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Ünnepi köszöntő

„A karácsony a szeretet, és ádvent a várakozás megszente-
lése. Az a gyerek, aki az első hóesésre vár - jól várakozik, s 
már várakozása is felér egy hosszú-hosszú hóeséssel. Az, aki 
hazakészül, már készülődésében otthon van. Az, aki szeretni 
tudja azt, ami az övé - szabad, és mentes a birtoklás minden 
görcsétől, kielégíthetetlen éhétől-szomjától. Aki pedig jól vá-
rakozik, az időből épp azt váltja meg, ami a leggépiesebb és 
legelviselhetetlenebb: a hetek, órák percek kattogó, szenvte-
len vonulását. Aki valóban tud várni, abban megszületik az 
a mélységes türelem, amely szépségében és jelentésében 
semmivel se kevesebb annál, amire vár.” /Pilinszky János/

Karácsony. Nincs a világnak olya sarka, ahol e szó hallatán ne 
ugyanarra gondolnának az emberek: Karácsony a Békesség 
és a Szeretet ünnepe. A vallási vonzatokon túl egy velünk 
született vágyat, a szeretet teljességét, megbecsülést ünne-
peljük a karácsonyban. A megbecsülés jegyében olvassuk 
ezen sorokat, mert mindannyian tettünk azért, hogy sikeres 
és eredményes évet zárhatunk. Boldog vagyok, hogy ezt 
mondhatom ki mindannyiunknak, és sok boldogságot kívá-
nok mindnk kedves olvasónak az ünnepekre, és a következő 
esztendőre is. Mi is a boldogság? Nem egyenlő a jó közér-
zettel, meg nem vásárolható, csak jó tettek, jó környezet, jó 
célok jutalmaként ajándékba kapható lelkiállapot. 

Sokszor halljuk: ez vagy az úgy sem lehetséges. Sokszor üt-
közünk olyan mondatokba, hogy egy jó dolog, egy fontos 
dolog, egy nagyszerű dolog; jó lenne, de úgy sem fog sike-
rülni. Nem fog sikerülni, mert nincs hozzá erő, nincs hozzá 
pénz. Nem fog megvalósulni, mert az emberek mások, a 
világ megváltozott, ma már a régi és jó dolgok eltűntek. 
Nem megalapozatlanok ezek a gondolatok, teljesen érthe-
tő, hogy számtalanszor így érzünk. Van miért keseregnünk: 
nagyon sok család nagyon nehéz helyzetben van; nagyon 
sok idős szenved betegségtől, szegénységtől, magánytól – 
szeretetlenségtől. A fiatalok meg sokszor külföldre mennek 
szerencsét próbálni, vagy éppen saját egzisztenciájuk meg-
teremtéséért küszködnek itthon Ki tudja, mennyire sikerül? 
Látjuk-e őket egy-egy családi ünnepet vagy alkalmat leszá-
mítva, vagy folyton csak a munkájukba menet? 
Ez az év a változás éve volt, minden féle szempontból. A kor-
mányzati politika folyamatos változást hozott először a költ-
ségvetési elszámolásban, majd folyamatos változást jelen-
tett a feladatainkat meghatározó törvényekben is. Változás 
hozott az Általános iskola vezetésében életében. Változást 
hozott a település rangjában, hiszen város lettünk. Tovább 
tudtuk gondolni és fenntartani az Idősek otthonát, ami az 
önkormányzat nem kötelező feladata. Fenntartjuk a lakosok 
érdekébe az Őrző-Védő Kft-t, amely 24 órás szolgálatot lát el 

a település közbiztonsága érdekében.  Megvalósult, meg-
épült a Grassalkovich tér, amely jövőre egy betelepülési szo-
bor felállításával válik teljessé.
 Elmondhatjuk magunkról, hogy mi Újhartyániak úgy álltunk 
hozzá a fontos kérdések megvalósításához, hogy meg tud-
juk csinálni, meg tudjuk valósítani. És a siker nem maradt el. 
Nagyon köszönöm mindenkinek a kitartó éves munkáját, 
és az ünnep emelkedett hangulatú perceiben engedjétek 
meg, hogy magam és a Képviselő-testület nevében békés, 
nyugodt karácsonyi ünnepeket és eredményekben gazdag, 
boldog új évet kívánjak Önöknek. Kívánom, hogy 2014-ben 
maradéktalanul  megvalósuljon minden kívánságuk, és ve-
gye körül Önöket családjuk, és barátaik szeretete! 

Schulcz József
                                                                                      Polgármester
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Újhartyán Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2013. május 
28 óta 8 alkalommal ülésezett, és az alábbi döntések születtek: 

2013. június 25-én a Képviselő Testület:
– úgy döntött, hogy a Német Nemzetiségi Óvoda – Konyha 
„Gyermekvár” intézményénél 1 fő gyógypedagógus (pszicho-pe-
dagógus) státuszbővítést engedélyez.

– úgy döntött, hogy a Német Nemzetiségi Óvoda – Konyha 
„Gyermekvár” intézményénél 1 fő pedagógiai asszisztens stá-
tuszbővítést engedélyez 2013. 09.01-től 2014. augusztus 31-ig. 
határozott időre

– úgy döntött, hogy a Német Nemzetiségi Óvoda-Konyha 
„Gyermekvár” intézményében a maximális csoportlétszám 20 
%-al történő túllépéshez a 2013/2014. nevelési évre engedélyezi.

– úgy döntött, hogy pályázatot nyújt be a Pest Megye Önkor-
mányzat által meghirdetett „Pest Megye Építészeti Nívódíjának” 
pályázati kiírására.

– úgy döntött, hogy az Önkormányzat – a magyar nemzeti érté-
kekről és hungarikumokról szóló tv-i felhatalmazás ellenére nem 
kíván élni a települési értékhatár létrehozásának lehetőségével.

– döntött rendeletben az önkormányzat vagyonáról, a vagyon 
feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának és a vagyon kezelésének 
szabályozásáról 

– úgy döntött, hogy bérbe adja a Magyar Telecom Nyrt-nek a 
Víztorony szükséges részeit 2013. július 1-től 2020. december 31-
ig terjedő időszakra. A bérleti díj 500000 Ft+ÁFA/év.

2013. július 31-én a Képviselő Testület:
– úgy döntött, a Dabasi Rendőrkapitányság beszámolóját az elő-
terjesztés szerint elfogadja.

– rendeletben döntött a Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
szóló 5/2011.(IV.14.) rendelet módosításáról

– rendeletben döntött a települési hulladékkal kapcsolatos köz-
szolgáltatásról szóló rendelet módosításáról.

– rendeletben döntött a közművelődésről szóló 4/2011.(III.24.) 
sz. rendelete módosításáról 

– úgy döntött, hogy az Újhartyáni Polgármesteri Hivatal Alapító 
Okiratának módosítását a városi cím miatt elfogadja.

– úgy döntött, hogy a Német Nemzetiségi Óvoda-Konyha 
„Gyermekvár” alapító Okiratának módosítását a városi cím mi-
att elfogadja.

– úgy döntött, hogy megvásárolja a Magyar Posta 1/1 arányú tu-
lajdonát képező újhartyáni 338 hrsz-ú ingatlan 396 m2 nagyságú 
területrészét 3.500 Ft/m2 áron összesen 1.386.000 Ft-ért. 

– úgy döntött, hogy a Német Nemzetiségi Általános Iskola költ-
ségvetésének módosítását engedélyezi. A fűtésköltségekre terve-
zett 2,6 M Ft előirányzatot módosítja 3,5 M Ft-ra.

– úgy döntött, hogy a Német Nemzetiségi Általános Iskola részére 1 
M Ft-ot biztosít bútorok vásárlására a 2013. évi tartalékkeret terhére.

– úgy döntött, hogy a Német Nemzetiségi Általános Iskola Ala-
pítványát 100.000 Ft-tal támogatja.

– úgy döntött, hogy a Remondis OKÖT Kft. és az önkormányzat 
közötti közszolgáltatási szerződést 2013. július 31. határidővel 6 
hónapos felmondási idővel felmondja azzal, hogy az engedély 
megszerzésével a felmondás visszavonásra kerül. A kft. a szolgál-
tatást 2014.január 31-ig köteles leállítani.

– úgy döntött, hogy a 2013. évben Újhartyánban ünnepnapokon 
is kéri a hulladékszállítást.

– úgy döntött, hogy az Újhartyáni Ifjúsági Sportegyesület részére 
korábbam megállapított támogatáson felül, további 1 M Ft támo-
gatást nyújt az ifjúsági csapat utánpótlás nevelés céljára.

– úgy döntött, hogy az osztatlan közös tulajdonban lévő 46/118, 
048/61 és a 058/61 hrsz-ú ingatlanok kapcsán Kőnig András 
erdőgazdálkodó kijelölésével egyetért és megállapodást köt az 
érintett tulajdonosokkal az erdőgazdálkodással kapcsolatban.

– úgy döntött, hogy csatlakozik azon kezdeményezéshez, ami 
a Magyar Kormányhoz szól, hogy viselje szívén a székelyföldi 
tömbmagyarság jövőjének helyzetét, valamint kihelyezi Székely-
föld zászlóját.

– úgy döntött, hogy 500.000 Ft támogatást nyújt az árvíz miatti 
árvízvédelmi feladatokra és a keletkezett károk helyreállítására.

– úgy döntött, hogy a KMOP-3.3.3-13 kódszámú Német Nemze-
tiségi Óvoda-Konyha „Gyermekvár” napenergia alapú villamos 
energia termelésre címen benyújtott pályázat beruházási össz-
költségét 35.165.030 Ft-ot elfogadja.

– úgy döntött, hogy az Újhartyáni Őrző-védő Kft. költségveté-
sében szereplő támogatási összegét 3.120.000 Ft-tal megemeli a 
Kft. likviditási problémái miatt.

2013. augusztus 13-án a Képviselő Testület:

– úgy döntött, hogy megrendeli az Újhartyán „Fecskeházak” be-
ruházáshoz szükséges tanulmányterv és engedélyezési terv elké-
szítését. 

– úgy döntött, hogy az Újhartyán Béla gödör beépítéséhez szük-
séges tanulmánytervet és engedélyezési tervet megrendeli.

– úgy döntött, hogy a tulajdonát képező UTÜ-OKIP Kft. részére 
a likviditási problémák megoldására 2 M Ft tagi hitelt nyújt.

2013. szeptember 17-én a Képviselő Testület:
– úgy döntött, hogy az Újhartyáni Önkéntes Tűzoltó Egyesület 
részére engedélyezi a 2367 

– öntött Újhartyán Város Önkormányzat 2013. évi költségveté-
séről szóló 2/2013. (II.13.) sz. önkormányzati rendelet módosí-
tásáról

– úgy döntött, hogy Újhartyán Város Önkormányzatának Tele-
pülésfejlesztési Koncepcióját és az Integrált Településfejlesztési 
Stratégiáját elkészítteti.

– rendeletet alkotott a közösségi együttélés alapvető szabályairól, 
valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről

– úgy döntött, hogy a Templom előtti területet 2013. október 
1-től I. Grassalkovich Antalról, Grassalkovich térnek nevezi el.

BETEKINTÉS A KÉPVISELŐTESTÜLET MUNKÁJÁBA

2013. december
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– úgy döntött, hogy támogatást nyújt 
a Német Nemzetiségi Önkormány-
zatnak a LEADER 2012. évi pályá-
zatához.

– úgy döntött, hogy 2013. szeptem-
ber 1-től, 2014. június 30-ig félállá-
sú iskolavédőnői körzetet hoz létre, 
mely ellátására megbízási szerződést 
köt Barta Kornélia helyettesítő védő-
nővel.

– úgy döntött, hogy csatlakozik a 
Bursa Hungarica Felsőoktatási Ön-
kormányzati Ösztöndíjrendszerhez.

– úgy döntött, hogy Egységes Okta-
tási Koncepció elkészítését megren-
deli.

– úgy döntött, hogy a költségvetésé-
ben biztosítja a Polgármesteri Hiva-
talban a 2013. évi CAF kutatás teljes 
körű lebonyolításának költségét.

2013. október 3-án a Képviselő Testület:
– döntött, hogy a Turisztikai szálláshely és kézműves műhely 
rendeltetésű generál kivitelezése című pályázat nyertes ajánlatte-
vőjének a Hartyán Ház Kft-t Újhartyán, Gödör u. 15.) hirdeti ki. 
39.300.000 Ft+ÁFA +5 % tartalékkeret ajánlati árral.

2013. október 9-én a Képviselő Testület:
– rendeletet alkotott a szociális célú tűzifa juttatás szabályairól

– úgy döntött, hogy pályázatot nyújt be az 57/2013.(X.04.) BM 
rendelet alapján szociális tűzifára. A pályázat alapján az igényel-
hető támogatás: 670.560 Ft. A szükséges saját erő: 111.760 Ft, 
melyet az önkormányzat a 2013. évi költségvetésben biztosít.

2013. október 29-én a Képviselő Testület:
– úgy döntött, hogy 161/2013.sz határozatát visszavonja, tehát 
a Remondis –OKÖT Kft. és az Újhartyán Város Önkormányzat 
között 2004. március 31-én létrejött közszolgáltatási szerződés 
felmondását visszavonja. Az önkormányzat indítványozza, hogy 
2014. január 1-től új közszolgáltatási szerződés jöjjön létre az ön-
kormányzat és a szolgáltató Remondis-OKÖT Kft. között.

– rendeletben szabályozta a gyermekétkeztetési és egyéb étkezési 
térítési díjak megállapításáról szóló szabályokat

– úgy döntött, hogy mint gesztor település az NKEK Nemzeti 
Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Kft.-hez be-
nyújtott és elnyert (KEOP 1.2.0/09-11-2012-0023 kódszámú 
„Újhartyán és Kakucs községek közös, meglévő szennyvíztisztító 
telepének kapacitás bővítése és intenzifikálása című 95,0000% 
támogatottságú pályázatot elfogadja. A beruházás teljes össze-
ge 609.179.500 Ft, melyből támogatási összeg 578.720.525 FT, 
önerő 30.458.975 Ft. Az önerőt 50-50 %-ban a két tulajdonos 
önkormányzat a költségvetésében biztosítja. Újhartyán Város 
Önkormányzata 15.229.487,5 Ft-ot biztosít önerőként a költség-
vetésében.

