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Újhartyán község nevének eredetéről
Újhartyán község képviselő testülete a 118/2010.(09.08.) 
sz. Képviselő-testületi határozatában felkérte a települési 
német kisebbségi önkormányzatot, vizsgálja meg a község 
német nemzetiségi eredetű nevét. 
A település német kisebbségi önkormányzata közel húsz éve 
ápol jó kapcsolatokat Scheiling Péter történésszel, aki maga 
is gyökerei révén hartyáni származású. Újhartyán község be-
telepítéséről írt egyetemi szakdolgozata, családfakutatással 
foglalkozó egyéb írásai mind ismertek a település lakossága 
előtt. Az ő iránymutatása, állásfoglalása községünk német 
nemzetiségi nevét illetően elfogadható, amennyiben a köz-
ség önkormányzata kétnyelvű (német/magyar) helységnév-
táblát szeretne elhelyezni a községbe bevezető utakon.

Scheiling Péter ebben a témában a következőket fogalmaz-
ta meg:
...örülök, és tetszik, hogy a falu szélét jelző táblákra a község 
elhelyezni kívánja a település nemzetiségi nevét. Próbálom 
röviden összefoglalni az idevonatkozó nyelvészeti és név-
etimológiai ismereteimet. 

– Az első kiindulópont a Magyarországi németek című tér-
kép, mely jelöli Újhartyánt is, ahol a nemzetiségi elnevezés 
helyesen: Hartian.
– A második vonatkozás, hogy a régebbi generációk miként 
nevez(het)ték, hogyan említ(het)ették községüket. Gondo-
lom a helyiek, de Soroksáron és itt Pesten is mindenki csak 
Hartyánról és nem Újhartyánról beszél. (Ez biztosan azonos 
a régi sváb dialektusban is használt település elnevezéssel.)  
E szerint Hartyán, németesen leírva Hartian a megfelelő 
nemzetiségi elnevezés.
– A harmadik vizsgálati szempont szerint a sváb falvak nyelv-
járási elnevezése (azaz a saját községben és a szomszédos 
német községekben is) 90 százalékban a magyar helységnév 
svábosan kiejtett formája volt. Sohasem használtak tükörfor-
dítást (legalább is én nem ismerek ilyet), mert a helységnevek, 
bár lehet, hogy csak puszták voltak, már jóval az ideérkezésük 
előtt magyarul léteztek. Pl. Leányvár nem Mädchenburg, ha-
nem Leinwar.

(A magyarországi német helynevek között léteznek valódi 
német elnevezések - ezek sem tükörfordítások -, melyek sok 
esetben régi, középkori történelmi elnevezések: Visegrád-
Plintenburg, Sopron-Ödenburg, Esztergom-Gran stb.)

Elérkezve azonban a lényeghez, a többtagú magyaror-
szági német településnevek esetében 90 százalékban a 
sváb elnevezés mindig csak az utolsó rész elnémetesített 
formája: Dunaharaszti-Harast, Pilisvörösvár-Werischwar, 
Ceglédbercel-Berzel, Szigetújfalu-Uiflu, Szigetszentmárton-
Simmartin, Pilisszentiván-Sanktiwan, Dunabogdány-Bogdan,  
Dunakömlőd-Kimling, Nemesnádudvar-Nadwar, Rákoske-
resztúr-Kreßtur. Ez alapján is Hartian kellene, hogy álljon a 
táblán. 

A Neuhartian tükörfordítás történelmietlen lenne, ame-
lyet valószínűleg a község német anyanyelvű lakossága soha 
nem is használt. Az előbb említett Szigetújfalu-Uiflu kapcsán 
olvastam egyszer egy cikket, ahol nagyon elmarasztalták és 
lehúzták az Inselneudorf tükörfordítás lehetőségét.

Az újhartyáni német kisebbségi önkormányzat javasolja  
a német/magyar feliratú, községünk nevét jelző táblák elhe-
lyezését, mégpedig Újhartyán ill. Hartian kiírásokkal.
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PoLGáRMESTERI KÖSZÖNTő

Tisztelt Olvasó!

Az új képviselő-testület egyik első 
döntése volt, hogy Újhartyánnak 
újra legyen újsága. Szó szót, tett 
tettet követett, és íme: ön most a 
kezében tartja az első számot, me-
lyet reményeim szerint még sok kö-
vet majd.

Óhatatlanul is felmerülnek kérdések: Miért kell egy újságra 
áldozni? Mi lehet a célja egy települési újságnak? 

Nos, a testület részéről nem volt kérdés, hogy kell az új-
ság, és azt gondolom, a lakosságnak is megvan rá az igénye. 
Hiszen az embereket minél több fórumon tájékoztatni kell a 
települést érintő eseményekről, az önkormányzat álláspont-
járól, vagy a köztünk élő emberek tevékenységeiről, büszke-
ségeinkről, problémáinkról.

Célunk pedig nem lehet más a tájékoztatás mellett, mint 
az, hogy elmondjuk egymásnak, mit jelent Újhartyán ne-
künk. Mit jelent Újhartyáninak lenni… 

Nyilván, sokan és sokfélék vagyunk. Van, aki itt született, 
itt nevelkedett, és gyermekfejjel is Újhartyániként gondolko-
dott, mások felnőttként érkeztek közénk, és már így alakult 
ki a faluhoz való viszonyulásuk. Sokféle rokoni kapcsolat, be-
állítottság, egzisztencia, és még annyi minden befolyásolja, 
hogy kinek mit jelent Újhartyáninak lenni.

Én magam például sosem tudtam érzelmek nélkül tekin-
teni a szülőfalumra. Emlékszem, alig felnőttként, ha valami 
csetepaté alakult ki a környék szórakozóhelyein, sosem azt 
kérdeztem, kinek van igaza, hanem ösztönösen a „hartyáni” 
mellé álltam. Persze, az eset után megbeszéltük, hogy mi 
történt, kinek volt igaza valójában, meg azt, hogy hogyan is 
történne meg az eset, a fenitek tükrében. 

De ott és akkor az volt a fontos, hogy megvédjük a „mi ku-
tyánk kölykét”.

Persze, nemcsak én voltam ezzel így, hanem generációm 
minden tagja. Nem az volt lényeges, hogy kinek volt igaza. 
Előrébb valónak tekintettük az összetartozást, azt hogy véd-
jük a „mieinket”. És így voltak ezzel apánk, nagyapáink, és az 
ő apáik is. Ezért lettünk azok, amik. Mert sosem feledtük: csak 
egymásra számíthatunk!

Joggal kérdezik meg sokan: „Na, és a racionalitás? Az talán 
nem fontos?” 

Dehogynem, az is fontos, aki ismer, tudja, hogy nekem 
tényleg az. ám az értelem csak egy része az igazságnak! 
Ahogy C. G. Jung mondta: „Nem kellene úgy tennünk, mint-
ha csak az értelem által értenénk meg a világot. Az értelem 
az igazságnak csak egy része.” Legalább ilyen fontosak az ér-
zelmeink, a lelki viszonyaink, és kimondom: az ösztöneink. 

