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A Magyarországi Németek Napját – 2015. január 11-én – a Budapesti Kongresszusi Központban ünnepeltük. Az
újhartyáni Sváb Parti zenekart a vendégek fogadására kérte fel az Országos Önkormányzat, szívesen vállaltuk. 
Minden nemzetiségi együttesnek megtiszteltetés, ha az országos gálán részt vehet. Újhartyán jó hírét vittük, fújtuk
egész délután.

Lauter Antal

Dabas Régió Kistérségi Fúvószenekara Újévi koncertet adott Újhartyánban.A kellemes,jó ritmusú ,több évszázad
zenéjét átfogó koncerten Tóth Antal zenekarvezetô karmester irányításával felléptek Harmincz Nóra és Buncsák Zoltán
énekmûvészek is.A közönség többszörösen visszatérô vastapssal jutalmazta az elôadást.
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Iskola bôvítésünk :

Az Újhartyán, Zrínyi és Szép utca
mentén található saroktelken a telepü-
lésközpontban, hagyományos és jelleg-
zetes épített környezetben mûködik a
város általános iskolája. A több ütemben
épült közintézményben jelenleg 12 osz-
tályos nemzetiségi általános iskola mû-
ködik. A helyi, kistérségi és regionális
igények alapján az intézmény bôvítése
szükséges, ezért a tervek szerint az alsó,
felsô általános iskola kiegészül gimnázi-
ummal, zeneiskolával és kollégiummal,

ezek együttesen jelentik az oktatás meg-
felelô színvonalát segítô fejlesztéseket. 

A fejlesztési javaslat alapja a komple-
xitásra törekvés, az épület bôvítésének
alapelve a különbözô nagyságú és funk-
ciókra osztott udvarok és oktatási szár-
nyak sorolása, melyek irányultsága a je-
lenlegi beépítés morfológiáját követik.
Az egyes épülettömegek kialakítása a
település fésûs lakóépület beépítési
struktúrájával rokon, a város lakóépüle-
teinek nagyított – középület léptékû-, de
a templomhajónál kisebb – a települési
hierarchiának megfelelô – átirata. Az
egyirányú nyeregtetôs tömegek „L”

alakban a közterület mentén keretezik a
meglévô iskolaépületet, csatlakozva an-
nak közösségi tereihez és közle-
kedôrendszeréhez. Az 12 elemi tö-
megbôl összeálló iskolaváros oktatási
épületei között kialakuló kisebb és na-
gyobb, összefüggô udvar-tér rendszer
alkalmas a különbözô, 7-18 éves korosz-
tályok saját, tevékenységüknek megfe-
lelô terek kialakítására. Az udvarok így
sport, játszó, pihenô és kiszolgáló funk-
ció egységekre tagozódnak. A funkció-
nak megfelelô növényzettel, bútorzattal
és felszereltséggel ellátott területek, az
épületek, kerítések, a mikro-architektúra
elemeinek összessége egy sûrített város
mintáját adja a használóknak, akik az
épület jellegébôl és struktúrájából kö-
vetkezôen – a tanulókon és tanáraikon
kívül – település lakosságát jelentik. Az
aula galériás tere, a zeneiskola multi-
funkcionális rendezvényterme, a sport
egység az iskolától szakaszolhatóan ta-
nítási idôn túl, hétvégeken és az oktatási
szünetekben közösségi célokra használ-
ható, melyekhez megfelelô csatlakozó
infrastruktúra áll rendelkezésre (raktá-
rak, kiegészítô helyiségek, mosdók). Az
iskolaváros ez által alapfeladatán kívül
többlet, elsôsorban kulturális (koncer-
tek, közösségi rendezvények, sport és

Fejlesztési terveink
Újhartyán önkormányzata évek óta nagy hangsúlyt helyez a település fejlesz-

tésének megalapozására. A település ennek érdekében számos célzott szakértôi
anyagot, fejlesztési dokumentumot készíttetett. A város 2015. év elején megkezdi
településszerkezeti tervének átfogó felülvizsgálatát. Ennek megalapozását is
szolgálta, hogy a város elkészíttette új településfejlesztési koncepcióját, amelyet
a képviselô-testület 2014. november 18-án jóváhagyott. 

Korszerû, helyi konszenzuson alapuló fejlesztési dokumentumok nélkül a vá-
ros felkészületlen a területi folyamatok kezelésére, kisebb az esélye a fejlesztési
támogatások megszerzésére, az itt élô polgárok életminôsége javítására, illetve a
helyi gazdaság fejlesztésére. Ezért a városvezetés nem csak a hosszú távú
jövôképet és célokat megfogalmazó fejlesztési koncepciót készíttetett, hanem ki-
dolgozza a középtávú cselekvést megalapozó Integrált Településfejlesztési Stra-
tégiát (ITS) is. Az errôl szóló munkaanyag most is megtalálható településünk
honlapján ( www.ujhartyan.hu) részletesen . 
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szabadidôs tevékenységek) befogadásá-
ra alkalmas, egyben ezek a tevékenysé-
gek jelentôsen hozzájárulnak az önkor-
mányzati intézmény fenntartásához. A
köznevelést szolgáló intézmény össze-
függô, az oktatási fejlesztési program
alapján kialakított terei öt funkcionális
területegységre tagozódnak, melybôl
négy szolgálhat az oktatáson túlmutató,
kapcsolódó tevékenységeket. 

A zeneiskola és kollégium épülete a
jelenlegi tornaterem helyén, az ét-
kezôhöz kapcsolódva helyezkedik el. A
zeneiskola folytatja a Zrínyi utca felé az
iskolaépületnél megkezdett telepítést: az
épület két részre tagozódik, a két szárny
kisméretû, az utca felé kerítéssel lehatá-
rolt tanulóudvart vesz körül. A zeneisko-
lai rész szolfézs terme oktatási idôben az
iskola része, koncert és rendezvényter-
me tanítási napokon az intézmény egyik
étkezôje. Az emeleten kialakított 4 db,
galériás, egyenként 4 férôhelyes kollégi-
umi szoba és szolgálati, tanári lakás ön-
álló megközelítéssel rendelkezik.

Az iskolai melegítôkonyha
(fôzôkonyha a város óvodájában találha-
tó) és a két étkezô külsô teraszokhoz és
pihenôkertekhez csatlakozik. Attraktív
építészeti kialakításuk, a rendezvény
esetén használható kapcsolódó terek mi-
att közösségi célokra is használhatók. 

A galériás aula tér alkalmas az iskolai
rendezvényeken túl koncertek, kiállítá-
sok, konferenciák megrendezésére. A
térhez közvetlenül csatlakozik az iskolai
könyvtár, raktárhelyiség és elôadóterem
is. Az épület fôbejáratából megközelít-
hetô tér technikai felszereltsége – han-
gosítás, világítás és videotechnika – le-
hetôvé teszi színvonalas helyi és kistér-
ségi rendezvények lebonyolítását. 

A sport épületrészben négy öl-
tözôegységgel kiszolgált négy sportterü-
let létesül. A kosárlabda pályát befogadó
tornaterem két részre osztható, az eme-
leti kistornaterem 10x20 méteres. A
földszinten úszásoktatásra kialakított
tanmedence, az emeleten 9x9 méteres
kondicionáló terem készül. A sportegy-
ség egységes beléptetési ponton keresz-
tül a Szép utca felôl megközelíthetô, az
egység az iskolától részben vagy egé-
szében leválasztva is üzemelhet. Ugyan-
így szétválasztható a három sportegység
megközelítése és használata: életszerû
lehetôség, hogy tanítási idô alatt a tanu-
szoda külsôs látogatókat fogad, vagy az
emeleti külön tornaterem az iskola tan-
rendjétôl független használóknak ad ott-
hont.

Az intézmény fôbejárata a teresedésé
szélesített Szép utcáról nyílik, ahol de-
centralizáltan két nagyméretû fedett ke-
rékpár tárolót alakítunk ki. A gazdasági
és gépkocsis személyzeti bejárat a Fô ut-

ca felöl megközelíthetô, innen történik a
faaprítékos – meglévô – kazán és a
konyhaüzem gazdasági feltárása.

Az új fejlesztési javaslat a sport terü-
leteket a Szép utca felé javasolja kialakí-
tani: a meglévô, rossz mûszaki állapotú
tornaterem helyett két részre osztható
18x30 méteres, szabvány kosárlabda pá-
lyát befogadó tornaterem épülne, mellet-
te déli irányban a 6x12 méteres tanme-
dence egységgel, melynek emeletén
11x20 méteres gyógytornaterem – mely
kettéosztható igény szerint –, valamint
egy 9x10 méteres erônléti kis-tornate-
rem helyezkedik el. A termek osztásával
egyszerre 4-5 fedett téri sportfoglalkoz-
tatás tartható, melyhez négy öltözôegy-
ség kialakítását tervezzük, a szükséges
kiszolgáló helyiségekkel. 

Az oktatási helyiségek az iskolaváros
Zrínyi utcai részén, valamint a meglévô
épületrészben találhatóak. A Zrínyi utcai
épületrész keretezi a régi szárny, étkezô
és a közlekedô által közrefogott belsô
pihenôudvart. A szárny három, hasonló
tömegû és építészeti kialakítású, két-
szintes épületrészbôl áll, melyet a déli
oldalon futó belsô folyosó fûz fel. Az
épületek között kialakuló pihenô díszud-
varokat az épületbe integrált téglakeríté-
sek zárják le az utcától. Az udvarokra és
utcára nézô termek mindegyike kétirá-
nyú bevilágítást, így egyenletes fénye-
losztást kap. A sarok épületrész emele-
tén, egyterû kialakítással helyezkedik el
a tanári szoba, 50 munkahely kapacitást
biztosítva az oktatóknak.

Új funkciót adunk a Fô utca

egyes területeinek

Az önkormányzat helyi vállalkozók
segítségével megalakított egy céget,
melynek felerészt tulajdonosa is a város.
Ez a cég a helyi fejlesztésekben lesz az
önkormányzat és a város segítségére a
jövôben, fôleg olyan esetekben, ahol
nemcsak saját források szükségesek ter-
veink megvalósításához, hanem vállal-
kozói tôke is, vagy olyan pályázatok,
amik csak vállalkozások részére ér-
hetôek el, illetve akkor is, ha nem köte-
lezô, hanem vállalt feladata az önkor-
mányzatnak az adott fejlesztés. A cég
elsô lépésben a Fô utca egyes pontjain
hajt végre fejlesztéseket.

A település egyik ikonikus helye volt
a „Presszó”, ahol sok generáció töltötte
el a szabadidejét ifjúkorában. Ennek az
épületnek, és az elôtte lévô boltnak a he-
lyén valósul meg egy új ifjúsági köz-
pont, a helyi fiatalok szórakozási le-
hetôségeit szem elôtt tartva. Mivel az
Zrínyi utcai boltot megkapta tornate-
remnek ideiglenesen az

iskola, ezért a fenti fejlesztés azután
valósul meg, hogy elkészül a Grassalko-
vich tér második üteme. Itt a régi óvoda
helyén a tér parkosítása fejezôdik be egy
kisebb játszótérrel együtt. Sor kerül a
csomópont átalakítására is a balesetek
megelôzése, elkerülése céljából. Ezen
kívül egy parkolót építünk, ami kiszol-
gálja a templomot, az iskolát, és az ide
kerülô modern bevásárló központot is.
Ennek elkészülte után kerül sor a
„Presszó” helyén kialakítandó ifjúsági
központra, de reményeink szerint ez is
már jövô év elején elkészül. Ezen kívül
megújul a Tájház és a Takarékszövetke-
zet környéke is, itt is egy tér kerül kiala-
kításra, parkolóhelyekkel. A Posta még
itt marad egy ideig, de terveink szerint a
késôbbiekben majd a település központ-
jában kap helyet. A régi óvoda által ellá-
tott funkciókat más helyszínekre helyez-
tük át: az idôsek napközi otthona e tele-
pülés központjában lesz. Az Ôrzô-védô
Kft. és a körzeti megbízott irodája pedig
az orvosi ügyelet szomszédságában kap
helyet.

A lap terjedelme véges, így itt minden
tervrôl nem tudunk most beszámolni.
Ezek a fejlesztési területek, amik köz-
vetlenül érintik a lakosságot a közeli
jövôben, de természetesen más területe-
ken is célunk a folyamatos megújulás,
elôrelépés. Településfejlesztési stratégi-
ánk hozzáférhetô, és továbbra is várjuk
építô jellegû javaslataikat, melyekbôl
eddig is sokat használt fel városunk.
Ezúton is köszönöm azoknak, akik meg-
kerestek minket javaslataikkal, hiszen
Újhartyán mindannyiunk otthona, és
fejlôdése, szépülése közös érdekünk.

Schulcz József
polgármester
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Újhartyán Város Önkormányzat Képviselô-testülete 2015 évben 2
alkalommal ülésezett, és az alábbi döntések születtek: 

2015. január 29-én a képviselô-testület:

– az önkormányzat úgy döntött, hogy az Inárcs-Kakucs-Újhar-
tyán- Újlengyel orvosi ügyeletének 2014. évi beszámolóját és pénz-
ügyi kimutatását elfogadja.

– az önkormányzat úgy döntött, hogy a „Háziorvosi Ügyelet” In-
tézményfenntartó Önkormányzati Társulásban sürgôsségi orvosi
ügyeletet ellátó orvosok díját 2500 Ft/órában határozza meg 2015.
február 1-tôl. 

– az önkormányzat úgy döntött, hogy a 2014. évi belsô ellenôrzé-
si jelentést elfogadja.

– az önkormányzat meghatározta a 2015. évben az alábbi
belsôellenôrzési témákat: Választások elszámolásának felülvizsgála-
ta, helyi iparûzési adó ellenôrzése, civil szervezeteknek nyújtott tá-
mogatások ellenôrzése, általános iskola normatív támogatás megala-
pozottságának vizsgálata.

– az önkormányzat úgy döntött, hogy a 2015. évi belsô ellenôrzé-
si feladatok elvégzésével megbízza a Trendinvest Kft.

– az önkormányzat a házasságkötések, a bejegyzett élettársi kap-
csolatok és a családi események szolgáltatási díjairól szóló
9/2011.(V.27.) sz. rendeletét módosította, melyben a szolgáltatási dí-
jak kerültek meghatározásra. A rendelet a www.ujhartyan.hu honla-
pon olvasható teljes terjedelemben.

– az önkormányzat úgy döntött, hogy csereszerzôdést köt a tulaj-
donában lévô akácfa u. 31. sz. alatti ingatlan és az Arany János utca
2. sz. alatti ingatlanra vonatkozóan.

– az önkormányzat úgy döntött, hogy a Hartyán Fejlesztô Kft. (
2367 Újhartyán, Fô u. 21.) Alapító Okiratát elfogadja, és társügyve-
zetôjének Kancsár Zoltán (2367 Újhartyán, Pilisi u. 45.) sz. alatti la-
kost nevezi ki.

– az önkormányzat úgy döntött, hogy megbízza a Pestterv Kft-t
Újhartyán Város Településszerkezeti tervének, valamint Helyi Építési
Szabályzatának (HÉSZ) és Szabályozási Tervének módosításával. 

2015. február 18-án a Képviselô Testület:

– az önkormányzat a közterület használatáról és a közterület
rendjérôl szóló 3/2002. (III.18.) sz. rendeletét módosította, melyben
kibôvült a közterület használatáért fizetendôk köre. A rendelet a
www.ujhartyan.hu honlapon olvasható teljes terjedelemben.