– döntött az első lakáshoz jutók támogatásáról szóló 21/2012.
(VIII.31.) önkormányzati rendelet módosításáról

– úgy döntött, hogy az Ifjúsági szálló és műhely beruházással 
kapcsolatos pince építését rendeli el.

– úgy döntött, hogy a 2013.  év legjobb sportolója díjra Hölle 
Martin fogathajtó világbajnokunkat  terjeszti fel a Pest Megye 
Közgyűlésénél.

– úgy döntött, hogy a Kleibersberg Intézményfenntartó Központ 
Dabasi Tankerületének (Dabas, Bajcsy Zs. u. 11.) 500.000 Ft visz-
sza nem térítendő támogatást nyújt felújításra. 

– úgy döntött, hogy a település intézményeire karácsonyi fényde-
korációt rendel meg.

2013. november 26-án a Képviselő Testület:
– úgy döntött, hogy a Településrendezési terv módosítását elfo-
gadja, és rendeletben módosította a Helyi Építési Szabályzatát. 

– úgy döntött, hogy elfogadja a beterjesztett Képviselő Testület 
2014. évi munkatervét.

– döntött a testület a 2014. évi belső ellenőri tervről   

– döntött a Közterület használatról szóló rendelet módosításáról

– döntött a Szemétszállításról szóló rendelet módosításáról, így 
2014. január 1-től,  

– úgy döntött, hogy Hunyadi utca Temető előtti parkolást meg-
oldja 2014 évben, és ehhez szükséges terveket elkészítteti

– úgy döntött, hogy 100.000.-Ft összegben támogatja a Nagycsa-
ládosok Adventi rendezvényét.

– úgy döntött, hogy a Német Nemzetiségi Önkormányzat részé-
re 100.000.-Ft támogatást nyújt a Német családi zenekarok 5. évi 
találkozója megszervezéséhez.

– úgy döntött, hogy megcsináltatja a 2014 évi Településnaptárt

– úgy döntött, hogy az Óvoda körüli járdát megcsináltatja, és 
parkolás rendjét módosítja.

Schulcz József
polgármester

2013. december
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Házassági és élettársi 
viszony törvényi háttere

Férfi és nő komplementer kapcsolata, tehát férfi és nő között 
létrejövő olyan kapcsolat, amely jogilag elismert, és kifejezetten 
védett is. A házasság családi életközösséget létesít, amelynek ér-
zelmi, vagyoni, nemi közösséget létrehozó hatása van. 
A házastársak jogai és kötelességei egyenlőek: a házasélet ügye-
iben közösen kell dönteniük. A házastársak a személyüket 
érintő ügyekben önállóan, de a család érdekeit szem előtt tart-
va döntenek. A házastársak hűséggel tartoznak egymásnak és 
egymást támogatni kötelesek. 

Mi a teendő a házasság megkötése előtt? (Házasságkötést 
megelőző eljárás)
1.) A házasság megkötését megelőzi az un. házasságkötést meg-
előző eljárás. Ennek keretében a házasuló a házassági szándékát 
személyesen jelenti be és erről az anyakönyvvezető jegyzőköny-
vet vesz fel. (Fontos, hogy a házasságkötési eljárásra és a há-
zasságkötés anyakönyvezetésére is ez az anyakönyvvezető lesz 
illetékes, de természetesen a házasulók szabadon választhatnak 
az országban működő anyakönyvvezetők közül.) Ennek az eljá-
rásnak a célja, hogy ne kerüljön sor olyan házasság megkötésé-
re, amelyet később érvénytelennek kellene nyilvánítani.

2.) Ezután (bejelentést követően) a házasulók igazolják házas-
ságkötésük törvényes feltételeinek fenn álltát (kijelentik, hogy 
házasságuknak nincs törvényes akadálya), igazolják személy-
azonosságukat, állampolgárságukat, az anyakönyvbe bejegy-
zendő adatokat okirattal igazolják, illetve nyilatkozatot tesznek, 
tehetnek.
Törvényi feltétel, hogy a házasságnak ne legyen abszolút, el nem 
hárítható akadálya, elhárítható akadály esetén pedig a felek 
kapjanak felmentést alóla. (Ezt gyámhatóság vagy jegyző ad-
hat. Például jegyző felmentést ad testvérnek testvér vér szerinti 
leszármazójával kötendő házasság esetére, gyámhatóság pedig 
a 16. évét betöltött kiskorú házasságkötéséhez.) 
Nyilatkozattételi kötelezettség terheli a házasulókat a házassági 
név  tekintetében; nyilatkozatot tehet a vőlegény, hogy a meny-
asszonya olyan gyermekét, akinek vonatkozásában az apai jog-
állás betöltetlen, gyermekének ismeri el (ez az utólagos házas-
ságkötés esetén beálló apasági vélelem); a felek bejelenthetik a 
gyermek családi nevét, ha a menyasszony a saját nevét viseli a 
házasságban. A nyilatkozattételi kötelezettség alól akkor lehet 
mentesülni, ha a házasulók valamelyike közeli halállal fenyege-
tő egészségi állapotban van. Ilyenkor a házasulók nyilatkozata a 
házasságkötés összes törvényes feltételeinek igazolását pótolja, 
és a házasságot a bejelentés után nyomban meg lehet kötni.
Személyazonosság, illetve a magyar állampolgárság igazolása ér-
vényes személyazonosító igazolvánnyal történik.

Köthetek azonnal házasságot? (Kötelező várakozási idő)
A házasságkötést az anyakönyvvezető csak a házasságkötési 
szándék bejelentését követő harminc nap utáni időpontra tűz-
het ki. Azonban a jegyző e határidő alól felmentést adhat. A 
házasulók valamelyikének közeli halállal fenyegető egészségi 
állapota esetén a házasulók nyilatkozata a házasságkötés összes 
törvényes feltételeinek igazolását pótolja, és a házasságot a be-
jelentés után nyomban meg lehet kötni.

Mik a házasságkötés akadályai? (Házassági akadályok)
A törvényi, azaz érvényességi feltételek hiánya házassági aka-
dályt jelent. Megkülönböztetünk el nem hárítható házassági 
akadályokat (abszolút házassági akadályok), amelyek estében 
a házasság nem köthető meg, alóla felmentés nem adható, il-
letve elhárítható házassági akadályokat (relatív házassági aka-
dályok), amelyek alól a házasságkötés helye szerint illetékes 
jegyző adhat felmentést (ekkor tehát a házasság megköthető).

Abszolút házassági akadályok: 
§	 azoknak a személyeknek a házassága, akiknek korábbi 

házassága fennáll,
§	 egyenesági rokonok egymással,
§	 testvérek egymással,
§	 cselekvőképességet kizáró gondnokság alatt álló sze-

mélyek házassága,
§	 16. életévét be nem töltött kiskorúak házassága,
§	 a gondnokság alá helyezés nélkül is teljesen cselekvő-

képtelen állapotban személyek házassága,
§	 az örökbefogadónak az örökbefogadottal az örökbefo-

gadás fennállása alatt.

Relatív házassági akadályok:
§	 a testvérnek testvére vér szerinti leszármazójával nem 

lehet házasságot kötni (pl. nagybácsi – unokahúg),
§	 a házastársaknak volt házastársa egyenes ági rokoná-

val nem lehet házasságok kötni
§	 16-18 év közötti kiskorúak nem köthetnek házasságot 

(ebben az esetben a felmentést nem a jegyző adja meg, 
hanem ennek a házasságnak a megkötéséhez a gyám-
hatóság előzetes engedélye szükséges). 

Köthet-e kiskorú házasságot? (Kiskorú házasságkötése)
A 16. életévét betöltött kiskorú köthet házasságot, amelynek 
engedélyezése a városi gyámhivatal hatáskörébe tartozik, a há-
zasságkötési engedély pedig a gyámhivatali határozat jogerőre 
emelkedését követő 6 hónapig érvényes. A kérelmet a kiskorú-
nak személyesen kell előterjesztenie.

Hogyan történik a házasság megkötése? (Házasság megkö-
tése)
1.) Házasság akkor jön létre, ha az együttesen jelenlevő háza-
sulók az anyakönyvvezető előtt személyesen kijelentik, hogy 
egymással házasságot kötnek. A házasságkötés nyilvánosan, 
két tanú jelenlétében, az erre rendelt hivatalos helyiségben 
történik, azonban rendkívüli körülmény esetében a házasság 
az anyakönyvvezető hivatalos helyiségén kívül is megköthető. 
Érvénytelen azonban a házasság, ha az anyakönyvvezető nem 
hivatalos minőségében jár el, illetve a házasulók nem együtte-
sen voltak jelen a házasságkötésre irányuló kijelentésük meg-
tételekor.

2.) A házastársak, a házassági tanúk és az anyakönyvezető, to-
vábbá – ha közreműködött – a tolmács a házassági anyakönyvi 
bejegyzést aláírják
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Milyen nevet lehet viselni a házasságkötés követően? (A név-
viselés)
A házasulók a házassági szándék bejelentésekor nyilatkoznak 
arról, hogy a házasságkötés után milyen házassági nevet kíván-
nak viselni. A feleség a házasságkötés után
a) kizárólag a maga teljes nevét viseli,  vagy
b) a férje teljes nevét viseli a házasságra utaló toldással, amely-
hez a maga teljes nevét hozzákapcsolhatja, vagy
c) a férje családi nevét viseli a házasságra utaló toldással és eh-
hez a maga teljes nevét hozzákapcsolja,  vagy
d) a férje családi nevéhez hozzákapcsolja a saját utónevét.
A férj a házasságkötés után
a) kizárólag a maga teljes nevét viseli,  vagy
b) a felesége családi nevéhez hozzákapcsolja a saját utónevét. 
A férj, illetve a feleség a házasságkötés után házassági névként 
családi nevüket is összekapcsolhatja, hozzáfűzve a saját utónevét. 

Az Élettársi Nyilatkozatok Nyilvántartását érintő főbb sza-
bályok:

Az élettársi kapcsolat keletkezése és megszűnése – ellentét-
ben a házassággal – nem kötődik hatósági aktushoz, kötelező 
regisztrációhoz. Az utóbbi évtizedekben azonban egyre nő az
élettársi kapcsolatok száma, és egyre gyakrabban merül fel 
velük kapcsolatban személyi és vagyoni viszonyaik (öröklés, 
társadalombiztosítás, közös vagyon megosztása, stb.) rendezé-
sének szükségessége.

A kapcsolat fennállásának bizonyítása a különféle jogviszo-
nyokban az érdekeltet terheli. A bizonyítás eddig sok esetben 
nehézkes volt. Legfeljebb arra volt módja a feleknek, hogy
közokiratban, egymást élettársakként elismerő nyilatkozatot 
tegyenek a közjegyző előtt.
Az Élettársi Nyilatkozatok Nyilvántartásának (a továbbiak-
ban: élettársi nyilvántartás) 2010. január 01-jei hatállyal tör-
ténő bevezetésével a jogalkotó biztosítja a Ptk. szerinti élettársi 
kapcsolatban élő személyeknek azt a lehetőséget, hogy a ható-
sági tevékenységet végző közjegyző előtt, kapcsolatuk fennállá-
sáról, illetve arról, hogy az már nem áll fenn, nyilatkozatot te-

hetnek. E tényt a közjegyző bejegyzi a Magyar Országos Köz-
jegyzői Kamara által működtetett számítógépes adatbázisba. 
A kapcsolat fennállásának ténye ezáltal egyszerűen bizonyítást 
nyerhet.
Az Élettársi Nyilatkozatok Nyilvántartása az élettársi kapcso-
lat fennállása bizonyításának
megkönnyítése céljából a következőket tartalmazhatja:

a) a kapcsolat fennállásáról szóló nyilatkozatot, vagyis két, 
nem cselekvőképtelen nagykorú kérelmező által közjegyző 
előtt közösen tett azon nyilatkozatot, hogy egymással a Polgári 
Törvénykönyv szerinti élettársi kapcsolatban (a továbbiakban: 
élettársi kapcsolat) élnek, és abban az esetben, ha már korábban 
nyilvántartásba vették őket, de a kapcsolatuk már
nem áll fenn,

b) a kapcsolat fenn nem állásáról szóló nyilatkozatot, vagy-
is legalább az egyik kérelmezőnek a közjegyző előtt tett azon 
nyilatkozatát, hogy már nem áll fenn élettársi kapcsolata a vele 
együtt korábban nyilvántartásba vett személlyel.
A nyilatkozat felvételére irányuló eljárás az élettársak közös 
kérelmére vagy az élettársi kapcsolat fenn nem állásáról szóló 
nyilatkozat esetén bármelyik élettárs kérelmére indul.

Az élettársi nyilvántartás tehát igazolja, hogy egymással élet-
társi kapcsolata áll fenn azoknak, akiknek az élettársi kapcsolat 
fennállásáról szóló közösen tett nyilatkozata az élettársi
nyilvántartásban szerepel. Akik tehát a nyilvántartásban az 
élettársi kapcsolat fenn nem állásáról szóló nyilatkozat
bejegyzéséig együtt szerepelnek, azokról – amíg mindkettőjük 
él vagy bármelyikük utóbb házasságot nem köt, illetve bejegy-
zett élettársi kapcsolatot nem létesít – vélelmezni kell, hogy
egymással élettársi kapcsolatban állnak. 
Tehát a jegyző semmilyen nemű élettársi jogviszonnyal kap-
csolatos igazolást, nyilatkozatot nem tud kiadni. A Jegyző 
tudja igazolni, hogy a felek – természetesen lakcímkártya 
alapján- egy ingatlanban laknak, ami nem egyenlő az élet-
társi kapcsolattal.