Bár a mai világ a ráció világa, mégsem létezhetnek közös-
ségek érzelmi kötődések nélkül. Egy falu is ilyen. Újhartyán 
sosem maradt volna meg az összetartozás érzése nélkül, ezt 
mindenki tudja, aki beszélgetett már a nagyszüleivel. De, ha 

belegondolok, végül is egy család is elemeire bomlana, ha 
nem lenne az összetartozás érzése, ösztöne.

Ezeket a szavakat, mint ösztön, érzelem manapság sokan 
alantasságokként emlegetik, holott szerintem maguk az ér-
zések egyáltalán nem azok. Legfeljebb esetleg a szándékok 
és tettek lehetnek alantasok és szégyenletesek. 

De, akik szeretik a falut, ahol élnek, azoknak egészen biz-
tosan tiszták felé a szándékai és a tettei. Még akkor is, ha a 
vélt, vagy valós igazságoknál előrébb helyezik az összetarto-
zás érzését. Védjük, óvjuk egymást, mert akkor Újhartyánnal 
is ezt tesszük! Mi egy olyan közösség vagyunk, amit sosem 
tudtak szétszedni, átformálni, mert mindig erősebb volt ben-
nünk az összetartozás érzése, mint a félelmeink.

Ez hát az újság legnagyobb feladata, de egyben mind-
annyiunké! Erősíteni, fenntartani annak tudatát, hogy közös-
ség vagyunk, és rávilágítani, milyen értékeink vannak együtt, 
és egyénenként is. 

Megőrizni magunkat annak, amik vagyunk: Újhartyániaknak. 
Tartozunk ennyivel az őseinknek. És persze magunknak is.

Schulcz József polgármester

„Amelyik ház arra épül, hogy otthona legyen egy családnak, és úgy épül, és azok építik, akik otthont akarnak belőle maguk köré: 
abból a házból otthon lesz. És jó otthon lesz, és sokáig lesz otthona sokaknak: férfiaknak és asszonyoknak és gyermekeknek és 
gyermekek gyermekeinek. De amelyik ház nem úgy épül, és nem azok építik, az olyan házba hiába jön asszony, az olyan ház nem 
lesz hosszan tartó békés otthona senkinek.”

/Wass Albert/ 
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2010. október 13-án megalakult Újhartyán Község Önkor-
mányzata. A törvény szerinti alakuló ülés utáni találkozókon 
számos kérdésben hozott döntést, illetve foglalt állást az új 
Képviselő testület:

2010. november 2-án megtartott testületi ülésen a kép-
viselő testület megválasztotta a külsős bizottsági tagokat 
(pénzügyi bizottság: Kaldenecker Zoltán, Keindl Krisztina; 
kulturális bizottság: Hornyákné Fajth Teréz, Závodszky Fe-
renc; szociális bizpttság: Fajth Andrásné, Svébisné opóczki 
Judit; vagyonnyilatkozatokat vizsgáló bizottság: Klemencz 
Györgyné). A testület létrehozta a Közbeszerzési Bíráló Bi-
zottságát, melynek elnöke Csernáné Derdák Éva, valamint 
tagok: Kaldenecker Zoltán, Keindl Krisztina és Schulcz József 
polgármester. 

Elfogadásra került a 2010. szept. 15-ével módosult közbe-
szerzési törvény szerinti új Közbeszerzési Szabályzat. A ko-
rábbi képviselő testület határozott arról, hogy ha lehetséges 
a településen építéshatósági kirendeltséget (fióktelepet) 
hoz létre, a megkötött társuláson belül. Ezzel az új képviselő 
testület is egyetértett és felvettünk 2011. jan. 1-től egy épí-
tésügyei előadót (Kollárné Székely Erika). Módosításra került 
Az Újhartyán Német Nemzetiségi általános Iskola alapító 
okirata, amely alapján gyógypedagógiai feladatokat is ellát 
az iskola, de csak Újhartyáni állandó lakhellyel bejelentett 
tanulók esetében, így állami normatívának a háromszorosát 
kapja az iskola erre a szakfeladatra. 

Elfogadta a Testület, hogy a gyermekorvosi feladatokat  
Dr. Balog Gyöngyvér helyett Dr. Kovács ákos gyermekorvos 
látja el Hernád- Újhartyán közös körzetként. A Német Kisebb-
ségi Önkormányzat kezdeményezésére egyetértett a kép-
viselő testület, hogy a Szép utcában közterületen felállításra 
kerüljön a Szent Flórián szobor  a Szép utca leégésének 100 
éves évfordulója alkalmából. A 2010. november 29-i testüle-
ti ülésen a PESTTERV vezetője beszámolt a képviselő testület 
előtt az Újhartyáni Településszerkezeti és Szabályozási Terv 
módosításának jelenlegi állapotáról és a Helyi Építési Szabály-
zat módosításáról. Módosításra került az Újhartyáni Német 
Nemzetiségi általános Pedagógiai Programja. A módosítás 
lényege, hogy 100%-ban szakrendszerű oktatást folytatnak 
iskolánkban, valamint elfogadásra került, hogy a tanulókat a 
második év végétől kezdve érdemjeggyel értékelhessék a pe-
dagógusok. 

A Képviselő Testület Művelődésszervezői állást írt ki 2011. 
febr. 1-től történő betöltéssel. Megszületett a döntés a mű-
velődés szervezői állásra 14 pályázó közül  Lauter Antalt 
választotta meg a képviselő testület 5 év határozott időtar-

tamra. A pénzügyi bizottság áttekintette az önkormányzat 
beszerzéseit. Mindenki egyetértett abban, hogy a jogszabá-
lyok betartása mellett előnyben kell részesíteni az újhartyáni 
cégeket. Ehhez elsősorban információra van szüksége a 
vállalkozóknak. A Gazdasági Munkacsoporttal közösen sze-
retnénk kidolgozni egy olyan rendszert, melynek keretében 
az önkormányzat és intézményei beszerzési igényei - legyen 
szó fogyóeszközről, szolgáltatásról – automatikusan eljussa-
nak minden érintett helyi vállalkozóhoz 

A korábban megkötött, halastó hasznosításáról szóló beru-
házási szerződés lejárati határidejét 2010. december helyett 
2012. decemberre módosította a testület. Várhatóan 2012. 
év végéig egy komplex szabadidős halastó kerül átadásra az 
Újhartyáni és a térségben élők részére, melynek beruházója 
magánszemély. A képviselő testület átalánydíjas megbízási 
szerződést kötött ügyvédi feladatok ellátására Dr. Bozsóki 
Éva ügyvéddel, aki az önkormányzat és alapítványai számá-
ra, valamint civil szervezeteknek végez jogi munkát az Ön-
kormányzat költségvetése terhére. 