– az önkormányzat megalkotta a 2015. évi költségvetését:
Az önkormányzat 2015. évi Bevétele 3.961.868.000 Ft-ban

számszerûsíthetô. A 2014 évirôl áthozott pénzeszköz 76.576.000 Ft.
2015. évi költségvetésünkben 25.920.000 Ft általános tartalékkeret
szerepel.

Bevételi oldal az alábbi részletezést tartalmazza:

I/1. A helyi adóknál – a várható 2014. évi teljesítésekre alapozva,
330.500.000 Ft összeggel számoltunk.

I/2. Átengedett központi adóknál a gépjármûadó önkormányzat-
nál maradó 40 %-a szerepel, 15.000.000 Ft összegben

I/3. Települési önkormányzatok általános mûködésének támoga-
tása: (normatívák): 89.903.506 Ft

A hivatal állami támogatása: 63.641.400 Ft + településüzemelte-
tésre: 16.062.456 Ft + egyéb kötelezô önkormányzat feladatok:
7.454.700 Ft, lakott külterületek kapcsolatos feladatokra: 22.950 Ft,
összesen: 86.881.506 Ft. Ezt az összeget csökkenti a települési adó-
erôképesség alapján számított beszámítás összege, melynek össze-
ge: 86.881.506 Ft, tehát a településre jutó támogatás összege:
3.022.000 Ft

Központi költségvetési kapcsolatokból származó bevételek: Te-
lepülési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása:
3.022.000 Ft.

I/4. Finanszírozási bevételek címen 271.576.000 Ft szerepel a
költségvetésben, ez tartalmazza a 120.000.000 Ft folyószámla hitelt,

valamint tagi hitel törlesztést 5.000.000 Ft, a fejlesztési célú hitelfel-
vétel 70.00.000 Ft-al, és az elôzô évi pénzmaradvány összege
76.576.000 Ft

I/5. Az intézményi mûködési bevételeknél: 120.151.000 Ft-os
összeget számszerûsítettünk. 

Ez tartalmazza az étkezési bevételeket, a közterület foglalásból
tornaterem bérletbôl származó bevételeket, valamint az Iskola és
óvoda épületének használati díja.

I/6. Az Átvett pénzeszközöknél 18.543.000 Ft összeget számsze-
rûsítettünk. Átvett pénzként a korábbi évekhez hasonlóan az OEP-
tôl kapott támogatás, valamit a mezôôrök támogatása és a közmunka
program támogatása. 

I/7. Fejlesztési bevételek összesen: 3.203.076.000 Ft, amely tar-
talmazza a:

– Ingatlan eladása: 32.000.000 Ft
– Szennyvíztisztító beruházás: 494.683.700 Ft, amely tartalmaz-

za: Kakucs önerô részét: 15.982.500 Ft, valamint a pályázati tá-
mogatást: 478.701.200 Ft. 

– Ifjúsági szálló erre az évre áthúzódó pályázati része: 8.700.000 Ft
– Templom elôtti körforgalmi csomópont: 30.000.000 Ft
– Fecskeházak építésére pályázati forrás: 90.000.000 Ft
– Faluközpont klubhelyiség kiépítésének pályázati része:

57.150.000 Ft
– ASP pályázati forrás: 3.542.665 Ft
– Iskola bôvítés: 2.400.000.000 Ft
– Templom festése egyháztól: 20.000.000 Ft
– Kerékpárút tervezés Dabasi része: 3.000.000 Ft
– Kamerarendszer kiépítése: 24.000.000 Ft
– Ipari park infrastruktúra 40.000.000 Ft

A kiadási szint 3.961.868.000 Ft-ban került meghatározásra 
az alábbiak szerint:

II/1. Mûködési kiadások

A mûködési kiadás összességében 347.443.000 Ft, 
A számok kialakításánál a 2015. évi központi szabályozás önkor-

mányzatokat érintô hatását, valamint a korábbi döntések 2015-re
gyakorolt hatásait, valamint az új Áht. elôírásait vettük figyelembe a
következôk szerint:

A.) Önkormányzathoz tartozó szakfeladatok és kiadásaik:
• Közmûvelôdés szakfeladat: 12.519.000 Ft
• Ifjúsági szálló és Tájház fenntartás: 5.784.000 Ft
• Idôsek napközi otthonának mûködtetése: 8.004.000 Ft
• Közvilágítás: 7.366.000 Ft
• Sport: 1.245.000 Ft
• Egészségügy: 1.759.000 Ft
• Védônô: 2.243.000 Ft
• Köztisztasági tevékenység: 8.784.000 Ft
• Szociális feladatok: 15.000.000 Ft
• Konyha: 49.272.000 Ft
• Városgazdálkodás : 43.972.000 Ft
• Közcélú foglalkoztatás 10.795.000 Ft
• Civil szervezetek támogatása 7.300.000 Ft
• Alapfokú zeneiskola támogatása 2.500.000 Ft
• Finanszírozási mûveletek (kamat) 8.300.000 Ft
• Hitel visszafizetés 
(folyószámla + hosszúlejáratú): 137.500.000 Ft
• ÖNK. elszámolásai, támogatáscélú mûveletek: 40.297.000 Ft

B.) Polgármesteri Hivatalhoz tartozó szakfeladatok és kiadásaik:
• Önk. jogalkotási feladatai: 9.523.000 Ft
• Hivatal mûködése: 123.872.000 Ft

II/2. Felhalmozási kiadások:
Felhalmozási jellegû kiadásokra a költségvetésben

3.442.705.000 Ft-os összeget számszerûsítettünk. Ez csak a fejlesz-
tési kiadást tartalmazza, konkrétan:

– Templom elôtti út építése: 30.000.000

BETEKINTÉS A KÉPVISELÔ-TESTÜLET MUNKÁJÁBA
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– Templom festése: 35.560.000
– Faluközpont klubhelyiség építése: 63.500.000
– Fecskeház építése: 90.000.000
– Pestterv településfejlesztési stratégia: 3.565.000
– Szennyvíztisztító beruházás: 503.896.000
– Pestterv rendezési terv módosítása: 9.982.000
– Mezôgazdasági utak felújítása: 3.734.000
– Külterületi csapadékvíz árkok karbantartása: 1.171.000
– Vízkár elhárítási terv: 1.143.000
– Hôsök tere ingatlan vásárlás: 12.000.000
– Ingatlan felújítás festés: 3.000.000
– Epres utcai ingatlan vásárlás: 6.450.000
– Posta elôtti tér kiépítése + parkoló: 11.855.000
– Grassalkovich tér feliratozása: 570.000
– Kamera rendszer kiépítése: 24.000.000
– Játszótér esésvédelem: 1.500.000
– ASP kiépítése: 3.543.000
– Ló alom üzem infrastruktúra: 17.000.000
– Hernádi körforgalmi csomópont építése: 28.649.000
– Belterületi úthálózat fejlesztése (Szalma): 19.500.000
– Kerékpár út tervezése (Újhartyán-Dabas): 6.000.000
– Szennyvíztisztító területrendezés Kakucs: 15.000.000
– Klubkönyvtár, közösségi ház tervezése: 1.500.000
– Kakucs rendezési terv módosítása 
szennyvíztisztító miatt: 2.000.000
– Ingatlan vétel: 12.500.000
– Hartyánfejlesztô Kft törzstôkéje: 70.000.000
– Térinformatikai rendszer fejlesztése: 2.540.000
– Szép utca növényzet cseréje: 3.175.000
– Egészségház, hivatal fûtése: 1.200.000
– Konyha eszközbeszerzése: 2.172.000
– Iskola bôvítés: 2.400.000.000
– Dabas szôlôsi út építése 16.000.000
– Ipari park infrastruktúra 40.000.000

II/3. Adósságszolgálat: A 120 millió forint kamatfizetési kötele-
zettségeinkre 2.700.000 Ft szerepel. A beruházási hitel kamata:
5.600.000 Ft, valamint hiteltörlesztés 2015. évben: 17.500.000,
összesen: 145.800.000 Ft.

II/4. Tartalékok: Általános tartalék címén 25.920.000.-Ft össze-
get terveztünk. Céltartalékot nem terveztünk.

– Az önkormányzat elfogadta a Háziorvosi ügyelet 2015. évi
költségvetését 31.951.000 Ft összeggel.

– az önkormányzat módosította a szociális rendeletét az aláb-
bi fôbb pontok szerint. A rendelet a www.ujhartyan.hu honlapon
olvasható teljes terjedelemben:

Hatáskör – 3.§.
(1) A Képviselô-testület az e rendeletben szabályozott I. fokú

szociális és gyermekvédelmi ellátásokkal kapcsolatos feladat-, és
hatáskörét a Szociális Bizottságra ruházza át.

(2) Az elsôfokú feladat- és hatáskör gyakorlója dönt 
a) a támogatásra való jogosultság megállapításáról, módosításá-

ról, szüneteltetésérôl és megszüntetésérôl, 
b) a jogosultságnak vagy a támogatás összegének – az Szt-ben,

és Gyvt-ben elôírt – felülvizsgálatáról és a támogatás továbbfolyósí-
tásának elrendelésérôl, 

c) a jogosulatlanul igénybe vett támogatás és a kamat összege
megtérítésének elrendelésérôl, illetve méltányosságból történô elen-
gedésérôl vagy csökkentésérôl, továbbá a részletfizetés engedélye-
zésérôl.

(3) Az elsô fokú döntés ellen benyújtott fellebbezés ügyében má-
sodfokú szervként Újhartyán Város Önkormányzatának Képvi-
selôtestülete jár el.

Eljárási rendelkezések – 5. §.
(1) A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásra irányu-

ló eljárás írásban a kérelmezô, vagy a törvényes képviselô, illetve
meghatalmazottja (a továbbiakban: kérelmezô) kérelmére vagy hi-
vatalból indul. Az e rendeletben foglalt ellátásokra vonatkozó kérel-
met Újhartyáni Polgármesteri Hivatalában (a továbbiakban: Hivatal)
erre a célra rendszeresített – e rendelet mellékletében foglalt – for-

manyomtatványon a jogosultság megállapításához szükséges igazo-
lások, nyilatkozatok csatolásával illetékmentesen lehet benyújtani.

(2 ) Az eljárás során az igénylônek nyilatkoznia kell:
a) saját és együtt élô családtagjai, továbbá lakhatáshoz kapcsoló-

dó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás
igénylése esetén a háztartásban élôk

– természetes személyazonosító adatairól (név, születési hely és
idô, anyja neve)

– lakó- és tartózkodási helyérôl, továbbá hajléktalan személy
esetében arról a címrôl,

amelyre a megállapított ellátást kéri,
– állampolgárságáról,
– az igényelt szociális és gyermekvédelmi ellátás – e rendeletben

az egyes ellátási formáknál meghatározott – jogosultsági feltételeire
vonatkozó adatokról,

– társadalombiztosítási azonosító jelérôl,
– jövedelemi viszonyairól,
– az Szt-ben, Gyvt-ben és e rendeletben meghatározott esetekben

vagyoni viszonyairól,
b) lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyúj-

tott települési támogatás esetén a támogatott szolgáltatást
szerzôdôként igénybe vevô fogyasztónak és a fogyasztási helynek
az azonosításához szükséges adatokról. 

(3) A szociális ellátások elbírálásához a Hivatal köteles bekérni
az Szt-ben, a Korm. rendeletben, valamint az e rendeletben megha-
tározott iratokat. 

(4) E rendelet által szabályozott rendszeres pénzbeli és termé-
szetbeni ellátásokra való jogosultság elbírálásához a kérelmezô kö-
teles nyilatkozni saját és családja jövedelmi, vagyoni, viszonyairól,
valamint köteles ezeket igazolni. A vagyoni helyzetet e. rendelet 2.
sz. melléklete, a jövedelmet a (10) bekezdésben foglaltaknak megfe-
lelôen kell igazolni. A vagyon a Szt. 4. § (1) bekezdés b) pontja alap-
ján kerül meghatározásra. 

(5) A benyújtott igazolások, nyilatkozatok tartalmát a Hivatal el-
lenôrizheti 

– megkeresi az illetékes Nemzeti Adó- és Vámhivatalt, 
– megkeresi a polgárok személyi adatait és lakcímét nyilvántartó

szervet, 
– megkeresi a helyi gépjármû-nyilvántartót, 
– megkeresi az igazolást kiállító szervet, munkáltatót, 
– elrendeli a környezettanulmány készítését. 
(6) A házasság felbontását, illetve a gyermektartásdíjat megáll-

apító bírói határozattal vagy a tartásdíj megállapítása (végrehajtása)
iránti eljárás megindításáról kiállított igazolással kell igazolni.
Amennyiben tartásdíj összegérôl a szülôk egyezséget kötöttek, úgy
a tartásdíj vonatkozó összegrôl a kérelmezô nyilatkozata is elfogad-
ható. 

(7) Az okiratok, iratok, igazolások benyújtására vonatkozó hatá-
ridô elmulasztása a folyósítás megszüntetését, illetve szüneteltetését
vonja maga után. Az ismételt folyósításra csak újabb kérelem be-
nyújtása alapján kerülhet sor. 

(8) Az egyes ellátási formákhoz kapcsolódó speciális eljárási sza-
bályokat az adott ellátási formák részletezik. 

(9) A jövedelemszámításnál irányadó idôszak a szociális ellátá-
sok esetében a Szt. 10. § (2)-(5) bekezdése, a gyermekvédelmi ellá-
tások esetében a Gyvt. 131. § (2) bekezdése szerint kerül megállapí-
tásra. 

(10) A jövedelmet 
a) munkabérrôl, gyermekágyi segélyrôl (GYÁS), gyermekgon-

dozási díjról (GYED) a munkáltató által kiállított jövedelemigazo-
lás, táppénz esetén a kifizetô hely igazolása, 

b) vállalkozó vagy ôstermelô esetén a kérelem benyújtásának hó-
napját közvetlenül megelôzô tizenkét hónap alatt szerzett jövede-
lemrôl a Nemzeti Adó- és Vámhivatal igazolása és a tárgyévben el-
ért jövedelemrôl nyilatkozat, 

c) álláskeresési támogatás esetén a Dabasi Járási Hivatal Járási I.
Munkaügyi Kirendeltsége (továbbiakban: Munkaügyi Központ)
megállapító határozata, és az utolsó havi ellátás összegét igazoló
szelvény vagy bankszámlakivonat, 

d) saját jogú nyugellátás, hozzátartozói ellátás, rokkantsági ellá-
tás, ápolási díj, idôskorúak járadéka esetén a havi igazolószelvény,
bankszámlakivonat. A kérelmezô és a jövedelemszámítás szempont-
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jából figyelembeveendô személyek nyugdíj-törzsszámot és a nyug-
díjas nevét tartalmazó ellátás összesítôt a kérelem benyújtásakor be
kell mutatni. 

e) gyermektartásdíj esetén az utolsó havi postai feladóvevény
vagy bankszámlakivonat ennek hiányában nyilatkozat, 

f) állam által megelôlegezett gyermektartásdíj esetén a gyámhi-
vatal határozata, 

g) az ösztöndíj és egyéb juttatások esetén az oktatási intézmény
által kiállított igazolás, 

h) nem havi rendszerességgel szerzett jövedelem esetén a kére-
lem benyújtásának hónapját közvetlenül megelôzô tizenkét hónap
alatt szerzett egyhavi átlagáról szóló nyilatkozat, 

i) amennyiben a kérelmezô, közeli hozzátartozója illetve a ház-
tartásában életvitelszerûen vele együtt lakó más személy rendszeres
jövedelemmel nem rendelkezik, úgy az errôl szóló nyilatkozatot és a
Munkaügyi Központ igazolását arról, hogy regisztrált álláskeresô és
ellátásban nem részesül, azon személyek kivételével, akik betegsé-
gük, egészségi állapotuk miatt nem képesek a Munkaügyi Központ-
tal együttmûködni és ezt orvosi igazolással alá tudják támasztani. 

j) az egyéb jövedelmek esetén a kérelmezô büntetôjogi felelôssé-
ge mellett tett nyilatkozat, (a továbbiakban együttesen: jövedelem-
igazolás) igazolja. 

