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Békés, Áldott Karácsonyt és Boldog Új Esztendôt
kívánunk minden kedves olvasónknak!
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Karácsonyi ünnepi
miserend

December 24 Karácsony elôesti mise
17 óra
Éjféli mise 24 óra

December 25 Nagykarácsony 
ünnepi mise 10 óra

December 26 Nagykarácsonyi ünnepi 
mise 10 óra

December 31 Év végi hálaadó mise
17 óra

Január 1 Újévi szentmise 10 óra
Január 6 Vízkereszt ünnepe 17 óra

Az
advent szó jelentése „eljövetel”. A latin
„adventus Domini” kifejezésbôl szárma-
zik, ami annyit tesz: „az Úr eljövete-

le”.[3] A karácsonyt megelôzô várakozás az eljövetelben
éri el jutalmát. Régebben egyes vidékeken „kisböjtnek”
nevezték ezt az idôszakot.

A katolikus egyházban advent liturgikus színe a lila,
mely a bûnbánatot, a szent fegyelmet és összeszedettsé-
get jelképezi. Advent harmadik vasárnapján, örömvasár-
napon (gaudete vasárnap) az Úr eljövetelének közelsé-
gét ünneplik; e nap liturgikus színe legtöbb helyen a ró-
zsaszín. Az egész idôszakban dísztelen a templomi oltár,
az orgona szerepe pedig az énekek kíséretére korlátozó-
dik.[3]

Minden gyertya szimbolizál egy fogalmat: 1. hit, 2.
remény, 3. öröm, 4. szeretet. A gyertyák egyben a katoli-
kus szimbolika szerint egy-egy személyre vagy közös-
ségre is utalnak.

Adventi programok 
Újhartyánban 2016

November 27 Elsô vasárnap

Adventi koszorú kihelyezése a Grassalkovich téren –
Nagycsaládosok Újhartyáni Egyesülete

December 3 Második szombat

8 – 12 Bagolyfészek Kézmûvesház: 
quilling hópelyhek készítése

13 – 18 Bagolyfészek Kézmûvesház 
– Tájház pince: tea, forralt bor, sváb

kemencés vendéglátás – vendéglátók
a Nagycsaládosok, Nyugdíjasok,
Sváb Kemencések

16,00 Mikulás napi gyermekprogram 
– gyermekszínház 
„Honnan jön a Mikulás” címmel

December 10 Harmadik szombat

14 – 18 Bagolyfészek Kézmûvesházban 
– Nagycsaládosok Újhartyáni 
Egyesülete – Adventi nyílt nap 
– tea, mézeskalácssütés

18.00 Hartyáni Sváb Fiatalok Betlehemes 
játéka német nyelven

December 11 Harmadik vasárnap

16.00 Adventi koncert a templomban 
– Újhartyáni zenészek, énekesek 
közremûködésével

December 17 Negyedik szombat

8 – 12 Bagolyfészek Kézmûvesház: 
mézeskalács készítés

Újhartyán Város Önkormányzata
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Tisztelt Újhartyániak!

Újhartyán Város Önkormányzata nevében sok szere-
tettel köszöntök mindenkit az ünnepek alkalmából. Az
újév végén bizonyára sokan visszatekintenek a mögöt-
tünk hagyott óévre, valamint gondolato-
kat, vágyakat, elképzeléseket fogalmaz-
nak meg a jövôre nézve. 

A várost irányító önkormányzat tény-
kedése szempontjából engedjék meg,
hogy Én is visszatekintsek.

Ha röviden és tömören szeretném jel-
lemezni 2016. esztendejét, akkor úgy fo-
galmazhatunk, hogy az eltelt 365 nap a
békés, nyugodt építkezés éve volt. Az önkormányzati
mûködés tekintetében úgy gondolom, szerénytelenség
nélkül állíthatjuk, hogy mind a jogszabályokban elôírt,
mind az önként vállalt feladatainkat megfelelôen el tud-
tuk látni úgy, hogy a különbözô önkormányzati szolgál-
tatások tekintetében feladatcsökkenés nem volt, sôt bô-
vítettük a tevékenységi kört. Tovább folytattuk a gazda-
sági programban meghatározottak szerint az önkor-
mányzati fejlesztéseket. Ha tágabb értelemben vesszük
górcsô alá a 2016-os évet, akkor úgy gondolom, hogy
nem lehet okunk panaszra, hiszen elkerültek bennünket
természeti katasztrófák, az Európa-szerte begyûrûzô
migrációs válság hatásai közvetlenül nálunk nem csa-
pódtak le, az országos gazdasági mutatók erôsödése
együtt járt a reálbérek, a nyugdíjak, azaz a fizetôképes
kereslet erôsödésével is. Ezek az ünnepi percek alkalma-
sak arra, hogy a Képviselô-testület nevében köszönetün-
ket fejezzük ki azoknak, akik hozzájárultak Újhartyán
gazdasági, társadalmi, infrastrukturális fejlôdéséhez, ki-
ki képessége és tudása szerint. 

Kívánok mindenkinek sok sikert, erôt, kitartást és ter-
mészetesen Békés Karácsonyt és Boldog Új Esztendôt! 

Schulcz József

polgármester

Kedves Barátaim!

Az év végéhez közeledvén mindannyian számot ve-
tünk az elmúlt esztendô történéseivel. 

Ahogy egyéni életünket átgondoljuk, úgy a szûkebb
környezetünk, településünk gondjai és
megoldott problémái, közös sikereink is
eszünkbe jutnak. Örömmel tölt el, hogy
Újhartyán város idén is sikeres évet zárt,
a település fejlôdése biztosított és folya-
matos volt.

A térség országgyûlési képviselôje-
ként az új esztendôben is minden lehe-
tôségemmel segíteni fogom a további

elôrehaladást és bízom benne, hogy együtt még több jót
tudunk tenni településükért. 

Újhartyán város minden lakójának áldott, szeretettel-
jes, békés karácsonyi ünnepeket és eredményekben gaz-
dag, boldog új esztendôt kívánok! 

Pogácsás Tibor

országgyûlési képviselô

Önkormányzati Államtitkár

ÜNNEPI KÖSZÖNTÔ
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Újhartyán Város Önkormányzat Képviselôtestülete 2016.
évben az elôzô újság megjelenésétôl 2 alkalommal ülésezett, és
az alábbi döntések születtek: 

2016. október 18-án:
– a képviselô-testület önkormányzati rendeletben szabályoz-

ta a szociális célú tûzifa juttatást
– az önkormányzat úgy döntött, hogy pályázatot nyújt be a

VP6-7.2.1-7.4.1.3-16 Helyi termékértékesítést szolgáló piacok
infrastrukturális fejlesztése” címû pályázatra. Az ehhez szüksé-
ges építési engedélyes tervek elkészítésével megbízza Surman
Bálint (2367 Újhartyán, Malom u. 32/a.) tervezôt. A pályázat
helyszínéül a 126, hrsz-ú területet jelöli ki (Grassalkovich tér).

– az önkormányzat úgy döntött, hogy a Hôsök tere 11. számú
saját tulajdonú ingatlant felújítja az elôterjesztés szerint, és erre
vonatkozó szerzôdéskötéssel megbízza a polgármestert az ár-
ajánlat alapján. A szükséges pénzügyi fedezetet a 2017. évi
költségvetésében biztosítja.

– az önkormányzat úgy döntött, hogy a Presszó téren lévô
pincét felújíttatja az elôterjesztés szerint, összesen 3.289.788 Ft
+ 27%-os ÁFA (888.242.-) = Bruttó 4.178.030 Ft-ért, és erre
vonatkozó szerzôdéskötéssel megbízza a polgármestert az ár-
ajánlatok alapján. A szükséges pénzügyi fedezetet a 2017. évi
költségvetésében biztosítja.

– az önkormányzat úgy döntött, hogy a beterjesztetett sport-
menedzseri beszámolót az Újhartyáni Városi Sportegyesület ré-
szérôl elfogadja.

– az önkormányzat úgy döntött, hogy az elôterjesztés szerint
együttmûködési megállapodást köt a Pest Megyei Rendôr-
fôkapitánysággal a közterület-felügyelôk és a Városunkban
szolgálatot teljesítô Körzeti Megbízott (illetve már rendôr)
munkájának segítésére, feladatellátásuk összehangolására. 

– az önkormányzat úgy döntött, hogy a beterjesztetett Újhar-
tyán Turisztikai stratégiát elfogadja. (www.ujhartyan.hu honla-
pon megtekinthetô teljes terjedelemben)

– az önkormányzat úgy döntött, hogy a Gödör villamos ener-
gia ellátásának és a szükséges közvilágítás bôvítésének tervezé-
sével megbízza a Kisduna-Vill Építôipari és Szolgáltató Kft-t.

– az önkormányzat úgy döntött, az úgy döntött, hogy a Ma-
gyarországi Németek Országos Önkormányzata Ifjúsági Bizott-
ságának 2016. november 4-6 konferenciájának a helyszíne az
Újhartyáni Faluközpont legyen.

– az önkormányzat úgy döntött, hogy a Magyarországi Né-
met Fiatalok Közösségének2016. december 29-én Újhartyán-
ban megrendezésre kerülô elô szilveszteri báljának helyszíne-
ként a Faluközpontot engedélyezi.

– az önkormányzat úgy döntött, hogy a Hartyáni Sváb Fiata-
lok Baráti Köre Egyesület részére a 2016. december 29-én

megrendezésre kerülô Elô szilveszteri Bál megrendezéséhez
150.000 Ft vissza nem térítendô támogatást nyújt. Az összeg ki-
fizetését a 2016. évi költségvetésben a Civil szervezetek mûkö-
dési támogatása jogcímen megtervezett összegbôl biztosítja. 