2010. december 14-én elfogadásra került a 2011. évi költ-
ségvetési koncepció. A koncepció keretében a pénzügyi és 
a kulturális bizottság is javasolta, hogy a képviselőtestület 
hozza létre az Újhartyáni Civil Alapot. Az Alap célja, hogy 
egy egyszerű és átlátható rendszerben bárki – természetes 
személyek és civil szervezetek – azonos pályázati lehetősé-
gek és elszámolási feltételek mellett igényelhessenek támo-
gatást Újhartyán közösségi életének színesítése érdekében. 
Kiírásra került az Újhartyáni szeméttelep rekultivációs építési 
beruházás. 2011. február 15-én megtartott testületi ülésen 
a képviselő testület a Közbeszerzési Bíráló bizottság előter-
jesztését elfogadta és kihirdette az ALPINE Kft-t nyertesként 
a szeméttelep rekultivációs közbeszerzési eljárásában.

Meghatározásra került a 2011. évi belső ellenőri terv, vala-
mint a 2011. évi képviselő testületi munkaterv. Módosította a 
képviselő testület az építmény és telekadóról szóló rendele-
tét, azaz eddig mentességet élvező ipari terület mentessége 
megszűnt 2011. évtől. Határozott arról a képviselő testület, 
hogy pályázatot nyújt be a veszélyes körforgalmi csomópont 
kiépítéséről szóló pályázatra, ennek érdekében pályázatíró-
val szerződést kötött. A 2011. január 27-én megtartott tes-
tületi ülésen elfogadta a testület, hogy a körforgalmi csomó-
pont kialakításához az önkormányzat 24.584.000.-Ft önerőt, 
azaz 30% önerőt biztosít. Foglalkoztunk az elmúlt időszak 
beruházásaival. A Faluközpont kérdésével külön, mivel ez a 
tulajdonosok kérése is volt. A Faluközpont Kft. megengedte, 
hogy az ő pénzügyi nyilvántartásukba betekintsünk. A pénz-
ügyi bizottság elnöke nem kapott támogatást a testülettől 
abban, hogy az önkormányzat tevékenységéről független 
szakértő mondjon véleményt az ügyben.

Újhartyán Község Önkormányzatának hírei
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Mivel számos kérdést kaptunk ebben a kérdésben, ez-
úton szeretnénk tájékoztatni mindenkit a volt  polgár-
mester jutalmával  kapcsolatban.
Újhartyán Község Önkormányzatának  akkori képviselő-
testülete 2000. december 14-én tartott ülésén Manger 
Henrik akkori polgármestert az ipari park létrehozása és 
működetése terén végzett kimagasló és korszakalkotó 
tevékenységéért jutalomban részesítette.
Ez alapján szerződés született az önkormányzat és 
Manger Henrik között, mely szerint a jutalom 2001. janu-
ár 1-től 2010. december 31-ig jár, és mindig a tárgyévet 
követően került kifizetésre. Mértéke az önkormányzat-
hoz az ipari park területéről helyi adó címén befolyt jö-
vedelmek 2 %-a, minimum 2 millió forint évente.
A jutalmat Manger Henrik 2007-ben feleségére, Manger 
Henriknére engedményezte. Összesen 22.148.308.- fo-
rint került kifizetésre. Az utolsó 2010. évre járó jutalmat 
a képviselő-testület a 2011. évi költségvetésbe nem ter-
vezte be.
Manger Henrik 2011. január 31-én jelezte, hogy elmaradt 
adóbevételek után további 11.590.610.- forintot követel 
olyan, az önkormányzathoz az ipari park területéről be 
nem folyt telekadó után, mely telekadó megfizetése alól 
az általa vezetett képviselő-testület adott mentességet.

  

Módosította a képviselő testület a szemétszállítási, víz csator-
na térítési díjait. Igyekeztünk csak az inflációt követő módo-
sításokat végrehajtani, sőt, a szemétszállítási díj esetében az 
életvitel szerűen egyedül élők további 300 Ft kedvezmény-
re lesznek jogosultak a második negyedévtől. Köztisztasági 
feladatok ellátására két helyi vállalkozót bízott meg a hó el-
takarításra. A helyi vállalkozók beadványa alapján a mozgó-
árusítással kapcsolatosan a képviselő testület módosította 
a közterület foglalási rendeletét, és beépítésre került, hogy 
Újhartyán közigazgatási területén a mozgó, gépkocsiból tör-
ténő árusítás esetén az árusnak 5.000.-Ft/alkalom/gépjármű 
díjat kell fizetnie Kijelölésre került azon cég, aki az új inter-
netes honlapot megszerkeszti. Várhatóan az új honlap április 

1-től már más rendben lesz megtekinthető, nagyon sok új 
közérdekű adattal. 

A Német Nemzetiségi Önkormányzat kezdeményezésére 
kiépítésre kerülnek a bevezető úton lévő Újhartyánt jelző 
táblák. A táblák alá a német felirattal „Hartian” is kiírjuk a te-
lepülés nevét. Új szolgáltatás bevezetéséhez járult hozzá az 
önkormányzat az egészségházban, nevezetesen „Denevér-
pad” néven (orvostechnikai eszköz) olyan betegek kérhetik 
a kezelést, akiknek reumás, érrendszeri problémáik vannak. 
Surman András főszervező kérésére a Röfi-Döfi-Sváb-Stáb 
részére a böllér fesztiválon való részvételhez az önkormány-
zat 50.000.-Ft támogatást nyújtott. 

Önkormányzatunk a törvényi és anyagi kereteken belül igyek-
szik szívén viselni a község rászorultjainak a sorsát ,de minden 
esetben legjobb igyekezetünk mellett is –korlátozott lehe-
tőségek okán- a szociális bizottságnak sajnos szigorúan kell 
mérlegelnie a rászorultság fokát. A szociális bizottság megkö-
szöni a tisztelt lakosoknak, ha már a mindenkori segélykérel-
meik benyújtása előtt még egyszer mérlegelik rászorultságuk 
mértékét egyéb családi, rokoni kapcsolatokon belüli megol-
dások lehetőségét. 

A képviselő testület a pénzügyi bizottság segítségével kidol-
gozott 2011. évi költségvetését 752.671.000 Ft főösszeggel 
elfogadta.

Végezetül engedjék meg, hogy megköszönjem az elmúlt 
időszakban végzett áldozatos munkáját minden kedves kép-
viselőtársamnak, bizottsági tagnak, önkormányzati dolgozó-
nak, valamint azoknak, akik megtiszteltek minket azzal, hogy 
elmondják nekünk ötleteiket, elképzeléseiket.

Üdvözlettel: Schulcz József polgármester

❖

❖

❖

❖

1%
Kedves újhartyáni lakosok.