(11) A jövedelemszámításnál csökkentô tényezôként kell figye-
lembe venni a kérelmezônek és közeli hozzátartozójának, továbbá a
háztartás tagja által (bírásági határozat alapján) rokontartás címén fi-
zetett tartásdíj összegét.

(12) Egyedülálló kérelmezô esetében igazolni kell:
– a válás tényét: anyakönyvi kivonatra történt bejegyzéssel, vagy

válóperi végzéssel, 
– a házasság felbontás iránti kérelem beadását: az ügy peres szá-

mával
– külön (azaz más címen) lakás tényét: az új lakcímre vonatkozó

büntetôjogi felelôsséggel tett nyilatkozattal.
(13) Ha a családban, illetve a háztartásban a külön jogszabályban

meghatározott tanköteles koron túli, nappali tagozatos képzésben része-
sülô gyermek, fiatal felnôtt él, a hallgatói jogviszony igazolását minden
esetben az Oktatási Intézmény által kiállított igazolással kell igazolni.

(14) Nem szükséges a kérelmezônek új igazolást csatolni tárgyévi
kérelméhez, ha a rendelet elôírásainak megfelelôen már benyújtotta 

a) tárgyévi nyugellátásának összegérôl szóló igazolást, 
b) a középfokú, vagy felsôoktatási intézmény nappali tagozatán

tanuló esetében az oktatási intézmény adott félévi igazolását a tanu-
lói vagy hallgatói jogviszony fennállásáról, 

c) álláskeresô esetén a regisztrálás kényérôl a Munkaügyi Köz-
pont által kiadott – három hónapnál nem régebbi – igazolást.

(15) Amennyiben a kérelmezô a döntéshez szükséges igazoláso-
kat, iratokat felszólítás ellenére - a felszólításban meghatározott
idôpontig – nem bocsátja rendelkezésre, vagy a környezettanulmány
elkészítését nem teszi lehetôvé, az eljárást az Eljáró hatóság meg-
szünteti vagy a rendelkezésre álló adatok alapján dönt.

(16) Nem köteles az ügyfél olyan adatok igazolására, amelyet va-
lamely hatóság jogszabállyal rendszeresített nyilvántartásának tar-
talmaznia kell, és annak a Polgármesteri Hivatal általi beszerzését
törvény lehetôvé teszi, továbbá az ügyfél írásban felhatalmazást ad
az igazolások beszerzésére.

(17) A polgármesteri hivatal szociális igazgatással foglalkozó köz-
tisztviselôje az eljárás során köteles a kérelmezôk részére a szükséges
tájékoztatást megadni, jogaikra és kötelezettségeikre a figyelmet fel-
hívni, különös tekintettel a jogosulatlanul igénybe vett ellátás követ-
kezményeire és a juttatás feltételeit érintô lényeges tények, körülmé-
nyek változásáról kötelezô 15 napon belüli értesítésre.

(18) Amennyiben a szociális ellátást kérô az általa kérelmezett
ellátás helyett más ellátásra lenne jogosult, erre a tényre a kérelme
elutasításáról vagy eljárást megszüntetésérôl szóló határozatban a fi-
gyelmét fel kell hívni.

Egyéb eljárási rendelkezések 
6.§.

(1) Az ellátások megállapítására irányuló eljárás során, ha a jogo-
sultságot alátámasztó tényállás nem tisztázható környezettanul-
mányt kell készíteni. 

(2) Nem kell környezettanulmányt készíteni

a) ha a hatáskör gyakorlója megállapítja, hogy a jogszabályban
elôírt jövedelmi és/vagy vagyoni feltételek nem teljesültek,

b) ha az igénylôrôl vagy családjáról 1 évnél nem régebbi környe-
zettanulmány a polgármesteri hivatalnál rendelkezésére áll,

c) köztemetés és óvodáztatási támogatás ügyében indult eljárá-
sokban,

d) temetkezéssel kapcsolatban felmerült költségek viseléséhez
tekintettel települési támogatás ügyében indult eljárásokban.

(3) Önkormányzati által nyújtott támogatási ügyekben a kérelem-
nek teljes egészében helyt adó elsôfokú döntés esetén, ellenérdekû
ügyfél hiányában mellôzhetô a döntésbôl az indokolás és a jogor-
voslatról szóló tájékoztatás.

(4) Ha az elbírálásra jogosult szerv a jövedelemnyilatkozatban
foglaltakat, a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások esetében
az Szt. 10. § (6) bekezdése, a pénzbeli és természetbeni gyermekvé-
delmi ellátások esetében a Gyvt. 131. § (4) bekezdése szerint vitatja,
az érintett személy jövedelme az általa lakott lakás, illetve a saját és
a családja, vagy lakásfenntartási támogatás esetén a háztartás tagjá-
nak tulajdonában álló vagyon egy fôre jutó együttes havi fenntartási
költsége alapján vélelmezhetô. A havi vélelmezett jövedelem nem
haladhatja meg a család (háztartás) által lakott lakás, és a tulajdoná-
ban álló vagyontárgyak egy fôre jutó együttes fenntartási költségé-
nek gyermekvédelmi ellátások esetén kétszeresét, szociális ellátások
esetén háromszorosát.

(5) A (4) bekezdés szerinti fenntartási költségeknek minôsülnek –
ha jogszabály másként nem rendelkezik – különösen a lakbér, az al-
bérleti díj, a közüzemi díjak, a közös költség, a telefondíj, a kötelezô
és önkéntes biztosítás díjai, az adó- és adójellegû befizetések, a hi-
teltörlesztés, valamint a lízingdíj.

(6) A támogatást kérô az egyéb feltételek megléte esetén sem ré-
szesülhet támogatásban, ha az általa igazolt költségek és bevételek
egymáshoz való viszonya életszerûtlen, illetve életvitele, általános
életkörülményei nem teszik azt indokolttá.

(7) E rendelet szabályozott szociális és gyermekvédelmi ellátá-
sok esetében a jövedelmi korlát felsô értékhatárától különösen indo-
kolt esetben, az ellátást megállapító hatóság egyedi döntése alapján
el lehet térni. 

A Szociális és gyermekvédelmi ellátások megállapításának, kifi-
zetésének és folyósításának szabályai

7.§.
(1) A havi rendszerességgel adott szociális és gyermekvédelmi

pénzbeli és természetbeni ellátások esetében a támogatásra való jo-
gosultságot – a (2) bekezdésben meghatározott eseteket kivéve – a
kérelem benyújtásának napjától kell megállapítani.

(2) Ha a kérelmet nem a formanyomtatványon nyújtották be, úgy
a kérelem benyújtása napjának az írásbeli kérelem benyújtásának
igazolt napját kell tekinteni, feltéve, hogy a formanyomtatványon
történô utólagos bejelentés megtörtént.

(3) Ha a kérelmezô a határozott idôre megállapított ellátás jogo-
sultsági idôtartamának megszûnése elôtt kéri a jogosultság ismételt
megállapítását, az új ellátási jogosultságot a korábbi jogosultság
megszûnését követô naptól kell megállapítani.

8. §.
(1) A jogerôsen megállapított pénzbeli ellátások folyósításáról 
a) rendszeres támogatás esetén utólag, minden hónap 5. napjáig,
b) egyéb esetben a jogerôre emelkedést követô 5 munkanapon

belül kell gondoskodni postai vagy folyószámlára utalással, illetve
pénztári kifizetéssel.

(2) Ha e rendelet meghatározott havi rendszeres pénzbeli ellátás
nem teljes hónapra jár, a töredékellátás összege azonos az ellátás ha-
vi összege harmincad részének és az ellátási napok számának szor-
zatával.

(3) A havi rendszerességgel adott szociális vagy gyermekvédelmi
pénzbeli és természetbeni ellátások esetében a támogatásra való jo-
gosultságot, ha a jogszabály másképpen nem rendelkezik

a) a megszûnésre okot adó körülmény bekövetkezését megelôzô
nappal kell megszüntetni,

b) ha a jogosult lakcíme a támogatás folyósításának idôtartama
alatt megváltozik, vagy a jogosult meghal, a támogatást a változás,
illetve a haláleset hónapjának utolsó napjával kell megszüntetni.
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(4) A pénzbeli és természetbeni szociális ellátás folyósításának
megszüntetésérôl – jogszabály eltérô rendelkezése hiányában – ha-
tározatot kell hozni.

A szociális ellátás rendszere
11.§. 

E rendelet az Sztv. rendelkezései alapján nyújtott pénzbeli és ter-
mészetbeni ellátások kiegészítéseként az alábbi települési támoga-
tást nyújthatóak:

1) Pénzbeli települési támogatások
a) települési támogatás létfenntartáshoz
b) települési támogatás temetkezéssel kapcsolatban felmerült

költségek viseléséhez
c) települési támogatás gyógyszerkiadások viseléséhez 
d) települési támogatás lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres ki-

adások viseléséhez 
e) települési támogatás a 18. életévét betöltött tartósan beteg hoz-

zátartozó gondozásához 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzá-
tartozó gondozásához

2) Pénzbeli egyéb önkormányzati támogatások

a) Bursa Hungarica Ösztöndíj 
b) Szociális Ösztöndíj 
c) Elsô lakáshoz jutók támogatása
d) hulladékszállítási díj támogatás
e) lakbértámogatás
f) osztálykirándulási támogatás
g) beiskolázási segély
h) tartós betegek támogatása
i) Gyermekek karácsonyi és egyéb támogatása 
j) Gyermekek védôoltás támogatása
3) Természetbeni ellátásként nyújtott önkormányzati támogatás
a) karácsonyi támogatás
b) köztemetés

– az önkormányzat úgy döntött, hogy 2015. március végére a régi
óvoda épületébôl az Idôsek napközi otthonát áthelyezi a tulajdoná-
ban álló Hôsök tere 7 számú ingatlanba, valamint a körzeti rendôr és
az ôrzô-védô kft irodáját átköltözteti a húsbolt melletti helyiségbe.

Schulcz József
polgármester

A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások
rendszere 2015. évben jelentôs mértékben átalakul.
Az átalakítást érintô fô szabályozási elemek 2015.
március 1-jén lépnek hatályba.

A segélyezési rendszer 2015. március 1-jei áta-
lakításával összefüggésben az állam és az önkor-
mányzatok közötti feladat-megosztás a szociális el-
látások biztosítása területén átalakul:

A jelenleg jegyzôi hatáskörben lévô aktív korúak
ellátásának megállapítása a járási hivatal hatáskö-
rébe kerül. Az aktív korúak ellátása keretében kétfé-
le ellátástípus állapítható meg:

– a foglalkoztatást helyettesítô támogatás
– az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti

támogatás (új ellátás, a korábban rendszeres szociál-
is segélyre jogosultak egy része erre válik jogosulttá).

Az újonnan a járási hivatalok hatáskörébe kerülô
aktív korúak ellátásán túl továbbra is a járási hivata-
lok hatáskörébe tartoznak az alábbi ügykörök:

– alanyi ápolási díj (az alapösszegû, a fokozott
ápolási szükségletre tekintettel megállapított emelt
összegû, valamint a kiemelt ápolási díj),

– idôskorúak járadéka,
– alanyi és normatív jogcímen megállapított köz-

gyógyellátás,
– egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság.
A felsorolt, állami felelôsségi körben nyújtott szo-

ciális ellátásokon túl más ellátások nyújtásáról, jo-
gosultsági feltételeirôl az önkormányzatok döntenek
az ún. települési illetve rendkívüli települési támoga-
tás keretében.

Ezen ellátások közé Újhartyán Város Önkor-
mányzata vonatkozásában a korábbi ellátások ame-
lyek 2015. március 01-tôl megszûnnek:

– méltányossági ápolási díj
– méltányossági közgyógyellátás 
– A fentieken túl az önkormányzati segély is áta-

lakul, hiszen a rendkívüli élethelyzetre tekintettel is
a rendkívüli települési támogatás keretében nyújtha-
tó majd támogatás.

AZ EGYES ELLÁTÁSOKAT ÉRINTÔ VÁLTO-
ZÁSOK:

1. Aktív korúak ellátása
1.1. A foglalkoztatást helyettesítô támogatás sza-

bályaiban – azon túl, hogy a járási hivatalok hatás-
körébe kerül – nem várható változás.

1.2. A rendszeres szociális segély 2015. március
1-jétôl ebben a formában megszûnik, a jogosultsági
kör az átalakítást követôen más ellátásokra válhat
jogosulttá.

Azon személyek aktív korúak ellátására való jo-

gosultságát, akik részére 2015. március 1-jét me-
gelôzôen rendszeres szociális segélyre való jogo-
sultság került megállapításra a jegyzônek 2015. ja-
nuár 1. és 2015. február 28. között felül kell vizs-
gálni.

A felülvizsgálat eredményeként 2015. március 1-
jétôl a korábban rendszeres szociális segélyre jogo-
sult személyek ellátásra való jogosultsága a követ-
kezôk szerint alakul:

– amennyiben a felülvizsgálat során a foglalkoz-
tatást helyettesítô támogatásra jogosultak számára
elôírt együttmûködést nyilatkozatban vállalják, fog-
lalkoztatást helyettesítô támogatásra lesznek jo-
gosultak:

– a nyugdíjkorhatárt 5 éven belül betöltôk, és
– az önkormányzat rendeletében foglalt feltéte-

lek szerinti jogosultak.
A törvény erejénél fogva az újonnan beveze-

tendô egészségkárosodási és gyermekfelügye-
leti támogatásra lesznek jogosultak:

– az egészségkárosodottak és
– a 14 év alatti gyermekük felügyeletét másképp

biztosítani nem tudók.
Az új ellátásra való jogosultságot 2015. március

1-i kezdônappal kell megállapítani.
2015. február 28-ával meg kell szüntetni azon

személy aktív korúak ellátására való jogosultságát,
aki a foglalkoztatást helyettesítô támogatásra jogo-
sult személyek részére elôírt együttmûködési köte-
lezettség teljesítését nem vállalja.

Elôreláthatólag a 2015. február hónapra járó fog-
lalkoztatást helyettesítô támogatást és rendszeres
szociális segélyt 2015. március 5-ig még a települé-
si önkormányzatoknak kell folyósítani.

A 2015. március hónapra járó – április 5-ig ese-
dékes – támogatási összegek utalásáról már a a já-
rási hivatalok gondoskodnak.

2. Lakásfenntartási támogatás és adósságke-
zelési szolgáltatás

Ezen ellátások biztosítása 2015. március 1-jétôl
nem állapítható meg, a következô kivételekkel.

A 2015. január 1-jén folyamatban lévô, valamint
a 2014. december 31-ét követôen lakásfenntartási
támogatás megállapítása iránt benyújtott kérelem
alapján indult ügyekben a lakásfenntartási támoga-
tást egy év helyett legfeljebb a 2015. február 28-
ig terjedô idôtartamra lehet megállapítani.

