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Minden ember ragaszkodik a szülőföldjéhez, a szülői házhoz, ahol nevelkedett. Az 
anyanyelvéhez, az ismerős tájhoz, az ismerősen nehéz munkájához és a derűs 
ünnepnapokhoz. Ilyen vagyunk mi is, ebben a faluban élők. A nagyapám sokat mesélt egykori 
gyermekkori élményéről. Egyszer találkozott egy idős bácsival, aki már igen csak nehezen 
járt, mégis szőlőt telepített és gyümölcsfákat ültetett. Amikor megkérdezték tőle, hogy miért 
fáradozik olyan sokat, annyit felelt: Igaz, hogy a gyümölcsöket már nem én eszem, de aki 
szüretel róluk, egyszer-egyszer talán rám is gondol, és ha nem teszi, az életnek akkor is 
mennie kell tovább. A kezünkben van az élet, kötelességünk ezt továbbadni másoknak. Ezért 
építjük, építettük és építeni is fogjuk Újhartyánt tovább a következő nemzedékeknek. 
Első, és legfontosabb feladatunk ebben a tekintetben az, hogy a település működését 
hosszútávon biztosítsuk. Ehhez anyagi eszközökre van szükség, hiszen az ideális állapot, az 
elérendő cél az lenne, hogy az önkormányzat saját bevételei fedezzék a település 
működésének költségeit. Ezt elsősorban a helyi vállalkozások számának és gazdasági erejének 
növelésével érhetjük el. Épp ezért kiemelkedően fontos az, hogy új cégek települjenek az Ipari 
Parkba. Ma egyértelműen látható, hogy az önkormányzati rendszer átalakítás előtt áll, ezért, 
ha nyertesei akarunk lenni a változásoknak, akkor meg kell növelnünk településünk gazdasági 
erejét. 
De ugyanakkor fontos a kiadások racionális csökkentése is lehetőség szerint, mégpedig 
anélkül, hogy a lakóknak nyújtott szolgáltatások minősége alacsonyabb színvonalú legyen, 
mert lehetőség szerint a szolgáltatások színvonalának emelésére kell törekednünk. 
Hitelállományunk kezelhető, de ha módunkban áll, mindenképp üdvös lenne csökkenteni azt. 
Fontos cél tehát az Ipari park bővítése, hiszen a község saját bevételeit jelentősen növeli, 
ezzel párhuzamosan munkalehetőségeket teremt. Meg kell találni és jogilag elő kell 
készítenünk azokat a módozatokat, hogy a helyi vállalkozások a helyi lakost válasszák, ha új 
munkaerőt kell alkalmazniuk, hiszen nem csak a község működését kell biztosítanunk, hanem 
lehetőség szerint a helyi családok megélhetését is elő kell segítenünk.  
Feladatunk a helyi lakosok saját vállalkozásainak segítése, többek között tanácsadással, 
pályázati lehetőségek felkutatásával. A helyi gazdaságot erősíti az is, ha a település, 
lakossága, vállalkozásai lehetőség szerint helyi lakosoktól vásárolnak, ha ez a helyi piac 
elősegítését, és nem monopóliumok kialakulását jelenti. Ebben a tekintetben már most is 
jelentős előrelépések történtek, az önkormányzat jó példával igyekszik elöl járni. De a 
nagyobb piac és összefogás érdekében mindenképpen érdemes ezt a gondolatot kistérségi 
szintre bővíteni. Sőt, nem tartok elképzelhetetlennek egy testvérvárosi együttműködést sem 
ebben a tekintetben. Meg kell vizsgálni, az önkormányzat teherbíró képességét is figyelembe 
véve, hogyan tudja támogatni azokat a vállalkozásokat, akik régóta a településen működnek, 
itt fizetnek adót, helyi termékeket dolgoznak fel, és helyi munkaerőt foglalkoztatnak. 
A község közútjainak szinten tartása, lehetőség szerint fejlesztése is fontos feladat ebben a 
ciklusban. Fontos fejlesztésnek tartanám az Arany János utca bel és külterületi részének 
felújítását, valamint az un. „hernádi” csomópont körforgalommá alakítását is. Ezzel egy 



nagyon veszélyes pont lenne biztonságosabbá téve, de ebből a szempontból fontos 
átgondolnunk a templom előtti kereszteződést is, hiszen jelen helyzetben az sem nyújt 
megfelelő biztonságot. Ez fokozottan igaz lesz akkor, ha a régi óvoda megfelelően lesz 
hasznosítva a későbbiekben, ami szintén cél kell, hogy legyen.  