 Adója 1%-át a következő helyi egyesületek és alapítványok javára is felajánlhatja

Újhartyán Közbiztonságáért  
Alapítvány

Adószám: 18699416-1-13
Számlaszám:  

65500068-30035672-54000007
 

Egy csepp Öröklét Közalapítvány
Adószám: 18693922-1-13

Számlaszám: 
65500068-30017705-54000002

 
Újhartyán Ifjúsági Sportegyesület

Adószáma: 18693599-1-13
Számlaszám:   

65500068-30032916-53000004

 Újhartyán Hagyományőrzése  
a Jövőért

Adószám: 18675160-1-13
Számlaszám:  

65500068-30049588-53000012 
 

HERCEL Sváb  
Hagyományőrző Egyesület
2367 Újhartyán, Pilisi u. 12.
 Adószám: 18701328-1-13

Számlaszám: Tak.szöv.:  
65500068-30038826-53000011

 Bejegyezve: 2003
Elnök: Hornyák Gyuláné

2011. március
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A 2010-es önkormányzati választások népszerű, sokat emlgetett 
kérdése volt a település kulturális helyzete és a témakörben a 
Faluközpont szerepe. Éppen ezért a választásokat követően 
természetes volt egyfajta vizsgálódás, amely a beruházással és 
a hasznosítással, az üzemeltetéssel kapcsolatos részletekre irá-
nyult. A képviselőkben megfogalmazódott igény találkozott a 
Faluközpont tulajdonosi körének igényeivel. Így először  a fehér 
asztalnál létrejött tárgyalások, majd az üzemeltetőnél történő 
egyeztetések elindítottak egy olyan folyamatot, amely a remé-
nyek szerint biztosítani és szolgálni tudja a művelődést. 
Röviddel az önkormányzati választások után, a Faluközpont 
Kft. részéről Cserna András és Hölle János meghívta az újon-
nan megválasztott képviselőket és a polgármester urat, hogy 
beszéljenek a Faluközpont jelenére és jövőjére vonatkozó kér-
désekről és lehetőségekről.

Cs.A. Az önkormányzati választásokat megelőző programok 
szinte valamennyi jelölt esetében érintették a Faluközpontot, 
vagy fogalmazzunk úgy, hogy a kultúrházat. Nemcsak a jelöl-
tek, hanem a lakosok részéről is eljutottak hozzánk észrevéte-
lek, megjegyzések. Ezek általában a kulturális lehetőségek hi-
ányáról szóltak, de voltak olyan szélsőséges vélemény is, mely 
szerint a kultúrházat vissza kell venni.
Azt láttuk, hogy a véleményt formáló lakosok és a képviselője-
löltek közül is többen, sőt a volt képviselők közül is néhányan, 
nem ismerik az önkormányzattal kötött szerződést. A volt kép-
viselőket kivéve, a többiek természetesen nem tehetnek arról, 
hogy nem voltak a szerződéssel kapcsolatos információk bir-
tokában. Ezért volt fontos számunkra az újonnan megválasz-
tott testülettel minél előbb találkozni.

Milyen témákat érintett a megbeszélés?

Cs. A.
A megbeszélésen Schulcz József polgármester úr és vala-
mennyi képviselő jelen volt. Három kérdéscsoport körében 
hangoztak el felvetések és válaszok. 
Természetesen az első téma maga a 2006-ban megkötött szer-
ződés volt. Elmondhatom, hogy a találkozó napjára már vala-
mennyi képviselő ismerte a szerződés részleteit.
Hölle Jánossal elmodtuk, hogy a Falközpont megépítésével cé-
lunk volt változtatni azon a lehangoló állapoton, amit az akkori 
kultúrház és üvegház látványa nyújtott. A lakókörnyezetükre 
méltán büszke újhartyániaknak ne kelljen szégyenkezniük a 
falu szívében lévő két épület avultsága és elhanyagolt állapota 
miatt. Ezt azért is kellett megemlítenem, mert a mai helyzetet 
kritizálók sokszor elfelejtik a régi körülményeket, lehetősége-
ket. Vállalkozásunkat részünkről megelőzte egy gazdasági szá-
mítás, aminek lényege, hogy hosszú távon gazdasági hasznot 
remélünk. Azt sajnos mi sem kalkuláltuk be, hogy a svájci alapú 
kölcsönök hátrányos helyzetet teremtenek. Mindezeken felül 
az is motivált bennünket, hogy – ami ritkán adódik az ember 
életében – maradandót alkotni szülőfalunkban. Az említett 
szempontok alapján tettünk ajánlatot az akkori testületnek és 
kötöttük meg szerződésünket. 

Megemlítem ennek fontosabb potjait:
– A kultúrház önkormányzati tulajdonban maradt.

– A megújult Faluközpontnak biztosítania kell mindazon kul-
turális és önkormányzati programok lehetőségét, amit ko-
rábban a kultúrház biztosított. Ezeket a szerződés részlete-
sen tatalmazza.
Ami nagyon fontos, a szerződés arról szól, hogy a Faluköz-
pontban mi csak a helyet biztosítjuk a kulturális illetve műve-
lődési programokhoz, annak megszervezése már korábban 
is a mindenkori önkormányzat feladata lett volna. Másfél 
éve, amikor legutóbb Schulcz József polgármester úrnak ja-
vasoltam egy művelődésszervező alkalmazását, akkor még 
költségvetési fedezet hiányára hivatkozva azt elutasította.

Napjainkban már tudjuk, hogy a testület döntött, olyan személy 
alkalmazásáról, akinek munkakörébe tarozik Újhartyán műve-
lődési és kulturális életének szervezése. A Faluközpont Kft. és 
személy szerint én magam is nagy várakozással vagyunk, mert 
meggyőződésem, hogy a lakosság részéről felmerülő igényeket 
így lehet eredményesen a Faluközpont életébe integrálni.
A Faluközpontban lévő bérlő (jelen esetben a Fabók család) és a 
művelődésszervező (Lauter Antal) jó kapcsolata, alapot teremt 
arra, hogy a Faluközpontban minél több, a lakossági igényeket 
kielégítő programra kerüljön sor. Ennek sikere számunkra is na-
gyon fontos, ezért ezeket mi is támogatni fogjuk.

Második témakört Éger ákos képviselő úr felvetése hozta 
felszínre, mely szerint igazolható-e, hogy az önkormányzat 
részéről átutalt 60 millió forint felhasználásra került. Természe-
tesen az átutalást abban az időben is megelőzte az elvégzett 
munkák igazolása. A kérdés meglepett bennünket, de utó-
lag is azt gondoljuk, hogy jó hogy szóba került. A szerződés 
nem volt titkos, nem tartalmazott –divatos kifejezéssel élve- 
titkosítási záradékot.általában is az a véleményem, hogy az 
emberek akkor kezdenek találgatni, ha nincsenek jól infor-
málva, ha nincsenek  a tudás birtokában. Ilyenkor persze leg-
többször a rosszindulatú találgatások kerülnek előtérbe.
Egy szerződés akkor jó, ha abban minkét fél érdekei érvényesül-
ni tudnak. A mi érdekünk az volt, hogy amennyire lehet, függet-
lenítsük magunkat a mindenkori testület változásaitól, hiszen a 
testületek négyévente, mint például most is, teljes egészében 
megváltozhatnak. Nem biztos, hogy amit ma elképzelnek, azt 
húsz-harminc év múlva mások is úgy gondolják.
Megállapodásunk végül az lett, hogy a volt kultúrház épületé-
re és a dísztérre fordítható költségek felét, maximum 60 millió 
forintot a Faluközpont Kft. fizet. A Faluközpont Kft. 99 évig jelké-
pes összegért bérli az önkormányzattól az elkészült dísztermet, 

Fehér asztalnál született megállapodás

2011. március
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„A Magyar Köztársaságban mindenkinek joga van a sza-
bad véleménynyilvánításra, továbbá arra, hogy a közérdekű 
adatokat megismerje, illetőleg terjessze.”
Alkotmány 61.§ (1) bekezdés

Jogos igényként jelenik meg falunkban, hogy több in-
formációra lenne szükség az önkormányzat munkájáról. 
Ez az újság, vagy a nemsokára elkészülő új honlap is ezt 
a célt szolgálja, de ezeken kívül van egy másik út is. Ez a 
közérdekű adatok megismerésének mindenkit megillető 
alkotmányos joga.