A 2015. március 1-jét megelôzô kezdô idôponttal
megállapított lakásfenntartási támogatás tekinteté-
ben – a jogosultság határozatban megállapított
idôtartamára, vagy annak megszüntetéséig – a

2015. február 28-án hatályos rendelkezéseket kell
alkalmazni.

Az önkormányzatok 2015. március 1-tôl a tele-
pülési támogatás keretében biztosíthatnak támoga-
tást a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások
viseléséhez, illetve a hátralékot felhalmozó szemé-
lyek számára.

3. Méltányossági közgyógyellátás
Az ellátás biztosítása 2015. március 1-jétôl

nem állapítható meg azzal, hogy a 2015. március
1-jét megelôzôen megállapított méltányossági köz-
gyógyellátás tekintetében, valamint a méltányossági
közgyógyellátással összefüggésben 2015. február
28-án folyamatban lévô ügyekben – a jogosultság
határozatban megállapított idôtartamára, vagy an-
nak megszüntetéséig – a 2015. február 28-án hatá-
lyos rendelkezéseket kell alkalmazni. Az önkor-
mányzatok 2015. március 1-tôl a rendkívüli tele-
pülési támogatás keretében biztosíthatnak támo-
gatást a gyógyszerkiadások viseléséhez.

4. Települési támogatás
Az önkormányzatok által biztosított önkormány-

zati segély ellátás neve 2015. március 1-jétôl egy-
ségesen települési támogatás lesz. E támogatás
keretében az önkormányzatok az általuk támoga-
tandónak ítélt, rendeletükben szabályozott élethely-
zetekre nyújthatnak támogatást.

Települési támogatás keretében nyújtható tá-
mogatás: 

– a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadá-
sok viseléséhez,

– a 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátar-
tozójának az ápolását, gondozását végzô személy
részére,

– a gyógyszerkiadások viseléséhez,
– a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot

felhalmozó személyek részére.
Az önkormányzat kötelezettsége abban áll, hogy

a települési támogatásról rendeletet alkosson. An-
nak eldöntése, hogy e támogatás keretében milyen
célokra, mely feltételek teljesülése esetén milyen
összegû támogatást nyújt, teljes mértékben az ön-
kormányzat mérlegelési jogkörébe tartozik. A lét-
fenntartást veszélyeztetô élethelyzet, a létfenntartá-
si gond meghatározása az önkormányzat jogosult-
sága, hasonlóan az ilyen helyzetekben nyújtandó
támogatás összegének meghatározásához.

Újhartyán város önkormányzata anyagi helyzetét
alapul véve a jövôben is törekedni fog a szociálisan
rászorulók széleskörû támogatására. 

GFG.

Változások a szociális ellátásokban
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ÓVODAI HÍREK

Gyermekvár Német Nemzetiségi Óvoda és 
Egységes Óvoda-Bölcsôde 

felvételi tájékoztatója a 2015-16. nevelési évre
· A gyermekek felvétele szülôi jelentkezés alapján történik. (Nkt. 49.§.)
· Az óvoda 3 éves kortól a tankötelezettség kezdetéig nevelô intézmény.(Nkt.8.§. )
· A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31-ig a harmadik életévét betölti, az
óvodai nevelési év elsô napjától kezdôdôen napi négy órát óvodai nevelésben
köteles részt venni. (Nkt. 8. §. 2. bekezdése értelmében 2015. szeptember 1-tôl az
óvodakötelezettség 3 éves korban kezdôdik.)
Jelentkezhet az a gyermek:
❖ aki 3. életévét 2015.december 31-ig betölti (3 éves óvodás)
❖ aki a 3. életévét 2016. március 1-ig betölti és 2015 szeptembertôl kéri az óvodai

felvételt ( 2,5 éves óvodás)
❖ aki 2. életévét 2015. szeptemberében betölti és az Egységes Óvoda Bölcsôde

csoportba kíván jelentkezni ( kizárólag a szülôk munkába állása esetén)
❖ akik 2016. március 1. után születtek, a 3. év betöltésekor is felvételt nyerhetnek.

Az óvodai jelentkezéshez az alábbi okmányok szükségesek: 
❖ a gyermek születési anyakönyvi kivonata
❖ egészségügyi kiskönyve
❖ lakcímkártyája
❖ Taj kártyája
❖ A beírató szülô személyazonosító okmánya és lakcímkártyája
❖ Elvált szülôk gyermekénél a gyermekelhelyezését igazoló bírósági határozat
❖ Tartós beteg gyermeknél az ezt igazoló dokumentum
❖ Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülôk esetén a jegyzôi határozat

A felvételi döntésrôl az óvodavezetô 2015.április 30-ig írásbeli határozatban értesíti a
szülôket. A határozat ellen a kézhezvételtôl számított 15 napon belül az önkormányzat
jegyzôjének címezve az óvodába lehet fellebbezést benyújtani.
Az óvodába felvett gyermekek csoportba való beosztásáról az óvodavezetô dönt, a szülôk
és az óvodapedagógusok véleményének figyelembe vételével.
A gyermekek felvétele esetén külön megbeszélésen tájékoztatjuk a szülôket, a szülôi
értekezlet helyét és idejét a felvételi határozat tartalmazza. 

BEIRATKOZÁS IDEJE: 
Újhartyáni lakosoknak: 

2015. április 8-án 8.00-13.00, 2015.április 9-én 8.00–16.00 ig
Más településrôl jelentkezôknek: 

2015. április 13. 8.00-13.00-ig, 2015.április 14. 8.00–16.00-ig.

Tájékoztatjuk a Kedves Szülôket, hogy a beíratkozás elôtt kérjen az óvoda
titkárságon idôpontot, hogy elkerülhesse a várakozást. 

Egyéb információt a www.gyermekvarovoda.hu honlapon találhat.
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KÖZLEMÉNY
Az Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Is-

kola felvételt hirdet a 2015-2016-os tanévre a leendô
elsô osztályosok részére.

Várjuk azoknak a szülôknek a jelentkezését (más
településekrôl is), akik gyermeküknek egy dinamiku-
san fejlôdô iskolát szeretnének biztosítani. A Német
Nemzetiségi Önkormányzat fenntartása alatt álló in-
tézmény biztosítja a gyerekek számára a magas szín-
vonalú oktatást, a heti 5 órában történô német nyel-
voktatást, majd 5. osztálytól felmenô rendszerben az
angol nyelvoktatást is.

A lexikális tudás mellett iskolánkban kiemelt szere-
pet kap a személyiség fejlesztés, gyermekeink magas
szintû nevelése. Iskolánk életét számos program szí-
nesíti. Nemzetiségi programjaink nyitottak mindenki
számára, aki szeretné megismerni a sváb kultúrát,
sváb hagyományokat. A 2015-2016-os tanévtôl
kezdôdôen bevezetésre kerül az egész napos iskolai
oktatás. Intézményünkben folyó oktató-nevelô mun-
káról bôvebb információkat honapunkon találnak.
www.nemetiskola.hu

Kedves Szülôk!
Bízunk abban, hogy iskolánk oktató-nevelô munká-

ja elnyerte tetszésüket, és leendô elsô osztályos gyer-
meküknek a mi intézményünket választják. 

2015/2016. tanévre történô beíratás idôpontja:

2015. április 16 (csütörtök) 8-19 óra között

2015. április 17. (péntek) 8-18 óra között

Helye:
Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola 

titkársága
Cím: 2367 Újhartyán, Zrínyi M. u. 1.

Kérjük, a beíratkozáshoz az alábbi dokumentumokat
szíveskedjenek magukkal hozni:

1. Gyermek személyazonosítására alkalmas, gyer-
mek nevére kiállított személyi azonosító igazolvány
és lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkár-
tya)

2. TAJ-kártya
3. Iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését ta-

núsító igazolás (más óvodából érkezô gyermekek ese-
tén részletes óvodai szakvélemény is) – EREDETI

okmány

4. Szakértôi bizottság/nevelési tanácsadó szakértôi
véleménye, amennyiben rendelkezik ilyen irattal

5. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményrôl szó-
ló határozat, amennyiben rendelkezik ilyennel

Továbbá a beíratkozáshoz a következô nyomtatvá-
nyok kitöltésére kerül sor, mely az alábbiak szerint
történhet: 

1. honlapunkról letöltve, mindkét szülô aláírásával
ellátva lehet benyújtani. 

2. a helyszínen (iskolában) történô kitöltés esetén
mindkét szülô jelenléte szükséges aláírás céljából.

– nyilatkozat nemzetiségi nevelés-oktatásról
– nyilatkozat hit- és erkölcstan oktatásban való

részvételrôl
– szülôi nyilatkozat szülôi felügyeleti jog gyakorlá-

sáról
– nyilatkozat „egész napos iskola” oktatási forma

igénybevételérôl
– iskolai étkezés igénylése esetén 50 %-os kedvez-

ményre vagy ingyenes étkezésre jogosító dokumentu-
mok, ha rendelkezik ilyennel (pl.: rendszeres gyer-
mekvédelmi kedvezményrôl szóló határozat – ingye-
nesre jogosít; szülôi nyilatkozat 3 vagy több gyer-
mekrôl, Magyar Államkincstár által kiadott igazolás 3
vagy több gyermekrôl – 50 %-os kedvezményre jogo-
sít)

Szeretettel várjuk leendô elsô osztályos tanulóinkat!
Az Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola

Vezetôsége

Az újhartyáni diákok részt vettek 2015. március 5-
én az ÉMNÖSZ és a Pest Megyei Önkormányzat által
szervezett és támogatott német nemzetiségi vers- és
prózamondó versenyen, melyet február 23-án isko-
lánkban egy házi forduló elôzött meg. Az Újhartyáni
Német Nemzetiségi Általános Iskolából összesen 14
tanulót juttatott tovább a zsûri a vecsési Grassalko-
vich Antal Német Nemzetiségi és Kétnyelvû Általános
Iskola kistérségi fordulójára.

Az 1-2. évfolyamból I. helyezést ért el Szabó Máté

2. osztályos tanulónk, valamint IV. helyen jutott tovább
Rajszki Emma Kíra az 1.a osztályból. A 3-4. évfolya-
mos korcsoportból II. helyezést kapott Pintér Veroni-
ka, az 5-6. évfolyamból pedig III. helyen Fekete Zsófi-
át juttatták tovább a megyei fordulóra.

Gratulálunk az újhartyáni diákoknak és felkészítô
tanáraiknak, további sok sikert, eredményes felkész-
ülést kívánunk a megyei fordulóra!

Sósné Lauter Adrien igazgató

Német nemzetiségi vers- és prózamondó verseny
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AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA HÍREI

Iskolánkban negyedik éve mûködik az Örkényi Cziffra
György Alapmûvészeti Iskola keretein belül mûvészeti okta-
tás. Amikor a felkérést Kobály Éva igazgatónôtôl megkaptam,
nehezen tudtam meghozni a választ, de végül igent mondtam.

Napi szinten foglalkoztat a feladat azóta is. Nem múlik el
nap anélkül, hogy az aktuális projektekkel ne traktáljam a kö-
zelemben élôket. Gyakran készítek fotókat a munkák fázisai-
ról és ehhez az ifjú mûvésztanoncok kiváló partnereknek bizo-
nyulnak. A 2014-es újhartyáni kiállításunkon folyamatos dia-
vetítésként váltották a fotók egymást a Pinceklubban. Vala-
hányszor ismerôs látogatók jöttek le körülnézni, igyekeztem a

fotók felé irányítani ôket, mivel
úgy hiszem, az ismerôs gyere-
kek arcát, kezét nézve talán ôk is
érezték azt, aminek én a hét öt
napján folyamatosan a részese
lehetek. Hálás is vagyok érte. A
tanszak profilját a múlt tanév vé-
gén hosszas megfontolás után a
hozzám oly közel álló szobrá-
szat-kerámia irányából a grafika
és festészet felé tereltem, amit
nem bántam meg. Amikor a tá-
mogatásunkból beszereztem né-
hány profi eszközt és anyagot, a
gyerekek nagy elánnal fogtak a
grafika rejtelmeinek a feltárásá-

hoz. Amikor a jó minôségû hollandiai rajztussal és a hozzáva-
ló tollszárba való mártogatós tollakkal elkezdték a mûterem-
tanterem egyik cserepes virágját megrajzolni, még az óra vé-
gét sem vettük észre. Jócskán elmúlt délután öt óra, mikor rá-
eszméltünk arra, hogy ebbe jól belefeledkeztünk. A délutáni
teázgatásunkról nem is beszélve, amikor munka közben kor-
tyolgatjuk a finom gyümölcsteákat, röviden megbeszéljük a
napi eseményeket, értékeljük azt, amit elôzô napon létrehoz-
tunk. Egyébként úgy szoktam magam érezni ilyenkor, mint
annak idején Egerben fôiskolásként a kollégium alagsorában
kialakított mûtermünkben, ahol festettünk, rajzoltunk, mintáz-
tuk a modell-társainkat agyagból, vagy éppen fotókat hívtunk
elô a kis fotós „lyuk”-ban. Hihetetlen inspirációt sugároznak
ezek a lányok és fiúk ilyenkor felém, elôfordul bizony néha,
hogy korrigálás helyett beülök mondjuk Balázs barátom mellé
és én is rajzolok velük.

Az év végére minden évben készülünk egy összegzô kiállí-
tással rendszeresen. 2014-ben a körzeti pedagógus napi ren-
dezvényen a dabasi OBO Arénában 23 méteres kiállítási stan-
dunkkal igen nagy sikert arattunk. Hihetetlen érzés volt az

évet teljességgel bemutató összes anyaggal szembesülni. Eh-
hez hozzájárult a több posztamensbôl álló szobrászati rész a
vizsgamunkákkal, amik már konkrét célkitûzések alapján for-
málódtak a harmadévesek kezei nyomán.

Az idén január 31-én járt Újhartyánban a budapesti Újpalo-
tán mûködô „Hartyán Általános Iskola” kis küldöttsége, né-
hány szülô kíséretében. A Hartyáni Sváb Fiatalok Baráti Köré-
nek délelôtti programja után bemutattam a mi iskolánkat is,
végigmentünk a folyosókon, és természetesen a tetôtérben
zártuk az ismerkedést. Nagyot néztek, amint beléptek az ajtón.
Nem akarták elhinni, hogy itt minden gyerekkéz által jött lét-
re. Természetesen beszéltem a büszkeségeinkrôl is (vannak jó
néhányan!) - és a betelepülési emlékmûvünk elôzményeirôl is
szó esett Rizmajer Robi munkássága kapcsán. Kiderült, hogy
az újpalotai iskola igazgatónôje szintén rajzszakos és a kap-
csolatokat szeretnék szorosra fûzni velünk - így a 32 „mûvé-
szetis” gyerek év végi kiállítását meghívták Budapestre. Má-
jus 8-ra tervezzük a bemutatkozásunkat a Horka nemzetség-
hez erôteljesen kapcsolódó iskolában Újpalotán. Már nagyon
várjuk! 

Bízunk benne, hogy mûvészeti munkánk a fiatalok jó irányú
személyiség fejlôdésének egyik alapköve. 