GFG
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Közösségi együttélés alapvető szabályainak ismertetése
Újhartyán Város képviselő testülete a törvényi előírás szerint megal-
kotta  a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek 
elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló rendeletét.
Ezen rendeletből   a lényegesebb részeket, paragrafusokat részlete-
sen is ismertetjük:

2.§ (1) Az e rendeletben meghatározott közösségi együttélés alapvető 
szabályaival ellentétes magatartások elkövetőivel szemben ötvenezer 
forintig terjedő helyszíni bírság, illetve százötvenezer forintig terjedő 
közigazgatási bírság szabható ki. 
(4) Az igazgatási bírság mértékének meghatározásakor érvényesíteni 
kell a fokozatosság követelményét.

3. A KÖZÖSSÉGI EGYÜTTÉLÉS ALAPVETİ SZABÁLYAI ELMU-
LASZTÁSÁT

MEGALAPOZÓ MAGATARTÁSOK

Állattartás
4.§ (1) A közösségi együttélés alapvető szabályai elmulasztását követi 
el az az állattartó, aki

1. nem gondoskodik az állat megfelelő és biztonságos elhelyezéséről, 
szakszerű gondozásáról, szökésének megakadályozásáról,
2. az állat tartására szolgáló helyiséget nem takarítja, fertőtleníti rend-
szeresen, indokolt esetben nem szagtalanítja, nem gondoskodik rend-
szeresen a rovarok és rágcsálók irtásáról,
3. bármilyen állatot oly módon tart, hogy az állat a közterületet be-
szennyezi,
4. kedvtelésből tartott állat ürülékét az állattartó a közterületről nem 
távolítja el,
5. az állattartás során az állat más ingatlanra való átjutását nem aka-
dályozza meg,
6. csak engedéllyel tartható állatot engedély nélkül tart,
7. haszonállatot közterületen legeltet.
(2) A közösségi együttélés alapvető szabályai elmulasztását követi el 
az az állattartó, aki
1. nem tartja be az állategészségügyi, állatvédelmi, közegészségügyi, 
vízügyi, építésügyi és környezetvédelmi jogszabályokat és ezzel a la-
kosság nyugalmát zaj- és bűzhatással megzavarja,
2. nem gondoskodik az állattartás során keletkezett trágyalé megfelelő 
ártalmatlanításáról,
3. a keletkezett trágyát nem trágyagyűjtőben tárolja.
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(3) A közösségi együttélés alapvető szabályai elmulasztását követi el 
az, aki

1. közterületen ebet pórázzal, a harapós, támadó természetű, továbbá 
nagy testű – 45 cm-nél nagyobb marmagasságú – ebet pedig pórázzal 
és szájkosárral nem lát el,
2. a három hónapos kort elért ebet 30 napon belül saját költségére ál-
latorvossal veszettség ellen nem oltatja be,
3. ebet – a vakvezető eb kivételével – játszótérre, vendéglátóegységbe, 
élelmiszerraktárba, szórakozóhelyre, óvoda, iskola területére, orvosi 
rendelőbe, gyógyszertárba, ügyfélforgalmat lebonyolító közintézmény 
épületébe bevisz vagy beenged,
4. az ebet úgy tartja, hogy az mások nyugalmát tartósan és rendszere-
sen zavarja.

Növények telepítése
5.§ (1) A közösségi együttélés alapvető szabályai elmulasztását követi 
el az, aki
1. belterületen, zártkertben nem tartja be az alábbi legkisebb telepítési 
(ültetési) távolságot az ingatlan határától:
a/ 1 métert meghaladó, de 3 méternél magasabbra nem növő gyü-
mölcs- és egyéb cserje, bokor, fa esetében legalább 2 méter,
b/ 3 méternél magasabbra növő fa és egyéb cserje, bokor valamint osz-
lopos fenyőfélék esetében legalább 3 méter,
c/ nyírt sövény, valamint 1 métert meg nem haladó magasságúra meg-
növő cserje, bokor és fenyőféle esetén legalább 0,5 méter,
2. kúszó-, kapaszkodó cserjét nem saját tulajdonú kerítésre futtatja fel,
3. amennyiben a szomszédos ingatlanon az épület oldalhatárra épült, a 
kerítés mellé telepített növények vágását nem végzi el oly módon, hogy 
azok a kerítéshez és az épülethez ne érjenek hozzá,
4. telekhatárra épített szomszédos épület esetén árasztással locsolja 
azokat a növényeket, amelyek a telekhatártól számított 2 méteren be-
lül vannak.
(2) A közösségi együttélés alapvető szabályai elmulasztását követi el 
az, aki
1. a közterületre – a tulajdonoson kívül – fát, cserjét, bokrot ültet a 
zöldterület kezelőjével
történő előzetes egyeztetés, írásban megadott kezelői hozzájárulás nél-
kül vagy a hozzájárulásban előírt feltételektől eltérően,
2. a közterületre ültetett fát hatósági engedély nélkül kivágja.

Közrend elleni magatartás
6.§ (1) Aki kolduló, kéregető tevékenységet közterületeken folytat és 
magatartása nem tartozik a szabálysértésekről szóló törvény hatálya 
alá, közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el.  
(2) Aki a közterület rendeltetésétől eltérő célú használatának általá-
nos szabályairól szóló önkormányzati rendeletben rögzítettek ellenére 
az ott meghatározott tevékenységet folytatja, vagy közterületet bérleti 
megállapodás hiányában vagy attól eltérő módon, illetve azt megha-
ladó mértékben használ közösségi együttélés alapvető szabályait sértő 
magatartást követ el.
(3) Aki életvitelszerű lakhatás céljára használt ingóságait közterületen 
tárolja vagy helyezi el, közösségi együttélés alapvető szabályait sértő 
magatartást követ el.

Köztisztaság
7.§ (1) A közösségi együttélés alapvető szabályai elmulasztását követi 
el az a köztisztaságról, a közterületek és ingatlanok rendjéről, valamint 
a szervezett köztisztasági közszolgáltatásról szóló önkormányzati ren-
deletben meghatározott tulajdonos, használó, aki
1. az általa használt ill. tulajdonát képező ingatlant nem műveli meg, 
nem tartja rendben, gyomtól, gaztól nem tisztítja meg,
2. az ingatlan és az ingatlan előtti járda tisztántartásáról, a hó eltakarí-
tásáról, síkosság mentesítéséről nem gondoskodik,
3.az ingatlan előtti árkot, folyókát, csatornanyílást, átereszt nem tisztít-
ja vagy a csapadékvíz zavartalan lefolyását nem biztosítja,
4. a beépített ill. beépítetlen ingatlan előtti járdán ill. mellett nőtt gazt 
nem irtja, a kinyúló, a járdán közlekedőket zavaró ágak és bokrok nye-
séséről nem gondoskodik,
5. az ingatlanán keletkezett csapadékvizet nem a saját területén helyezi 

el vagy azt bejelentés nélkül a kiépített csapadékcsatornába vezeti,
6. az ingatlanán keletkezett csapadékvizet szennyvízcsatornába vezeti,
7. a járdáról letakarított havat a gyalogos ill. járműközlekedést akadá-
lyozó módon rakja le,
8. gépkocsit közterületen mos,
9. szennyvizet, eldugulás vagy rongálás okozására alkalmas anyagot a 
csapadékvíz-lefolyó
utcai aknába illetőleg a csapadékvíz elvezető árokba vezet, önt.
(2) A közösségi együttélés alapvető szabályai elmulasztását követi el 
az, aki
1. közkifolyót nem háztartási vízszükséglet kielégítése céljára engedély 
vagy hozzájárulás nélkül igénybe vesz,
2. építményt, kerítést, élő fát bármilyen felirattal megrongál,
3. a közterületen elhelyezett és általa beszennyezett felszerelési és be-
rendezési tárgyat nem tisztítja meg,
4. a gondozott zöldterületre járművel ráhajt vagy azon parkol,
5. közútra, útpadkára salakot vagy építési törmeléket engedély nélkül 
szállít vagy elhelyez,
6. vállalkozói tevékenység ellátásához, magángazdálkodáshoz szüksé-
ges gépet, gépjárművet valamint üzemképtelen gépjárművet közterü-
leten tárol,
7. belvízelvezető árokba tisztítatlan szennyvizet, trágyalevet levezet, 
partjait szemét vagy egyéb hulladék lerakásával beszennyezi,
8. köztéri hulladékgyűjtőbe háztartási hulladékot helyez el,
9. avar és kerti hulladék nyílt téren történő égetését nem a hivatkozott 
rendeletben foglaltak szerint végzi,
10. közterületen szemetet és hulladékot nem az erre rendszeresített és 
felállított hulladékgyűjtőbe helyezi el,
11. hulladékot a gyűjtés, begyűjtés, lerakás szabályaitól eltérő módon,a 
közterületen engedély nélkül felhalmozza, ellenőrizetlen körülmények 
között elhelyezi, kezeli,
12. közterületi gyűjtő-edényzetből hulladékot kiönt, válogat, szétszór,
13. közterületen, zöldterületen lévő növényeket megrongál, csonkít, 
leszakít.

Közterület-használat
8. § A közösségi együttélés alapvető szabályai elmulasztását követi el 
az, aki
1. közterületet rendeltetésétől eltérően közterületi használati engedély 
nélkül vagy az engedélyben foglalt feltételektől eltérő módon használ,
2. utcai bútorokat, berendezéseket rendeltetésellenesen használja, fel-
állítási helyükről elmozdítja,
3. a lomtalanításra meghirdetett időpontban a hulladékot úgy helyezi 
el, hogy az a jármű és gyalogos forgalmat zavarja, a zöldterületeket és 
a növényzetet károsítja, továbbá baleset- vagy károkozás veszélyének 
előidézésével jár.
4. A játszótér használatának rendjéről szóló rendeletben foglaltakat 
megszegi.
5. A közterületre irányuló kamerát szereltetett fel az ingatlanára, illetve 
ingóságára, és azzal felvételt készít.

Piactartás
9. § A közösségi együttélés alapvető szabályai elmulasztását követi el 
az, aki
1. nem a piac és vásár céljára kijelölt helyen árusít,
2. a piacon és vásáron helypénzt nem fizet,
3. az ellenőr kérésére nem mutatja fel a váltott helypénzjegyet,
4. az elárusító helyen az általa elhelyezett szemetet, állati hullát nem 
távolítja el,
5. az ellenőr kérésére az áru eredetéről, mennyiségéről, minőségéről, 
áráról felvilágosítást nem ad,
6. permetezési naplót nem vezet ill. azt nem tudja kérésre felmutatni.

A helyi környezet védelme
10. § (1) A közösségi együttélés alapvető szabályai elmulasztását követi 
el az, aki
1. a szennyvizet nem a külön jogszabályban meghatározott előírások-
nak megfelelően létesített zárt szennyvíztárolóba vagy szennyvízcsa-
tornába gyűjti, elhelyezi, vagy bevezeti
2. a szennyvizet élő vizekbe, felhagyott kutakba, talajvízbe vezeti, gyűjti,
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3. a települési folyékony hulladékot nem a tevékenység gyakorlására 
jogosító engedéllyel rendelkező vállalkozónak adja át,
4. csatorna hiányában kommunális szennyvíz elhelyezésére vízzáróan 
megépített szennyvízgyűjtő medencét nem alakít ki, ennek rendszeres 
karbantartásáról és szükség szerinti ürítéséről nem gondoskodik,
5. épületek falfelületét festékkel vagy egyéb anyaggal beszennyezi, ösz-
szefirkálja.
(2) A közösségi együttélés alapvető szabályai elmulasztását követi el 
az, aki
1. mobil szabadtéri árusítás esetén a figyelemfelkeltés, tájékoztatás, 
hirdetés, reklám célú tevékenység közterületen történő végzése esetén 
ehhez hangerősítő, hangkeltő berendezést
a) munkanapokon 20 és 08 óra között
b) szombaton 18 és 09 óra között
c) vasárnap és ünnepnapokon üzemeltet,
2. a tulajdonában lévı vagy általa használt ingatlan bármely nyitott he-
lyiségében ill. szabadtéri részében hangerősítő, hangkeltő berendezést 
a szomszédok zavarásával használ.

A temető fenntartása és üzemeltetése
11. § A közösségi együttélés alapvető szabályai elmulasztását követi 
el az, aki
1. az önkormányzat fenntartásában álló köztemetőben
a) sírhelyek között a sírok gondozásából származó szemetet tárol, a 
sírgondozás során keletkezett hulladékot nem a kijelölt helyre rakja le,
b) a köztemető területére engedély nélkül – halottat és mozgássérült 
személyt szállító jármű és szemétszállító járművek kivételével – behajt,
2. a köztemető területén tüzet rak,
3. a temetői munkát úgy végzi, hogy
a) sérti a kegyeleti érzést,
b) akadályozza és zavarja az elhunyt búcsúztatását,
c) akadályozza a temetési hely látogatását,
d) szomszédos temetési helynek tevékenysége következtében történő 
megsérülése esetén nem gondoskodik az eredeti állapot visszaállítá-
sáról,
4. jogosultság nélkül temetkezési szolgáltatást végez,
5. a köztemetőben bejelentés nélkül végez üzletszerű vállalkozási te-
vékenységet,
6. ebet – vakvezető ebet kivételével – vagy más állatot a temető terü-
letére bevisz,
7. a temetőben elhelyezett közkifolyókra vízelvezetésére alkalmas esz-
közt csatlakoztat vagy bármilyen módon a temetőt látogató, sírhelye-
ket gondozó polgárokat a vízvételezésben korlátozza.

Házszámtáblák elhelyezése
12.§ A közösségi együttélés alapvető szabályai elmulasztását követi el 
az, aki
1. a házszámtábla kihelyezésével, pótlásával, cseréjével kapcsolatos kö-
telezettségét megszegi,
2. közterületi útjelző-táblát megrongál, eltakar vagy bármely más mó-
don a tájékoztató jellegét megszünteti,
3. közterületi útjelző-táblát jogtalanul kihelyez vagy eltávolít.