Ha valaki az önkormányzat működésével kapcsolatban 
kíváncsi valamilyen közérdekű adatra, nyugodtan fordul-
hat a polgármesteri hivatalhoz. Az adatvédelmi törvény 
alapján az önkormányzat a feladatkörébe tartozó ügyek-
ben - ideértve a gazdálkodásával kapcsolatos ügyeket is 
- köteles elősegíteni a közvélemény pontos és gyors tá-
jékoztatását, és lehetővé kell tennie, hogy a kezelésében 
lévő közérdekű adatot bárki megismerhesse. A megismer-
hető adatok köre csak nagyon szűk körben korlátozott. 
Ilyen például, ha az arra jogosult szerv azt szolgálati ti-
tokká nyilvánította, ha az nemzetközi szerződésből eredő 
kötelezettség alapján minősített adat, vagy ha személyes 
adatról, üzleti titokról van szó. Az önkormányzat keze-
lésben általában csak közérdekű vagy személyes adatok 
vannak.

Nézzünk egy példát. Mikor valaki arra kíváncsi, hogy 
egy konkrét személy mennyi fizetést kap, az személyes 
adat, nem megismerhető. Viszont ha arra kíváncsi, hogy 

mi van egy vállalkozói szerződésben, azt már teljes egé-
szében megismerheti. Az üzleti titok csak nagyon külön-
leges esetekre, például védett technológiai leírásokra vo-
natkozik. Tehát például a fejlesztési tervek, jegyzőkönyvek 
(akár a zárt ülésen született döntések), de akár egy konk-
rét számla is nyilvános.

Az adatok megismerésére irányuló kérelemben csak azt 
kell leírni pontosan, hogy mire kíváncsi. Nem kell semmi-
lyen jogszabályra hivatkozni, a kérést nem kell semmivel 
indokolni. Ehhez elég, ha csak érdeklik a közügyek, vagy 
egyszerűen kíváncsi. Az önkormányzat az adatokat 15 na-
pon belül rendelkezésre bocsátja. A kérelmező a választá-
sa alapján megnézheti a dokumentumokat a hivatalban, 
vagy kérhet róla másolatot. A másolatok elkészítéséért 
csak a közvetlen anyagköltséget kell megfizetni. Ha az 
adatok kiadását valamilyen okból mégsem tudja lehetővé 
tenni az önkormányzat, akkor ezt 8 napon belül kell kö-
zölnie a kérelmezővel, a jogszabályi hivatkozásokkal, és a 
lehetséges jogorvoslati lehetőségekkel együtt.

Ahogy az Alkotmánybíróság kimondta: ...a nyilvánosság 
próbája nélkül az állam polgáraitól elidegenített gépezetté, 
működése kiszámíthatatlanná, kifejezetten veszélyessé vá-
lik...”. Ne hagyjuk, hogy így legyen. Éljünk jogainkkal!

Éger Ákos

További hasznos információk:
Adatvédelmi ombudsman: http://abiweb.obh.hu/abi/

Esettanulmányok, ügyleírások, iratminták: 
http://civilkontroll.gyor.hu/

Jogom van tudni

úgy hogy ez idő alatt a korábban igénybe vett célokra termé-
szetesen használhatják az intézmények és a civil szervezetek. 
Azt gondolom, hogy a falu akkori döntéshozói, képviselőtestü-
lete az önkormányzat részére nagyon előnyös döntést hoztak, 
hiszen tízéves költségvetési összegből (korábban hat millió volt 
a kultúrház költségvetése) 99 évre biztosították, hogy nem kell 
fizetni a világításért, a fűtésért, takarításért, biztosításért, egy-
szóval, amiért ezt megelőzően évi hat milliót fizettek ki. Fontos 
tudni azt is, hogy amennyiben az önkormányzat maga újítja fel 
a kultúrházat, a 120 millió forinton felül a felmerülő rezsikölt-
ségeket, az előbbiekben említett 6 millió forintot, (infláció nél-
kül számolva) minden évben ki kellett volna fizetni. 99 év alatt 
legkevesebb három alkalommal lesz teljes körű felújítás, amit 
egyébként az önkormányzatnak kellene kifizetni.
Nagyon leegyszerűsítve, a 99 éves időtartamot figyelembe 
véve, a kifizetett 60 millió forinttal, több mint 600 millió fo-
rintot takarított meg az önkormányzat.
Azt gondolom, hogy az előzőekből is adódik, hogy rosszin-
dulattal sem lehet azt állítani, hogy előnytelen volt a szerző-
dés az önkormányzat részére, hogy a falu érdekeit ne tartot-
ták volna mindenekelőtt fontosnak. 
Éger ákos úr felvetésére visszatérve, meghívtuk őket az iro-
dánkba, ahol a könyvelőnk jelenlétében átnézhették az idevo-
natkozó iratokat. Ezen a találkozón az önkormányzat részéről 
jelen volt Schulcz József polgármester úr, Éger ákos a pénzügyi 
bizottság elnöke és Keindl Krisztina a pénzügyi bizottság tagja. 
Erre az úgymond ellenőrzésre még 2010 végén került sor.

A harmadik témakör a „Hogyan 
tovább?”- kérdése volt, amely-
nek során mindenki megnyug-
vására sok ötlet hangzott el és 
részünkről néhány felajánlás 
történt. A képviselő urak vala-
mennyien azon a véleményen 
voltak, hogy a Faluközpont 
meglétéből adódó lehetőségek 
nem lettek kihasználva. Akkor 
és ott mindenkinek megerő-
södött az a véleménye, hogy a 
tárgyi adottságok meglétéhez 
személyi feltételeket kell bizto-
sítani.
Azon az estén bejártuk a házat és mivel vannak olyan hely-
ségeink, amire jelenleg bérlők nem jelentkeztek, felaján-
lottuk azokat hasznosításra. A pincében lévő volt kínai bolt 
valószínű több funkció ellátására is alkalmas. A főbejárat 
mellett lévő virágboltot és az emeleten lévő kihasználatlan 
irodahelységeket is felajánlottuk. Amíg ezen helységek sorsa 
véglegesen nem dől el (2-3 év vagy még ennél is több) addig 
sem rezsiköltséget, sem bérleti díjat nem számolunk fel.
A megbeszélést azzal a gondolattal zártuk, hogy hasonló 
találkozót legalább évente, a jelenlévők részvételével meg-
ismételünk és a megbeszélésen elhangzott fontosabb gon-
dolatokról az újhartyániakat informáljuk.                    T.A.
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A lucskos, borongós téli hónapok ellenére jókedv, derű és 
sok új tapasztalási lehetőség, játék jutott a Gyermekvár 
Óvodásainak és Szüleiknek a ,,Téli projekt” által. A három 
hétig tartó program első szakasza a madarak téli életmód-
jának megismeréséről szólt, a második héten a környe-
zettudatos életmódra hívtuk fel gyermekeink és Szüleik 
figyelmét. A harmadik hét a farsangi hagyományok, szoká-
sok megismerését célozta, melynek záró napján tartottuk 
meg a hagyományos ovi-farsangot. A témakörök feldolgo-
zása során sok-sok verset, éneket is tanultak gyermekeink, 
rajzokat és maketteket készítettek, sőt pogácsát sütöttek, 
salátákat készítettek. Már reggelente, az épületbe lépéskor 
kíváncsian néztek körül az érkezők, mert a heti aktualitás-
hoz sok ismertető anyagot, játék lehetőséget találhattak. A megismerő tevé-
kenységbe, a feladatokba a Szülőket is bevontuk, - akik lelkesen részt is vettek-, 
így a közös élmény, tapasztalatszerzés sok örömöt okozott mindannyijuknak, a 
téma újszerű feldolgozása pedig lehetőséget adott a Szülőnek az óvodai tanulási 
módszereink mélyebb megismerésére.