Fotók + szöveg: Radóczy Károly
tanszaki tanár

Az általános iskolai mûvészeti oktatásról… nem kis elfogultsággal
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Február 13-án rendezték meg az iskolás gyerekek szokásos
farsangi bálját. Hiába a péntek és a 13-a a farsangi bál mint
mindig jól sikerült. A gyerekek, a szülôk és tanáraik segítségé-
vel már napokkal elôtte készítették a jelmezeket, és gyakorol-
tak. Az idén is szép számban és sok-sok érdekes jelmezben je-
lentek meg a gyerekek. 

A jelmezek sokszínûsége , ötletessége, a gyerekek vidámsá-
ga, a fellépés izgalma igazi farsangi hangulatot teremtett. Is-
mételten a faluközpontban tartották meg a bált, és mint tavaly

az idén is nagy volt a tumultus még
annak ellenére is, hogy a felsôsök a
pinceklubot is igénybe vehették az
átöltözésre. Mutatja ezt az is, hogy
a szülôk helyszûke miatt nem tud-
tak fényképeket készíteni, alig si-
került párat elkérni a cikkhez. 

A Szülôi Munkaközösség ve-
zetôit és tagjait elismerés illeti, hi-
szen az idén értékes és szép aján-
dékok kerültek a kisorsolt tombola
ajándékok közzé.

A zsûri által odaítélt elsô három
helyen végzett felsôsök pedig fi-

nom tortákat fogyasztottak el, mint utóbb kiderült evôeszköz
hiánya miatt igazán látványosan és hihetetlen jókedvre derítve
ôket.

Ami számomra a két elsô helyet jelentette, a 4.b-sek által
„öregek otthona” címû elôadás, az 5.a osztály által kreált fest-
mény kiállítás volt. Fantasztikus ötlet volt mindkettô csak gra-
tulálni tudok hozzá.

Felsorolni igen nehéz lenne a sok-sok jelmezt és elôadást
így inkább meséljenek a képek.

Fotók: Keindl Emôke, szöveg: F. L.

12 2015. március

FARSANGI MULATSÁG

ITT A FARSANG ÁLL A BÁL
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BÁLI SZEZON

KK
ellemesen éreztem magam a Lila

Akác klub batyus bálján. Klub el-
nökünk Teréz színes bevezetôjét is

hallgatva, jó volt újra együtt lenni, nótázni, mulatni,
táncolni. Kicsit mintha vissza is fiatalodtunk volna.

Ebben a korban az ember már csak a padon ülve
szokta nézni, hogy táncolnak a fiatalok, de most nem,
most mi voltunk újra fiatalok. Legalább is így éreztük.

Sokat köszönhetünk a zenészeknek is, köztük Lauter
Antal önzetlenül segítô harmonikás muzsikálásának.
Azért meg, hogy ilyenkor szinte feledjük csikorgó ízüle-
teink fájdalmát, hálás szívvel gondolunk Majer Gyuri

tanár úrra, aki hozzánk való viszonyában is szeretetet
és törôdést sugároz. Nem szerepelni akar, átadja, amit
ô tud, foglalkozik velünk, minket buzdít, táncos peda-
gógusi szakértelmével összefogásra, értô szívvel tánc-
ra, mulatásra hív minket. Olyan embernek ismertük
meg, aki szívbôl pedagógus, és így mindenkinek kelle-
mes szórakozást nyújt. Ha ô buzdított minket össz-
táncra, csak 1-2 tagtársunk maradt ülve. 

Köszönjük neki is és mindenkinek, akik segítségével
ez a bál létrejöhetett, hogy megint kicsit vidámak és
táncos lábú boldogok emberek lehettünk.

„Egy nyugdíjas Anonimus”

Batyus báli hangulatban
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Sváb bálSváb bál
Városunkban már 25. alkalommal rendezte meg az Újhar-

tyáni Német Nemzetiségi Önkormányzat a Sváb bált. Az est
színvonalát mutatja, hogy még a korábbi Sváb bálok létszámát
is felülmúlta az idei, így ismét sikerült megtölteni az Újhar-
tyáni Városközpont Nagytermét. Örömünkre szolgált, hogy
több vendégünk is elfogadta a meghívásunkat, akik reméljük
jól érezték magukat a rendezvényen és ezúton is köszönjük
nekik a részvételt. A vendégek közül sokan a bál elsô éveitôl
kezdve részt vesznek, emellett sok új arcot is lehetett látni.

A Nemzetiségi Önkormányzat képviselôjeként most
elôször vehettem ki a részem egy ilyen est szervezésben, és
emellett a sváb bálban még „elsô bálozónak” is számítok, hi-
szen a párommal most elôször vettünk részt ezen a rendezvé-
nyen, de a hangulata magával ragadott. 

A hivatalos megnyitó és Schulcz József polgármester úr be-
széde után a zeneiskola növendékeinek elôadásait hallgathat-
tuk meg. A fellépôk mint a jövô nemzedéke voltak jelen a bál-
ban, hiszen néhány diák szülei a Fúvószenekar vagy a Sváb
Parti zenészei között ültek. A fiatalok után a Fúvószenekar ze-
nélt nekünk, akik megalapozták az est hangulatát.

A vacsorát követôen a 8. osztályos tanulók nyitották meg a
bált, hagyományosan egy keringôvel. A bálozók között ültek a
büszke szülôk, akik meghatódva nézték gyermekeik táncát és
mi résztvevôk is csodálva néztük az ügyes végzôsöket.

Az este során a Sváb Parti szolgáltatta a zenét és egy percre
sem hagyta ülni a vendégeket. A Hercel Tánccsoport a fellépé-
sével tovább fokozta a hangulatot és ezzel adott némi idôt a

pihenésre. Hajnalban a tombolasorsolás izgalmas percei alatt
pihenhettek a bálozók. Ezután folytatódott a mulatság, a zene-
kar hajnali fél ötig húzta a talp alá valót nagy sikerrel, hiszen
egész este tömve volt a táncparkett, s a fiataloktól az idôseb-
bekig, mindenki egyaránt járta a marsot vagy táncolt akár a
modernebb zenékre. 

Nagyon jó volt látni, hogy igen sokan báloztak népviselet-
ben, ezzel is kihangsúlyozva a rendezvény egyediségét, a sváb
hagyományok ôrzését. Újhartyán a környezô falvak, városok
között egyedüliként mondhatja magát sváb településnek, ezt a
helyiek igyekeznek megôrizni az ilyen, és ehhez hasonló ren-
dezvények szervezésével. A kitûnô hangulat, a nemzetiségi ru-
hák, a sváb zene, a hajnalig tartó tánc mind feledhetetlen él-
ményt nyújtott számomra, és remélem, a többi résztvevô szá-
mára is.

Herczeg Petra
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SVÁBBÁL 2015
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BAGOLYFÉSZEK HÍREI

Amikor elkezdtük a „foschengkroncni” készítés és a sváb
tánckurzusunk szervezését, nem is gondoltuk volna milyen
„felfedezés” ér minket...

A budapesti Hartyán Általános Iskola német szakos ta-
nárnôje: Mangult Kinga azzal a megkereséssel fordult hoz-
zánk miután látta plakátunkat az interneten, hogy szívesen
lehozná 17 ötödikes tanítványát farsangi programunkra.

Nagyon meglepett minket is elsô hallásra a „névrokonság”
... Mint ahogy késôbb megtudhattuk az iskola nevének erede-
tét: „Visegrád megye legôsibb településének neve Harkian
(Hartyán) volt. Az a terület, ahol iskolánk épült, egykor Té-
tény fia, Horka birtoka volt.”

Vendégeinknek köszönhetôen a Bagolyfészek ismét meg-
telt élettel. Nagy örömünkre hangulatos délelôttre ellátoga-
tott a Magyar Televízió Unser Bildschirm címû mûsora
is. Erzsi néni és Anna néni a régi hartyáni farsangról mesél-
tek nekünk valamint segítettek a „foschengkroncni” elkészí-
tésében. A jelenlévôk megtudhatták, hogy a „farsangi fü-
zér” régen a házi bálok elengedhetetlen dísze volt, valamint
tuskóhúzáskor a fiúk a kalapjukra helyezték. Továbbá elme-
sélték a régi újhartyáni farsang legfontosabb eseményeit,
mint az „umaszunszundóg”, a sántacsütörtök, vagy éppen a
tuskóhúzás, természetesen mindezt fiatalkori emlékeikkel fû-
szerezve. Kora délután a program a sváb táncházzal folytató-
dott, amit haraszti barátaink tartottak. A jelenlévôk megis-
merkedhettek a jellegzetes hartyáni táncokkal a „gólyaegy-
veleggel”, amelyet Majer Gyuri bácsi vezetett, a talpalávalót
Lauter Anti bácsi szolgáltatta. Ezután vendégeinket körbeve-
zettük Újhartyánon. A gyerekek és kísérôik is mind-mind
megcsodálták Újhartyán rendezettségét, szépségét és igazi
vidéki élménnyel gazdagodhattak. Megtekintették az itteni
hartyáni általános iskolát, Karcsi bácsinak köszönhetôen rá-
csodálkoztak kerámia kincseinkre is...

Köszönet minden jelenlévônek, segítônek és Hornyákné
Fajth Teréznek aki a Bagolyfészekben a foglalkozást összeál-
lította.

Hartyáni fiataljaink és „budapesti névrokonaink” is sze-
rencsére nagyon jól érezték magukat. Mint késôbb megtud-
hattuk, annyira elnyerte tetszésüket kis városunk, hogy egy-
hangúan eldöntötték vissza szeretnének térni: Újhartyánt vá-
lasztották osztálykirándulásuk helyszínéül.

Fotók: Hornyák Gyuláné

Szöveg: Majeczki Martin

Hartyán és Hartyán találkozott...
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Szenttamás és a Pest megyei Újhartyán település képviselôi
és civil szervezetei az elmúlt évek folyamán többször is talál-
koztak egymással. Az önkormányzatok kölcsönös látogatása
után 2014 szeptemberében a szenttamási Bard Mûvelôdési
Egyesület tánccsoportjának a Hartyánfeszten való fellépése
következett, majd novemberben az újhartyáni „civilek” cso-
portjának küldöttsége vette fel az kapcsolatot itteni kúltúrális-
mûvelôdési egyesületekkel. Ezt követte a szenttamási betle-
mehes csoport újhartyáni fellépése, február 14-én pedig az it-
teni Gion Nándor Kultúrközpont mutatkozik be a hartyáni kö-
zönségnek. Január 25-én,
a szenttamási sportcsar-
nokban a Bard Mû-
velôdési Egyesület a
szervezet védôszentjé-
nek Szent Szávó napjá-
nak a tiszteletére egy
egész estét betöltô kon-
certet tartott, amelyre az
itteni önkormányzat
meghívta az Újhartyán
polgármesterét. Újabb
lehetôség volt ez a két
település polgármesteré-
nek, Schulcz Józsefnek
és Zoran Mladenovics-
nak egy rövid, munka-
jellegû megbeszélésre.
Elsôsorban a testvérvá-
rosi kapcsolatok kialakí-
tásának lehetôsége
vetôdött fel, de emellett a további együttmûködések is szóba
kerültek.

A baráti légkörben zajlott megbeszéléseket követôen
Schulcz József portálunknak nyilatkozva elmondta, hogy sze-
mély szerint nagy örömmel jön Szenttamásra és mindig öröm
számára, ha innen bárki elmegy Újhartyánra: 

– Az elsô látogatástól kezdve nagyon szívélyes a visszhang
mindazokkal, akiket Szenttamásról ismerek, és úgy látom, Új-
hartyán is nagy örömmel fogadja az itteni embereket.Jó példa
erre a szerb tánccsoport vagy a betlehemezôk újhartyáni ven-
dégszereplése, amit a mai napig emlegetnek a településen. Na-
gyon remélem, hogy a két község közötti jó viszony a kultúrá-
lis együttmûködés mellett lassan más területekre is kiterjed.
Az együttmûködés természetesen hivatalos kapcsolatokkal
kezdôdik, de azt tartom jónak,ha ez minden területre kiterjed,
nemcsak kultúrális, hanem például a sport területére is. Ezen-
kívül nagyon fontos az is, hogy akár egyének,akár családok jó
viszonyt alakítsanak ki egymással, látogassák egymást, közös
programokat szervezzenek. Nem kevésbé fontos továbbá,
hogy a gazdasági tényezôk is egymásra találjanak, és ezekben
is segítsük egymást Aki már járt Újhartyánon, tudja, hogy ná-
lunk magyarországi szinthez képest is elég erôs a gazdaság,
nagy ipari parkunk van. Németországi városokkal is jó kap-
csolataink vannak, lévén, hogy ez egy német származású tele-
pülés. Nagyon remélem, hogy tudunk Szenttamásnak segíteni
abban, hogy gazdaságuk még fejlettebb és dinamikusabb le-
gyen, továbbá abban is,hogy németországi kapcsolataink se-
gítségével a Szerbiába irányuló befektetések egy részét Szent-
tamás felé irányítsuk. Ezzel szemben Szenttamás is tud Újhar-
tyánnak segíteni, hiszen a két település együttmûködése az

élet minden területére ki kell hogy terjedjen. Szerintem a kö-
vetkezô lépés közöttünk a két település testvérvárosi kapcsola-
tának megkötése ,amelyet reményeink szerint idén sikerül hi-
vatalossá tenni.. A folytatás pedig már a gazdasági együttmû-
ködés felé irányul majd, amelytôl személy szerint nagyon so-
kat várok. Úgy gondolom Zoran barátom is hasonló módon
gondolkodik errôl – mondta az újhartyáni polgármester.

Zoran Mladenovics szenttamási polgármester nem titkolta
elégedettségét a rövid megbeszélések után: 

– Nem elôször találkoztunk Schulcz József polgármester
úrral, hiszen már több-

ször is járt nálunk új-
hartyáni delegációval,
és mi is voltunk ná-
luk,mindebbôl kifolyó-
lag pedig ôszintén re-
mélem, hogy az eddig
kialakított kapcsolatok
tovább mélyülnek
majd. A mai beszélgeté-
sen többek között szó
volt arról, hogy a két te-
lepülés, Újhartyán és
Szenttamás testvérváro-
si kapcsolatot létesít-
sen. Megbeszéltük,
hogy a közeljövôben
beindítjuk a folyamatot.
Áttekintjük azokat a hi-
vatalos feltételeket,

amelyek nélkülözhetet-
lenek a testvérvárosi kapcsolat felvételéhez, és hiszem azt,
hogy ezt a törekvésünket mindkét oldalról hamarosan siker
koronázza. Felvetôdött az is, hogy közösen fordulunk az itteni
német nagykövetség felé, tekintettel, hogy Újhartyán település
lakosságának zömmel német gyökerei vannak. Segítségükkel
felvesszük a kapcsolatot azokkal az európai intézményekkel,
amelyek lehetôvé teszik a jövôbeni közös projektumok finan-
szírozását. A német nagykövetségtôl ugyancsak kérni fogjuk
ezek támogatását. A projekteket még nem konkretizáltuk
ugyan, de az elkövetkezô hónapokban úgy Újhartyán mint
Szenttamás község oldaláról közülük többet is pontosítani fo-
gunk. Újhartyántól sok mindent tanulhatunk Egyik ilyen do-
log például az, hogy hogyan építették és fejlesztették az ipari
övezetet, beszélgetni szeretnénk azokkal, akik ide befektettek,
és nem zárjuk ki annak lehetôségét,hogy nálunk is megtegyék
ugyanezt. Bízom abban, hogy további erôfeszítésekkel, és pár-
huzamosan a Vajdasági Urbanisztikai Intézet által készített ta-
nulmánnyal sikerül pótolni a még hiányzó részeket a befek-
tetôk idecsalogatásához, és a szenttamási ipari park mielôbbi
mûködésének beindításához. Az egész folyamat pedig szoro-
san összefügg az Újhartyánnal való testvérvárosi kapcsolat
felvételével– magyarázta a szenttamási polgármester. Hozzá-
tette, az eddigi beszélgetések folyamán több esetben közös ne-
vezôre jutottak, a hivatalos rész mellett pedig már nagyon jó
kultúrális-mûvelôdési együttmûködés folyik a két település
között, ami nagyon jó, és folytatódnia kell:- Úgy érzem, to-
vábbi együttmûködésünk már a gazdaságra is kiterjed, hiszen
közös érdekünk lehet a német befektetôk idecsalogatása – mu-
tatott rá Zoran Mladenovics.    