Az önkormányzat jelképeinek használata
13. § A közösségi együttélés alapvető szabályai elmulasztását követi el 
az, aki az önkormányzat jelképeit, jogosulatlanul, az engedélytől elté-
rően vagy közösséget sértő módon használja fel.

A kereskedelmi, vendéglátó ipari, szolgáltató egységek 
és elárusítóhelyek üzemeltetőinek kötelezettségeivel kapcsolatos ma-
gatartások
14.§. (1) Az az üzemeltető, aki szórakozóhelyek, vendéglátó ipari, ke-
reskedelmi és szolgáltató egységek, valamint az utcai és más elárusí-
tóhelyek előtti járdaszakaszt, továbbá az egység közvetlen környékét 
(2 m széles sávot figyelembe véve) reggel 7.00 óráig nem tisztítja meg 
vagy folyamatosan nem takarítja, közösségi együttélés alapvető szabá-
lyait sértő magatartást követ el.  
(2) Az az üzemeltető, aki az árusításból keletkező hulladék zárható 
edényzetben történő gyűjtéséről, valamint a szolgáltató útján annak 
a kijelölt hulladéklerakó helyre történő elszállításáról nem gondos-

kodik, közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást kö-
vet el.  

Az avar, zöld és egyéb hulladékok ártalmatlanításával kapcsolatos 
magatartások
15.§ (1) Aki belterületen zöldhulladékot és egyéb anyagot éget, közös-
ségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el. 
(2) Aki Újhartyán város külterületén zöldhulladékot október 1-től áp-
rilis 30-ig terjedő engedélyezett időszakon túl, illetőleg az engedélyezett 
időszakban 9-17 óra közötti engedélyezett időtartamtól eltérően éget, 
közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el.  

Hulladékgyűjtő edényezettel kapcsolatos magatartások 
16.§ Aki a lakossági és közületi szervezett hulladékgyűjtést, tárolást 
nem a köztisztaság fenntartásáról, a települési szilárd hulladék ke-
zeléséről, a hulladékok szelektív gyűjtéséről és ártalommentes elhe-
lyezéséről szóló önkormányzati rendeletben szereplő szabványos és 
a használónál keletkező hulladékmennyiségnek megfelelő méretű 
gyűjtő edénnyel végzi, közösségi együttélés alapvető szabályait sértő 
magatartást követ el

17.§ (1) Aki a gyűjtőedényeztet a közterületre a gyűjtést megelőző na-
pon 18.00 óra előtt kihelyezi vagy azt a gyűjtés napján a közterületről 
nem viszi be, közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatar-
tást követ el. 
(2) Aki a közterületre kihelyezett, valamint az ingatlanok közös hasz-
nálatú területeire elhelyezett hulladékgyűjtőket – ide tartoznak az ut-
cai szemétgyűjtő edények, szelektív hulladékgyűjtő szigetek – rendel-
tetéstől eltérően használja, felhatalmazás nélkül elmozdítja, azokból 
kommunális hulladékot kivesz, közösségi együttélés alapvető szabá-
lyait sértő magatartást követ el. 
(3) Az az ingatlan használó, aki télen a tároló hely és az úttest között 
legalább 1 méter széles átjárót a tartályok akadálytalan mozgatása 
érdekében nem létesít, közösségi együttélés alapvető szabályait sértő 
magatartást követ el. 

Helyi hirdetményekkel kapcsolatos magatartások
18.§ (1) Aki hirdetményt nem vízoldékony ragasztóval rögzít vagy 
nem a köztisztasági előírások betartásával terjeszt, közösségi együtt-
élés alapvető szabályait sértő magatartást követ el.  
(2) A hirdető-berendezés tulajdonosa amennyiben hirdető-berende-
zésen és hirdetményen a közúti közlekedés szabályairól szóló minisz-
teri rendeletben szereplő táblák forma és színösszeállítását, továbbá az 
útbaigazító táblákon szabványosított betűtípust és jelrendszert, vagy 
villogó, káprázást okozó fényt, futófényt, fényvisszaverő vagy fényvisz-
szavető anyagot alkalmaz, elhelyezése vagy kialakítása révén, a köz-
úton közlekedőket vakító világítótestet használ, közösségi együttélés 
alapvető szabályait sértő magatartást követ el. 

19.§ (1) Aki hirdető-berendezést az építéshatóság engedélye nélkül 
helyez el, alakít át, bővít vagy megállító táblát a hirdető-berendezé-
sek és hirdetmények elhelyezéséről szóló önkormányzati rendeletben 
tilalmazott helyen helyez el, közösségi együttélés alapvető szabályait 
sértő magatartást követ el. 
(2) Aki hirdető- berendezést közterületen úgy helyez el, hogy az aka-
dályozza a közterület más részeinek és a szomszédos ingatlanok ren-
deltetésszerű használatát, vagy a közterület fenntartási munkáit, kö-
zösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el.  
(3) Aki a járműve vagy gépjárműve alakjától eltérő reklámtáblával 
reklámoz, közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást 
követ el.  

4. ELJÁRÁSI SZABÁLYOK
20. § (1) A közösségi együttélés alapvető szabályai elmulasztása miatt 
a közigazgatási hatósági eljárást a közterület-felügyelő vagy az önkor-
mányzati hivatali ügyintéző észlelése alapján vagy bármely személy 
vagy szervezet jelzése alapján kell lefolytatni.

GFG
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Interjú Pogácsás Tiborral, formalitások nélkül
Újhartyán városa az új választási kerületi 

beosztás értelmében a Pest Megye 10-es 
választókerülethez tartozik, így a követke-
ző választásokon előre láthatóan a jelenlegi 
választókerületi elnök, Pogácsás Tibor neve 
lesz látható az Újhartyániak szeme előtt a  
Fidesz  neve alatt az országgyűlési képviselő 
választáson..

Újhartyánon hagyományosan a Fidesz je-
löltje nyerte el ezt a tisztséget, most remény 
van arra, hogy az átszervezett választási ke-
rületi határok ellenére ismét a jobboldal fog 
nyerni.

Pogácsás Tibornak van már gyakorlata a 
győzelem elviselésében, hiszen 1998 –óta 
országgyűlési képviselő a Fidesz színeiben, 
1998 óta folyamatosan Monor polgármes-
tere. 

– Az új választókerületi beosztást még 
szokni kell az Újhartyániaknak. Mi az igazi 
változás a régi rendszerhez képest? ( a bal-
oldal, vagy a jobboldal erősödött inkább ?)

A parlament létszámának csökkentése miatt a választókerületek 
száma is csökken, ezért volt szükség a választókerületek átalakítá-
sára. Pest megye 10-es választókerület négy régi, ceglédi, dabasi, 
monori és a nagykátai körzet egyes településeiből jött létre. Maga a 
terület átalakítása nyilván technikai jellegű, nem a pártszimpátiák ha-
tározták meg. Az elmúlt választások eredményei és a képviselők által 
végzett munka alapján úgy gondolom hogy a Fidesz komoly eséllyel 
vághat neki a következő megméretésnek.

– Képviselő Úr mennyire ismeri az újonnan hozzákerült területet, 
embereket?

1990 óta vagyok benne a politikában, megyei képviselőként 
szintre minden oktatási intézményben jártam, polgármesterként a 
kollégákkal sokszor találkoztam, jó néhány közös ügyünk volt, em-
líthetném a régi Monortel ügyeit, vagy a hulladékgazdálkodás napi 
feladatait. A hivatalos kapcsolatokon túl természetesen vannak bará-
ti és rokoni kapcsolataim is ezen a területen. 

A visszajelzések alapján is nyugodtan mondhatom, hogy nem va-
gyok idegen az itteni embereknek.

– Az előző országgyűlési képviselővel, Szűcs Lajossal nagyon jó, 
mondhatni bensőséges viszonyt alakított ki a lakosság- legutóbb ki-
tüntetést is átvehetett a falutól. Mi a módja annak, hogy Pogácsás 
Képviselő Úrral is legalább ilyen jó viszony alakuljon ki ?

Természetesen igyekszem átvenni minden jó módszert Szűcs La-
jostól. Ő természetesen 2014-es választásig a képviselője Újhartyán-
nak. Munkájába bevon segít, hogy kialakíthassam a megfelelő kap-
csolatokat. Közös ez a munka, hiszen vannak települések, melyekben 
fordított a helyzet, én vagyok a képviselő, és Szűcs Lajos lesz a jelölt. 
Bízom abban, hogy sikerül elfogadtatni magam mindenkivel, rajtam 
nem fog múlni.

– Újhartyán fejlett terület , a továbbiakban is szeretnénk beruhá-
zásokat megpályázni- és ehhez  önerővel is rendelkezünk. Számítha-
tunk arra, hogy jó értelemben  lobbizzon településünk érdekében. ?

Miután 1990-től önkormányzati képviselő és negyedik ciklusos 
polgármester vagyok, ismerem a települések működését, a tervezési 
folyamatokat, jó néhány helyi és térségi programban vettem részt. 
A tervezéstől, a források megteremtésén át a kivitelezésig. Ezeket a 

tapasztalatokat a következő években is jól 
lehet majd hasznosítani, biztosan tudunk a 
település vezetőivel együtt dolgozni, bele-
értve ebbe a lobbizást is. Polgármester úr-
ral, képviselőkkel is jó a személyes kapcso-
latom, számíthatnak a segítségemre.

– Tudtommal a következő parlamenti 
ciklusban nem indul a polgármesteri cí-
mért. Ez azt jelenti, hogy több ideje marad 
az országgyűlési képviselői munkára?

A parlament döntése értelmében ösz-
szeférhetetlen lesz a polgármesteri és az 
országgyűlési képviselői mandátum. Mi-
niszter elnök úr felkért, hogy a 10-es válasz-
tókerületben legyek a Fidesz jelöltje. Ezt 
elvállaltam, így, ha megválasztanak, akkor 
nem leszek ősztől polgármester. A nagyobb 
körzetek igényelni is fogják a több időt. 

– A választási kampány elindulásával ho-
gyan látja a jobboldal esélyeit a körzetben? 

Nem szeretek jósolni, a szavazófülke 
döntenek. Bízom benne, hogy az elért eredményeket értékelni fogják 
a választók, látják azt, hogy nagy erőfeszítésekkel elindult az ország a 
felemelkedés útján. Dolgos szorgalmas emberek élnek itt, akik min-
dig a munkájukra saját tehetségükre támaszkodva jutottak előre az 
életben. Biztos vagyok benne, hogy szeretnék, ha erőfeszítéseiknek 
hosszú távon meglenne a gyümölcse. Közös tehát a célunk, közösek 
az érdekeink.

– Milyen segítséget vár a jobboldal aktivistáitól? Miben tudjuk se-
gíteni a választási kampányát?

Szeretnénk minél több emberhez eljutni, megismertetni minden-
kit az erőfeszítésekkel, a kormány munkájával, a parlament döntései-
vel. Az a célunk, hogy ezt segítőink, aktivistáink beszéljenek, találkoz-
zanak a szomszédokkal, párbeszéd jöjjön létre a választókkal.

– Mikor láthatjuk ismét városunkban?
Polgármester úrral és a Fidesz helyi szervezetének tagjaival rend-

szeresen találkozom, de természetesen szívesen teszek eleget a hi-
vatalos meghívásoknak is. Gyakran vagyok itt, ehhez nincs szükség 
formalitáskora. 

– Köszönöm az interjút !
Dr. Kökényesi Imre

2013. december
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Újhartyáni Baba-Mama Klub

Mint már arról korábban hallottak és az újság előző számában 
is megjelent néhány kismama által elindult egy helyi kezdemé-
nyezés, az Újhartyáni Baba-Mama Sétaklub. Páran úgy gondol-
tuk, hogy a gyermekek számára is oly fontos levegőzést, sétálást 
együtt is csinálhatjuk és egy közösségi oldalon megalakítottuk a 
klubbot. Onnantól kezdve együtt jártunk sétálni.
Úgy döntöttünk, hogy szeretnénk tovább lépni, ezért kezdeménye-
zésünkre a Képviselő-testület legutóbbi ülésén elismerte klubunkat 
mint civil szervezet, így a korábban megalakult kis csapatunk immár 
hivatalosan, és új névvel Újhartyáni Baba-Mama Klubként működik. 
Céljaink között elsősorban a kisgyermekes anyukák, apukák kö-
zösségi életének színesítésén túl a gyermekek társasághoz szok-
tatása szerepel. A szociális tanulás által a különböző viselkedési 
formák elsajátításával, segítünk megkönnyíteni a gyerekek ké-
sőbbi óvodai beilleszkedését. 

Az önkormányzat jóvoltából lehetőséget kaptunk a ,,régi” óvoda 
épületében céljaink megvalósítására, ahol a gyermekek nemcsak 
együtt játszhatnak majd, tanulhatnak egymástól, de a szülők is 
tapasztalatot, ismeretet cserélhetnek. 
Tagjaink között tudhatunk egy óvónénit, aki énekes, mondókás 
foglalkozásokat szervezne a kicsiknek. Kreatív anyukákkal közö-
sen szeretnénk készülni az ünnepekre, ahol díszek, játékok, süte-
mények és ajándékok sorát szeretnénk ,,elővarázsolni”. 
Minden héten kedden és csütörtökön délután, előre egyeztetett 
időpontban várjuk mindazon kisgyermekes családokat, akik sze-
retnének velünk együtt egy kis közösség játékos tagjává válni. 

Írta: 
Puskásné Kökényesi Gabriella, 

Barati Tímea

2013. december
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Minden gyerek egyéniség

Legtöbbször ez a kijelentés fogalmazódik meg kimondva, 
vagy kimondatlanul, amikor gyermekünk fejlődését óvó te-
kintettel követjük, és úgy véljük adott viselkedése, vagy tulaj-
donsága nem felel meg a „normálisnak”. Ilyenkor sokszor pá-
nik következik, majd kapkodás. Nagyon fontos tudnunk, hogy 
a „normális” kategória igen tág. Minden gyerek egyéniség, és 
saját életúttal, fejlődésmenettel rendelkezik. Mégsem buzdítok 
senkit a felmerülő probléma elbagatellizálására. Természetesen 
vannak dolgok, melyeket egy adott korú gyermektől elvárunk, 
de valahol a merevség és rugalmasság egészséges határára kell 
törekednünk, amikor elvárást fogalmazunk meg, vagy problé-
mát sejtünk. 