– az önkormányzat úgy döntött, Újhartyán három helyszíné-
re Presszó tér, Faluközpont és Grassalkoch térre megrendeli a
Berotel Networks Kft-tôl az adott árajánlatuk alapján a vezeték
nélküli internetes Wifi hotspot hozzáférést.

– az önkormányzat úgy döntött, árajánlatot kér az Újhartyáni
Weboldal felújítására és ezzel együtt a városi mobil applikáció
bevezetésére.

2016. november 22-én:
– az önkormányzat úgy döntött, hogy 2017 január 1-tôl a tör-

vényi elôírások szerint ,,Mini bölcsôdét” fog mûködtetni, mint
külön intézményt, melynek csoport létszám:max. 8 gyermek le-
het a jelenleg is mûködô „gyermekvár” óvodában.

– a képviselô testület meghatározta a 2017. évi belsô ellenôri
feladatokat, amely: 1.) Helyi adóellenôrzés, 2.) Újhartyáni Né-
met Nemzetiségi Általános Iskola és „Gyermekvár” Német
Nemzetiségi Óvoda létszám és bérgazdálkodásának ellenôrzé-
se, 3.) „Háziorvosi ügyelet” Intézményfenntartó Önkormányza-
ti Társulás gazdálkodásának ellenôrzése. A belsô ellenôri fel-
adatokkal megbízza a Trendinveszt Kft-t.

– az önkormányzat a jegyzô helyi vállalkozók adóhátralékai-
ról szóló tájékoztatóját elfogadta.

– az önkormányzat úgy döntött, hogy a helyi adók mértékén
nem változtat.

– az önkormányzat úgy döntött, hogy hely ad a Nagycsalá-
dosok bejegyzett Egyesület adventi koszorú állítási ünnepség-
gel kapcsolatos, valamint szintén ehhez az ünnepséghez csatla-
kozva a Sváb Kemencések Hagyományôrzô Gasztronómiai
Egyesület kérelmüknek, és a Civil alapból 170.000 és 100.000
Ft ot biztosít.

– a képviselô-testület elfogadta a polgármester év végi költ-
ségvetési tájékoztatóját. 

– a képviselô-testület elfogadta a Német Nemzetiségi Önkor-
mányzat 2016. évi tevékenységérôl szóló beszámolóját.

- az önkormányzat úgy döntött, hogy a DAKÖV Kft-be fel-
ügyelô bizottsági tagnak Schulcz Józsefet jelöli.

– az önkormányzat úgy döntött, hogy a Civil alapból
50.000.-Ft ot biztosít Újhartyán - Hernád - Pusztavacs - Újlen-
gyel – Újhartyán útvonal teljesítmény túrára megszervezéséhez
Vizsla túra újhartyáni szervezôinek.

– az önkormányzat úgy döntött, hogy ebben az évben is a 70
év feletti és a nagycsaládosok karácsonyi csomagot kapnak
ajándékba az önkormányzattól. 

Schulcz József polgármester

BETEKINTÉS A KÉPVISELÔ-TESTÜLET MUNKÁJÁBA

AAAAzzzz     úúúújjjj     PPPPrrrreeeesssssssszzzzóóóó    ttttéééérrrr
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Az Újhartyáni Önkéntes Mentôcso-
port – több környékbeli település
mentôcsoportjaival együtt – gyakorlati
felkészítésen vett részt Táborfalván
2016. szeptember 14-én a volt orosz bá-
zison. Nem összekeverendô ezen
Mentôcsoport a Mentôszolgálattal, mert
a Mentôcsoport tevékenysége kiterjed:
katasztrófa védelemre, tûzoltásra vagy a
településen elôforduló bárminemû ve-
szély elhárításra. A szituációs gyakorlat
szerint az objektum területén lévô Szá-
zad épület pincéjében tûz keletkezett,
ami feljutott az épület emeleteire és a
tetôre is, ahol egy ember bent rekedt. A
honvédségi tûzoltó raj a riasztás vétele
után 4 perccel megkezdte az épületben
lévô sérült személy felkutatását és ki-
mentését. A viharos idôjárás következté-

ben a tûz gyorsan terjedt, ezért szüksé-
ges volt a Dabasi Hivatásos Tûzoltóság
riasztására. A tûzoltás ezután együttesen
folytatódott. A honvédségi tûzoltók a
fôbejáraton keresztül, a HTP állománya
pedig az emeleti ablakon történô beju-
tással végezte a munkáját. 1 sérültet ta-
láltak az épületben, akit biztonságos
helyre szállítottak. A tûz átterjedt a kör-
nyezô bozótos területre is, ahol szemta-
nú szerint egy család kirándult. A több
hektáros helyszín átvizsgálásához szük-
ség volt a környezô településeken lévô
önkéntes mentôcsoportok segítségére.
Irányításukra megalakult az operatív
törzs Tóth László tûzoltó alezredes a
Monori Katasztrófavédelmi Kirendelt-
ség tûzoltósági felügyelôje, Vad Tibor
tûzoltó ôrnagy a Dabasi Hivatásos tûzol-

tóság parancsnoka és Válent István
zászlós az MH ARB Bázisparancsnok-
ság Létesítményi tûzoltóságának pa-
rancsnoka vezetésével. Utasították a Da-
bas Járási Mentôcsoport légi felderítô
részlegét a terület átvizsgálására. A sár-
kányrepülôvel rövid idô alatt meghatá-
rozták a család helyzetét és a 6 település
mentôcsoportja csatárláncot alkotva el-
kezdte a kijelölt terület beazonosítását.

A gyakorlat nagyon látványos, hasz-
nos és kellemes élmény volt számunkra.
Ezúton köszönjük a lehetôséget a szer-
vezôknek! Az Újhartyáni mentôcsoport
2015-ben alakult. Tagjai: Válent István ,
Kleineisel József, Fajth Gábor, Egyed
Balázs, Cserna Endre, Slonszki Ferenc. 

LÁD

Rendôrségi tájékoztató!

Az idényjellegû bûncselekmények körébe tartozik a tûzifa el-
adáshoz kapcsolódó csalás. Jellemzôen utcai árusok, vagy szóróa-
nyagokon történô hirdetés útján jelentkeznek az olcsó tüzelôt kíná-
ló, alapvetôen csalásra szakosodott bûnözôk. Fôleg az idôs, egyedül
élô emberekhez kopogtatnak be, és viszonylag olcsón kínálnak tûzi-
fát. Alapesetben sokkal kevesebb, vagy nem olyan minôségû tüzelôt
rakodnak le, mint amiben megegyeznek. Az okozott kár többszáze-
zer forint is lehet. Több esetben, amíg a sértettet az egyik ilyen al-
kalmi árus lefoglalja, a figyelmét eltereli, a másik besurran a lakás-
ba és ékszert, készpénzt, egyéb értékes tárgyakat tulajdonít el.

Hogyan lehet védekezni?
– Ne vásároljon utcai árustól, vagy ha mégis, úgy a gépkocsijuk

rendszámát jegyezzék fel. 
– Kérjen számlát
– Ragaszkodjon a hivatalos mérlegeléshez
– Egyedül ne vásároljon, kérjen meg fiatalabb szomszédot, hoz-

zátartozót
– Amennyiben idôs, akkor bízza fiatalabb hozzátartozóra a tü-

zelôvásárlást
– Hivatalos TÜZÉP teleprôl vásároljon
– Otthon ne tartson nagyobb összegû készpénzt
Az elmúlt idôszakban egyre inkább elterjedt az un. „unokázós

csalás ” bûncselekmény:

Az elkövetôkre jellemzô, hogy a késô esti órákban, vagy éjsza-
ka, általában vezetékes telefonon felhívja az idôs embereket. A hí-
vó szinte minden esetben unokának kiadva magát, valamilyen
nagy bajra hivatkozva – baleset, hirtelen kiadás, rendôrségi el-
lenôrzés stb – nagyobb összegû pénzt kér. Elmondja, hogy a tele-
fonja elromlott, és egy barátja telefonjáról hívja, ezért nem lehet ôt
visszahívni, a pénzért pedig elküld valakit, akinek adja oda a kért
összeget. Ez esetenként több millió forint is lehet, amennyit a sér-
tett otthon tart, errôl a csalók ki is faggatják a sértettet. Azt ígérik,
hogy már másnap, amint kinyit a bank, visszaadja a pénzt.

Hogyan lehet védekezni?
– Soha ne adjon oda pénzt idegennek.!
– Amennyiben késô éjjel telefonálnak, hívja azonnal a 112- se-

gélykérô telefonszámot!
Egyéb telefonnal kapcsolatos bûncselekmények, amelyek szin-

tén jellemzôek az elmúlt idôszakban. 
Az ismeretlen elkövetô telefonon közli, hogy számla tartozása

van, amelyet SMS útján lehet rendezni. Kéri, hogy a felhívott írjon
SMS-t, és megad hozzá több kódszámot. Ha a sértett ezt a kódszá-
mot elküldi, akkor azzal feltölti a csaló telefonkártyáját.

Egy további elkövetési módszer, amikor a felhívott személlyel
közlik, hogy nagyobb összegû nyereményt nyert, amit úgy kap
meg, ha vásárol bizonyos összegért telefonos feltöltô kártyát, majd
a vásárlást követôen annak kódszámát a megadott telefonszámra
bediktálja. Ezzel is a csaló telefonját tölti fel, de az ígért nyere-
ményt soha nem fogja megkapni.

