkal jár a kerékpársport, 
mégis sokat ad számára. A több száz induló a rajtvonalnál, a sze-
szélyes időjárási feltételek, a kihívásokkal teli terep, majd a végén 
a leküzdött akadályok mindenért kárpótolják. 

A pályák vonalvezetése minden viadalon ugyanaz, ám az időjá-
rás könnyen átszabhatja a körülményeket. Míg a terület bejárása-
kor még száraz volt a terep, addig egy esti vihar könnyedén átsza-
badhatja a vonalvezetést, a víz ugyanis gyakran ökölnyi nagyságú 
köveket görgethet egymásra. Az erőpróbák közepette nem elég 
csak a célra gondolnia, komoly a tűréshatárt súroló szintkülönbsé-
geket is le kell küzdenie.  

Mégis újra és újra nekivág a 30-40 km-es távnak. Fontos az 
eredmény is, de a végtelen szabadság, amit ilyenkor érez, semmi-
vel sem cserélhető fel. 

A ma már profi  módon kerekező amatőr versenyző a magyar 
bajnokságban komoly eredményeket tudhat magáénak. Az idei 
eredményei alapján a cél a dobogó legmagasabb foka, a bajnoki 
cím elnyerése.

T.A.
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Húsz éves a Presso Band zenekar
Lang Erikkel beszélgetek, a zenekar alapító vezetőjével. 

Szívesen vállaltam, hiszen „felnövésük, naggyá válásuk” té-
nyében, de a városi fúvószenekarban való részvételük moz-
gatásában ma is aktívan részt vállalok. Bár szinte mindent 
tudok róluk, mégis bibliográfi át készítettem eddigi tevékeny-
ségükről. Nem volt nehéz, mert rengeteg anyag olvasható 
a Presso Bandról a világhálón. A zenekar megalakulásának 
tízedik évfordulójára készült összefoglalóban tények fogal-
mazódtak meg az együttesről, ezekből idézek Lang Eriknek, 
és várok választ: hogyan alakult azóta a zenekar élete, mi 
történt a második évtizedben?

„…a zenekar résztvevője a közösségi rendezvényeknek, 
…színvonalas élő zenéjükkel, helyben, a településen tudták 
tartani a falu fi atalságát, a nagytöbbség nem járt el másho-
vá, hanem helyben kereste az alkalmat, hol bálozhat együtt 
a zenekarral”

Lang Erik:
A zenekar éves munkája, elfoglaltsága manapság a követ-

kezőképpen zajlik: áprilistól október végéig sok az esküvők-
re való felkérés, hartyáni búcsú utántól a következő év Hús-
vétig viszont inkább bálokat játszunk. Sok bált játszottunk a 
Faluközpont rendezvénytermében, ez sajnos manapság nem 
működik. Azóta Újhartyánban a Városnap és a Hartyánfeszt 
rendezvény ad fellépési lehetőséget, illetőleg a sváb rendez-
vények. Nyaranta több alkalommal játszunk az egész dabasi 
régió fi atalságát érintő Gyóni strandbálon. 

Van e változás a zenekar tagsága személyében a kezde-
tekhez képest?

Erik: 
A kezdet négy fővel indult, az alapító tagok Kiss Zoltán, 

Fajt Zsolt, Lauter Krisztián és jó magam voltunk. Később 
csatlakozott Vajda Ferenc, Stégner Tamás és Serfel Attila fú-
vós hangszereken, azóta Vajda Feri szintetizátoron is játszik. 

A lakodalmas utcai meneteken és a sváb műsorokban velünk 
zenél Serfel Gábor tubán. Lauter Krisztián néhány év óta 
a Sváb Parti zenekar tagja. Kovács Nándor pedig időnkét 
beszáll basszusgitárral, illetve a Presso Band „alvállalkozá-
sa”, a Blues Archive zenekar tagja. A zenekarunk tagjaként 
tartottuk mindig is számon az énekes lányokat, az első tíz 
évben Somogyvári Edit, később Kiss Enikő, most pedig Ná-
das Barbara énekes is tagunk.

„Mostani repertoárjukban szívesen dogoznak fel a nagy 
magyar elődöktől számokat, de a régi négy tagú felállásban 
is játszanak…”

Erik:
 Minden új megjelenő slágergyanús nótára felfi gyelünk, 

rengeteg a modern elektronikus zene, nem is lehet mindent 
a fúvósokkal vegyített csapattal eljátszani. Egyébként a régi 
nagyslágereket, ha játsszuk, ugyanúgy kedvelik, buliznak 

rá, tehát érdemes a repertoárunkban 
tartani. Az igazán régi, a 60-as, 
70—es évek rock és blues számait 
pedig legtöbbször a Blues Archive 
zenekarban játsszuk el. 