Ma a gyerekek nem olyanok, mint nagyszüleik, szüleik, de 
már nem is olyanok, mint 10-12 éves unokatestvérük, vagy 
szomszédjuk. Társadalmunk változásai hihetetlen mértékben 
felgyorsultak. Már a kórházból 
hazajövet is más környezet veszi 
körül a csecsemőt. Az alapvető 
biológiai, genetikai kódoltságok 
mellett a gyermeknek ahhoz a 
világhoz kell alkalmazkodnia, 
amelyben felnő. Neki ott kell 
érvényesülni és kompetensnek, 
alkalmasnak lenni. Ezért a mai 
gyermekek már nem tehetik 
meg, hogy egyszerre csak egy 
dologra figyeljenek. „Megy a 
TV, anya szól hozzám, hogyan 
használjam ezt az új játékot, zúg 
a mosógép stb.”- zajlik egy mai 
gyermek fejében egy átlag hét-
köznapon. Holott a kisgyerme-
kek életkori sajátossága a teljes 
egyirányú figyelem, amellyel 
egyszerre egy adott dolgot fe-
deznek fel, de azt alaposan.  

Ennek az ellentmondásnak a 
következtében lett népbetegség 
a figyelemzavar. Véleményem 

szerint azért súlyos probléma, mert a figyelem minden egyéb 
kompetencia elsajátításához szükséges. Úgy szemléltetném, 
hogy a figyelem egy nagy lakás előtere. Rajta keresztül jutunk 
be a lakás többi helyiségébe (egyéb funkciók), amelyek pedig 
egymásba nyílnak, szoros kapcsolatban vannak. De ha az előtér 
zárva van, hogy jutunk tovább?

Azt javaslom, hogy ha a gyermek körül bármilyen probléma 
felmerül, merjünk kérdezni. Az ezzel foglalkozó szakemberek, 
pedagógusok segíthetnek a megítélésben, és a további teendők 
megtervezésében. A szülők és pedagógusok hatékony együttmű-
ködése általános gyógyír, vagy mondhatnám, csodaszer lehet. 

Vagyon Tünde
gyógypedagógus

2013. december
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Az első világbajnokunk

Hölle Martin világraszóló sikert ért el: minden idők legfiatalabb 
fogathajtó világbajnoka lett A  Pauban /Franciaország/ október 
31 – november 3-án rendezett Pónifogathajtó Világbajnokságon, 
egyben az első Újhartyáni ember , aki világbajnokságot szerzett.
Óriási siker ez, elsőre szinte felfoghatatlan. Annál is inkább, mert 
most itt ülök vele szemben, ami már sokszor előfordult velem, mi-
vel rokonok vagyunk, de nekem továbbra is a kedves, mosolygós, 
jóképű srác marad.
–  Hogyan tudod viselni a népszerűséget?– kérdezem. 
–  Nincsenek sztárallűrjeim– ha erre gondolsz– mondja nevet-
ve– a sport, különösen a lovas-sport egyébként is megtanít az 
alázatra. A lovakkal való bánásmód pedig megtanít a szeretetre, 
türelemre és a megértésre.
– Hogyan kezdődött mindez?
– 2008-ban kezdtem el a fogathajtással foglalkozni, és mindjárt 
egy osztrák versenyen má-
sodik lettem. Akkor még 
csak sejtettem, de két év 
múlva a vecsési világkupa 
elnyerésekor már tudtam, 
hogy egy életre eljegyez-
tem magam a fogathajtás-
sal. 
– És, fiatal korod ellenére– 
jöttek is a sikerek sorban !
– 2011-ben a felnőtt VB-n 
„csak” hetedik lettem, de 
2012 –ben már Európa Baj-
nokságot nyertem Ausztri-
ában. És most jött a felnőtt 
VB győzelem egyes póni-
ban.
– Gondolom, rengeteget 
dolgozol a siker érdekében 
és még tanulsz is, méghoz-
zá jó eredménnyel. Hogyan 
csinálod?
– Elsősorban az segít, 
hogy nagyon szeretem a 

fogathajtást, ezért az edzéseket sem találom megterhelőnek.  
E mellett kitűnő segítőim vannak. Elsősorban a segédhajtómnak, 
Rimarcsik Zsoltnak tartozom köszönettel.
– Az edzők terén is eggyel magasabb szintre léptél.
– Ez, úgy gondolom– nem eggyel magasabb, hanem talán a leg-
magasabb szint. Mostanában Hollandiában edzem a világ leg-
jobb edzőpárosánál. Rajtuk nem fog múlni a további előrelépés.
– Minden hétvégéd Hollandiában telik el, gondolom, a fogathaj-
tás mellett azért szórakozásra is jut időd?
– Természetesen. Az edzés után ugyanúgy elmegyünk bulizni, 
mint a többi fiatal. Csak az a különbség, hogy angolul beszélünk 
egymással. 
– Most már nyugodtan mondhatjuk, te is példakép lettél. Neked 
ki az elsőszámú idol ?
– Boyd Exell ausztrál fogathajtó testesíti meg számomra a köve-
tendő mentalitást és fogathajtó stílust.
– Úgy tűnik, egy álomkarrier a tiéd. Hiányzik valami az életedből?
*Úgy gondolom, teljes életet élek. Szeretem a munkám, maxi-
málisan kielégít. Jól megvagyok az osztálytársaimmal, vannak 
nagyon értékes emberi kapcsolataim. Egyszóval boldog vagyok.
– Ki az első, akihez elsőnek elmondod a jót is meg a rosszat?
– Természetesen apám. Ő az, aki mindig mellettem van, akár az 
edzéseken, a pálya szélén, akár a versenyeken. Talán nem is ha-
gyományos apa-fiú kapcsolat a miénk, inkább barátok, harcos-
társak vagyunk. Biztos vagyok benne, hogy mindig számíthatok 
majd rá.
– Azt hiszem, egy szülőnek mindig az a legnagyobb ajándék, ha 
büszke lehet a gyermekére. Mindkettőtöknek gratulálok.

Dr  Kökényesi Imre

2013. december
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„A zene összeköt” avagy Familienmusik Magyarországi Német Családi Zenekarok 5. Országos Találkozója

Az idei évben kisvárosunk adott otthont a Landesrat által 
immár 5. évben nagy sikerrel megrendezett országos fú-
vószenei találkozónak.  A rendezvény varázsát „közös zenei 
anyanyelvünk” szépségén felül az adja, hogy családok, te-
hát nagymama, nagypapa, apa, anya gyerekek és az unokák 
együtt népesítették be az Újhartyáni színpadot. A 300 főt 
számláló közönség nagy örömére.
A magyarországi németség életében mindig kiemelkedő je-
lentősége volt a közös zenélésnek, egész generációk zenész 
dinasztiák játszottak és énekeltek együtt. Nem volt ez idén 
Újhartyánon sem másképp, ahol bár s sváb nyelv eltűnt, a 
zenei kultúra annál inkább megmaradt. Öt zenekar 20-20 
perces műsorát élvezhettük. Az első fellépőt, az újhartyáni 
„Apák-Fiúk” zenekart először láthattuk ebben a különleges 
felállásban színpadon. Ezután következett a Fazekas család 
Vecsésről. Majd a Bauernhuber családot Herendről hall-
hatta a közönség. Német vendégfellépőink a „Wassergass-
Musikanten” Bad Überkingenből érkeztek, tehát a sváb ős-
haza is képviseltetve volt. Havasi kürtjükkel lenyűgözték a 
közönséget. Végül, de nem utolsó sorban a Berceli Kaposi 
család zenélt a színpadon.

A csodálatos műsor és a vacsora után kezdődhetett a sváb 
bál. Ahol a Berceli „Freude” zenekar majd Sváb Parti húzta 
a talpalávalót. Itt a zene hallgatása után mindenki megcsil-
logtathatta a tánctudását. Külön öröm volt, hogy új egye-
sületünk a „Hartyáni Sváb Fiatalok Baráti Köre” is, valamint 
a megfiatalodott Hercel tánccsoport is rész tudott venni a 
rendezvényen. Tehát az utánpótlás biztosított, de hogyan 
is menne ez idősebbek nélkül, akik át tudják adni tudásokat 
a fiatalságnak. Gondolok itt  Lila Akác Nyugdíjasklubra, akik 
közel 60 fővel érkeztek. 
Köszönjük a Landesratnak, a szervezőknek és minden ze-
nésznek, hogy felejthetetlenné tették a találkozót!

Majeczki Martin

Kiegészítve ifjú Martin barátom gondolatait köszönetet 
mondok a házigazda Újhartyánnak, az Apák – fiúk zenekar 
tagjainak, név szerinti párosításban:

Tóth Antal – Tóth Richárd (Tóth Márk)
Lauter Antal – Lauter Krisztián
Serfel  József – Serfel Viktor
Szaller István – ifj. Szaller István
Kaldenekker József – Kaldenekker Attila (Doselék)
és Serfel Gábor zenész kollégának a kiváló helytállásért.

A zenekari találkozó másnapján a helyi német nemzetiségi 
önkormányzat német nyelvű misét szervezett a Málenykij 
Robotra elhurcoltak Pest megyei megemlékezése kapcsán. 
Közel kilencven éve nem hangzott el ima, ének templo-
munkban német nyelven. Köszönet ezért a szép élményért 
Nagy Nándor atyának, Újlengyel község plébánosának, a ki-
tűnően felkészült Pátria énekkarnak és Lang Miklós kántor 
úrnak.
Élmény volt újhartyáninak lenni ezen a hét végén (is)!

Lauter Antal
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Szülők, nevelők bálja 2013

Hosszú szünet után immáron második alkalommal ren-
dezte meg a Szülői Munka Közösség (SZMK) a szülők, 
nevelők bálját. A bál célja az volt, hogy a résztvevők tá-
mogatásával az iskola olyan eszközöket vásárolhasson, 
amelyek hatékonyan segítik az iskolai munkát. 

Az idei bál sikeres volt, annak ellenére, hogy sokkal több 
szülőre számítottak a rendezők. Semmi túlzás, semmi 
cicoma, szépen megterített asztalok, körben elhelyezett 
székek, az asztalok közepén elhelyezett piros mikulásvi-
rágok pedig karácsonyi hangulatot varázsoltak. 

A kisebb technikai hibákat leszámítva a sztepptáncosok 
műsora látványosra sikerült. Ennél már csak a hernádi 
tánciskola táncosai voltak aranyosabbak, főleg mivel 
hartyáni iskolások is táncoltak a csoportban. A bemuta-
tók után felszolgált vacsorára sem lehetett panasz.

A sütemények is finomak voltak, én személy szerint a há-
zilag készített süteményeket részesítettem előnyben, de 
az Olgi Cukrászda süteményei is magukért beszéltek. A 
vacsora után elkezdődött a tombolavásárlás. A tombo-
lán kisorsolt ajándékokat az osztályok szülői közössége 
ajánlotta fel, így a tombolán befolyt bevétel az iskolát 
illeti. 

Az est fénypontja a tanárok műsorszáma volt. Remek 
koreográfiával, cowboynak öltözve adták elő műsoru-
kat szinte az egész tanári kar részvételével. Henrik úrnak 
külön gratulálok, a kis vadóc cowboy-lány produkciója 
teljesen feldobta a közönség hangulatát. Nekem ez az 
előadás volt a kedvencem.  
A zene, mint mindig, színvonalas, jó hangulatot keltő 
volt, nagyon sokan táncoltak az est folyamán, a szülők, a 
tanárok, sőt a  az iskolánk felügyeleti szervének vezetője 
és több tagja is vidáman ropta.

Biztos vagyok benne, hogy akik részt vettek a bálon, jól 
érezték magukat, akik pedig nem voltak ott, kérem gon-
dolkodjanak el, hogy miért nem akartak részt venni egy 
olyan jótékonysági eseményen, amit a gyerekeink érde-
kében rendeztek meg.

Sokszor hallottam olyan megjegyzéseket, hogy ebből a 
pénzből a tanárok kapnak bizonyos eszközöket. Tudo-
másom szerint csak olyan eszközöket vásárolnak, ame-
lyek a tanulók érdekeit szolgálják. Annyi minden kellene 
és annyi minden nincs, egy jó hangulatú este nagy ár 
ezért?

A tanárainknak köszönetet szeretnék mondani, hiszen 
ők is fizettek belépőjegyet, vettek támogatói jegyet, sőt 
még a szórakoztatásunkról is gondoskodtak. 

Legközelebb talán nem feltétlenül nyomdai eljárással 
készített plakátra lenne szükség, sok ügyesen rajzoló 
gyerek biztosan el tudná készíteni az esemény plakátját, 
amin fel kellene tüntetni a célt is, vagyis hogy mit szeret-
nének a felajánlásokból megvalósítani.
Tudomásom szerint néhány szülő évek óta egy tetőt 
szeretne a kerékpártároló fölé építtetni, hogy esőben ne 
ázzon át a nyereg és nyáron ne olvadjanak a gumik.

Ha lenne az induláshoz némi tőke, talán a civil szerveze-
tekkel, önkormányzatunkkal karöltve sikerülne ezt meg-
valósítani, ami ösztönzően hatna a szülőkre is, hogy jövő 
ősszel minél többen jöjjenek el a Szülők-Nevelők báljára. 
Az SZMK nem adja fel, találkozzunk minél többen jövő 
ősszel!