Paraczky László /Szenttamás/

Új testvérvárosi kapcsolat a láthatáron?
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„Két gyermekkori barát felnôttként találkozik, és feleleve-
nítik kamaszkori élményeiket: Nyári szünidô alatt néhány ka-
masz éli az életét. Ebbe a békés semmittevésbe belecsöppen
egy új jövevény, akirôl csakhamar kiderül, hogy a változás
szelét hozta magával. Burai J. (a jövevény) elérhetetlennek
tûnô célokat tûz ki a csapat elé, és barátait egy szebb jövô felé
irányítja. A gyerekek segítenek a vadôrnek Gergiánnak kilátó-
tornyot építeni. Megszerettetik Buraival a természetet és a ká-
rókatonákat. Egy alkalommal Ságiék (lovakkal foglalkoztak)
kárókatonákat ejtenek foglyul. Megkötözik a nya-
kukat és a csôrüket, ezzel megakadá-
lyozva, hogy a nagyobb ha-
lakat lenyeljék, így
azokat kihozzák a
vízbôl Ságiéknak. A
gyerekek „megszökte-
tik” a madarakat. Gergi-
ánt valaki lelövi, Kesz-
ler próbálja megmenteni,
a gyerekek Ságiékat gya-
núsítják a gyilkossággal.
Végül kiderül, hogy a tettes
a Kocsmáros volt, akit el-
nyelt a láp. A kárókatonák el-
tûnnek, de a gyerekek remé-
lik, hogy amikor majd Burai J.
lesz a vadôr, visszajönnek.” 

Az ismert regény rövid össze-
foglalójával idézem fel Gion
Nándor írói estjét. Az Irodalmi-
kör és az Önkormányzat vendégei
voltak a – épülô testvérvárosi kapcsolataink keretében –
Szenttamásiak. Majer Erzsike, Nyíri Katóka és Majer Rózsika
.hartyáni Irodalmi és társaskörünk vezetôinek „idegenvezeté-
sével” meglátogatták kisvárosunk látnivalóit. Rövid sétájuk
után azon a szombat estén érdekes, bensôséges emlékezést tar-
tottak Szenttamás szülöttjére, Gijon Nándor íróra-költôre em-
lékezve. Megemlékeztek életérôl,munkásságáról, kötödésérôl
városukhoz. Vendégeink elhozták és megmutattak a szerzô né-
hány magyar- és szerbnyelvû mûvét. 

Az irodalmi kör tagjai az írói novelláiból olvastak fel és egy
verssel is meglepték vendégeiket. 

Dr. Horváth Futó Hargita egyetemi tanár értékes irodalmi
áttekintése elôtt hallhattuk Németh Dezsô történeti ismerteté-
sét. 

A Gion Ház vezetôje elmondta, hogy az emlékház 2010-
ben jött létre. Az intézménynek otthont adó épület Gion Nán-

dorék családi háza volt. Szent-
tamás legkisebb, mindössze
nyolc házból álló utcájában.
2002-tôl Szenttamáson
megkezdôdött a Gion-kul-
tusz kialakulása. Ennek
egyik központja lett a
megnyílt Gion Emlék-
ház. 

Németh Dezsô, el-
mondta, hogy az Em-
lékházat, hogy a kö-
zösség tisztelete
hozta létre. Az író
halála után, 2002 -
ben emléktáblát
lepleztek le, ami-
vel hivatalosan
is kultuszhellyé

nyilvánították az épü-
letet. Az emlékház 2010 nyarán

kezdte meg mûködését otthont adva a külön-
féle kulturális rendezvényeknek is. Az emlékház gyûjte-

ményének egy kisebb része hagyatéki anyag – a Gion-család
könyvtára, használati tárgyak, fényképek, levelek, dokumen-
tumok –, a többi tudatos gyûjtô- és kutatómunka eredménye
(az író mûveit tartalmazó kötetek, folyóiratok, fordítások, ki-
adatlan kéziratok, rajzok, a mûvei alapján forgatott filmek, do-
kumentumfilmek az életérôl és munkásságáról). Az író 1941-
ben született 2002-ben Budapesten a Farkasréti temetôben te-
mették el.

Dr. Káich Katalin, mûvelôdéstörténész, egyetemi tanár
„Visszatekintés – Neobarokk épületek Szenttamáson” címû
fotókiállítást nyitotta meg. A fotókiállítás érdekessége a fekete
fehér tónusok hangsúlya. A fotózás célja egyértelmûem a neo-
barokk stílus megmentése megôrzése volt.

Fotók és szöveg: Fajt Györgyné 

A kárókatonák még nem jöttek vissza
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Újhartyán város könyvtára folyamatos megújulásban
van, mégpedig 2013. év óta. Települési önkormányzatunk
szerzôdést kötött a Pest Megyei Könyvtárral a KSZR rend-
szerben (Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer) történô
mûködtetésre.

A régi Móricz Zsigmond Klubkönyvtár készletét elhe-
lyeztük a Városközpont Pinceklub helységében, szak-
könyvtárosok segítségével idén év elején leltároztunk, selej-
teztünk. A könyvtár jelenlegi készlete: 2900 példány az át-
mentett, leltározott darabszám, a KSZR rendszerben történô
mûködésünk óta pedig mintegy 600 példányszámmal nôtt.
A könyvek számának gyarapodása mellett folyamatosan
bôvül a könyvtári készlet folyóiratokkal, kép- és hang-
anyaggal.

2014. évben Újhartyán város Önkormányzata sikeresen
pályázott könyvtári bútorok beszerzésére 2,4 millió forint
értékben. A bútorokat azóta már leszállították, így lehetôsé-
günk van a régi polcokat újakra cserélni, az olvasó terem-
ben az asztalokat, székeket, információs sarkot felújítani. 

Még eben az évben – a Pest Megyei Könyvtár segítségé-

vel – könyvtári készletünket számítógépes rendszerbe
(SZIKLA könyvtári rendszer) rögzítjük. Ezzel a nyilvántar-
tások, statisztikák könnyebbé, elérhetôbbé válnak.

Könyvtárunkban tartott 2015. évi sikeres rendezvénye-
ink: 

„Nehéz nyelv a magyar” – a dabasi Áldos Színpad
elôadása (január 27.)

Gion Nándor emlékest – elôadók a szerbiai Szenttamás-
ról (Február 14.)

Irodalmi estjeink havi rendszerességgel folytatódnak, ter-
vek között: Móricz, a Nyugat nemzedéke, Karinthy! Ezen
kívül a budapesti Német Nemzetiségi Gimnázium színját-
szó csoportja mutatkozik be március 26-án 18 órai kezdet-
tel. Elôadásuk címe: Szabó Judit: Falusi ponyva – sváb ko-
média magyar nyelven.

Újhartyán város közösségi színtere, könyvtára - Város-
központ Pinceklub helyszínen – szeretettel vár minden ér-
deklôdôt könyvtárába, rendezvényeire!

Lauter Antal

Mûvelôdésszervezô

Ünnepi megemlékezést szervezett az Újhartyáni Nótakör a „Doni áttörés” kapcsán 2015. január 11-

én vasárnap az Újhartyáni Hôsök szobránál. Már több éve rendszeresen hatásos mûsorral

tisztelegnek a Hôsök emléke elôtt. A rendezvény színvonalát emelték a hagyományörzô diszôrség

tagjai ,akikkel együtt a kis létszámú közönség fôhajtással tisztelget hôseink emléke elôtt. Reméljük

jövôre még többen jönnek el.

Fotó: Kollár Mihály, szöveg: L. A.

Könyvtárhelyzet Újhartyánban
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2015. január 13-án 70 éve annak, hogy a ceglédberceli
vasútállomáson bevagonírozták a hartyáni Málenykij
Robotra elhurcoltakat és útnak indították ôket Ukrajná-
ba.

A következôkben Schlachta István atya feljegyzései ol-
vashatóak, aki káplán volt Újhartyánban, 1944 szeptembe-
rétôl 1945 augusztusáig a II. világháború idején. Az alábbi
sorokat az újhartyáni Historia Domusban jegyezte le
Schlachta atya:

· 1945. január 4. Összeszedik a német ajkú embereket.
Férfiakat 16-48, nôket 17-35 éves korig.

· január 5. Az elsô idôpontban az elôjegyzett hatszáz em-
ber közül negyven fô jelenik meg.

· január 7. Ki kell hirdetni, hogy a doktor is elmegy a
transzporttal.

· január 8. Oroszok albertirsai és ceglédberceli nem-
zetôrökkel az egész falut felkutatták, és mindenkit bevittek,
aki az elôírt korcsoportba tartozott.

· január 9. Elbúcsúztattam az embereket, 250-260 fô (?),
köztük 30 lány és asszony. Lengyelfalváig (Újlengyel) elkí-
sértem ôket…

· január 13. Hajnal 5 óra tájban elindultunk Ceglédber-
celre több lovas kocsival, mert többeket hazaengedtek és azt
mondták, hogy ott vannak még hartyániak.

A kilencvenes évek második felében felkerestem Kókán
Schlachta István atyát. Arról kérdeztem ôt, hogyan emléke-
zik vissza a II. világháború Újhartyánt érintô részleteire.
Hogyan történt a lakosság Málenkij Robotra való elhurcolá-
sa? A vele készült interjúból következnek részletek:

· „Az oroszok jöttek be elôször a faluba, vagy a néme-
tek?

· … a németek már bent voltak, és érdekes, az utolsó na-
pokban a németek is zabráltak… a német tisztek fent voltak
a Plébánián, egy német tiszt azt mondta nekünk: früh mor-
gen die Russien werden hier! (kora reggelre itt lesznek az
oroszok)… Reggel, amikor miséztem, hallom: megjöttek az
oroszok, a templomba is 

· benéztek, de nem bántottak semmit, semmit nem vittek
el…akkor…

· …valahol a községháza környékén volt az orosz kom-
mandó…

· vasárnap délután mondják: jönnek ám a németek
vissza…Dabas felôl jöttek, meg Újlengyel felôl, azután dél-
után négy óra felé a hartyániak jó svábok módjára virágok-
kal meg koszorúkkal mentek a német tankok elé…

· Hogyan történt az „Ukrajnások” összeszedése az
oroszok által?

· …beállított a plébániára egy orosz ôrnagy és egy tol-
mács, a tolmács egy kolozsvári fiatalember volt…mondta az
ôrnagy, hogy van egy rendelet, hogy a német ajkúakat el
kell vinni újjáépíteni Oroszországot…ezt nekünk ki kellett
hirdetni a templomban a misén… én vitatkozni kezdtem a
tiszttel: itt a század eleje óta nincsen már német iskola, se
német mise, de a tiszt azt mondta: Parancs, Parancs!

· …mutatta az újságot is, orosz újság volt, rajta volt Új-
hartyán falu is, láttamTaksonyt is ráírva…

· Jelentkezett a lakosság önként?
· …a jelzett napon legalább 500-600 fônek kellett volna

jelentkezni, és összejöttek 30-40-en…
· …ekkor jött a rafinált orosz módszer, azt mondták: Nyi-

csevo! Nem lesz, egyáltalán nem lesz elmenetel Oroszor-
szágba…

· …minden jelentkezô személyt hazaküldtek… a falu la-
kossága egy idôre megnyugodott… néhány nap múltán egy
éjszaka két albertirsai nemzetôr végig járta a falut, a Plébá-
niát is, amely személy a megjelölt életkorba esett, azt bevit-
ték a Községházára, engem is… kb. ötszázan lehettünk…
mondom nekik: én nem vagyok idevaló, én itt csak dolgo-
zom… nem érdekelte ôket, nekem a Községházáról vissza
kellett menni a Plébániára az anyakönyvekért, beültettek a
nagyterembe, mellettem ült a tolmács…

· Csak a német családnevûeket írták föl?
· … nem, akkor már mindenkit, aki a megadott korhatár-

ba esett… az egyik szobába tették azokat, akiket vinni kel-
lett…a többiek mehettek…azokat a hartyániakat, akik a kor-
határba beleestek, már többet nem engedték haza, azt
mondták nekik: két-három hónap robot!

· Hogyan történt az „Ukrajnaiak” indulása?
· …Ceglédbercelen az iskolában vannak már több napja!

– jött a hír néhány nappal késôbb… próbáltam beszélni az
ôrnaggyal, sikerült rávennem, hogy az elsô pénteken men-
jünk el Bercelre… Kékesi atya volt a plébános ott, hozzá
mentünk lovas kocsival, de amikor odaértünk, azt mondta:
sajnos ma elvitték ôket…”

· (A beszélgetés után nem sokkal késôbb Schlachta atya
elhunyt.)

A Fegyverszünet Ellenôrzô Bizottság 1945. évi március
hó 18-án kelt 26. számú rendeletére a szovjet katonaság ál-
tal elszállított magyar állampolgárok névsora Újhartyánban
mintegy 168 nevet tartalmazott.

„A 168 személy, akiket elszállítottak, nem voltak nyilas
érzelmûek, mert az egész község 100 holdon aluli kisgazda,
akik kertészkedéssel is foglalkoztak, jó módban éltek, náluk
a nyilas propaganda nem talált talajt.” - írta Sterczky Ti-
bor, akkori elöljáró az újhartyáni községházán – 1945. tava-
szán

És végül a négy személy, akik még – Hála Isten’ - ma is
élnek:

Manger Henrikné Bözsi néni
Surman Györgyné Ili néni

Szûcs Józsefné Bacsik Rézi néni
Lang Péter Kossuth L. u.

Emlékezzünk a sok szenvedést megélt „Ukrajnásokra”,
Hartyánon így emlegetik ôket a mai napig.

Lauter Antal

Megemlékezés az Újhartyánból Málenykij Robotra elhurcoltakról
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Szerencsére a tavalyi siker után idén sem volt kérdés,hogy
a farsangi idô utolsó napján (húshagyó kedden - Fastnacht-
kor) a fiúkkal ismét útra keljünk a tuskóval, hogy egyesüle-
tünk lányait megtáncoltassuk és természetesen ezért bôséges
vendéglátásban részesüljünk. Elengedhetetlen társunk
volt, Dondi bácsi aki harmonikaszóval kísért végig bennün-
ket, és Surman András aki személyre szabott verseivel meg-

alapozta a han-
gulatot a lányos
házaknál. And-
risnak idén sem
akadt egyszerû
dolga: egy bara-
nyai megyei szo-
kásra alapozva
nôi népviseletbe
“vén lánynak”
ö l t ö z t e t t ü k .
Ugyanis arra fe-
lé az a szokás
járja, hogy a
nôtlen férfiak
asszonynak, a
pártában maradt
lányok pedig
férfinak öltözve
a tuskót húzva
hívják fel azok-
nak a fiatalok-
nak a figyelmét-,
akik már elérték

a megfelelô kort-, hogy idôben megházasodjanak.  Mi a fiúk-
kal is nagy lelkesedéssel készültünk a különleges eseményre,
egy a szerelemrôl szóló “ Das Lieben bringt groß Freud” cí-
mû német népdalt tanultunk meg a lányok meglepetésére, me-
lyet elnökünk Radóczy Károly kísért harmonikán.