Élet a Gyermekvárban

PROGRAM 2011. január-augusztus 21-ig
Tervezet, változás esetén 8 nappal megelőzően írásban tájékoztatjuk!

időpont program megjegyzés
01.13. 17.00 Szülői értekezlet középsősöknek Mérések ért., Kecskésné
01.31. 17.30 Szülői ért. (félév értékelése, aktuális) Halacska, Pillangó, 
02.02. 17.30 Szülői értekezlet Süni, Napsugár
02.03. 17.00 Szülői értekezlet Levendula
02.04. Nevelés nélküli munkanap az óvoda ZáRVA LESZ!!!
02.15.-ig Nyári nyitvatartási igény felmérés lezárása csoportvezetők
02.07.- Téli projekt kezdete Minden csoport
02.22.15 óra Gyermekszínház a Faluközpontban 300 Ft/gyerek
02.25. Gyermekvár-farsang 16.00-18.00-ig 
02.27. Téli projekt bezárása Minden csoport
03.08. 8.00 Bemutató foglalkozás levendula csop. -
03.09. 8.00 Bemutató foglalkozás napsugár csop. -
03.10. 8.00 Bemutató foglalkozás Napraforgó csop. Tanítók, Szülők részére
03.21- Tavaszi projekt kezdete Minden csoport
03.21.8-12-ig Beíratás az Újhartyáni ált.Iskolában További infó külön plakáton
03.23.12-17 ó. Beíratás az Újhartyáni ált.Iskolában További infó külön plakáton
03.28-04.01. Beíratás az óvodába Újhartyáni óvodáskorúak
04.04-05-én Beíratás az óvodába Bejárók részére
04.27. Tavaszi projekt bezárása Minden csoport
04.27. 15 óra Tavasz ünnep a Gézengúzokkal 500 Ft/gyerek
05.02. 16.00 Anyák napi és évzáró ünnepély Süni csoport
05.02. 17.00 Anyák napi ünnepély Napraforgó csoport
05.03. 16.00 Anyák napi és évzáró ünnepély Pillangó, Napsugár csoport
05.04. 16.00 Anyák napi és évzáró ünnepély Halacska, levendula csoport
05.05.17 óra 0. Szülői ért. a leendő ovis szülők r. Kecskésné
05.16-20-ig Év végi kirándulások hete csoportvezetők
06.04. 10.00 Óvodások ballagása Heliné
06.17. 8.00- Nevelés nélküli munkanap az ÓVoDA ZáRVA
07.01- Nyári nyitva tartás, összevont csoportok
08.01-14 Ügyeleti nyitva tartás dolgozó szülők gyermekeit fogadjuk
08.15-21 Óvoda zárva Karbantartás miatt
08.22- Ügyeleti nyitva tartás Dolgozó szülők gyermekeit fogadjuk
08.29.- 2011-12. Nevelési év kezdete Rendes nyitva tartás
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oKTATáSI INTÉZMÉNyEINK HÍREI

Az Újhartyáni Német Nemzetiségi általános Iskolában is elkez-
dődött a 2. félév.
Életük legelső komolyabb próbatételén vannak túl nyolcadi-
kosaink, megírták a központi felvételiket magyar nyelvből és 
matematikából. Ennek a vizsgának nagy jelentősége van, hi-
szen az itt elérhető 100 pont nagyban befolyásolja a felvételi 
sikerességét. A diákok mellett a szülők és a felkészítő tanárok is 
nagy izgalommal várták az eredményeket. Nem egyszerű két-
szer 45 percben megmutatni felkészültségüket, miközben meg 
kell küzdeni az izgalommal és az idegen környezet okozta fe-
szültséggel is.  Ebben az évben elég szép eredmények születtek, 
amely köszönhető talán annak is, hogy a diákok megértették a 
dolog fontosságát és éltek a felkészítő tanárok által nyújtott se-
gítséggel. Reméljük, mindenkinek sikerül a leginkább áhított 
középiskolába bekerülni.

Február elején megtartottuk hagyományos farsangi bálunkat. 
Az influenzajárvány dacára rengeteg gyerek öltözött jelmez-
be. Az alsósok szinte kivétel nélkül részt vettek ötletes egyéni 
és még ötletesebb csoportos jelmezekkel. A felsősök közül az 
ötödik osztályosok voltak a legaktívabbak. Szerencsére ilyenkor 
a szülők kreativitása sem ismer határokat, időt, energiát nem kí-
mélve készítik csemetéik fellépő ruháját. Minden jelmezes gye-
rek farsangi fánkot kapott ajándékba. A közönség megszavazta 
a legjobb egyéni és csoportos versenyzőt. Ez alapján a győzte-
sek a 2. osztályosok, illetve Szaller Csanád lett. 
A zenéről a Buliszervíz nevű zenekar gondoskodott, Ezúton is 
köszönjük nekik a remek hangulatú bulit.
A szülői munkaközösség tagjai sokat segítettek a szervezésben. 
Rengeteg tombolaajándékot gyűjtöttek, büfét csináltak, belé-

pőjegyet árultak. Nélkülük nem lett volna ilyen színvonalas ez 
a program.
A bál második felében végzős diákjaink keringőjét csodálhat-
tuk meg, amellyel nagy sikert arattak a másnap megrendezett 
svábbálon is. A táncot – a hagyományokhoz híven – Lauter ág-
nes Dóra tanította be.

A farsangi időszak másik jelentős eseménye a ”Sánta csütörtök” 
március 3-án kerül megrendezésre. Erre a szintén hagyomány-
őrző eseményre a lányok pogácsát, a fiúk narancsot hoznak. Fel-
idézzük a régi tuskóhúzásokat is, majd a Presso Band zenéjére 
mulatunk estig. Persze fokozná a hangulatot, ha másnap nem 
kellene iskolába menni, de erre még nem sikerült igazgatói szü-
netet kapnunk.