Biztonság tekintetében továbbra is komoly prioritása van a térfigyelő kamerarendszernek, ami 
alapjaiban javítaná a település és a lakók vagyonának, biztonságának védelmét közvetlenül, 
de preventív módon is. Épp ezért, ez olyan jelentőségű feladat, amit nemcsak pályázati 
pénzből, hanem akár más módon (közadakozás, saját forrás) is mindenképp szükségesnek 
tartok létrehozni. 
Fel kell mérni, hogy milyen lehetőségeik vannak azzal kapcsolatban, hogy a fiatalok 
ingatlanhoz jutását megkönnyítsék a településen belül. Itt a testületnek az a feladata, hogy 
kiválasszon olyan terülteket, ahol telkeket alakíthat ki. Ezen területeken a helyi lakosok 
kedvezőbb áron jutnának ingatlanhoz, hiszen stratégiai fontosságú a fiatalok helyben tartása, 
az elöregedés megállítása. 
A Lovaspark, az egykori Halastó újjáélesztésére való törekvés, a Civilek és az Egyház Mária 
Kápolna „projektje”, és minden más rekreációs célú fejlesztés –még ha az magánfejlesztés is- 
segítése is feladatunk, hisz a szabadidős és természetvédelmi és kulturális vonatkozásban is 
profitálhat a település egy ilyen beruházással. A környezet és az egészség védelme is alapvető 
fontosságú célunk kell, hogy legyen. Szerencsére folyamatban van a szeméttelep 
rekultivációja, és küzdünk a zajvédő fal meghosszabbításáért is, de minden más lehetőséget 
meg kell, hogy ragadjunk környezetünk érdekében. 
Szerencsére a művelődés terén már történt előrelépés, -újra van koordinálója a településen- 
reméljük, ez a közeljövőben már sokak megelégedésére szolgál majd. Kiemelkedő jelentősége 
lesz kulturális szempontból a 2014. évnek, hiszen ez a 250. évfordulója őseink 
betelepülésének. Méltó módon kell megemlékeznünk erről. 
Községünk oktatási intézményeit meg kell védeni a központosító törekvésekkel szemben. Az 
intézményeket támogatni kell abban, hogy minél széleskörűbb és versenyképes 
ismeretanyagot adjanak a gyermekek számára. Hosszútávon pedig meg kell vizsgálni, hogy 
milyen módón tudnak szakmai ismeretanyagot átadni az itt élőknek, ugyanis ezzel segítik 
versenyképességüket, másrészt erősítik kistérségi vezető szerepünket. Segíteni és ösztönözni 
kell az intézményeket, hogy minél több pályázati forráshoz jussanak. 
Kulturális életünk meglehetősen gazdag. Lehetőséget kell adni arra, hogy tovább színesedjék, 
fejlődjék, eseményekkel gazdagodjon és nagyobb hangsúlyt kapjon a térségen belül. Több 
teret, több támogatást és több lehetőséget kell adni. Épp ezért a pénzügyi bizottság javaslatára 
létrehoztunk egy civil alapot is, mely a helyi szervezeteket tevékenységét segíti. Az egyházzal 
és a civil szerveződésekkel jó együttműködésre kell törekedni, hiszen céljaink sok esetben 
közösek.  
Alapvető, hogy az önkormányzat minden szükséges információt elérhetővé tegyen a lakosság 
számára, ezért a MAG TV-vel kötött megállapodásunk mellett létrehoztuk a település 
hivatalos újságát, valamint a községi honlap is megújítás alatt áll. 
A hivatali munkában vannak fontos és sürgős dolgok. Sürgős dolgok szorításában nem 
könnyű eldönteni, hogy mi az, ami fontos és mi az, ami kevésbe az. Lesznek nyilván 
különböző vélemények, hiszen lehetünk alaposabbak, körültekintőbbek, rámenősebbek, 
udvariasabbak stb. Mégis mindenki akként szolgálja a közt, amilyen önmaga.  



Épp ezért szeretném megköszönni képviselőtársaimnak, a bizottságoknak, a civil 
szervezeteknek, azoknak a lakosoknak, akik megtiszteltek minket véleményükkel, 
elképzeléseikkel; azt, hogy építő módon segítettek abban, hogy milyen feladatokat kell 
megoldanunk ahhoz, hogy Újhartyán biztos lábakon és jó helyzetben álljon a jövő kihívásai 
elé.  
Egy település sikeréhez jó csapatra van szükség, olyan testületre, intézményekre, civil 
szervezetekre, lakosokra, akik összetartanak, ha kell vitatkoznak, de mindig egy irányba 
húzzák Újhartyán szekerét. 
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