Újhartyáni Önkéntes Mentôcsoport

Idény jellegû (téli) bûncselekményeket hogyan elôzhetjük meg?
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A kéményseprôipari tevékenységrôl szóló törvény adta fel-
hatalmazás alapján a hivatásos katasztrófavédelmi szervezet
szakemberei a fûtési szezon kezdete elôtt piacfelügyeleti el-
lenôrzések során vizsgálták: megfelelô-e a szén-monoxid-érzé-
kelôk forgalmazása. Ezek során négy gyártó tíz terméktípusával
találkoztak, a fogyasztóvédelem korábbi minôségi vizsgálatain
mindegyik berendezés megfelelô értékelést kapott, vagyis sze-
repel az úgynevezett „pozitív listán.” 

A nyitott égésterû tüzelôberendezések üzemeltetése során
keletkezô szén-monoxid érzékelésére szolgáló készülékekkel
kapcsolatos piacfelügyeleti hatósági feladatok nyáron kerültek
át a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságtól a katasztrófavéde-
lemhez. 

Az ôszi kampány során a katasztrófavédelmi kirendeltségek
harmincegy hatósági ellenôrzés keretében ötvennégy terméknél
vizsgálták meg, hogy a berendezés forgalmazása megfelel-e az
elôírásoknak. Az ellenôrök egyebek mellett áttekintették, hogy
az adott termék rendelkezik-e a mûszaki alkalmasságát bizonyí-
tó tanúsítványokkal, szerepel-e a fogyasztóvédelem – akár po-
zitív, akár negatív – listáján. A szakemberek a kontrollok során
négy gyártó tíz terméktípusával találkoztak, ismeretlen készü-

lék nem akadt a kezükbe, vagyis valamennyi vizsgált termék
átesett korábban a fogyasztóvédelem mûszaki megfelelôségi el-
lenôrzésén. A szeptemberi akcióban szemlézett mindegyik be-
rendezés szerepelt a korábban említett pozitív listán, vagyis a
mûködés közben elvégzett vizsgálatok szerint megfelel az elvá-
rásoknak. 

A vonatkozó elôírásoknak meg nem felelô termékek eseté-
ben a jogszabályok alapján eljáró piacfelügyeleti hatóság – júli-
us óta ez a katasztrófavédelem – elôtt több lehetôség áll. Ap-
róbb szabálytalanságok esetén a feltárt hibák, hiányosságok
megszüntetésére kötelezheti a forgalmazót, vagy a jogszerû ál-
lapot helyreállításáig feltételhez kötheti vagy megtilthatja a ter-
mék forgalmazását. Súlyosabb hibák esetén a hatóság megtilt-
hatja a forgalmazást, elrendelheti a már forgalmazott termékek
visszahívását, és piacfelügyeleti bírságot szabhat ki.

A szén-monoxid-érzékelôk – a Nemzeti Fogyasztóvédelmi
Hatóság által elvégzett laboratóriumi tesztek alapján összeállí-
tott – pozitív és negatív listája itt olvasható, vagy elérhetô a
Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Fôigazgató-
ság weboldalán. 

Forrás: www.katasztrofavedelem.hu GFG

Téli tüzelés veszélyei
Országos Katasztrófavédelmi Fôigazgatóság 

tájékoztatója

Október 15-vel megkezdôdik a hivatalos fûtési szezon. A ta-
pasztalatok azt mutatják, hogy sokan a hûvösebb idô beköszön-
tével nem várják meg a szezon kezdetét, esténként felfûtik a la-
kásaikat. A háztartások zömében vegyes tüzelésû kazánt hasz-
nálnak. Önmagában ez nem okozhatna gondot, ha mindenki a
megfelelô karbantartást követôen és rendeltetésszerûen alkal-
mazná ezen eszközöket. 

Felrobbant egy vegyes tüzelésû kazán egy családi ház pincé-
jében Albertirsán a Kolozsvári utcában, szeptember 22-én kora
délutáni órákban. A felhasadt kazán mellett tartózkodó két em-
ber a kiáramló forró víz miatt égési sérüléseket szenvedett, ôket
a mentôk kórházba szállították. A ceglédi hivatásos tûzoltók a
helyiséget átvizsgálták – abban kár nem keletkezett -, valamint
a még izzó parazsat a kazánból eltávolították. Ilyen ehhez ha-
sonló híreket gyakran olvashatunk, hallhatunk a különbözô mé-
diumokban. A káresemények megelôzése érdekében nem árt, ha
tudjuk, hogy miért következnek be robbanások és mit tehetünk
annak érdekében, hogy a baj nem következzen be. A legtöbb
robbanás a kazánok helytelen használatából erednek, hiszen a
tulajdonosok nem mindig megfelelôen üzemeltetik az eszközö-
ket. Sok esetben a mûszaki állapotuk sem a legmegfelelôbb, és
gyakran túlfûtik a szerkezeteket, ami már nem képes megbir-
kózni a megemelkedett nyomással. Egyéb okok is közrejátsz-
hatnak a kazánok robbanásában, mint például egy esetleges
áramszünet, aminek hatására leáll a keringetô szivattyú. A mo-
dern kazánoknál ez ma már nem jelenthet gondot, hiszen egy
túlnyomást szabályozó szelep biztosítani tudja az állandó és
megfelelô üzemi nyomást. 

Fontos, hogy minden begyújtás elôtt gyôzôdjön meg arról,
hogy a tüzeléstechnikai berendezés és a fûtési rendszer az elôírt
mértékig fel legyen töltve vízzel. 

A csapok, szelepek és egyéb nyitó-záró szerelvények, nyi-
tott, illetve az üzemeltetésnek megfelelô állásban legyenek.

Szivattyús fûtés esetén gyôzôdjön meg a szivattyú zavartalan
mûködésérôl és megfelelô áramellátásról. 

Ellenôrizze a termosztát helyes beállítását, a kondenzáció és
ezzel együtt járó kátrányosodás, illetve az ebbôl eredô fokozott
mértékû korrózió elkerülése érdekében. 

A robbanásokat többnyire emberi mulasztás okozza, így a
balesetek megelôzése érdekében kiemelt figyelmet kell fordíta-
ni az alapvetô szabályok betartására

GFG

Szén-monoxid-érzékelôk – Nem elég, ha jól mûködik, 
a megfelelô típus forgalmazása is fontos!
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Újhartyán nyerte a Virágos 
Magyarország versenyben 
a régió Arany Rózsa díját 

Az idén 21. alkalommal kiírt Virágos Magyarországért
Környezetszépítô Verseny országos díjátadóját Kaposváron a
Szivárvány Kultúrpalotában rendezték. A megméretésre 283
hazai település nevezett, közülük 102 vezetôje vehetett át va-
lamilyen elismerést. 

Egy település akkor lehet sikeres, ha az ott élôk büszkék rá,
hol laknak, ha kialakul egyfajta lokálpatriotizmus, s ehhez
nagyban hozzájárul egy ilyen mozgalom – mondta kö-
szöntôbeszédében Szita Károly Kaposvár polgármester. Ez a
verseny nem arról szól, hány virágpalántát ültet ki valaki, hi-
szen ez csak pénzkérdés, sokkal inkább, hogy jó legyen vala-
hol élni, hogy megmutassa egy közösség, hogyan tudja óvni-
kímélni a környezetét, hogyan használják a megújuló energiá-

kat, hogy jó a levegô. Újhartyán a Virágos Magyarországért
Szervezô Bizottságának a legmagasabb díját, az Arany Rózsa-
díjat kapta meg. Ezt a díjat régiónként egy településnek ítélték
oda, tehát összesen hét került átadásra az egész országban.

A díj magába foglalja Újhartyán lakosságának példaértékû
közösségi részvételét a környezetszépítésben, a virágosítás-

ban, a környezetvédelemmel kapcsolatos beruházások megva-
lósítását, a környezeti nevelés, oktatás területén végzett tevé-
kenységet, a klímatudatos közterület-fejlesztést és az alterna-

tív energiatermelést és felhasználást, valamint a fenntartható-
ságot segítô tevékenységet.

T.A.

Pest megyében az idén a 
Nemzetiségekért díjat a 25 éves
Hercel Tánccsoport vehette át

Pest-Pilis-Solt vármegye 353 évvel ezelôtt, 1659. december
4-én jött létre. Pest Megye Közgyûlése 1999-ben ezt az évfor-
dulót Megyenappá nyilvánította, mely alkalomból évente ün-
nepi közgyûlésen díjazzák a megyében közmûvelôdés, tudo-

mány, kultúra, építészet, környezetvédelem, közbiztonság és
társadalmi összetartozás érdekében tett erôfeszítéseket.

Az idei Megyenapon a Nemzetiségekért Díjat a 25 éves ju-
bileumát ünneplô Hercel Tánccsoport vehette át. 