„A közelmúltban a KÓTA dabasi 
régióban megrendezett országos 
népzenei találkozón – népzene – 
kategóriában arany fokozatú mi-
nősítést értek el Német Nemzetiségi 
Ifjúsági Fúvószenekar Újhartyán 
néven…”

Erik:
Köszönöm a kérdést, örülök, 

hogy erről is beszélhetek. Tehát, a 
Presso Band zenekarnak önálló né-
met nemzetiségi, azaz sváb műsora 
van, több sváb lakodalomban ze-
nélünk évente. Legutóbb az elmúlt 
év karácsonyán játszottunk egy 
elő-szilveszteri bulit a Sváb Parti 
zenekarral közösen, ami országos 

rangú német nemzetiségi rendezvény volt. Ezen kívül min-
den tagunk játszik az Újhartyáni Fúvószenekarban, akikkel 
idén márciusban rögzítettünk közösen CD felvételt „Auf der 
Vogelwiese” címmel. A sváb lemezbemutatóra várhatóan a 
Hartyánfeszt rendezvény környékén kerül sor. 

Erik! - A húsz éves jubileumi koncert előtt készített ve-
letek riportot a MAG televízió. Ott azt mondtad, ha még 
bő tíz évet közösen zenéltek, akkor elégedett leszel. Én azt 
gondolom, hogy a közönség, aki szeret titeket, az nem lesz 
elégedett. Újhartyán közösségi élete, színtere, ahol évenként  
számtalanszor előfordultok, szintén számít rátok. És én ma-
gam, aki már a négy X-en túlvagyok a zenei közéletben, 
magam is azt kívánom, legyen az elmúlt húsz év után még 
legalább húsz!

Akkor hát, legyen! – mondja Lang Erik, a Presso Band 
zenekar vezetője.

 LA (Fotó: KATKA)
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Újhartyáni óvodások és kisiskolások vidám nyárköszöntő buborékfújást tartottak a hartyáni Béla gödörben. Peda-
gógusaik vezényletére egyszerre szállt fel több száz szappanbuborék a nyári égboltra, mintegy hirdetve a közelgő 
vakáció kezdetét.

Vidám vakáció  köszöntő buborékfújás

Gratulálunk Újhartyán szülöttének,  Márton Fanninak a „Ma-
gyarország Szépe” országos versenyen elért előkelő helyezéséhez. 
/-sz-. /               (Fotó: via internet - facebook)

KISMAMA TORNA
Újhartyán 2017

A torna úgy van összerakva, hogy a gyakorlatok egyszerű-
ek, különleges eszközt nem igényelnek, így a résztvevő höl-
gyek aztán maguk, otthon is tudják végezni.

Kismamáknak a 12. héttől javasolt.
Maga a torna mérsékelt intenzitású, 40 perces gyakorlat-

sor, bemelegítéssel, nyújtással, majd egy-egy témáról közösen 
beszélgetés. A gyakorlatokhoz rövid jegyzet, hogy az otthoni 
torna alól semmi kibúvó se legyen. :) Zene lesz a háttérben, de 
nem kell a zene ütemére mozogni, koreográfi a sem lesz.

Mind a 4 alkalommal teljes testes edzést végzünk, csak min-
den alkalommal picit variálva, nehezítve és más testrészekre 
koncentrálunk jobban, mindezt a sajátos anatómiai és fi zioló-
giai szükségleteknek megfelelően, de egyik alkalommal sem 
hagyunk ki izomcsoportokat.

Javasolt felszerelés: kényelmes ruha, törölköző, víz, 2db fél 
literes palack (polifoam, tatami a helyszínen lesz)

Tematika:
Helyes testtartás, hát izomzata

Mennyi mozgás fér bele?
Várandósság alatti kcal szükséglet

Élelmiszerhigiéne
Lábak és a popó

Székrekedés
Gesztációs diabétesz

Karok, mellizom
Zöldségek

Vízvisszatartás
Probiotikumok
Medence, törzs

Mozgás szülés után
Táplálkozás szoptatás alatt

4 alkalom díja összesen:
4-5 jelentkező esetén  15.000 Ft/fő, 
6 vagy több résztvevő 10 ezer Ft/fő.

Jelentkezési határidő: július 7.
A tanfolyamot Újhartyánon tartjuk majd szombatonként 

délután 4 órai kezdéssel.
Jelentkezés miatt, vagy bővebb információért hívd: 

Kun Lindát,  elérhetősége: 0630/410-1889
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1000/200 Mbit/s kínált sebesség, 300/50 Mbit/s garantált sebesség meghatározott szolgáltatási területen.

telekom.hu/gigabit
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