Nádas Barbara egyesületünk alelnöke így nyilatkozik ,a
fiúk fogadásáról :

„Már az egész család nagyon várta a fiúk érkezését. Termé-
szetesen elsôként a házat díszítettük fel “foschengkroncnival”
(farsangi füzér) és kreppapírral. A mama pogácsával és cim-
metkrofnival készült, papa pedig a megfelelô bor és pálinka
ellátást biztosította. Persze, az asztal is bôségesen meg volt te-
rítve, hogy a fiúk már így az elsô helyen se maradjanak éhen...
Nemsokára lehetett is hallani, ahogy a fiúk “az újharyáni fô
utcán...” daloltak, a házunkhoz érve pedig a” Nyisd ki babám
az ajtót” és a “ Nékem olyan
asszony kell” címû dalokkal csa-
logattak ki a házból. Nem is kel-
lett sokat várni rá, hogy a tuskó
felkerüljön a lábamra, és beval-
lom tényleg megnehezítette a
táncot: többször sikerül bele is
gabalyodnom a kötelekbe. Ez-
után a fiúk egy német dallal ked-
veskedtek, és egybôl meg is kap-
ták jutalmukat: a hagyományhoz
híven tojás és kolbász került a
garbóba. Persze a fiúk ezután
minden nôi személyt felkértek
táncolni, akit csak a házban ta-
láltak, hamar jó hangulat kereke-
dett... “

Sajnos az idô szûke miatt tovább kellett állnunk Barbiéktól,
még további 7 lány várt minket aznap

Köszönjük minden lányos háznak a csodálatos fogadtatást
és persze a fiúknak a részvételt! Az Unser Bildschirm és a Mag
Televízió stábjának külön köszönet,hogy érdeklôdtek a prog-
ram iránt és persze Szikszay Péternek a kiváló fotókért! A tus-
kóhúzás hagyományával lezárult a farsangi idôszak Újhartyá-
non is, kezdetét vette hamvazószerdával a negyven napos böjt.

Surman-Majeczki Martin

TUSKÓHÚZÁS 2015., 
ahogy a régi hagyomány új környezetben

életre kell
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KULTURÁLIS KITEKINTÔ

AA
fénykép megörökít minket, sze-
retteinket, eseményeket, min-
dent, amit egy adott pillanatban

„látott” a fényképezôgép. Napjainkban
is örömmel lapozzuk azt a korábban
megjelent újhartyáni archív fotóalbumot
amiben hartyáni ôsök  emléke, élete ele-
venedik meg  A megörökítés  napjaink-
ban már nem  is  papíron  hanem egyre
inkább a képernyôn fejezôdik be .Min-
dazoknak a fejében, akik láthatják a fo-
tót  a látvány az  emlékezetben válik iga-
zából örökéletûvé. Így lesz a pillanatkép
örök érvényû és ezzel a történelmünk a
mindennapok része maradhat úgy,
ahogy például a mintegy két és fél év-
századdal ezelôtti, az ezerhétszázas
évekre már végleg kiûzött törökök által
felégetett területen új életet teremtô lete-
lepülôk utódairól, a mára már városla-
kókká váltak déd- és nagyszüleirôl, az
akkori portákról, az elsô utcákról adnak
bizonyságot és ezzel erôt a jövô építésé-
hez. De a kitekintés szûkebb hazánk tá-
járól is izgalmas történethez vezet,
olyanhoz, ahol a fénykép a történetben
központi szerepet töltött már be, amivel
akár országok életét is tudta megváltoz-
tatni. A történet több mint 100 éve
kezdôdik innen nagyon messze, az afri-
kai kontinens közepén elterülô Kongó-
ban.  Fôszereplôje a Harris házaspár
(Alice és John), akik 1904-ben misszio-
náriusként Kongóba érkeztek. Azt érde-
kes lehet megemlíteni elsôre, hogy az

emberiség történelmében a legnagyobb
magántulajdonban lévô ingatlan valaha
is talán Afrika egy középsô darabja volt,
körülbelül akkora, mint Európa, ezt sze-
rezte meg a belga király 1900 körül. Te-
hát a belgák akkori királya, II. Leopold,
egy személyében volt tulajdonosa a Ma-

gyarországnál több mint huszonötször
nagyobb területnek Közép-Afrikában.
Mivel az ipari fejlôdés következtében
megnôtt a kereslet a gumi iránt is, és Af-
rikában Kongó nagy gumiültetvények-
kel rendelkezett. Lipót ki akart szakítani
egy szeletet a csodálatos afrikai tortából
és nem is országa, hanem saját szem-
élyes tulajdonába vette azt. Itt történt
mindezek után, hogy a misszionáriusok
többször találkoztak olyan gyerekekkel,
akiknek hiányzott a kéz- és lábfejük.
Meg kell említeni azt is, amint egy belga
raktári segédmunkás észrevette, hogy a
Kongóba induló rakományok döntôen
fegyvert és lôszert tartalmaznak. Elkez-
dett kutakodni, információkat gyûjteni,
ô hívta fel talán valóban a misszionáriu-
sok figyelmét,
hogy fura dolgok
történhetnek ar-
rafelé. Mi is tör-
tént a belga ki-
rály személyes
t u l a j d o n á b a n
lévô Kongóban?

A gumiültet-
vényen dolgozó
afrikai munkás,
ha nem teljesítet-
te a kiírt normát,
akkor a rabszol-

gatartó belga dolgoztatók egyike bünte-
tésül annak gyerekét csonkította meg, az
az levágta gyerekének kezét vagy lábát.
Ezt, pontosabban ennek eredményét
fényképezték le a misszionáriusok. Ali-
ce visszatért Kongóból 1905-ben és
Nagy-Britanniát körbeutazva mutatta
be a sokkoló fényképeket. Ezek a fény-
képek az elsôk között voltak a világon,
amik átlépték az országok határait és be-
járták a földet. Lipót király és a kolóniá-
ja megpróbálta lejáratni a fotók ké-
szítôit, többek közt kihasználva a protes-
táns és katolikus ellentétet (Harris-ék a
protestáns misszióhoz tartoztak), próbál-
ta úgy is beállítani, mintha nem lenne
másról szó, minthogy ôk ideológiailag
motiváltak a gyarmatosítás ellen. De a
fotók magukért beszéltek, és a közvéle-
mény szembefordult az elborzasztó gya-
korlatot Kongóban folytató belga koló-
niával, így Leopold végül lemondott és
a kolónia a belga állam tulajdonába ke-
rült 1908-ban. Még Mark Twain – a
Huckleberry Finn és a Tom Sawyer ka-
landjai regények szerzôje - is népszerû
röpiratot jelentetett meg az ügyben. Ez
volt az elsô sikeres emberjogi kampány
a történelemben, ez volt az elsô ilyen
nagy és sikeres médiakampány is egy-
ben, amit néhány fénykép indított el,
amik nélkül ez és a hasonló borzalmak,
nem kerülnek felszínre. A fénykép ma is
betölti az egyik legfontosabb hírvivô
szerepét, szolgálja a mûvészetet is és a
történelmünket is. A történet önmagában
izgalmas és tanulságos, a kapzsiságukért
mindenre képes és az önmagukat
felsôbbrendûnek képzelôk emberhez
nem méltó felfogását mutatja itt meg,
leplezi le, és amiért még talán aktuális is
felemlegetni, az a cikk írása közben még
létezô fotó és a jövô fotóeszközeit be-
mutató kiállítás a fôvárosi Robert Capa
Központban. 

Závodszky Ferenc 
egyetemi tanár

A fotó ereje… avagy az elsô fotográfiák története
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TISZTELT ADÓZÓK!
Tájékoztatjuk Önöket, az Önkormányzathoz 2015. évre
fizetendô adók elsô félévi részletének határidejérôl és
befizetési szálaszámokról:

1. Gépjármûadó

Határidô: 2015. 03. 17.
Számlaszám: 65500068-00057347-51150136

2. Helyi Iparûzési adó:

Határidô: 2015. 03. 17.
Számlaszám: 65500068-00057347-51150057

3. Magánszemélyek kommunális adója:

Határidô: 2015. 03. 17.
Számlaszám: 65500068-00057347-51150026

4. Építményadó:

Határidô: 2015. 03. 17.
Számlaszám: 65500068-00057347-51150002

5. Telekadó:

Határidô: 2015. 03. 17.
Számlaszám: 65500068-00057347-51150019

6. 2014. évi talajterhelési díjbevallás és befizetés:

Határidô: 2015. 03. 31.
Számlaszám: 65500068-00057347-51150088

A késedelmes fizetés miatt felszámolt pótlékot a
65500068-00057347-51150071 számlaszámra, míg a
kiszabott bírságot a 65500068-00057347-51150064
számú számlára kell megfizetni.
Amennyiben  az adófizetéssel kapcsolatban bármilyen
problémájuk merül fel, úgy a Polgármesteri Hivatal
Adócsoportját kereshetik személyesen, vagy telefonon, a
06-29/573-551, vagy 372-133/15. 

GFG.

Ajánlja fel adója
1%-át helyi 

alapítványok számára !
Minden adózó a bevallási év május 20-ig juttathatja el az
adóhatósághoz rendelkezô nyilatkozatát, így az azok egyéni
vállalkozók és áfa fizetésére kötelezett magánszemélyek is,
akik különben február 15-ig teljesítik adóbevallásukat. Az
adó 1 %-a  2015. évben olyan civil szervezetek részére
ajánlható fel, amely minimum két éve mûködik, tehát 2013.
január elseje elôtt alakult. A kiemelkedôen közhasznú szer-
vezetek tekintetében egy éves mûködés a feltétel, tehát azok
jogosultak, mely szervezetek 2013. január elsô napjától,
vagy régebben mûködnek.  A felajánlóknak lehetôségük van
arra, hogy a támogatni kívánt alapítvány, szervezet tevé-
kenységének utánanézzen, ha van honlapjuk azon keresztül
tájékozódjon tevékenységükrôl, így könnyen meg lehet
gyôzôdni arról, hogy a felajánlott összeg jó helyre kerül-e,
illetve milyen célra használják majd fel.
Újhartyán város Önkormányzata által létrehozott alapítvá-
nyok, közalapítványok:

1. „ Egy csepp öröklét” Közalapítvány
Székhelye: 2367 Újhartyán, Fô u. 21.
Adószáma: 18693922-1-13
Számlaszáma: 65500068-30017705-54000002
Kuratórium tagjai:

Elnök: Majer György
Tag: Klemencz Györgyné
Tag: Cserna András
Tag: Majer Ferencné
Tag: Klemencz Tiborné

Felügyelô Bizottság tagjai:
Elnök: Wojniczky László
Tag: Dormány László
Tag: Schulcz István

2. Újhartyán Közbiztonságáért Közalapítvány
Székhelye: 2367 Újhartyán, Fô u. 21.
/Ezen alapítvány támogatásával segítheti az újhartyáni
Ôrzô-Védô kft. munkáját,és technikai fejlesztését is!/
Adószáma: 18699416-1-13
Számlaszáma:  65500068-30035672-54000007
Kuratórium tagjai:

Elnök: Streifer András
Tag: Dormány László
Tag: Rizmajer Lôrinc
Tag: Kulima Péter

Felügyelô Bizottság tagjai:
Elnök: Petrányi Pál
Tag: Surman András
Tag: Cserna Antal

1. Újhartyán Hagyományôrzése a jövôért
Székhelye: 2367 Újhartyán, Fô u. 21.
Adószáma: 18675160-1-13
Számlaszáma: 65500068-30049588-53000012
Kuratórium tagjai:
Elnök:  Lauter Antal
Tag: Kaldeneckerné Szaller Ilona
Tag: Márton Antalné

Támogassa adója 
1 %-val

a helyi kulturális értékek,
hagyományok ôrzését,mûvelését,

feldolgozását segítô

HERCEL 
Sváb Hagyományôrzô

Egyesületet

Adószám: 18701328-1-13
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A Hartyáni Sváb Fiatalok Baráti Körének kezdemé-
nyezését ápolgatja a német nemzetiségi és a települési
önkormányzat, amikor abban gondolkodik, hogy a Szent
Flórián tér kialakításának mintájára újabb közterületet
alakítson parkká, most a Szent Orbán kápolna újraépíté-
sének helyén, a Kápolna utca és a Pipacs utca keresz-
tezôdésében.

Valamikor, a 20. század végén, az M5 autópálya épí-
tésének kezdetén szûnt meg Újhartyánban az Or-
bán hegy, a hartyáni szôlôsgaz-
dák két évszázadon át
használt területe. A tée-
szesítés, a szôlômûvelés,
bortermelés érdektelensé-
ge bôven közrejátszott eb-
ben. 

Hogy hagyományainkat
ne feledjük, ne csak ôrizzük
a hagyományt, hanem meg-
éljük azt, arra gondoltunk,
hogy megépítjük az említett
helyen a régi Szent Orbán ká-
polna egy kisebb változatát.
Egyelôre ötletek, elképzelések
vannak, amennyiben lakossági
akarat, támogatás is mutatko-
zik, úgy hamarosan állni fog a Szent Orbán kápolna.

Addig is, néhány adat a múltból, mit írtak, mondtak
elôdeink  a kápolnáról:

1838 - Historia Domus Újhartyán

„[Szent Orbán] A hartyáni hívek közös fogadalomból
egy Szent Orbán szobrot állítottak e birtok szôlôjében,
mégpedig az újhartyáni szôlôskertek magas dombján. A
megáldása után a község Szent Orbán napját kiválasz-
totta, és elhatározta, hogy Pünkösd szombat helyett ezt
fogja áhítatosan ünnepelni. Erre a szoborra a közösség
költségén viselnek gondot.”