A méltatásban a következô hangzott el:
Az együttes 1991-ben alakult. Az élet különbözô területérôl

érkezô, különbözô korú embereket a tánc szeretete fûzte
össze. A jó hangulatú próbákat fellépések követték. Hosszú
lenne felsorolni mindazokat a helyszíneket, ahol az együttes
az elmúlt 25 évben megfordult. Több németországi, szlovákiai
és erdélyi fellépés mellett, a 2000-es hannoveri expon történô
szereplésre a legbüszkébbek, ahol a magyarországi német
nemzetiséget képviselték a magyar pavilonban. Negyedszázad
alatt az együttes igazi közösséggé kovácsolódott. Komoly
kapcsolatokat építettek ki a magyarországi német nemzetiségi,
valamint a környezô települések hagyományôrzô csoportjai-
val. A tánc mellett fokozatosan bekapcsolódtak a civil szerve-
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zeti munkába is. Azt vallják, hogy hagyományaik csak akkor
maradhatnak meg, ha megélik ôket! Éppen ezért hagyomá-
nyos disznóvágásokat, a fiatalok számára sütôtáborokat szer-
veznek. Állandó segítôi és résztvevôi az óvodai és az iskolai
hagyományôrzô programoknak. Kutatják és megörökítik Új-
hartyán népszokásait, vallási és kulturális hagyományait. A
város 2011-ben „Újhartyánért” díjjal ismerte el az együttes
munkáját. A méltatásban ekkor ezt írták: Az ilyen közösség
megszületik, majd felnô és kiteljesedik; de mûvi úton nem le-
het létrehozni. Olyat nem, ami identitást teremt, azonosságot,
évekre szóló elkötelezettséget; ami képes hidat építeni az em-
berek, a múlt, a jelen és a jövô között.

T.A.

Európai Vidékfejlesztési 
Konferencia 

– LINC 2016 EVENT – Dabas

2016. szeptember 26-29-ig került megrendezésre a LINC
konferencia, ahol Újhartyán is képviselhette magát. A LINC
konferencia minden éven 2010. óta Európa más és más orszá-
gaiban kerül megrendezésre. A rendezvény fôvédnöke Áder
János Köztársasági Elnök Úr volt. Az idei LINC EVENT 273
regisztrált külföldi résztvevô, 15 meghívott szakmai partner
részvételével zajlott.

Ahogy a konferencián is elhangzott, az igazán jó nemzetkö-
zi együttmûködések csak az együttmûködô partnerek szem-
élyes benyomásai alapján indíthatók el, szükséges, hogy le-
gyen saját tapasztalatunk a nemzetközi partner munkájáról,
hozzáállásáról, munkamódszereirôl. A LINC konferencia le-
hetôséget biztosított arra, hogy számos hazai LEADER Egye-
sülettel és külföldi LEADER HACS-okkal kössünk ismeretsé-
get. A sok-sok hazai és külföldi példa megerôsített bennünket,
hogy nagyon fontos a térségben lévô helyi termékek és érté-
kek összegyûjtése, rendszerezése.

A gálavacsora a Faluközpont dísztermében zajlott, ahol a
Sváb Parti zenekar és a Hercel Tánccsoport képviselte a váro-
sunkat. A konferencia szakmai programjának keretében a ren-
dezvény tagjai megtekintették az Újhartyánon megvalósul be-
ruházások helyszíneit. Ellátogattak a Gyémánt Lovas parkba,
a Manna Ice fagylaltkészítô üzembe, a Halas tóhoz, illetve a
Bagolyfészekbe, ahol a Sváb Kemencések Baráti Köre által
készített ebéden keresztül ízelítôt kaptak a sváb gasztronómia

különlegességeibôl. A desszert a labdarózsa volt, amelyet
Hornyák Gyuláné vezetésével a Bagolyfészekben készítettek. 

T.A.

56-os ünnepség a városunkban

Újhartyánon emlékmû-avatással, ünnepi mûsorral emlékez-
tünk meg az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfor-
dulójára. Immár egy obeliszk tiszteleg a Hôsök terén mind-
azon újhartyáni elôtt, akik valamilyen szerepet vállaltak a for-
radalom idején. Az emlékoszlop felállításának ötlete és meg-
valósításhoz szükséges összeg a Sásdi család nevéhez
kötôdik. Az ô ötletük volt az is, hogy a látványtervet az a so-
roksári származású, ma Németországban élô Lux Antal készít-
se, aki gyermekkorának jelentôs részét Újhartyánon töltötte.
Lux Antal Munkácsy Mihály-díjas festô-, grafikus- és média-
mûvész 2006-ban a Magyar Köztársaság által adományozott
„A szabadság hôse” emlékérmet vehette át. Saját élményeibôl

is építkezve készítette el az obeliszk látványtervét. Az emlék-
mûvet Szalka Mihály atya áldotta meg. Az ünnepségen részt
vett a Magyar Honvédség Vitéz Szurmay Sándor Budapest
Helyôrség Dandár Zenekara is.

Az ünnepi mûsort az idei esztendôben Ruttersmid Katalin,
Majer György és Tölli Andrea szervezték. Míg a háttérben
1956 eseményeirôl készült archív fotók és filmrészletek idéz-
ték fel az eseményeket a színpadon zenészek, tanárok, fiatalok
közvetítették a forradalomról írt gondolatokat.

T.A.
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Fajth Mihályné kitüntetése
Évtizedek óta az újhartyáni

felnôtt Vöröskereszt vezetôségi
tagja Fajth Mihályné Lauter Mária
a Monori utcából. A rendszeres
véradók látták a véradásokon, a vá-
ros lakói pedig látták, amint rakja a
plakátokat a hirdetô táblákra, bol-
tokba, olyan közösségi helyekre,
ahol több ember megfordul. Ter-
jeszti a hívó lapokat, megszólítja
az embereket, a gyerekeken ke-
resztül a szülôket, hogy minél több
emberhez eljusson a felhívás, ad-
junk vért! Hisz az önkéntes vér-
adók segítsége nélkül nem lenné-
nek mûtétek, életmentések, nem

éledne a sápadt gyermekarc, szeretteink lábadozása kétségessé
válna. Mindenki tudja, hogy a véradás-szervezés óriási energi-
át, odaadást igényel, idôben is és térben is. Mária évek óta –
elôbb Hernádon a munkahelyén – de Újhartyánon is évek óta
végzi ezt a nemes feladatot. Az Országos Vöröskereszt Szer-
vezet harmadízben ismerte el és köszönte meg önzetlen mun-
káját. A Vöröskeresztes Munkáért bronz és ezüst fokozatú ki-
tüntetések után a következô kitüntetést vehette át a múlt héten:
a Magyar Vöröskereszt Országos Vezetôsége a Véradó Moz-
galomban kifejtett tevékenységéért ezüst emlékérmet adomá-
nyozott neki. Megyénként két ember kaphat ilyet. ô volt az
egyik. 

Ehhez a szép elismeréshez ôszintén gratulálok és további jó
munkát kívánok Máriának!

Majer Ferencné
/Szintén többször kitüntetett régi vöröskeresztes kolléga/

IDÔSEK VILÁGNAPJA
Idén október 4-én köszöntöttük városunk közösségének

szép korú tagjait. Délután a Faluközpont nagytermében került
megrendezésre az idôsek köszöntése, este pedig nóta esttel
leptük meg vendégeinket.

Holnap városáért Díj 2016
Nem mindegy hol, hogyan élünk!

Ezzel a szlogennel indították el a holnap városáért progra-
mot, az élhetô és fenntartható magyar településekért, városo-
kért 2013-ban. A díj arra ösztönöz kicsi és nagy városokat,
hogy képességük legyen arra, hogy 

– szebbre és jobbra törekedjenek,
– a helyi települések lakói saját adottságaik, igényeik sze-

rint tegyék minél élhetôbbé, fenntarthatóbbá otthonukat,
– a városukon kívül élôk számára is vonzóvá, tiszteletre-

méltóvá váljanak!
A pályázat magyar városi önkormányzatok számára nyújt

lehetôséget arra, hogy teljesítményük, eredményeiket mérleg-
re tegyék a fenntartható város modellhez kapcsolódó követ-
kezô kategóriákban a védjegy használatának a megnyeréséért:

– Fenntartható városért
– Zöld városért
– Üzlet a városért
– a Kultúra, az Örökség, a Mûvészet megôrzéséért.
A Holnap városáért Díj fôvédnöke dr. Réthelyi Miklós

UNESCO Magyar Nemzeti Bizottságának elnöke, a Nemzeti
Erôforrások Minisztériumi alapító minisztere.

A fenntartható települési fejlôdés a tágan értelmezett élet-
minôség javulását szolgálja, amely nem szûkíthetô le az anya-
gi jólétre, hanem magában foglalja a környezet minôségét, a
demokratikus jogok érvényesülését, a természeti erôforrások-
hoz, valamint a társadalom nyújtotta szolgáltatásokhoz és in-
tézményekhez való hozzáférést. A teljes testi, lelki egészséget,
a szabadidôt és a biztonságot. Új szemléletet, új megközelítést
igényel a helyi önkormányzatok mûködtetésében is. 

Ezen szemléletet követi Újhartyán Önkormányzata, és pá-
lyázta meg a Kultúra, az Örökség, a Mûvészet megôrzéséért
kategóriát 2016-ban, és nyerte el a díjat és a védjegy használa-
tot. 2016-ban az alábbi települések kaptak díjat: Debrecen, Ta-
ta, Gyula, Mórahalom, Szekszárd, Zalaegerszeg, Újhartyán.

GFG
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„Ártatlanul szenvedtek emlékére”. Ez a mondat állt koráb-
ban a hartyáni Ukrajnások emlékmûvén és 42 nevet tartalma-
zó márványtábla. Azoknak az elhurcoltaknak a nevei, akik
nem tértek haza a kényszermunkából, a Málenykij robotról. 