F. Lujzi
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Hajókázás a Dunán

Szenttamáson jártunk

„Itthon vagy! Magyaror-
szág Szeretlek!” országos 
programhoz csatlakozva, 
az Újhartyáni Nyugdíjas-
klub tagjai szeptember 
28-án hajókiránduláson 
vettek részt. Reggel Bu-
dapestről indulva, déli 
12-re érkeztünk Vise-
grádra. 
Az idő szebb nem is lehe-
tett volna. Az egész hajóki-
rándulás alatt kellemesen 
sütött a nap, öröm volt lát-
nia a mosolygós arcokat.  
A táj szépsége lenyűgöző 
volt, kezdve a csodálatos 
fővárosunkkal és folytatva 
a Dunakanyarral.
A kirándulás kedvence a 
„mami” volt (Turcsányi 
Annuska néni) aki da-
colva az évekkel, minden 
siránkozás nélkül élvezte 
a hajókázást és még a Sa-
lamon-toronyhoz is elsé-
tált. Azt hiszem példát vehetünk róla.
Természetesen Majer Ferencné idegenvezetőnk minden lényeges 
dolgot elmesélt nekünk, így lett mindenkinek érdeklődésének 
megfelelő képe a Dunakanyarról és Visegrádról.
Az országos összefogáshoz még csatlakozva, visszaérve Újhar-
tyánba az idősek otthonába, már a nagycsaládosok vártak ben-
nünket vacsorával, ami nagyon finomra sikeredett. Gregusné 

Cserna Anikóval az élen fogadtak bennünket és egy kellemes 
beszélgetéssel folytattuk a napot. Azt hiszem igen tartalmas 
programmal tudtak csatlakozni ezen a szombaton az országos 
eseményhez az Újhartyáni nyugdíjasok.

Mártonné Teréz

A szerbiai Vajdaságban, Szenttamáson 
tett látogatást Újhartyán város képvise-
letében a település polgármestere, alpol-
gármestere és nemzetiségi önkormány-
zatának elnöke.  Szenttamás szerb-ma-
gyar vegyes lakosságú kisváros, akik 
szívesen keresik a kapcsolatot magyar-
országi településekkel. Újhartyán Ön-
kormányzatának is eltökélt szándéka, 
hogy németországi partnerkapcsolatai 
– Freiberg am Neckar, Tapfheim – mel-
lett más, határainkon túl lévő magyar 
közösségekkel is jó kapcsolatokat ápol-
jon. Szenttamás polgármestere, magyar 
ajkú képviselői bemutatták városukat, 
említést tettek sport és civil közössége-
ik tevékenységéről, végül Gion Nándor 
író, városuk szülöttjének házánál bú-
csúztunk el abban a reményben, hogy 
hamarosan ismét találkoznak közössé-
geink Szenttamáson és Újhartyánban is.

LA
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A Nagycsaládosok Újhartyáni Civil Szervezetének részletes adventi program ajánlata

I. December 1. Vasárnap      17 óra 30 perc    
Újhartyán Hősök tere
Katolikus Ifjúsági Közösség Adventi műsora
Gyertyát Gyújt: Szaller Andrásné  és Kulima Péter  

II. December 8. Vasárnap       17 óra 30 perc
Az Újhartyáni Irodalmi Kör és a Nyugdíjas klub Karácsonyi Mű-
sora

Gyertyát gyújt: Majer Györgyné és Márton Antalné
A Gyertyagyújtás után a Mikulás köszönti a gyerekeket. Igazol-
tan jó gyerekeknek meglepetés!

III. December 15. Vasárnap                  Délután 15 órától    
Karácsonyváró teadélután pinceklubban 
Mézes kalács sütés a Civilekért Egyesület vezetésével
Kézműves foglalkozások a nagycsaládosok irányításával
Te, forralt bor, némi harapnivaló
Beszélgetés, játék
Gyertyagyújtás 17 óra 30 perckor
Gyertyát gyújt: Rizmajerné Schulcz Anna és Rutterschmidt Edit

IV. December 22. vasárnap              Délután 17 óra
Betlehemes játék                       Előadják: A Német Nemzetiségi Ált. 
Iskola 5. osztályos tanulói
Gyertyát gyújt: Serfel-Mészáros Aranka és Serfel Gábor  Újhar-
tyán legfiatalabb családja
Mindenkit, minden adventi vasárnapon szeretettel várunk 
gyertyagyújtásainkra és az azt követő rendezvényekre  

Gregus Anikó
Fajt Andrásné

Tájékoztatjuk Önöket:

hogy partnercégünk aki elszállítja a szelektíven 
gyűjtött műanyag hulladékokat változtatott üzlet-
politikáján és az elkövetkezőkben csak a PET jelzésű 
palackokat és a csomagolási műanyag fóliát veszi át 
egyesületünktől.
Ezért kérjük önöket hogy December 13-án pénteken 
és az azt következő szelektív hulladék gyűjtéseinkkor 
már csak a PET jelzésű műanyagokat a csomagolá-
si műanyagfóliát és a fém italos dobozokat helyezzék 
ki az utcákra.   Megértésüket köszönjük!!!

A PET jelzést a jólismerhető újrahasznosítást szim-
bolizáló háromszög alatt találják meg,vagy a három-
szögbe írt „1” szám jelzi a PET palackot. 
A flakon talpán vagy a cimkéjén találhatóak a jelzé-
sek.

Következő gyűjtéseink: 
január 10-én, február 15-én,  
március 08-án 16 órától

Nagycsaládosok újhartyáni szervezetének tájékoztatója
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Őseinknek emlékére…

„Újhartyánban az 1930-as évek óta nem tartottak 
német nyelvű misét. Ebben az évben Újhartyán vá-
rosa lett a „Málenkij robotra” elhurcoltak pest megyei 
megemlékezésének emlékhelye. Ebből az alkalomból 
és hagyománytiszteletből a mai napon templomunk-
ban német nyelvű misét mondunk” –így kezdte el a 
misét Nándi atya 2013. nov.10-én.

A világháborúk, és az azt követő politikai rendszereknek 
köszönhetőn Újhartyán „ősnyelve” a német, és az ebből 
keletkezett sváb sajnálatos módon kihalt. Ma már csak 
is tanulás útján sajátíthatjuk el, őseink anyanyelvét a né-
metet.  Ennek megfelelően közel 80 éve, nem hangzott 
el templomunkban egy „gelobt sei Jesus Christus!” sem, 
azaz a „Dícsértessék a Jézus Krisztus !” német megfele-
lője. 
Ezért megható ötletnek tartottam a német mise gondo-
latát. El is újságoltam egy szintén sváb gyökerekkel ren-
delkező osztálytársamnak, hogy Hartyánon német mise 
lesz, melyre tágra nyíló szemekkel elmosolyodva annyit 
válaszolt: „de jó”, és valóban az.  Sőt ennél egy kicsivel 
több.
A mise előtt pár perccel –átérezve az esemény rendkívü-
liségét- még izgatottan olvasgattam a német miserend 
szövegét.  Aztán megszólalt a csengő, s bevallom kicsit 
izgulva léptem be a templomba. Izgulva az újtól, azaz 
a régitől, a régi újjáélesztésétől.  De amint felcsendült 
az első német nyelvű ének, a Pátria énekkar csodás ve-
zetésével, felemelő érzés lett rajtam úrrá. Úgy éreztem 
magamat mintha a múlt század elején lennék, mintha 
ük-, és szépanyáim ott ülnének mellettem és imádkoz-
nának velem együtt. S az emberekben hirtelen nem az 
ismerőseimet láttam, hanem megfáradt, imára görnyedt 
őseimet. Mert bizony ott voltak, és élvezték, hogy újra 
anyanyelvükön dicsérhetik a teremtőt, hogy újra szabad 
azt, ami pár évtizede még tiltva volt. 

Azt hiszem Hartyán lakossága nevében mondhatom, 
remek élmény volt. Köszönjük a német nemzetiségi ön-
kormányzatnak, a Pátria énekkarnak, Nándi atyának, és 
mindenkinek, aki hozzájárult a német mise sikeréhez! 
Személy szerint remélem, hogy többször is kaphatok 
majd egy kis darabot a múltból, mégpedig német nyel-
vű misék keretében.
Nem utolsó sorban szeretném kiemelni a misét követő 
megemlékezést a Málenkij robot áldozataiért, melyet Rit-
ter Imre, az Észak Magyarországi Német Önkormányzatok 
Szövetsége elnökének beszéde tett felejthetetlenné, és 
meghatóvá.  Ezt követően Schulcz József Polgármester 
Úr mutatta be az új Grassalkovich-teret, melynek remek 
képei csak erősítették bennem az aznapi múltidéző han-
gulatomat. 

Nádas Barbara

Vater unser im Himmel
Geheiligt werde dein Name. Dein 

Reich komme. Dein Wille geschehe, 
wie im Himmel, so auf Erden. Unser 

tägliches Brot gib uns heute. Und 
vergib uns unsere Schuld, wie auch 
wir vergeben unsern Schuldigern. 

Und führe uns nicht in Versuchung, 
sondern erlöse uns von dem Bösen. 

Denn dein ist das Reich und die 
Kraft und die Herrlichkeit in  

Ewigkeit. Amen.
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Nyomot hagyni a világban
Ahogy megérkeztem  több mint 10 éve Újhartyánba, az igaz, 
hogy a szerelem hozott, de rabja lettem a falu látványának, a 
házaknak a tereknek és az utcáknak is. Olyan volt, mintha már 
jártam volna itt. Azt hiszem, amikor városi gyerekként olvastam 
még tanulóként is hívogató szépségű falukról, ilyen utcákat 

fantáziáltam. Nem tudom kihagyni itt azt az észrevételt, hogy 
a modern médiából áramló állandó képi világ, ez az ingerözön 
hihetetlen mértékben lebénítja a gyerekek fantáziáját, így ké-
szen kapják a képeket, nem gyártják a maguk világában ezt 
mint az, aki például olvasva  és nem képernyőről vagy filmvá-
szonról ismeri meg a történetet. Mit is jelent az, hogy számunk-
ra valami világossá válik? Ha világossá válik, akkor az nem más 
mint látható lesz, tehát látni fogunk valamit összefüggésében, 

tudni és érteni fogjuk azt, amire rálátunk, ez meg egyértelműen 
bizonyítja, hogy a  látni és a tudni igék jelentését összefűzi az 
értelem. Ezért nagyon jó dolog rajzolni, mert közben érezni azt 
a megismerést, ami a forma megértésével közelebb visz annak 
az akár szűkebb világnak a megértéséhez, amiben élünk. Ezért 
kiemelkedően nagy örömmel vállaltam el az Önkormányzat 
azon kérését, amiben 12 darab nagyméretű, Újhartyánt ábrá-
zoló színes rajz elkészítését rendelte meg tőlem. A legnagyobb 
gondot talán az okozta számomra, hogy miként válasszak a fel-

kínálkozó temérdek lehetőség közül. Ebben komoly segítséget 
kaptam páromtól, apósomtól,  anyósomtól, de a család többi 
tagjától is, akik emlékei közül felidézve a múlt századi időket, 
segítettek a témaválasztásban. Hisz a szép hagyományokat is 
megidéző emlékképek nélkül nem teljes egy ilyen munka. Mind 
Ildikó, mind Misi papa mesélte azt a falu régi, mindennapi je-
lenségét, ahogy a gulyát terelő kiskamasz baktat az állatokkal 
a napsütötte utcákon át, ezt kimondottan a leírásaikból, Vira 
mama hozzáfűzött meséiből indíttatva ültem le elkészíteni. jele-

sül épp ez a rajz, amit az én fantáziám szült e színes mesék kap-
csán, tehát itt ne keresse senki valamilyen létező utca pontos 
mását, itt valóban a bennem kialakuló kanyargó utcát rajzoltam 
meg. A már emlegetett, mára a családfő szerepét betöltő akkori 
fiatalembert rajzoltam meg gulyásként képzeletből. A többinél 
már főleg a falut jártam és rajzoltam, volt olyan, ahogy különö-
sebb cél nélkül járva – persze a rajzolás szándékával – ültem le 
egy padra vagy dőltem neki egy fának, hogy papírra vessem, 
amit látok. Így született a Szép utca egyik sarkánál ülve az az 
utcarészlet, ahova a járda mellett álló autót egy kitalált lovas 
szekérrel helyettesítettem. Körülbelül ötven vázlatot csináltam 
a munka során, amiből magam választottam ki azt a tucatot, 
ami a végleges anyag lett, kettőt pedig a 2006-ban megjelent 
Újhartyáni képeskönyv fotóinak segítségével dolgoztam fel, 
ilyen a régi iskola épülete és a régi főutca a templommal. Ez 
utóbbinál igyekeztem élőben is megtalálni azt a pozíciót a raj-
zoláshoz a mai aszfalt út mellett, ahonnan az egykori fénykép 
készülhetett. A végeredményen látni is ezt a kettősséget, mert a 
múltat idézően nagyon pontosan igyekeztem ábrázolni a talajt, 
de a házak sorába már a mai állapotból is belecsaltam egyet és 
a templom arányát is némiképp megváltoztattam azért, hogy 
egy kicsit nagyobb részt foglaljon el a képem közepén mint a 
könyvben szereplő fotón. Nem tagadom, hogy jó érzéssel tölt 
el, ha arra járok és látom a megvalósult rajzaimat, de a rajzolás 
közben érzett izgalom és öröm többszöröse ennek. Szókratész-
től , a nagy görög filozófustól megkérdezték, mi a boldog élet 
titka, erre azt válaszolta, hogy úgy élni, hogy nyomot hagyni a 
világban. Remélem tanárként hagyok főleg, de talán ezek a raj-
zok is azok. Köszönettel tartozom mindenkinek, aki hozzásegí-
tett engem ahhoz, hogy ezt megtehettem.

Grafikák és szöveg: Závodszky Ferenc



22 2013. december

Bogár Imre története

Karácsonyi ünneplésünk Újhartyánban

A betyárokat romantikus légkör veszi körül, a megszépítő idő so-
kat használ a megítélésüknek. Jó is, hogy Misi bácsi említette őket 
(utalás a lap egy másik írására - a szerk.-, hiszen tehetünk egy apró 
kitérőt százötven év korábbra, s megismerhetjük kissé közelebbről 
a betyárokat. A kalandozásban a Magyar Néprajzi Lexikon és 
Körmendi Lajos lesz segítségünkre.