Természetesen minden báli szezon véget ér egyszer, és diák-
jainknak legfontosabb kötelességükről sem szabad megfeled-
kezniük. Az év végi jegyeket már most be kell biztosítani, nem 
utolsó pillanatban kapkodni.

Február 18-án a Zrínyi Ilona matematikaversenyen vesz részt  
8 alsós és 8 felsős diákunk.
ők év közben sokat foglalkoztak a matematikával szakkör ke-
retében is.

Március 15-i megemlékezésünket március 11-én délután tart-
juk a Faluközpontban, amelyre mindenkit szeretettel várunk. 

                                                                            Radóczy Károlyné

Sulihírek

2011. március
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CIVIL SZERVEZETEK

Egyesületünket hivatalosan 2009.09.09-én az együttgondol-
kodás, együtt tenniakarás hozta létre nonprofit szervezetként. 
A maroknyi ember aki vállalta az évi 1.000 Forintos tagdíj be-
fizetését igyekszik a „közért”, a rászorulókért dolgozni. Az első 
pár megmozdulásunkat az ismerkedés jegyében hoztuk létre. 
2010 januárjában az egyesület közgyűlésén a tagság elfogad-
ta az éves programot, amelyből sikeresen megvalósítottuk a 
farsangi fánksütést (nagyon finom fánkot sütöttünk Kati néni 
segítségével – köszönet érte), örömmel vettük a Cserebere láto-
gatottságát is. Ez a programunk úgy indult, hogy felajánlottuk a 
lehetőséget a megunt, használható ruhák, háztartási eszközök 
cseréjére. Természetesen ez a „csere” nem igazi, ha valakinek 
nem volt szüksége semmire, de volt felesleges holmija, azt is 
szívesen fogadtuk, sőt el is szállítottuk. Most már bútorokat is 
házhoz viszünk, ha igény van rá. A megmaradt gazdátlan hol-
mikat a nagycsaládosok egyesületének adtuk. 

A Föld napján megmozgattunk kicsiket és nagyokat. A sze-
métszedésből visszaérkezőket egy pohár tej (Lakto Kft) kifli 
(egyesületünk) és 2 palacsinta (önkénteseink alig győzték süt-
ni), állatsimogató, vetélkedők és értékes ajándékok várták. Si-
keres napnak ítéltük meg és minden közreműködőnek hálás 
köszönetünket fejezzük ki! 

Nagyon nagy sikere volt a Gyermek nap alkalmával ingyene-
sen osztott olasz fagylaltnak, melyet a Ragonese Kft-től kaptak 
az újhartyáni gyerekek, valamint a tőlünk megszokott palacsin-
tának. A fa játékainkat Tunner István asztalos gyártotta, amik 
még a felnőtteknek is élvezetes perceket szereztek. 

Palacsintáinkról már megismernek bennünket. árainkat úgy 
alakítjuk, hogy ne a haszonszerzés domináljon, bár az így befo-
lyó összegekkel terveink vannak. 

Korántsem a teljesség igényével készült ez a kis beszámoló, 
kedvcsinálónak szántuk. Szívesen látunk soraink között minden 
olyan embert, aki Újhartyán szebbé, jobbá tételén akar velünk 
közösen munkálkodni. 

A múltról (ami még a felsorolásból kimaradt) és a jövőbeni 
terveinkről a következő számban szeretnénk szólni. 
Addig is elérhetőségeink : +3630/231-2707, qwer015@freemail.hu

AN-NA

CE-Ú (Civilekért Egyesület – Újhartyán)

Közel egy éve működik már Újhartyánban is az őseink hagyo-
mányos ijászatát gyakorló csoport, ezért szeretnénk röviden 
bemutatni, kik vagyunk és mit végeztünk az elmúlt időszakban.

Először a nevünkről. Mert sajnos mikor többször újhartyáni 
gyerekekkel íjászkodtunk, nem igazán tudták megmondani mit 
jelent a Horka név. A Horka, akinek ezen a környéken lehetett a 
szálláshelye, a harmadik főméltóság volt az államalapítás előtt. 
Minden bizonnyal így lett a horkából többek között harquian, 
harkián, és később hartyán. Jelképünknek egy árpádsávos 
pajzsban lévő rovásírásos jelet választottunk, melynek jelen-
tése: Egy az Isten. Legismertebb ábrázolása az erdélyi Énlaka 
református templomának fakazettás mennyezetén található 
több rovásírásos felirat mellett. A pajzs felett az Újhartyán és a 
Horka Íjászai felirat található, utóbbi rovásírással. Ahogy egyér-
telműen kimutatható a folytonosság a szkíta-hun-avar-magyar 
íjak között, úgy látható a rokonságunk a rovásírásban is. Még a 
XIV. században is így ír a Bécsi Krónika: „a székelyek, akik a szkíta 
betűket még nem felejtették el...”. 

Persze a lényeg az íjászkodás, melynek gyakorlására sok lehe-
tőségünk volt az elmúlt évben. Az önkormányzat jóvoltából ki-
alakíthattunk egy kis gyakorlópályát a régi óvoda udvarán, ahol 
jó idő esetén péntekenként összejöttünk. Felsorolni is nehéz 
mennyi rendezvényen voltunk, sőt szerveztünk is íjász napot 
Újhartyánban. Próbáltuk megszerettetni az íjászatot a német- és 
a lovas táborban a kicsikkel, a hartyáni, újlengyeli és az inárcsi 

falunapokon a nagyobbakkal. Részt 
vettünk számos versenyen Szolnok-
tól a Szigligeti várig, és rendeztünk is 
országos távlövő versenyt a kakucsi 
réten. Az újlengyeli Vatya Népe Egye-
sülettel pedig közös íjász és Baranta 
bemutatót tartottunk a vecsési Junior 
Fogathajtó Világkupán. A környéken 
nem vagyunk egyedül, Újlengyelben, 
Dabason, Inárcson, Örkényben és Táborfalván is vannak hasonló 
csoportok. Szerencsére sikerült velük is jó kapcsolatokat kialakí-
tani, részt vettünk egymás rendezvényein, és rendeztünk több 
közös programot is.

2011-re is számos terv körvonalazódik már, melyek megvaló-
sításába reméljük minél több helybeli is bekapcsolódik. Köszön-
jük mindenkinek, aki részt vállalt benne és támogatta, hogy ez 
az ősi magyar hagyomány és életforma reméljük hosszú időre 
gyökeret ereszthet Újhartyánban.

Márciusában leszünk egy évesek. Ezt egy előadással ünne-
peljük, melyet Vagyon árpád tart  „Nyíllal a nyúlra, anyanyelvünk  
elhallgatott lényegéről” címmel, 2011. március 26-án 15 órakor az 
újhartyáni Faluközpontban. 

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Hornyák Tamás, Éger Ákos, horkaijaszai.fw.hu

horkaijaszai@gmail.com

Bemutatkoznak a Horka Íjászai

2011. március
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HAGyoMáNyÖRZÉS ÉS KULTÚRA

A  „HERCEL”   Sváb Hagyományőrző Egyesület 2003. óta mű-
ködik, alapítói a már 15 éve működő helyi Felnőtt Tánccsoport 
tagjai. A tánccsoport idén ünnepli megalakulásának 20. évfor-
dulóját.