Ennek az emlékmûnek a felállítását Orosz János plébános
atya kezdeményezte valamikor az 1990-es évek elején. Kö-
szönhetô ez talán annak is, hogy Szebeni Ilona, aki két köny-
vet is írt - Merre van a magyar hazám? és Haza fogunk menni
címmel – nyilatkoztatta a hartyáni túlélôket, ettôl kezdve mer-
tek bátrabban beszélni a Málenykij Robot nehézségeirôl. Já-
nos atyának az volt a kezdeményezése, kérése, hogy jelent-

kezzenek azok a csa-
ládok, akiknek hoz-
zátartozói már kint
meghaltak, soha töb-
bet nem tértek haza.
Ez a márványtábla
42 nevet tartalma-
zott. Hogy hányan
haltak meg a fogság
évei alatt, pontosabb
információnk azóta

még nem akadt, ellentétben az 1945-ben elhurcoltak neveivel.
Néhány éve az Országos Levéltárban leltük meg azt a listát,
amit a Fegyverszünet Ellenôrzô Bizottság 1945. évi március
hó 18-án kelt 26. számú rendeletére írtak össze a hartyáni
Községházán és az Újhartyánból Málenykij Robotra elhurcol-
tak névsorát tartalmazza. Ez a lista 168 elhurcolt újhartyáni
személy adataiból áll.

Újhartyán város Német Nemzetiségi Önkormányzata vál-
lalta, hogy pályázat útján megújítja az emlékmûvet, rögzítet-
tük mind a 168 elhurcolt személy nevét, és vállaltuk, hogy no-
vember 5-én, amikor minden évben azért jövünk össze, hogy
szentmisén emlékezzünk az Újhartyánból Málenykij Robotra
elhurcoltakra, átadjuk a megújított emlékmûvet.

Lauter Antal

Újhartyán monográfiája
Lassan végéhez közeledik a 2013. évben Újhartyán Vá-

ros Önkormányzata és Czagányi László helytörténész kö-
zött megkötött szerzôdés értelmében „Újhartyán története „
címû helytörténeti tanulmány kézirata.

Czagányi tanár úr ez idô óta szinte csak Újhartyán törté-
netének írásával foglalkozik, ahogy a szerzôdésben kötte-
tett: „a legrégebbi idôktôl napjainkig”. Bátran állítom, hogy
nagy élmény elôtt áll a település lakossága, rengeteg eddig
még fel nem tárt információt tartalmaz a készülô tanul-
mány, ami az alábbi részekbôl áll:

1. rész Újhartyán – Földrajz, geológia
2. rész Újhartyán – Régészet
3. rész Újhartyán – Középkor
4. rész Újhartyán – Török hódoltság
5. rész Újhartyán – Grassalkovich korszak
6. rész Újhartyán – Polgári korszak
7. rész Újhartyán – Koalíciós korszak
8. rész Újhartyán – Az ötvenes évek
9. rész Újhartyán – Kádár-korszak
10. rész Kitekintés a harmadik Köztársaság korára

A készülô tanulmány számomra egyik legnagyobb di-
lemmája a középkori Hartyán helye és hogy volt e templo-
ma. A jelenlegi adatok szerint a mostani templomunk kör-
nyékén állhatott a középkori település és volt temploma!
Több korabeli oklevél és a Historia Domus elsô néhány ol-
dala is ezt bizonyította. Ráadásul az elmúlt évben Gremann
István jóvoltából a mostani templomkertben több, 1400-as
évekbeli fémpénzt is találtunk. A mostani Zrínyi utca lehe-
tett a Pótharaszttól Dabas irányába vezetô fontos fô közle-
kedési út.

Mindezeket és Hartyánról, Újhartyánról szinte mindent
elolvashatjuk a közeljövôben megjelenô helytörténeti ta-
nulmányból. 

Lauter Antal

Ukrajnás emlékmû felújítás a Grassalkovich téren
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2016. december 15-én kerül sor az újszülöttek köszöntésére a Polgármesteri Hivatal Nagytermében. Schulcz József polgármester a ha-
gyományteremtés szándékával, a 2016 második félévében született csecsemôket és szüleiket köszönti.

A program további részeként a megjelent családok átvehetik az önkormányzat ajándékát, és megvendégelésük mellett szeretnénk le-
hetôséget teremteni beszélgetésre és ismerkedésre.

Az idei évben Újhartyánon 27 gyermek született, közülük 15 fiú és 12 lány.
Ezúton is szeretnénk gratulálni a szülôknek, jó egészséget és sok örömöt kívánunk a családoknak . 
Fotó összeállításunkban gyönyörködve karácsonyi hangulatban örüljünk együtt boldog szüleikkel a mosolygós „városi utánpótlásnak”!

M.K.É.

Újszülöttek köszöntése

Balázs Bálint és Benet Bese Izabella

Fajth Barbara

Kuzsdra Zoé Jázmin

Puskás Hédi

Ménich Dávid Szabó Barnabás Talapka Áron

Labos Johanna

Fábián Aron

Tunner Ákos

Tunner Viktória

Valent István Bálint

Szabó Konrád
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Programok 2017 
Egyháztól függô ünnepek 2017. évben

Farsang vasárnap február 26
Hamvazó szerda március 1

Virágvasárnap április 9
Nagypéntek április 14

Húsvét vasárnap április 16
Pünkösd vasárnap június 4

Úrnapja június 18
Szent István király ünnepe augusztus 20

(vasárnap)
Hartyáni búcsú október 22 (vasárnap)
Advent elsô vasárnapja december 3

Hagyományos programok 2017. évben:

Nyugdíjas batyus bál február 4 (szombat)
Sváb bál február 25 (szombat)
Városnap június 10 (szombat)

HARTYÁNFESZT szeptember 9 (szombat)
LA

Az újhartyáni Német Nemzetiségi Gyermekvár óvodában idén is járt a Mikulás. A gyermekek nagy lelkesedéssel

elõadott  német és magyar dalokkal és versekkel fogadták. Az Önkormányzat nevében Schulcz József polgármester

köszöntötte a gyerekeket és az óvó pedagógusokat. Egyben  átadta az Önkormányzat nevében a vidám óriás méretû

hóember figurát . A gyerekek mosolyogva  és nagy örömmel csodálták a fantasztikus világítós vidám  hóembert !/
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BEMUTATJUK TAGJAINKAT...
Egyesületünk idén ünnepelte 3 éves fennállását. Ennek kap-

csán a következô számokban szeretnénk megismertetni Önök-
kel baráti körünk aktív tagjait.

LANG HELGA (tag 2014 óta)

A nevem Lang Helga, Újhar-
tyánban élek születésem óta. Je-
lenleg a váci Apor Vilmos Katoli-
kus Fôiskola utolsó éves levelezô
tagozatos hallgatója vagyok né-
met nemzetiségi óvodapedagógus
szakon. Második nevelési évet
kezdtem meg az idén az újhartyá-
ni „Gyermekvár” Német Nemze-
tiségi Óvodában, ahol a német
nemzetiségi neveléssel foglalko-
zom.

Életemben meghatározó a ha-
gyományápolás, értéknek tartom az ôseink tiszteletét, a sváb
kultúra átörökítését. Ez is közrejátszott abban, hogy német
nemzetiségi óvodapedagógus szakot választottam és ezért is
vagyok tagja a ,,Hartyáni Sváb Fiatalok Baráti Köré”-nek.

A legelsô ,,baráti körös” élményem a farsangi idôszakban
zajló tuskóhúzás volt két éve, mikor egy újhartyáni lelkes fia-
talokból álló csoport felkerekedett annak céljából, hogy felel-
eveníti ezt sok éve nem gyakorlott régi hartyáni sváb szokást.
Magával ragadt a lelkesedés, motiválni kezdett a hagyomá-
nyok ápolása, a gyökereink tisztelete, a közösségben tapasz-
talható energikusság és azóta is tagja vagyok ennek.

Élményt nyújtanak számomra a színes programok, amiket
szerveztünk a baráti körrel. Ilyen például az idén negyedik al-
kalommal megrendezett sütôtábor, melyben sváb specialitások
elkészítésének módját ismerhettük meg, vagy az Osternball
(húsvéti bál), melyen több mint száz fiatal vett részt Újhar-
tyánból, illetve a más sváb településekbôl. A tagokkal igazi
baráti viszonyt ápolunk, szívesen munkálkodunk együtt egy-
egy program elôkészítésében, illetve lebonyolításában. Leg-
utóbb a X. Hartyánfeszten dolgoztunk együtt, hogy finom sü-
teményekkel és ismételten gyönyörû sátorral várhassuk az ér-
deklôdôket.

LANG ANITA (tag 2014 óta)

Lang Anita vagyok. 18 éves
vagyok. Az Újhartyáni Német
Nemzetiségi Általános Iskolába
jártam, Jelenleg a dabasi Táncsics
Mihály Gimnázium végzôs osztá-
lyában tanulok. A gimnázium
után alsós pedagógusnak szeret-
nék továbbtanulni.

2 éve léptem be az egyesület-
be. Azért csatlakoztam az egye-
sülethez, mert ez a második ott-
honom, itt olyan emberekkel va-
gyok körülvéve, akiket szeretek.

Az elsô programom 2014-ben a sütôtábor volt. Azért szere-
tem a sütôtáborokat, mert megtanulom a hartyáni specialitáso-
kat és ezt tovább tudom majd adni leendô gyermekeimnek,
unokáimnak.

Azért ajánlom az egyesületet, mert családias légkör van,
mindenkit szívesen látunk.

KÔNIG BÁLINT 

(alapító tag 2013 óta)

Kônig Bálint vagyok, 19
éves. Az Újhartyáni Német
Nemzetiségi Általános Iskolába, majd a Dabasi Táncsics Mi-
hály Gimnáziumba jártam. Jelenleg elsô éves hallgató vagyok
az ELTE kémia szakán. Alapító tagként kezdtem a Baráti Kör-
nél, akkor még mit sem tudva,
hogy mi lesz ebbôl a kezdemé-
nyezésbôl. De az elsô progra-
munk a tuskóhúzás a vártnál is
nagyobb hatással volt rám, meg-
tetszett ez az egész tevékenység
és érdekelni kezdett a svábságom,
így próbáltam minél több progra-
mon részt venni.