Valóban, nekünk is volt itt, Hernádon egy betyárunk, Bogár 
(Szabó) Imre, aki sokszor az itteni erdőkben bujkált a törvény 
elől. De nem is csak a mi betyárunk volt, hanem fél Magyar-
országé, hiszen fiatal kora ellenére széles e hazában hírhedtté 
vált. A Duna-Tisza-közének híres betyárja volt, de megfordult 
a Dél-Alföldön és a Dunántúlon is. Egyes források szerint csak 
gazdagoktól lopott és a szegényeket segítette, valószínűbb azon-
ban, hogy igazi, köztörvényes bűnöző volt Körmendi Lajos írja: 
„Nem akármilyen fattyú lehetett Bogár (Szabó) Imre, ha már 
húsz esztendős korára kiérdemelte, hogy felakasszák! Az egyesek 
számára örömteli, a betyárgyerek számára szomorú eseményre 
1862-ben került sor. Betyáros természetével nem nagyon rítt ki 
a családból, hiszen az apja, a testvére és az unokatestvére is nagy 
örömét lelte a nyájak elhajtásában és más vidéken való eladásá-
ban. Viselt dolgaikat ponyvákon árult nyomtatott lapokon olvas-
hatták az emberek, ismertté is vált Bogár Imre országszerte. Róla 
szól egyik legszebb betyárballadánk is, mely szerint lovat szeret-
ne lopni, hogy elvegye kedvesét, ám egy kocsmában elfogják, és 
már búcsúzhat is az élettől. (…) 

A jófirma Bogár família úgy végezte, ahogy élt. Az öreg Bogár 
Imrét fejbe lőtte a jászszentlászlói tanyasi gazda, Szabó István. 
Az ifjabbik Bogár Imre már pelyhedző állú suhancként vasban 
volt egy esztendeig Félegyházán, szabadulása után sikertelenül 
próbált beilleszkedni a társadalomba, végül az Alföldön ide-oda 
száguldozó betyár lett belőle, akinek rövidre szabott életpályá-
ja 1842. április 6-tól, Bócsán való születésétől 1862. július 19-ig, 
Kromberger Mihály megyei hóhér akasztófájáig tartott.” A her-
nádi erdők, buckák és zsombékosok, az elszórtan elhelyezkedő 

majorságok kedveztek a szegénylegényeknek. Nem titok, hogy 
Bogár Imre mellett megfordult ezen a vidéken még Rózsa Sán-
dor is, akinek a Kőrösi út mellett, a pótharaszti pusztatemplom-
tól nem messze volt a kedvenc kocsmája. Vay Sarolta gyóni író 
szerint (aki Vay Sándor néven publikált) Bogár Imrét éppen a 
hernádi buckák között fogta meg Balla Kálmán dabasi csend-
biztos. Innen szállították a Megyeháza tömlöcébe, ahol 20 éves 
korában felakasztották. 
Erről szól ez a pár sor is: 
„Felállott a székre, felnézett az égre:
Jaj Istenem, sok rablásim jutnak az eszembe!”

Az utolsó betyárok elfogásával kihalt ugyan a betyárromantika, 
de helyreállt a közbiztonság. A nép pedig, aki nagyon nehezen 
veszi tudomásul, hogy betyárjaink általában közönséges rabló-
gyilkosok voltak, népdalokban és népballadákban őrzi tovább 
emléküket, mint mi Bogár (Szabó) Imréét.

Sarlós György

Advent 4. vasárnapja – december 22.
Szentmisék    10 és 17 órakor
Ünnepi koncert   15 órakor

Karácsony vigíliája – december 24. (Ádám, Éva)
Vigíliai szentmise    17 órakor
Karácsonyi Éjféli szentmise

Karácsony első napján – december 25.
Ünnepi szentmise   10 órakor

Karácsony másnapján – Szent István – december 26.
Ünnepi szentmisék   10 és 17 órakor

Szentcsalád vasárnapja – december 29.
Szentmisék   10 és 17 órakor

Szilveszter – december 31.
Év végi hálaadási mise  17 órakor
Újév – kötelező ünnep
Szentmisék   10 és 17 órakor

Vízkereszt – január 6 (hétfő) kötelező ünnep
Szentmise, vízszentelés  10 órakor
Szentmise    17 órakor
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Hagyományok modern vonallal …”pesti szemmel”
Nem tudom, ki hogy van vele, de szerintem az ember kicsit min-
dig elveszettnek érzi magát, ha új, számára eddig ismeretlen 
közegbe kerül, távol a családtól, barátoktól, ismerősöktől és a 
megszokott miliőtől. Én azonban nagyon szerencsésnek érzem 
magam, mert elmondhatom, hogy az elmúlt lassan másfél év-

ben mindenki nagyon kedvesen fogadott. Közben pedig meg-
figyeltem, hogy akárki, akivel beszélgettem azt mondta, hogy 
szeret itt lakni, és ezt érzékelem is mindenkin. Érthető. Újhartyán 
egy szép és barátságos város, ami gyönyörűen ötvözi a hagyo-
mányokat a modern vonallal. A Faluközpont ( ha nevezhetem 
még így ) nagyon tetszik, a templom szép, az előtte épülő tér pe-
dig tükrözi a folyamatos fejlődést. Hiszen van már  minden : igé-
nyes éttermek, edzőterem, cukrászda, szépségszalon, pestieket 
megszégyenítő hatalmas és gyönyörű óvoda, korszerű iskola , 
üzletek és még sorolhatnám. Tényleg semmi sem lepusztult, az 
utcákon pedig mindig rend és tisztaság van. Az idei búcsú után 
is kedden, már szinte nyoma sem volt a hétvégi őrületnek. A 
lakosok figyelnek a környezetükre, és ez becsülendő. Ha pedig 
már itt tartunk, nem mehetek el szó nélkül a hagyományőrzés 
mellett. Annyira varázslatos, főleg így kívülállóként látni hogy a 
sváb hagyományokat ápolják hosszú-hosszú évtizedek óta. A 

gyerekek ebbe születnek, és viszik tovább, reméljük még soká-
ig. Amikor életemben először, a tavalyi Hartyánfeszten kínáltak 
hagymáslepénnyel, azt gondoltam, hogy na, ezt tuti nem fog 
ízleni. Mondanom sem kell… Azóta szívesen ennék akár min-
den nap, a legjobb a világon! Már készítettem is egyszer, igaz, 
hogy segítséggel, de remélem egy kis gyakorlás után egyedül 
is menni fog. A hercel hasonlóképp nagy kedvenc lett, mint 
még sok más finomság. Az már csak hab a tortán, hogy itt az 
emberek mindig találnak okot az evésre-ivásra –örömködésre. 
Falunap, Hartyánfeszt, Búcsú, és bálok , minden ünnepkor… Ez 
a legjobb, hogy mindig van valami, nem unalmas az élet. Eh-
hez az életmódhoz pedig az is megadatott, hogy nagyon sok 
a tehetséges ember, főleg zenei téren. Ez is olyan, ami öröklő-
dik remélhetőleg még hosszú ideig, nemzedékről nemzedékre. 
Persze sok dolog van, ami szokatlan nekem, például hogy min-
denkinek köszönni kell, amit nagyon szívesen meg is teszek, de 
húsz pesti év után néha furcsa. És hogy mit gondoltam, amikor 
az idei nyár közepén kiderült, hogy Újhartyán nem falu többé? 
Több mindent…Először is azt, hogy megérdemelte a városi cí-
met, hiszen mint ahogy soroltam, tényleg minden adott ehhez. 
Azután a kezembe került az ÚjHír, amiben helyi fiatalok vélemé-
nyét lehetett olvasni erről a helyzetről. Szerencsére mind pozi-
tív volt, valaki azonban azt is megemlítette, hogy nem szeretné 
ha a városi szenny bekerülne ide is. Ebben nagyon egyetértek! 
Ugyanis én pont azokat a dolgokat kapom meg itt, amiket ott-
hon nem…A békét, a hagyománytiszteletet, a tisztaságot és 
rendet, azt a falusi levegőt, légkört, ami nem lenne szerencsés, 
ha megszűnne. De remélhetőleg attól, hogy Újhartyán város 
lett, nem következnek be negatív változások, csak is pozitívak. 
Itt a lehetőségek ideje! A fejlődés folyamatos, hallottam ter-
vekről, hogy miket szeretnének még építeni, fejleszteni.  Biztos 
vagyok benne, hogy sok mindent ki lehet még hozni ebből a 
sokaknak kedves városból. Lehetne még kis kávézó, uszoda, 
néhány újabb üzlet. A lényeg az, hogy a hangulat, a közösség 
összetartó ereje és a hagyományőrzés maradjon meg mindig 
ilyennek, sok -  sok tíz év múlva is. Remélem, hogy így lesz, és 
akkor mellette jöhet a további  fejlődés. 

Birtalan Zselyke

Lelkünkig ható történetek
Azoknak, akik velem együtt voltak Advent első hétfőjén az 
Újhartyáni Pinceklubban, elmondhatjuk, hogy a várakozás 
időszaka a lehető legszebben kezdődött.
Schäffer Erzsébet Pulitzer és Príma primissima díjas írónő 
a Nők Lapja sokunk által kedvelt és főleg olvasott újságírója 
örvendeztetett meg bennünket jelenlétével a helyi könyv-
tár és a Pest Megyei Könyvtár közös vendégeként.
Az írónő mesélt és mesélt. Vidám, kedves, humoros, embe-
ri történetei a lelkünkig hatoltak.
Ráébresztett mindannyiunkat arra, hogy egy kis mosollyal, 
odafigyeléssel, kedvességgel könnyebbé, szebbé tehetjük 
mindennapjainkat. Biztos vagyok benne, hogy aki ott volt 
ezen az író-olvasó találkozón megnyugodva, feltöltődve ért 
haza a közelgő áldott karácsony reményében.

                                                                     Sz.M.
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A kutyáddal töltött idő soha nem elpazarolt idő!

a Vizsla Túra ismét Újhartyánban járt

Immár második alkalommal került megrendezésre a Vizsla 
Túra Fesztivál Újhartyánban. Az idei rendezvényen nem keve-
sebb, mint 122 kutya és több mint 300 gazdi vett részt. 
A hagyományteremtő programra 38 (!) településről érkeztek a 
vendégek és ismerhették meg a Vizsla Túra - hazánk egyik rend-
hagyó és példaértékű civil kezdeményezésének - feledhetetlen, 
családias, örömteli rendezvényét, valamint az újhartyániak 
vendégszeretetét.
A 3 legfiatalabb és a 3 legidősebb vizsla mellett természetesen 
a 3 legmesszebbről (Szombathelyről, Békéscsabáról és Tatabá-
nyáról) érkező kutya ez alkalommal is ajándékot kapott.

A több turnusban teljesíthető 10 km-es túrát követően számos 
kutyás program várta a résztvevőket: a Cigleher Lovasparknak 
köszönhetően lovashintón utazva ismerhették meg Újhartyáni 
szépségeit, a budapesti Cerberos Kutyakiképző Iskola bemuta-
tója jóvoltából kutyaoktatási trükköket láthattak, az ózdi Kék-
csillag Segítőkutyás Egyesület produkciója kapcsán segítőku-
tyákkal barátkozhattak, a Horkai Ijászok műsorában pedig egy 
virtuális időutazáson vehettek részt.
A sok-sok kutya és a hozzájuk tartozó gazdik társaságában is-
mét bizonyságot nyert, hogy Újhartyán igazi kutyabarát tele-
pülés, hiszen nemcsak az emberek, de négylábú gyermekeik is 
remekül érezték magukat!
A bemutatókat követően ismét hatalmas sikert aratott a kutyás 
ügyességi verseny, ahol csapatban és egyénileg is szép ered-
ményt ért el jó pár vállalkozó kedvű versenyző.

Ezúton köszönjük a helyi szervezetek támogatását, segítségét és 
aktív részvételét rendezvényünkön: A Nagycsaládosok Újhar-
tyáni Egyesületének a finom főtt virsliket, a Civilekért Egyesü-
let Újhartyánért szervezetnek a sok-sok lángost és palacsintát, 
valamint Fajth Szilárdnak az üdítőket! 
Hálásan köszönjük továbbá Újhartyán Város Önkormányza-
tának, valamint a Német Nemzetiségi Önkormányzatnak a 
szeretetteljes fogadtatást, a helyszín biztosítását és az anyagi 
támogatást!
S végül – de nem utolsósorban – hatalmas köszönetet szeret-

nénk mondani Kollár Mihály újhartyáni lakosnak, a Fesztivál 
főszervezőjének, egyben a Vizsla Túra stábtagjának és két cso-
daszép vizslalány büszke tulajdonosának a profi szervezéssel 
járó lelkiismeretes, önkéntes munkáért!
Őszintén reméljük, hogy jövőre is lesz alkalmunk Újhartyán-
ban vizslafesztiválozni!
Találkozzunk 2014. őszén a III. Vizsla Túra Fesztiválon!