1866 - Historia Domus Újhartyán

„Amit a jelenleg élô nemzetség még nem tapasztalt az
ezen évben szomorúságban megtörtént. Ugyan 8-10 napi
hideg esô után, mely keletrôl május havában hideg szél-
lel vegyesen majd nem szünet nélkül ijesztette az embere-
ket, a jelzett hó 23 és 24. éjjel az ég kiderülvén az egész
vegetációt tönkretette. Május hó 25-én Szent Orbán nap-
ján kivezettetett a nép a körmenetben a szôlôkbe, hol a
szokásos imák és szertartások alatt az egész nép, látva a
lepörkölt szôlôhajtásokat, melyeknek egy része már fel
volt kötözve, hangos zokogásba tört ki.  Mindenütt a leg-
nagyobb levertség uralkodott, mindenki csak aggoda-
lommal nézett a jövô elejbe. „

1998 - Rizmajer Mihályné (Pesti Boris néni)

„Szent Orbán hegy? Ott kápolna volt, minden évben
mentünk díszíteni. Azt a hegyet letolták, elhordták gépek-
kel, akkor bontották el a kápolnát. Szent Orbán napra
elôkészítették minden évben a kápolnát, én elôtte való
nap mentem meszelni, a csillagokat rá. Van egy fénykép,

( az Újhartyáni Képeskönyv-
ben), azon rajta van az Or-
bán kápolnánál a Strupka
Sándor bácsi, a nagypapa
(Rizmajer Márton), nagya-
nyád (Stégner Jánosné
Rizmajer Mária), meg én.
Odamentünk mindig Or-
bán napkor a processzi-
óval, mint az Úrnapi
körmeneten. A Strupka
Sándor bácsi énekelte:
“Szaufege Urbánesz”,
részeges Orbán, min-
dig azt mondták...
Egy Szent Orbán kép

volt a kápolnában, az egy
pápa volt... mikor én idekerültem, a Rizma-

jer (Pesti) családba, akkor az a kép már ott volt... tudom,
hogy egy szôlôvesszôt tettünk oda, egyik évben jobb volt,
a másik évben nem (a termés )... Május 25-én van Or-
bán, a kép köré tettünk szôlôvesszôt és azt szögeltük oda,
a Strupka Sándor bácsi mondta mindig németül, pedig
az magyar ember volt, hogy “Szaufege Urbánesz”, Ré-
szeges Urbán, könyörögj érettünk! „

Lauter Antal

A Szent Orbán kápolna története és újraépítése

Hartian_2015_marc  3/18/15 19:45  Page 24



2015. március 25

HARTYÁNINFO

Vasárnap délelôtti varázslat
Budapest szívében

Az Operaház idén nyolcadik alkalommal látta vendégül
a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetû gyermeke-
ket. Övék volt az Operaház, arra a délelôttre, amikor a
nézôtér és a színpad összeolvadt, a legkisebbek részesei le-
hettek az elôadásnak, párnákon ülve csodálhatták a mesés
elôadást. Csaknem nyolcszáz hátrányos helyzetû gyerek
nézhette meg a Jancsi és Juliska meseoperát. Ragyogó te-
kintetû pöttömök, kérdôen tekingetô nagyobbacskák, meg-
hatódott felnôttek. Így láttam a pompázatos épületbe ér-
kezô gyerekeket, kísérôket, szülôket. Magam is meghatód-
va jártam a gyönyörû ívû lépcsôket, a pazar termeket, vég-
tére is elsô alkalommal léphettem át híres falakat. A BÁL
másnapjának délelôttjén, Humperdinck meseoperáját lát-
hatták a gyerekek. A kicsik boldogan foglalták el párnákat,
egyik édes apró lányka már a belépés és regisztráció elôtt
lecibálta meleg kiscsizmáját, majd hipp-hopp elôkapta ba-
lettcipôcskéjét és továbbsurrant a ruhatár felé... Elôadás
közben, egy kisfiú nem bírta tovább kivárni, hogy az álom-
portól elalvó tündér felébredjen, óvatosan odakúszott, pisz-
kálta cipôjét, felszedte körülötte a széthintett álomport, de
mind hiába, nem használt igyekezete. 

A Budapest Royal First LIONS Klub nevében, Fajt
Györgyné hívta vendégül az újhartyáni általános iskola ta-
nulóit, az iskola által kiválasztott tíz gyermeket.   

Radnainé dr. Fogarasi Katalin, a Klauzál Lions Klub
örökös elnöke és Ókovács Szilveszter az Operaház fôigaz-
gatója köszöntötte a nézôket. Megtisztelte az eseményt, a
Morzsabál vendége volt a miniszterelnök felesége, Lévai
Anikó is, aki elmondta: fontosnak tartja, hogy a gyerekek -
ha pár órára is, de elfelejtsék a hétköznapokat és új élmé-
nyekkel gazdagodjanak. 

Az elôadás végén a gyerekek hálás tapssal köszöntötték
a mûvészeket, távozáskor az elôtérben a LIONS Klub egy-
egy ajándékcsomaggal kedveskedett Nekik és köszönt el
minden egyes Kisvendégétôl. 

FM. (Fotó: internet) 

SÉRELMEK A PSZICHIÁTRIÁN

Alapítványunk 20 éve biztosít 
INGYENES 

jogsegélyszolgálatot azok számára, 
akiket sérelem ért a pszichiátriai kezelésük

során. Ha Ön vagy ismerôse ilyen
helyzetben van, illetve tudomása van ilyen

esetrôl, kérjük jelezze az alábbi
elérhetôségeken:

Állampolgári Bizottság 
az Emberi Jogokért Alapítvány

Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182.
Telefon: 06 (1) 342-6355, 06-70-330-5384

E-mail: panasz@cchr.hu
Weboldal: www.emberijogok.hu

Minden információt bizalmasan kezelünk!

PSZICHIÁTRIAI SZEREK
VISELKEDÉSI PROBLÉMÁKRA?

Ha gyermeke „tanulási problémára” vagy
„viselkedési rendellenesség” miatt

pszichiátriai szereket szed, és úgy érzi,
hogy a gyermek állapota semmit sem
változott vagy rosszabbodott emiatt,
keresse az Állampolgári Bizottság az

Emberi Jogokért Alapítványt. Az
alapítványtól ingyenes tájékoztató kiadvány

is kérhetô a hiperaktivitás témájában.

Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182.
Telefon: 06 (1) 342-6355, 06-70-330-5384

E-mail: info@cchr.hu
Weboldal: www.emberijogok.hu

Minden információt bizalmasan kezelünk!

Állásinterjúra felkészítés,
önéletrajz- és motivációs

levélírás, irodai szolgáltatás

Humana Família Kft.
30-594-6323

humanafamilia@gmail.com

Ókovács Szilveszter, a Magyar Állami Operaház fôigazgató-
ja, Lévai Anikó, Orbán Viktor miniszterelnök felesége és Fo-
garasi Katalin, a Klauzál Lions Klub elnöke a hátrányos
helyzetû gyermekek számára szervezett Morzsabál elnevezé-
sû rendezvényen az Operaházban
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Telekom 4G 
– már Újhartyánban is elérhetô a

szupergyors mobilinternet!

A Telekom hálózatfejlesztésének eredményeként

a kompromisszummentes internetezést biztosító,

szupergyors 4G már Újhartyánban is elérhetô!

Az év elejétôl Újhartyán város lakossága is
hozzáférhet a legkorszerûbb és leggyorsabban
fejlôdô mobiltechnológiához, a 4G-hez. 
A negyedik generációs mobiltechnológia elônye,
hogy a többi hálózathoz képest gyorsabb válaszidôt
és nagyobb átviteli sebességet biztosít, s így
lehetôvé teszi a minôségi online élményeket az
otthonunkon kívül is.

A 4G hálózaton élmény lehet a mobilinternetezés: 
a weboldalak pillanatok alatt betöltôdnek, 
a videók, vagy akár a tûéles, full HD filmek online
nézhetôek, de például az alkalmazások letöltése is
lényegesen gyorsabb 4G mobilinternettel. 
A különbség abban is észrevehetô, 
hogy a 4G mobilhálózaton az online játékok
akadozás nélkül futnak, nagyméretû fájlok, 
például fotók vagy videók feltöltése lényegesen
gyorsabb, de akár az irodán kívüli, 
élô videokonferencia beszélgetés is magas
minôségben kivitelezhetô a 4G sávszélességén.

A lefedett területen a szolgáltatás használatához
megfelelô mobilinternet csomagra, továbbá 
4G képes készülékre van szükség, melyekrôl a
telekom.hu/4G oldalon található 
bôvebb információ.

* Az elôfizetô által tapasztalt sebesség függ 
a megfelelô képességû, az adott technológiát
támogató készülék és díjcsomag meglététôl, 
és attól, hogy az adott ponton támogatja-e 
a hálózat, illetve a díjcsomag azt a sebességet,
valamint a rádiós- és forgalmi körülményektôl. 
Az egyes technológiákon a Szolgáltató által
garantált sebesség: 0 Mbit/s.

** Kültéri lakossági lefedettség %: a lakosság
bejelentett lakcíme szerinti lakossági eloszlástérkép
alapján a kültéren lefedettnek tekintett pontok által
meghatározott területeken élô lakosok számának 
és a teljes lakosságnak a százalékos aránya. 
A megadott területen a mobilinternet szolgáltatás
épületen kívül igénybe vehetô.

Indul a szelektív 
hulladékgyûjtés!
Tájékoztatjuk Tisztelt Lakosságot, hogy a szelek-

tív hulladékgyûjtés hatékony megvalósulása érde-
kében 2015. évben elindul a „házhoz menô” szelek-
tív hulladékgyûjtés. A „házhoz menô” gyûjtés során
külön átlátszó zsákba gyûjthetôk a tiszta,
szennyezôdésmentes csomagolási hulladékok (mû-
anyag, papír, italos karton, fém csomagolási hulla-
dékok).

Március hónap végéig kerül sor ingatlanonként
az elsô 2 darab átlátszó zsák kiosztása.

A zsákokat március hónap végéig lehet átvenni a
Polgármesteri Hivatalban. A zsákok átvételét az in-
gatlantulajdonos vagy megbízólevéllel rendelkezô
megbízottja veheti át. Amennyiben a zsákok átadá-
sa meghiúsul, az ingatlan tulajdonosa a Hulladék-
szállítással megbízott társaságnál (Dabas, Szent
István út 133.) veheti át azokat. A zsákok osztása-
kor minden lakos részletes tájékoztatót kap, amely
az alábbiakat tartalmazza:

Ami a zsákba kerülhet:

· Mûanyag PET palack. Ásványvíz, üdítô, kóla,
szörp stb…(ürítse ki, szükség szerint mossa, és ta-
possa laposra!)

· Italos kartondoboz TETRA PAK. Tejes-, gyü-
mölcsleves doboz. (öblítés után)

· Karton, újság és egyéb papírok. (élelmiszerrel
nem szennyezett)

· Fém, csomagolási hulladékok, italos-, konzer-
ves dobozok, kimosva, alufólia.

· Egyéb tiszta mûanyagflakon (mosogató- mosó-
tisztítószeres, öblítôs, tusfürdôs, samponos)

· Mûanyag zsugor- és sima fóliák, bevásárló-
szatyrok

Ne tegyen a zsákba:

· Ételhulladékot
· Üveget
· Folyadékot
· Veszélyes anyagot tartalmazó flakont. Hígítót,

festéket, gyógyszert, motor olajat.

Egy kérés:

A zsákba az élelmiszerrel szennyezett hulladéko-
kat, pl. tejfölös joghurtos margarinos stb. pohár,
elöblítés után tegye be.

Ha kevés a zsák, hulladékát más átlátszó zsák-
ban/edényben is kiteheti.

Ahány zsákot megtölt, ugyanannyit dobunk be
postaládájába elszállításkor.

A gyûjtôzsák tartalmát szétválogatjuk anyag faj-
tánként, és hasznosítjuk!

Hartian_2015_marc  3/18/15 19:45  Page 26



2015. március 27

A józan élet, az Istenbe
vetett hit, a család szerete-
te lehet talán a hosszú élet
záloga. Ebben szeretne
bennünket megerôsíteni a
101. születésnapja felé ha-
ladó Petrányi bácsi. 

Gyermekkorára vissza-
emlékezve büszkén mesé-
li, hogy a nyolcgyermekes
családban nagy szegény-
ség volt, de becsületes, a
munkát tisztelô szülei úgy
alakították az életüket,
hogy hiányt egyik gyerek
se szenvedjen. Kiskorában
mindig vágyakozva nézte

bátyja csizmáit, amit a szolgálat fejében kapott. Amikor 11
évesen ô is elszegôdött zsellérkedni, már pénzért, neki is tel-
lett saját csizmára. Hajnalban kelt, gondozta a gazda lovait,
szántott, vetett. Becsülettel végezte a rábízott feladatot, így
ahol szolgát ott szinte családtagként tekintettek rá. Újhartyán
szinte soha nem hagyta el. Szerette a községet, a szüleit. Ne-
ki is, mint szinte minden férfinak, aki a múlt század elején
született, a háború kitörölhetetlen emléket hagyott az életé-
ben. Napközben sokat felidézi a fronton töltött éveket, a sé-
rüléseket, a betegségeket. De álmodni nem álmodik. Éjjel Is-
tennel beszélget, ahogy tette ezt akkor is, amikor fogságban
volt a Kijev melletti kórházban. A kórház melletti templom-
ban minden nap azért imádkozott, hogy hazatérhessen.

A háborút követôen, kezdte fiatal feleségével az önálló
életet. Sok soha nem volt, de ahogy mondja nem kívánt töb-
bet. Csak annyi legyen, hogy meg tudjunk élni-fogalmazott.
Ma sem kér segítséget, elégedett a sorsával. Az élet legna-
gyobb ajándékának a családját tekinti. 2 gyereke, 7 unokája,
12 dédunokája és 3 ükunokája egészségéért aggódik napon-
ta. 

Ha legkedvesebb emlékeirôl kérdezik, azt feleli: A csalá-
domra emlékszem a legszívesebben.

Tanácsadás tekintetében nem érzi, hogy biztos recepttel
tud szolgálni. Csak azt tudja, hogy ô mit tartott fontosnak. 

„Éljünk józanul, bízzunk az Istenben, tartsunk össze, sze-
ressük egymást és éljünk békességben! – választ adja arra a
kérdésre, ami a hosszú élet titkát kutatja.

Tölli Andrea

Józan élet, hit Istenben

Az újhartyáni Fudo Dojo karate edzôterem 9 tagja, kiváló
eredménnyel vett részt Kyokushin karate és KyoNewaza föld-
harc harcmûvészeti irányzatokban 2015. március 14-én a da-
basi OBO Arénában az I. FULL CONTACT KNOCKDOWN
BAJNOKSÁG-on.

A karate verseny kiemelt támogatója volt az Újhartyáni Ön-
kormányzat.

Schulcz József Polgármester úr díszvendégként illetve véd-
nöként vett részt az eseményen.

A verseny díszvendége volt még Senpai Nicky Eden Yap
Tai Kim fekete öves karate mester, aki Szingapúrból érkezett
Újhartyánra, ahol a Nemzetközi KyoNewaza Szövetség által
szervezett 1 hetes KyoNewaza földharc oktatóképzésen vett
részt.

Versenyeredmények:

Edzô: Senpai Váradi Attila 2. Dan – Fekete öv – Kyokus-
hin Karate Mester

Fiúk:
Váradi Attila - 1. Kyu - Barna öv - 1. helyezett 

(Kyokushin karate)
Váradi Bence - 3. Kyu - Zöld öv - 1. helyezett 

(Kyokushin karate) - 1. helyezett (KyoNewaza földharc)
Váradi Máté - 4. Kyu - Zöld öv - 3. helyezett 

(Kyokushin karate) - 2. helyezett (KyoNewaza földharc)
Váradi Zsombor - 9. Kyu - Narancssárga öv - 3. helyezett

(KyoNewaza földharc)
Keindl Patrik - Fehér öv - 4. helyezett (Kyokushin karate)

Kis Ákos - Fehér öv - 2. helyezett (Kyokushin karate)

Lányok:
Balázs Lili - 6. Kyu - Sárga öv - 1. helyezett 

(KyoNewaza földharc)
Benedek Karina - 8. Kyu - Kék öv - 1. helyezett 

(Kyokushin karate)
Tûz Dorina - 10. Kyu - Narancssárga öv - 3. helyezett

(Kyokushin karate)

Gartulálunk a versenyzôknek a kiváló eredményekhez!

Osu!

KARATE-SIKEREINK

Hartian_2015_marc  3/18/15 19:46  Page 27



Hartian_2015_marc  3/18/15 19:46  Page 28