Örültem, hogy én is újra egy
közösséghez tartozom, mivel a
ballagásom után kicsit elszakad-
tam Újhartyántól. A Baráti Kör
általúj embereket ismertem meg, és sok új barátot szereztem.

Az egyesülettel egyre több sváb rendezvényre jártam és
számos más sváb településre ellátogattam, ahol szintén új kap-
csolatokra tettem szert. 

Sose bántam meg, hogy csatlakoztam és mindenkinek aján-
lanám aki szeretne egy jó baráti társaság tagja lenni.

HA SZERETNÉL EGY ILYEN CSAPATHOZ

TARTOZNI, CSATLAKOZZ BÁTRAN KÖZÉNK!

hartyanisvabfiatalok@gmail.com vagy keresd 

bizalommal Surman-Majeczki Martint.
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November elején nagy megtiszteltetésben volt részünk,
mivel mi újhartyáni fiatalok lehettünk a házigazdái a Ma-
gyaroszági Németek Országos Önkormányzatának (LdU)
II. Ifjúsági Konferenciájának, amely az LdU Ifjúsági Bi-
zottságának szervezésében valósult meg.

A konferencia fô témája az LdU 2020-ig tartó stratégiája
volt, fôként az oktatási, illetve az ifjúsági cselekvési tervre
koncentrálva. Az egész hétvégés rendezvényre az ország több
pontjáról érkeztek fiatalok, valamint a pénteki megnyitón
részt vettek az iskola és az óvoda pedagógusai és jelen volt vá-
rosunk vezetése is. A pénteki konferencia megnyitón beszédet
mondott Schulcz József Polgármester Úr, Heinek Ottó Magya-
roszági Németek Országos Önkormányzatának Elnöke, illetve
Hock Ibolya nemzetiségi oktatási szakértô az oktatási stratégia
fôbb elemeit, Koch Emil az Ifjúsági Bizottság Elnöke a straté-
gia fiatalokra vonatkozó részét mutatta be. Majd a hivatalos
rész lezárásását követôen az újhartyáni Sváb Parti gondosko-
dott a jó hangulatáról.

A szombati napon a résztvevô 30 fiatal különbözô munka-
csoportokra osztva a Bagolyfészekben tanácskozott a magyar-
országi német fiatalság jelenlegi helyzetérôl, lehetôségeirôl,
illetve ötleteket gyûjtött a stratégia megvalósításához, annak
érdekében, hogy a magyarországi németség a jövôben is fenn-
maradhasson, biztosítva legyen a megfelelô utánpótlás. Eze-
ken a megbeszéléseken jelen volt Ritter Imre a magyarországi
német nemzetiség parlamenti szószolója, aki szintén meghall-
gatta fiatalok elképzeléseit, hogy képviselhesse azokat az or-
szággyûlés elôtt is.

Ezt követôen mi is részt vettünk a málenkíj robot felújított
emlékmûvének átadásán, megemlékeztünk az elhurcolt Újhar-
tyániakról.

Az este Ceglédbercelre látogattunk, ahol Polónyi Péter a
helyi Német Önkormányzat elnöke fogadott bennünket, be-
mutatta nekünk a berceli svábok történetét, valamint a helyi
közösség kulturális életet.

Ezt követôen a Kökény és Fia Családi Pincészetben a ber-
celi Kisparty zenekar szolgáltatta a talpalávalót.

A konferencia nagyon tartalmasan telt, a résztvevôk remél-
hetôleg új ötletekkel és motivációval feltöltekezve tértek haza
saját közösségeikbe. Többen kiemelték, hogy Újhartyán töké-
letes helyszíne volt a konferenciának, lenyûgözte ôket az itteni
német nemzetiség kedvezô helyzete, infrastruktúrája, valamint
a helyi fiatalság szerepvállalása.

Köszönjük mindenkinek, aki segítette a konferencia si-
keres lebonyolítását!         

Surman Majeczki Martin

Országos Német Ifjúsági Konferencia Újhartyánon
AAAA kkkkoooonnnnffffeeeerrrreeeennnncccciiiiaaaa    vvvveeeennnnddddééééggggeeeeiiii
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A Magyarországi Német Fiatalok Közössége (GJU) iro-
davezetôjeként idén én részesültem abban a megtisztelte-
tésben, hogy képviselhettem a magyarországi német fiatal-
ságot a FUEN (Európai Nemzetiségek Föderatív Uniója)
német munkacsoportjának (AGDM) 2016. évi konferenci-
áján Berlinben. A rangos eseményen 20 ország német ki-
sebbségi képviselôi vettek részt. A magyarországi német
delegációt Heinek Ottó, a Magyarországi Német Országos
Önkormányzatának (LdU) elnöke és dr. Gutai Hajnalka, az
országos szervezet hivatalvezetôje és én alkottuk.

A négy napos berlini ülésen találkoztunk és tárgyaltunk
azokkal a német döntéshozókkal, akik az európai német ki-
sebbségek támogatásáról döntenek. Lehetôségünk volt
többféle fórumon megemlíteni és kifejteni azokat témákat
és problémákat, amelyek a nemzetiségünket érintik. A né-
met állam támogatási rendszere rendkívül bonyolult, sok
lépcsôfokból álló folyamat, amelynek például az országos
ifjúsági szervezettel is csak egy kis szeletét látjuk át, most
viszont betekintést nyerhettünk, milyen szerveken keresz-
tül kell átjutnia pályázatainknak, hogy végül megkapjuk az
igényelt támogatásokat. Látogatásunk továbbá stratégiai
jelentôségû is volt, hiszen az egyes szinteken lévô döntés-
hozók részben a rólunk itt kialakított kép alapján bólinta-
nak rá a kéréseinkre.

A konferencián többek között jártunk a német belügy-
minisztériumban, a Német Szövetségi Köztársaság elnöké-
nek hivatalában, a külügyi hivatalban és a parlamentben.
Fogadást adtak tiszteletünkre a belga nagykövetségen,
ahol megünnepeltük az AGDM 25 éves jubileumát. Láto-
gatásunk csúcspontjaként fogadta a közel 50 fôs delegáci-
ónkat Angela Merkel kancellár. Ez különösen felemelô él-
mény volt számunkra, hiszen több volt egy egyszerû proto-
koll találkozónál. A közös fotó után leülhettünk vele egy

asztalhoz, köszöntötte a résztvevôket és lehetôsége nyílt
minden ország nemzetiségeinek, hogy röviden szólhassa-
nak a kancellár asszonyhoz, mik azok a témák, amelyek a
legaktuálisabbak az adott nemzetiség életében. Heinek Ot-
tó kiemelte a magyarországi német nemzetiségi oktatás fo-
kozott szerepét kultúránk, nyelvünk és identitásunk
megôrzésében, és kérte az ügy további támogatását.

Az ifjúsági szekció is ülésezett a konferencia során,
megbeszéltük, mik azok a dolgok, amelyekre a német ki-
sebbségek fiataljainak egyénileg és közösségileg szüksége
van, majd pedig meghatároztuk azokat a jövôbeli intézke-
dési irányokat, amelyekkel támogatóink segíteni tudnák a
kisebbségi élet fellendülését. Általánosnak mondható az
igény, hogy a fiatalok igénylik a német nyelv fejlesztését
iskolai és iskolán kívüli keretekben is, szeretnék, ha még
több hangsúlyt kaphatnának azok a lehetôségek, ahol
anyanyelvi környezetben találkozhatnak más országok fia-
taljaival és kialakíthatnak egy olyan hálózatot az AGDM
tagszervezetein belül, amely lehetôséget biztosít az egye-
sületek közötti határokon átnyúló tapasztalatcserére és ba-
rátságok megkötésére.

A konferencián nagyon értékes tapasztalatokat szerez-
hettem a magyarországi német fiatalságért végzett mun-
kámhoz, megismerhettem más nemzetiségek helyzetét és
ötleteket kaptam, min tudnánk mi is országos szinten fej-
leszteni. Betekintést nyerhettem egy olyan világba, amely
meghatározó szerepet játszik a magyarországi németség
fejlôdésében. Az itt szerzett tapasztalatokat hasznosítva
még inkább segítségére lehetek majd a fiatalság ügyének.

Köszönöm a lehetôséget és a bizalmat a Magyarországi
Németek Országos Önkormányzatának, hogy részt vehet-
tem ezen a nívós eseményen.

Radóczy Károly

Találkozás Angela Merkel kancellárral…
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Világfát ültettünk! 
A Magyar Természetvédôk Szövet-

sége és az Újhartyáni Német Nemzeti-
ségi Általános Iskola közösen csatla-
kozott a Magyarországi Éghajlatvé-
delmi Szövetség kampányához, mely-
nek során 2016-ban 57 helyszínen ül-
tetnek Világfákat a szövetség közössé-
gei.

Mik is azok a világfák? A világ- vagy életfa a hagyománya-
inkkal köt bennünket össze. Ennek a hagyománynak a jövôbe
vezetése, gyökereztetése volt az alapgondolat, mikor az Ég-
hajlatvédelmi Szövetség ezt a címet választotta a kampányá-
hoz. A valóságban a világfa az év fájának egyike, melyet az
Országos Erdészeti Egyesület választott az elmúlt évek folya-
mán a hazánkban ôshonos fafajok közül. A 2014-ben induló
kampány elsô évében 21 helyi közösség ültetett egy vagy több
Világfák csemetét, 2015-ben 35, idén pedig már 57 közösség,
immár a határainkon túl, és Újhartyánban is.

