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Tisztelt Képviselő Testület! 
 

A helyi közművelődés helyzete alapvetően nem változott az előző évi beszámolóm óta. Az 

Önkormányzat és a Faluközpont Kft viszonya a közművelődés szempontjából kielégítő. A 

Faluközpontot bérlő vállalkozó hozzáállása a nagyterem használatához megfelelő, egyedül a 

téli időszak nagytermet igénylő rendezvényei, próbák alkalmai nehezen biztosíthatóak. A 

Pinceklub kihasználtsága javult. A már eddig is ott működő irodalmi estek, történelmi esték, 

nemzetiségi rendezvényeken kívül rendszeres használói a Pinceklubnak a Nyugdíjas Klub 

ének- és tánccsoportja, a Hercel tánccsoport (főleg a téli időszakban), a Nyugdíjas Klub 

Kártya klubja, Nagycsaládosok Egyesülete. Helyt ad a Német Nemzetiségi Önkormányzat és 

a települési önkormányzat kulturális bizottsága üléseinek. Február óta újra heti 

rendszerességgel találkoznak, énekelnek együtt a Nótakör tagjai, de rendszeres látogatói már 

hétvégenként a helyi katolikus fiatalok, egyéb civil közösségek.  

 

Az elmúlt időszak kiemelkedő eseményei voltak: 

Kistérségi fúvószenekar koncertje 

Vivat Bacchus énekegyüttes koncertje 

Kerítéskiállítás Pestszentlőrincen 

Nyugdíjas Klub tánccsoport első helyezése Örkény Ki Mit Tud-on 

Győrfi András festőművész kiállítása, riportja (MAG Klub) 

Ludas rapp - gyermekszínház előadás 

Adventi gyertyagyújtó program (négy hétvégét érintő) 



Szécsi Pál emlékműsor 

 

Közel hatvan alkalommal nyílt lehetőség kulturális, közösségi programok bemutatása a 

Faluközpont nagytermében, a Pinceklubban és más helyszíneken. 

Rendezvényeink, szereplőink látogatottsága mintegy 15.000 fő volt.  

 

Könyvtári helyzet 

Lehetősége nyílt a települési önkormányzatnak, hogy egy Együttműködési megállapodás 

folytán újra szervezze, indítsa községi könyvtárát. A munka elindult, a Pest megyei Könyvtár 

szakemberei meglátogatták a települést, a Pinceklub helységét alkalmasnak találták községi 

könyvtár működtetésére. A jelenlegi könyvállományt leltározás után elektronikus 

nyilvántartásba vesszük. Negyedévente 100.000 Ft értékben bővíthetjük könyvtári 

állományunkat, az első kötetek kiválasztása már megtörtént. Településenként 30.000 Ft 

értékben rendeltünk folyóiratokat, az első lapok megérkeztek. Még ebben az évben – szintén a 

megállapodás alapján – könyvtári polcok cseréjére, bővítésére nyílik lehetőség pályázat útján. 

A községi könyvtár mellett párhuzamosan az iskolai diákkönyvtár is megújul. 

 

Kulturális közfoglalkoztatás 

A Nemzeti Művelődési Intézet kulturális közfoglalkoztatási programja alapján egy fő 

foglalkoztatására jelentette be igényét a települési önkormányzat. A program kidolgozás alatt 

áll, amikor elindul, attól kezdve egy fő kulturális közfoglalkoztatott a helyi közművelődés 

rendelkezésére áll egy évig, bérét a program (az állam) fizeti. 

 

A helyi közművelődési és nemzetiségi feladatok, elképzelések részei az önkormányzat 

pályázatainak, így közreműködöm a pályázatok előkészítésében: 

Epres utcai játszótér – pályázat 

Újhartyán várossá nyilvánítására kiírt pályázat 

Közbiztonsági pályázat – kamera rendszer kiépítése 

Virágos Magyarországért pályázat 

Hősök szobra emlékmű 

Málenykij Roborta elhurcoltak emlékműve 

Temetőben lévő szovjet katonai sír felújítására kiírt pályázat 

Idősek napközi Otthona számítógép beszerzés 

Egészségügyi prevenciós csomag beszerzése 



Német nemzetiségi Általános Iskola nyári tábor – pályázat 

Testvérvárosok polgárainak találkozói - pályázat 

Rész vettem a LEADER projekt előkészítő munkában, melynek kapcsán a közel jövőben 15-

16 pályázatot adnak be helyi civilek és intézmények. 

Előkészítettem, folyamatosan figyelemmel kisérem, a későbbiekben adatokkal, helyi 

gyűjtésekkel segítem Újhartyán monográfiájának elkészülését. Rendszeresen dolgozom a 

helyi újságunk, az Újhartyáni ÚJHÍR megjelenéséért. 

 

Őszi kiemelt rendezvényeink: a HARTYÁNFESZT, várhatóan Freibergből hozzánk látogató 

vendégekkel. Nekik színvonalas programot kell szerveznünk. November folyamán Újhartyán 

ad helyt a LANDESRAT által évente szervezett Familienmusik – Családi zenekarok Országos 

Találkozója rendezvénynek. A találkozó két napos, első napon a zenei program zajlik a 

Faluközpont nagytermében, a második napon német nyelvű misét szervezünk a templomban, 

és ezen a misén emlékezünk meg Málenykij Robotra elhurcoltakról megyei szinten.  

 

 

        Lauter Antal 

 

 

 
 
 
 