Tollár Mónika, a Vizsla Túra alapítója

A Vizsla Túra a magyarországi vizslás társadalom páratlan 
összefogásának élő bizonyítéka: az egyik legszebb nemzeti kin-
csünk, egy igazi hungarikum élő és eleven reprezentációja. 
További információk: www.vizslatura.hu 
Facebook: https://www.facebook.com/vizslatura.hu 
Kapcsolat: tura@vizslatura.hu 
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Giuseppe Verdi 1813

200  éve született Verdire ,az Opera és a zenetörténet 
fejedelmére  emlékezik a világ

Giuseppe Verdi 1813. okóber 10-én született egy Le 
Roncole nevű kis faluban, Észak - Olaszországban. Sze-
gény családból származott, első zeneleckéit a falu orgonis-
tájától kapta. 10 évesen a bussetói gimnáziumba került, 
majd két év múlva felvételizett a milá-
nói konzervatóriumba. Miután kérel-
mét elutasították, egy magántanárnál, 
Lavigná-nál folytatta tanulmányait.  
Pályája kezdetén zenei ízlését nagy-
mértékben befolyásolták Rossini, Bel-
lini és Donizetti alkotásai. Első operá-
ját, az Oberto-t 1839-ben mutatták be 
a milánói Scala színpadán. Országos 
hírnevet  Nabucco  (1842) című művé-
vel szerzett, melynek szövegkönyve 
és zenéje nem is igazán a “hallgató-
sághoz”, hanem az olasz nemzethez 
szólt,politikai felhangjait a szabadság-
ra vágyó olasz nép azonnal felismerte.  
Schiller három drámájának (Jeanne 
d’Arc, A haramiák, Luisa Miller) feldol-
gozását követően igazi világhírnevet 
a  Rigoletto, a  Trubadúr, és a  Traviata   
hozott számára, majd 1855-67 közt 
ismét remekművek sora következett 

-  ekkor született meg az  Álarcosbál,  A végzet hatalma és 
a  Don Carlos. 1871-ben mutatták be az  Aida-t  -  későbbi 
alkotásai, azOtello  és a Falstaff  szintén népszerűek voltak.  
 
Giuseppe Verdi rendkívül termékeny zeneszerző volt, csak-
nem 30 operát írt. Életművét az őszinte érzelemeket kifejező 
dallam elsődleges szerepe hatja át. Művészetének nagyságát 
erősíti önzetlen segítőkészsége. Az egyre gazdagabb mű-
vész nagyon sok nincstelennek adott munkát. Birtokát igazi 
mintagazdasággá fejlesztette, ahol földműveléssel kapcsola-
tos ismereteket oktatott a parasztoknak. Emellett kórháza-
kat alapított, vagyonát pedig a rokkant zenészekre hagyta. 

Műveit ma is nagy sikerrel játsszák világszerte, és néhány 
részletük igazi slágerré vált, mint például a La donna è 
mobile (Az asszony ingatag) a Rigolettóból vagy a Pezsgő 
ária a Traviátából. 

A kapuit 2013-ban ismét megnyitó Erkel színház  több 
Verdi opera színpadra állításával tiszteleg a művész előtt, 
ezek közül is kiemelkedik a Schiller trilógia bemutatása.

A 19. század legnagyobb hatású olasz zeneszerzője 1901.  
január 27-én  hunyt el Milánóban. A kiváló művészt a 
nemzet halottjaként gyászolta az ország.

Giuseppe Verdi olyan örökséget hagyott ránk,mellyel 
kiérdemelte ,hogy az opera irodalom hallhatatlanjaként 
emlékezzünk rá.

                                         
  Tóth Antal  zenetanár

                                                  Zeneisk. Igazgató h.
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Újhartyán Város és Kakucs Község meglévő közös szennyvíztisztí-
tó telepe és a szennyvizeket tisztító berendezés a 18 éve tartó üzemel-
tetése során - a fajlagos vízfogyasztás, illetve szennyvízkibocsátás 
csökkenése miatt bekövetkező szennyezőanyagok betöményedése 
eredményeként – szennyezőanyag tekintetében túlterheltté vált. Az 
időközben elavult technológia már nem képes a meglévő tisztító 
rendszerre kerülő töményebb szennyvizek megfelelő megtisztí-
tására. Ezért szükségessé vált egy korszerű, a várható kapacitás 
értékeknek megfelelő tisztító rendszer megvalósítása – a költség 
takarékosság figyelembe vételével - hangsúlyozottan a meglévő be-
rendezések felújításával és más funkcióban való felhasználásával. 
2012 szeptemberében pályázatot nyújtott be Újhartyán és Kakucs 
települése, Újhartyán gesztorságában, a KEOP-1.2.0/09-11-2012 
jelű „Újhartyán és Kakucs községek közös, meglévő szennyvíztisz-
tító telepének kapacitás bővítése és intenzifikálása” pályázatra.
A benyújtott pályázatot  hiánypótlásra kötelezték, majd 4 körös tisz-
tázó kérdést követően elutasításra került a pályázat. Indok: nem volt 
bírságolás.
Az NFÜ döntése ellen kifogást nyújtottunk be, melynek helyt adtak.
Ezt követően ismételten értékelték a pályázatot, és ennek köszönhe-
tően támogatásra jogosultnak minősítették. 
A projekt összköltsége: 609.179.500,-
Támogatás összege: 578.720.525,-
Támogatási arány: 95%

A projekt során megvalósuló technológia és eszközök bemuta-
tása
Újhartyán és Kakucs községek közös, meglévő szennyvíztisztító 
telepének kapacitás bővítése és intenzifikálása fog megtörténni.

Az új tisztító rendszer megvalósításával a jelenlegi átlagosan 525 
m3/d szennyvízmennyiséggel szemben 900 m3/d szennyvíz meny-
nyiség megtisztítására nyílik lehetőség, ami a települések lakóhá-
zainak 100%-os rákötését is lehetővé teszi. A tisztítás hatásfoka és 
a tisztított szennyvíz minősége a Balaton vízgyűjtő területére előírt 
igen szigorú minőségi követelményeknek is meg fog felelni.
Az új tisztító rendszer 34 m x 22,6 m alapterületű, teljesen zárt ki-
alakítású, hőszigetelt, esztétikus épületként kerül megvalósításra. 
Zárt kialakításából és a belső légtechnikai kiépítéséből következően 
környezetére sem zaj, sem szagszennyezést nem okoz. Működése 
számítógépes vezérléssel történik, így a legminimálisabb kezelői 
jelenlétet és beavatkozást igényli. A tisztító rendszer a mindenko-
ri legtakarékosabb üzemeltetés biztosítása érdekében automatikus 
váltással, három féle program alapján képes működni. Ugyanakkor 
váratlan, nagyobb hidraulikus terhelések esetén esetenként a kapa-
citás értékének a 70%-ával is növelhető a hidraulikus terhelése. Így 
tisztítatlan szennyvíz nem kerülhet a befogadóba.
A fő tisztítást végző 4 db 432 m3-es SBR reaktor mindenkor a leg-
magasabb szintű biológiai tisztítást teszi lehetővé, úgy hogy ez a 
négy párhuzamosan működő egység a legmagasabb fokú üzembiz-
tonság fenntarthatóságát biztosítja. A beépítésre kerülő gépészet is a 
legmagasabb technikai színvonalat képviseli, ami szintén az üzem-
biztonságot, valamint az élettartamot növeli.
Az új tisztító rendszer magában foglalja a szennyvízből kifogott 
szilárd szennyezések és a képződő biológiai fölös iszapok vízte-
lenítését és gépi gyorskomposztálását is. Megoldva azt az áldatlan 
állapotot, amit a jelenlegi tisztító rendszer ez ideig az iszapkezelés 
terén nem tett lehetővé. A komposztálással értékes, mezőgazdaság-
ban hasznosítható granulált termék előállítására nyílik lehetőség.

KÖZTERÜLET A KÖZÉ
Sok ingatlan tulajdonos az ingatlana előtti területet, közterüle-
tet beültette fával és egyéb növényzettel. Ezzel még nincs is baj, 
hiszen jó gazda módjára eljárva, szépíti környezetét. Azonban 
ne feledjük, hogy a közterület alapvetően a közösség célját szol-
gálják, rendeltetése:

•   közlekedés biztosítása (utak, terek),
•   pihenőhelyek és emlékhelyek kialakítása (parkok, köztéri 

szobrok stb.)
•   közművek elhelyezése.

Fogalmi meghatározás szerint, minden olyan állami vagy ön-
kormányzati tulajdonban álló földterületet jelent, amelyet 
– rendeltetésének megfelelően – bárki használhat (tehát köz-
használatú) és amely ekként van bejegyezve az ingatlan-nyil-
vántartásba.
Van ebben a közterület használatban egy kis kettősség. A köz-
terület nem a lakos tulajdona, azon minden egyéb munkát 
tűrni köteles, mint például legutóbb az áramszolgáltató által 
végzett fa ritkítást. Hiszen az áramszolgáltató csak a védőtávol-
ságban benőtt ágak eltávolítását végzi el (törvényi felhatalma-
zás alapján), a fa többi részének egyébként indokolt metszését, 
ritkítását nem. Ezért célszerű, ha a gallyazási munkát a fa tulaj-
donosa végzi el. 

Ha a közterületen hó eltakarításról, vagy fűkaszálásról, illetve 
árok karbantartásáról van szó, a rendelet értelmében viszont 
a közterületéért azok ingatlan tulajdonosok felelnek, aki in-
gatlana előtt van a közterület az út határáig. Ha a kiültetett 
gyümölcsfát például a gyerekek leszüretelik, azért nem fordul-
hat panasszal, hiszen a közterület mindcenkié, a rajta termett 
gyümölcs is.

GFG

ÚJHARTYÁN VÁROS ÉS KAKUCS KÖZSÉG KÖZÖS 
SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEPÉNEK FEJLESZTÉSE
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A Blickpunkt újhartyáni „hősei”
Az idén hatodszorra rendezték meg a Magyarországi Németek 
Kulturális és Információs Központja (Zentrum) szervezésé-
ben a Blickpunkt „Fotografieren wir uns” versenyt, 2013-ben 
sem csökkent az érdeklődés, ezúttal 281 képet küldtek be.   
A téma ezúttal is adott volt: a fényképek magyarországi német-
ség múltját, életét mutassák be, indulni lehetett fotó, archív fotó 
és képeslap kategóriában. A verseny Kétfordulós volt: először 
interneten adhattak le szavazatokat az érdeklődök, majd a leg-
több szavazatot elért 30 kép került a szakmai zsűri elé és ők 16 
képet díjaztak.
Újhartyán is minden évben több versenyzővel képviselte magát. 
Sőt külön érdekesség, hogy eddig két alkalmat leszámítva eddig 
mindig volt újhartyáni fotó a naptárban, a Blickpunkt Kalender-
ben. Ezúttal is 4 hartyáni „hős” vett részt a Blickpunkton. Dr. 
Szikszay Péter 6. alkalommal szerepelt, többször is sikeresen, az 
idén „Férfias” című archív fotó restaurálásával, volt a legjobbak 
között. A másik 3 versenyző először vágott bele: Fajth Kleneisel 
Mária „Egyedül maradtunk...” című archív nagyhatású képével. 
Ő kapta a legtöbb internetes szavazatot a pályázaton! Külön 
gratulálunk! Lauter Antal „Tunner Józsefet és feleségét” ábrá-
zoló esküvői képével került be a kiválasztottak közé. Jómagam 
Majeczki Martin az „újhartyáni lagzi négy generáción keresz-
tül” című montázs kompoziciómmal  a képeslap kategóriában 
voltam  esélyes. 
Első ízben vettem részt a versenyen és óriási élményt jelentett a 
részvétel. Büszke vagyok arra,hogy képeimre több mint 150en 
szavaztak és pozitív visszajelzéseket kaptam. Ugyan a fődíjat 
nem sikerült hazahoznunk és a naptárba sem került be mun-
kánk, de büszkén állíthatjuk, mi vagyunk az a település, akinek 

a legtöbb képe szerepelt a Műcsarnok falán és jövőre is indu-
lunk.
A Blickpunkt jó lehetőség arra, hogy a képek által emlékez-
zünk, felmutassuk őseink múltját, és büszkén a jelent. Mert az 
ország minden területéről érkeznek versenyzők mindenki saját 
svábságát hozza magával, ezért a Blickpunktban is a sokszínű-
ség válik egységgé.
Ezúton is biztatunk mindenkit, aki érez magában indítatást, 
hogy sokat fényképezzen, jövőre induljon a pályázaton, jöjjön, 
hogy minél többen tudjuk megmutatni életünk ,múltunk fon-
tos pillanatait.

Majeczki Martin.

Lezárult az Ősz

Akire büszkék lehetünk!

Véget ért a Pest megyei II osztályú bajnokság őszi évada A csa-
pat a  13. helyen végzett az ősszel.
Sajnos a sérülések és egyéb okok miatt az utolsó fordulóra 
kénytelenek voltunk 10 fővel elutazni.
Az őszi szezonban 14 forduló alatt 2 győzelmet és 1 döntetlen 
értünk el, ami szerény és nem elfogadható eredménynek minő-
sül. Újhartyánon nem megszokott futballcsapat ily módú gyenge 
szereplése, amit a tavaszra mindenképp szeretnénk kijavítani! 
Köszönjük a csapat nevében a támogatást a vezetőknek illetve 
az edzőnknek Kucsván Istvánnak a fél éves munkát. 
A továbbiaknak, Január végén kezdődik a felkészülés a tavaszi 
szezonra, érkezni fognak új játékosok, ugyanis 13-14 fővel nem 
lehet végigvinni egy szezont  illetve elkell az erősítés a csapatra. 
A tavaszra nézve biztosítjuk a szurkolóinknak, hogy lesz miért 
kijárni újra az Újhartyáni ISE hazai mérkőzéseire!

Tunner Dániel

Szeptember 08-án Kaszás József részt vett a budapesti Vasas 
sporttelepen megrendezett focifesztivál Országos szabad-
rúgáslövő bajnokságon, amit meg is nyert. A 3-as döntőben 
nem más volt a két ellenfele, mint az NB1 Kecskemét színeiben 
futballozó Gyagya Attila és Pekár László , de végül Józsi őket is 
maga mögé utasította és ezzel megnyerte a győztesnek járó 

500.000 forintot! A bajnokság során a kapuban is korábbi NB1-
es játékosok voltak .

Gratulálunk  Kaszás Jóska  és további fantasztikus sikereket kí-
vánunk !    

 /a szerk. / 



Az újhartyáni ŐRZŐ-VÉDŐ kft. felhívása.
 

Felhívjuk a Tisztelt  lakosok figyelmét.hogy tevékenységi
körünk kibővül riasztó rendszerek kiépítésével. 

Az ingatlanok és a riasztó rendszerek telepítésének   
felmérését cégünk akciósan magára vállalja!

Hívjon,segítünk :  06-70-9421490