Minden elültetett Világfa mellé a szervezôk kapnak egy új-
raüvegbôl öntött Világfa motívummal díszített plakettet is. A
kezdeményezés emblémája a hun életfa motívum felhasználá-
sával készült. Minden növényi ábrázolás közül az életfa, más
néven a világfa a legösszetettebb és legegyetemesebb jelenté-
sû. Utal életre és halálra, az örök fejlôdésre és növekedésre, a
folytonos megújulásra. A mélylélektan a gyökér, törzs, korona
hármasát az ösztön-én, én, felettes-én kifejezôdéseként értel-
mezi. A világfa a magyar népmesék világképében az ÚT, ame-
lyen a mesehôs az égbe vagy az alvilágba jut.

A faültetés kapcsolódik nemcsak a múlthoz, de a jelen
problémáihoz is. Ugyan a kis facsemeték elültetése nem oldja
meg az éghajlatváltozás problémáját, de ezek a kis szimboli-
kus lépések kifejezik azt, hogy a helyi közösségek felismerik
a problémát és fontosnak tartják, hogy valódi lépések szület-
hessenek.

A klímaváltozás sajnos lassan bekerül a mindennapi hírek
közé: a rendkívüli idôjárási események, katasztrófa-helyzetek
egyre gyakoribbak. Fontos tudatosítanunk, hogy ennek a
drasztikus változásnak a fô okozói mi magunk vagyunk: az-
zal, hogy rengeteg széntartalmú energiahordozót égetünk el, a
légkör széndioxid tartalmát növeljük, ez pedig üvegházhatás-
hoz vezet. Bolygónk idôjárása megváltozik, a természetes
áramlási rendszerek felbolydulnak. Ezt a változást nehezen to-
lerálja az ember és a többi élôlény is, egyre több faj hal ki a

klímaváltozás miatt. A témáról beszélni kell, minél többet,
hogy az okok és következmények világossá váljanak.

A Magyar Természetvédôk Szövetsége az Újhartyáni Né-
met Nemzetiségi Általános Iskolával a környezetvédelemmel
kapcsolatos szemléletformálásban már korábban is együttmû-
ködött. Nagyon bízunk benne, hogy az iskolától kapott kör-
nyezettudatos gondolkodásmódot magukkal viszik a gyerekek
késôbb is. Ennek egyik bíztató jele a faültetés. Ugyanakkor a
Világfa szimbólum új értelmet is nyert Újhartyánban: a fát
gondoskodó kezekre, az iskola legifjabb tanulóira bízták rá. A
fa gondozása szimbolikus – a jelképhez kapcsolódó gondolko-
dásmód, a klímavédelem kapcsán elsajátítható ismeretek meg-
szerzése, a folyamatos figyelemfelkeltés kulcs a jövô generá-
ció felelôsségteljes viselkedéséhez. Tervek szerint az iskola a
következô években is csatlakozik a Világfa akcióhoz.

Éger Ákos
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Kedves Olvasóink !

Emlékezni ,képzeletben gyertyát gyújtani , szeretettel tisz-
telegni egy végleg eltávozott újhartyáni közismert személy
emléke elôtt sohasem késô ! 

Olvassák a sport szeretôk tiszteletétôl övezve ezt az írást
sport referensünk tollából. 

Így karácsonyi harangszó idején érte is és sok más hartyáni
eltávozottért égjen egy-egy gyertya. A mi gyertyánk ez az írás.
/a szerk./

„...a Bittyi”
Szia Pistikém, Adjon Isten Cserna Úr.... Kívánok Bittyibá,

Tiszteletem Mester, Csókolom Edzô bácsi...

Több ezerszer elhangozott köszönések melyek egy ember,
egy játékos, egy edzô, a mester felé irányultak és mindig tisz-
telettel, olykor-olykor egy kis félelemmel fûszerezve, hogy
vajon a Bittyibá, hogy reagál, mit tettünk elôzô nap, hogy vi-
selkedtünk az utcán, a pályán, a meccsen, milyen volt a hétvé-
génk, mit produkáltunk az iskolában....?

Már akkor tudtuk, sejtettük a mi kis falunkban, hogy ô egy
legenda, a labdarúgás területérôl. Aki 14-évesen az Újhartyán
igazolt focistája volt, aki 17 évesen elsô felnôtt bajnokiján
mesterhármast rúgott Örkénynek.

Aki játékosként 3 bajnoki címet szerzett Megye II. bajnok-
ságokban, (63’ 65’ 67’ )

Aki bajnoki ezüstérmet szerzett a BLASZ I-ben 74-ben és
78-ban a Volán öregfiúkkal ismét bajnok arany.

Aki olyan játékosok ellen focizott, mint Albert, Dalnoki,
Mészöly, Fenyvesi....

Aki a Színészválogatottal 87-ben Milánóban járt.
Aki edzôként 78-ban az újhartyáni fiatalokkal bajnokságot

nyert.
Aki olyan játékosoknak volt az edzôje, mint a sokszoros vá-

logatott kakucsi Balog Tibi.
Aki számtalan újhartyáni, és környékbeli srácból csinált

labdarúgót, nevelt embert.
Aki ha kellett elment a bálba, discóba és hazazavarta, haza-

vitte a fiatalokat, mert holnap meccs nap van és mielôtt rácso-
dálkozna valaki, igen haza is mentek…

Aki a játékos pályafutása befejezéseként a bekereteztetett

mezét kapta meg, az akkori elnöktôl, és csak azért nem vonul-
tatták vissza a mezt, mert akkor még nem volt ilyenre le-
hetôség.

Aki a labdarúgás mellett, majd annak befejezése után a má-
sik szeretett sportágában az asztalitenisz világában alkotott
maradandót. Ahol szintén a sikerek a bajnokságok megnyeré-
seivel is letette a névjegyét. 1965-ben vagy éppen 2011-ben.

Aki sajátjának érezte a labdarúgást, az asztaliteniszt, össze-
fogta a sportolni vágyó, a sportágat szeretô, kedvelô embere-
ket, edzôtáborokat szervezett, az utaztatást, étkezést, szállást a
családja bevonásával biztosította, tudott közösséget szervezni,
összekovácsolni, megtartani és igen, hallgattak rá az emberek,
a sportolók.

Kért, követelt, de adott is, és mûködött a dolog a sportnak
élt, a közösségért.

Aki a hosszú betegsége elleni harcban alul maradt, aki mél-
tósággal távozott közülünk.

Viszlát Bittyibá!!! Köszönünk mindent !
Rajszki Roland.

Závodszky Ferenc grafikája
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Úgy másfél éve kezdôdött. Akkoriban költöztem ide, Új-
hartyánra. Kissé nyeszlettnek éreztem magam, úgy gondol-
tam, jót tenne néhány kiló. Nagy örömmel vetetettem bele
magam a habzsolásba Jó volt azt gondolni, hogy bármit
megtehetek. Jó volt élvezni az ízeket és elfelejteni a korláto-
kat. Eleinte nehezen ment, de aztán elkezdtek végre feljönni
a kilók. Sikerélményem volt! Aztán ahogy tovább múlt az
idô, - úgy kb. hat hó-
nap telhetett el –
kénytelen voltam ész-
revenni, hogy szük-
ség lesz új ruhákra.
Akkor már 10 kg-ot
híztam. Nincs gáz –
gondoltam. Finom
ételek, kor, párkap-
csolat, stb.. Ez így
normális. Aztán
újabb 5 hónappal
késôbb, megint jött a
ruhatár csere, mivel
újabb 10 kg-ot híz-
tam. Bár a külsôm
egyáltalán nem zavart, azért kezdtem érezni, hogy valami
nincs rendben. Állandóan emésztési problémák gyötörtek.
Erôtlen és depressziós lettem. Úgy éreztem, hogy szinte
már nem is eszek, de a kilók makacsul maradtak, sôt! Nem
mertem már egy pékség kirakatát sem megnézni, mert szin-
te biztos voltam benne, hogy attól is híznék :D

Nekiláttunk hát, hogy kiderítsük mi a baj. Orvostól orvo-
sig.. Nem igazán találtak semmit. Aztán egy alkalommal
egy barátom vetette fel, hogy menjek el vele egy magánren-
delésre, ahol PCOS betegeket kezelnek. Nem nagyon láttam
értelmét, de gyôzködött, hát elmentem. Végeztek egy cu-
korterheléses vizsgálatot és kiderült, hogy inzulin reziszten-
ciám van. Az meg mi?? 

Mint megtudtam, a dolog úgy áll, hogy a szervezet a vér-
cukor sejtekbe juttatásához inzulint termel. Az étkezés so-
rán elfogyasztott tápanyagok az emésztés során cukorrá vál-
va végül az inzulin segítségével kerülnek be a sejtekbe. Aki
inzulinrezisztenciás, annál az inzulin nem tud megfelelôen
kapcsolódni a sejtekhez. Ennek következménye, hogy a táp-
anyagok nem tudnak bejutni a sejtekbe. A sejtek éhesek ma-
radnak. A bevitt tápanyagokból sajnos emiatt háj lesz. A
szervezet pedig egyre több inzulint termel, hogy ezt vala-
hogy kompenzálja. Évek alatt, az erre érzékenyebb szövetek
károsodnak, míg végül az állapot romlásával jön a cukorbe-
tegség.

Na, jó. - gondoltam.. most, már legalább „van neve a
gyereknek”. Ez után jött az orvosi konzultáció. Lényegé-
ben, felvázolták mi történik a szervezetemben, majd bemu-
tattak minket egymással a „160 grammos” diétának. Emlék-
szem, ahogyan kijöttem a rendelôbôl, legalább úgy éreztem
magam, mint akivel közelgô halálának hírét tudatták.

Ennyi.. eddig tartott a jó világ! – gondoltam.

Nehéz napok jöttek ezután.. Volt hogy úgy éreztem, ez az
egész marhaság és nincs is semmi bajom. Aztán meg úgy,
hogy minek így élni, ha az ember nem ehet finomakat. Egy-
általán mit ehetek?? Bármi, ami eszembe jutott abban volt
cukor vagy liszt.. Lehetetlen küldetésnek tûnt! Úgy érez-
tem, hogy kitoltak velem. Hogy ez az egész olyasmi, amit
képtelenség beépíteni az életembe.

Egy valamit azon-
ban, az orvosom tisz-
tába tett a fejemben
(és szerintem ez sok
betegségre igaz): ez
egy olyan állapot, me-
lyet nem lehet kizáró-
lag gyógyszerekkel
kezelni. Életmódváltás
szükséges! Sokat ol-
vastam a témában, so-
kat gondolkodtam, és
kénytelen voltam be-
látni, hogy igaza van.

Amikor szembesül-
tem azzal, hogy baj

van, dühös voltam. Haragudtam a szervezetemre, haragud-
tam a genetikámra, úgy éreztem nem „fair” ami velem törté-
nik, és hogy ez a test, amiben élek nem szolgál engem. Az-
tán, ahogy egyre többet olvastam, kezdtem rájönni: ez a test
– és mindannyiunké! – egy csodagépezet. Olyan, amelyik
életünk minden pillanatában azon dolgozik, hogy életben és
egészségben tartson minket. Olyan, amelyik –bánjunk vele
bármily mostohán is – vég nélkül munkálkodik azon, hogy
megóvjon minket esetleges rossz döntéseink következmé-
nyeitôl. Megértettem azt, hogy nem gondolhatok úgy a ve-
lem történtekre, mint szerencsétlen véletlenek sorozatára
melynek én tehetetlen áldozata vagyok csupán. Megértet-
tem azt, hogy körülményeimet annak köszönhetem, hogy
nem segítettem ezt a testet jól szolgálni engem. Megértet-
tem hát, hogy úgy, ahogy tevôje voltam a velem történt
rossznak, éppúgy lehetek tevôje a jónak is.

Ez szép gondolat volt! De ahogy kigondoltam, már jöttek
is a buktatók. Be kellett látnom, hogy én bizony, szeretek
enni. Szeretek jókat enni. A 160 grammos diétám mintaét-
rendjét lapozgatva azonban, hogy úgy mondjam: nem iga-
zán öntött el a szebb jövô reménye.

De legalább, ekkorra már kikristályosodott bennem, mi a
cél: eldöntöttem, hogy nem válok a kifogásaim áldozatává,
és nem, „kajacölibátust” sem fogadok! Én élni akarok, és
nem is akárhogy, hanem jól élni. Elhatároztam, hogy meg
fogom találni a módját.

Mondanom sem kell, ez az út is igencsak rögös volt, és
be kell valljam nektek, járatlan is. Néhány kivétellel azzal
kellett szembesülnöm, hogy az interneten, sok helyen szû-
retlen, téves tartalmakat találni. Aztán nem tudtam nem ész-
revenni, hogy a diétásként árult ételek és alapanyagok jóval
drágábbak „átlagos” társaiknál. Amikor pedig már végképp

„Mit évô legyek?”
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útvesztôben éreztem magam, szakmai segítséget kértem (di-
etetikus). Bár ezt nagyon hasznosnak éreztem, az is igaz,
hogy különbözô okok miatt nem mindenki tud eljutni hoz-
zájuk. Pedig én hiszem, hogy az egészség, vagy legalább az
esélye mindenkinek jár.

Ahogy múltak a hetek, és én nap, mint nap új felfedezé-
seket tettem a gasztronómia terén, úgy tért vissza belém a hit
és az életkedv. Ekkor már biztosan láttam, hogy amit magam
elé tûztem, az igenis lehetséges. A felszedett plusz kilók 6
hónap alatt lementek és az életem mégsem volt egy merô le-
mondás. Újra tele vagyok energiával és úgy érzem, ez alatt
az idô alatt, a sok olvasással, fôzéssel, edzéssel, új alapanya-
gok és receptek felkutatásával mind-mind több lettem.

Hálás vagyok a velem történtekért. Sok kihívás volt ben-
ne, de épp ezért lehetett sok siker is. Mindez arra ösztönzött,
hogy amit tanultam, tapasztaltam, osszam meg másokkal is.
Nagy szerencsémre, gyorsan támogatókra leltem, akik ön-
zetlenségének és odaadásának köszönhetôen két tematikus
tanfolyamot is tartunk a Bagolyfészekben, cukorbetegeknek
és diétázni vágyóknak. Emellett megalapítottam egy facebo-
ok csoportot is, amely a „Mit évô legyek” nevet kapta. Mára
már a csoport is több mint 200 taggal büszkélkedhet. A tan-
folyamok lehetôséget adnak arra, hogy az érintettek részlete-
sebben megismerjék, megértsék saját szervezetük mûködé-
sét, sokat tanulunk az alapanyagokról, szénhidrátokról, dié-
tákról. A második traktusban pedig fôzünk is. Itt lehetôség
van kipróbálni olyan új alapanyagokat, melyek jellemzôen

nem részei a magyar vagy sváb konyhának. Megtanuljuk,
hogyan válthatjuk ki a finomlisztet és a cukrot, mitôl lesz
változatosabb és egészségesebb az étkezés. A tanfolyam vé-
gére el lehet sajátítani azokat az alapokat, melyek segítenek
aztán a saját diétás vagy cukorbeteg konyhánk kialakításá-
ban. Lelkes vagyok, mert rengeteg a pozitív visszajelzés, azt
látom, hogy az emberek igenis nyitottak és érdeklôdôk. 

A tanfolyami anyagok és még sok más érdekesség felke-
rül a facebookra is. Jómagam talán a kalória és szénhidrát
tartalommal is ellátott recepteket tartom a leghasznosabb-
nak, de van sok más érdekesség is. Nagy szeretettel vá-
rom/fogadom nap, mint nap az új tagok jelentkezését, és
bíztatok minden kedves olvasót, akinek felkeltettem az ér-
deklôdését, hogy csatlakozzon.

Kun Linda

Hartyáni böllérbajnokok
Az Újhartyáni Röfi-Döfi Sváb –Stáb , akiknek magyar

hangja „Belvárosi Baglyok” nótakör meghívást kaptak a Du-
naharaszti böllérversenyre.

A kamionnyi méretû szállítójármûvet az égig pakoltuk a
disznóvágáshoz elengedhetetlen eszközökkel . A helyszínen a
Dunamenti snapsztól pirosló Haraszti és Dunabogdányi böllé-
rek fogadtak véget nem érô üdvrivalgással. 

A versenyláz okozta feszültségben ismeretlen ûrtartalmú
forralt bor és rumos tea készletek cseréltek gazdát . Az álta-
lunk kiszemelt „Bözsi”-re keresztelt sertést sivalkodás mente-
sen küldtük a másvilágra – a vájt szemû állatvédôk megelége-
désére.

A disznóvágásnak helyszínt adó tájház környékét elözön-

lötte a kíváncsiskodó közönség hada. „Bajszi” Hornyák Zol-
tán a Röfi-Döfi fôböllére különös ötlettel örvendeztette meg
az oda látogatókat. A már másvilágra jutott szájába féldecis
üvegeket szutyakolt kóstolóra.

A sátrunk ismert logói és feliratai mellett ott díszelgett a
nemzetközi elismertségnek örvendô Megamangalica elsöprô
erejû szolgáltatásaival.

Fájdalmasan tapasztaltuk, hogy a nagyvárosok élemedett
korú aszfaltbetyárjai elôtt még ismeretlen a sertés ivartérképe
.A hordóra alapozott Megamangalica hang-felszólítása önte-
vékenyen ontotta a „Mangalicatejet” amit igen szívesen szür-
csölt Haraszti apraja-nagyja ,pedig az a valóságban bor névre
hallgatott.

A „hagymás-vér” – címû reggeli alkotásunkkal a helyi kós-
tolóknál eljutottunk a gasztronómia csúcsára. A kérész életû
reggeli nyomán képzôdô fûszeres zsírra élelmes tunkolók so-
kasága csapott le kenyérszeletekkel. A böllér csapatok végter-
mékeit szolgálták fel a mûvelôdési házban rendezett 350 fôs
disznóvágó bálra.

A Röfi-Döfi Sváb- Stáb a népszerûség fényében alig tudott
ellenállni az ellenünk fellépô amazonok terrortámadásának . A
böllérverseny díjkiosztóján elért „Legjobb Csapat” díj kijóza-
nított bennünket miszerint a nótázás mellett maga a „Disznó-
Show” kategóriában is Premier-Ligás szintre jutottunk. Vélet-
lenül a hurka bírálása kapcsán is feljutottunk a bajnoki emel-
vény tetejére.

A Haraszti böllérverseny szereplôi nyalogatva ott szerzett
sebeiket, megköszönik a Hartyáni Német Nemzetiségi önkor-
mányzat önzetlen támogatását és Adamcsik János brutális
utánfutóját.

Surman András
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