Fő célunk a magyarországi, különösen az újhartyáni,  sváb 
kulturális örökség felkutatása, megóvása és továbbadása a 
jövő nemzedékének. Ennek érdekében az egyesület szorosan 
együttműködik a helyi kisebbségi önkormányzattal, és más ön-
tevékeny helyi közösségekkel.

Rendszeresen szerepelünk  országos és nemzetközi rendez-
vényeken.

Tánccsoportunkat fellépésein a  Sváb Parti zenekar kíséri. A 
zenekar a hagyományos hartyáni sváb fúvószene mellett több 
műfajban is kiváló. 

1997. óta kapcsolatot tartunk a németországi Bad Nenndorf 
Hagyományőrző Egyesületével. Több alkalommal az ő meghí-
vásuknak eleget téve vett részt a HERCEL Tánccsoport és a Sváb 
Parti zenekar az ottani Regionális - Schaumburg tartományi - 
Hagyományőrző Kulturális Programban. Ezek a rendezvények 
50- 60 ezer néző és 60 németországi csoport  részvételével zaj-
lanak,  különböző népviseletekkel, szokásokkal. 

Tánccsoportunk 2000-ben a  Hannoverben megrendezett 
EXPo-n  egész  napos műsort adott  a Sváb Parti zenekarral a 
magyar  Kormánybiztos, Gérnyi Gábor úr felkérésére.

A  fentieken túl 1994 óta szoros kapcsolat alakult ki az Erdélyi 
Felsősófalva község közösségével. Több alkalommal vendég-
szerepeltünk az ottani kulturális rendezvényeken.

 A fellépések mellett itthon is számtalan alkalommal fogad-
tunk vendégeket, nagyrészt Németországból és a Magyar-
országi Németek kulturális csoportjait. Megalakulásunk óta 
folyamatosan rész veszünk a helyi kulturális rendezvényeken 
szervezőként, szereplőként.

( Falunap, Advent, Svábbál, Hartyánfeszt, Tökfesztivál,,,)
A tánc mellett gyűjtjük és folyamatosan dolgozzuk fel a helyi 

svábok szokásait, régi fényképeket, dokumentumokat, kulturá-
lis értékeket. Digitalizáljuk a régi fotókat, filmeket.

Ezekből az elkészült filmekből egy vetítéssorozatot terve-
zünk az érdeklődőknek, kiváltképp a Lila Akác nyugdíjas klub 
tagjainak, akikkel  megalakulásunk óta nagyon szoros, baráti 
kapcsolatot ápolunk. Köszönjük nekik ezúttal is a sok segítsé-
get, biztatást, közös programokat. 

Hornyákné  Fajth Teréz  / HERCEL  tánccsoport 

HERCEL Sváb Hagyományőrző Egyesület Újhartyán

A Magyarországi Német Kulturális és Információs Központ szer-
vezésében 2010-ben már harmadik alkalommal került megren-
dezésre a BlickPunkt - Képek versenye. 

66 profi és amatőr fotós összesen 243 képpel nevezett a ver-
senyre, aktuális fénykép, archív fotó és képeslap kategóriákban. 

Az 2008 évi első versenyen Újhartyán nevében  Hornyákné 
Teréz  nyert díjat ,a következő évben dr Szikszay Péter került a 
díjazottak közé ,s az idei versenyben ismét az ő fotói is bekerül-
tek  az országosan kiválasztott 30 legjobb közé.

Az ünnepélyes díjátadásra 2010. novemberberében került 
sor ,ahol a legjobb fotók között 2 újhartyáni alkotás is szerepelt 
a  budapesti Műcsarnok kíállításán.

A Magyar Televízió (m1) Unser Bildschirm magazinjában 
februárban  sugározták a BlickPunkt 2010 - Képek versenyéről 
készült összeállítást, melyben Szikszay Péter újhartyáni fotói is 
bemutatásra kerültek.

A versenyről és a képekről további információ az alábbi hon-
lapon található: www.blickpunkt.hu

FT

Blickpunkt

2011. március
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Az 1990-es évek második felében felhívott Budapestről egy fi-
atalember – Scheiling Péter – hogy kutatja a hartyáni Rizmajer 
családok származását és neki a Rizmajer Márton (hartyáni közis-
mert nevén Pesti Márton bácsi), aki egyébként egyik dédnagy-
apám – rokon. Scheiling Péter megismertetett engem is addigi 
kutatásaival, és megajándékozott az egyetemi szakdolgozatá-
val „Újhartyán betelepítése a belső migráció tükrében” címmel. 
A kutatások odáig vezettek, hogy tudtuk, honnan költöztek 
az Új-Hartyánt megalapító családok erre a helyre, ezután csak 
az volt a kérdés, hogy Dunaharasztiba, Taksonyba, Soroksárra 
melyik németországi területről érkeztek őseink. Scheiling Péter 
kutatómunkája és Anton Wirth kutatásai lehetővé tették, hogy 
ehhez az információhoz is hozzájussunk.

Így én, mint az újhartyáni német kisebbségi önkormányzat 
elnöke, levelet tettem föl az Internetre, hogy partnerkapcsolat 
kialakítása céljából keressük a kapcsolatot olyan németországi 
településekkel, ahonnan feltehetően őseink származnak. Ennek 
a levélnek az alján 2001. december 09. dátum áll, tehát már 
kilenc éve...

Legközelebbi internetes levelezéseim dátuma 2005. február 
8, amikor is levelemet továbbítják a tapfheimi Manfred Wegele 
úrhoz, aki Tapfheimben tanár, egyébként pedig az ottani csa-
ládfakutató egyesület vezetője. Már akkor segítséget ajánlott 
fel újhartyáni családok felkutatásához, iskolai partnerkapcsolat 
kiépítéséhez. 

A levelezések intenzitása nem csökkent az újhartyáni ki-
sebbségi önkormányzat részéről, megkerestük Teo Keller urat, 
a tapfheimi fúvószenekar vezetőjét, ugyanakkor partnerkap-
csolat kialakítására tettünk kezdeményezést Tapfheim község 
polgármesterénél, Karl Malz úrnál is, aki szerencsénkre a köz-
ségi fúvószenekaruk aktív tagja is volt egyben.

Így érkeztünk el a 2008. évhez, amikor is meghívásunkra 
Tapfheim község polgármestere látogatást tett Újhartyánban a 
Falunapon. Ettől kezdve önkormányzati és zenei vonalon is illetve 
a kisebbségi önkormányzat képviselőjeként is bekapcsolódott a 
munkába Tóth Antal önkormányzati képviselő, zenetanár. 

2010 nyarán ismét meglátogatta településünket Karl Malz, 
Tapheim polgármestere, de most már azzal a szándékkal, hogy 
egy rövid látogatásra invitálja Tapfheimbe az újhartyáni Sváb 
Parti zenekart. Ennek a meghívásnak 2010. június 19-i hét vég-
éjén tettünk eleget. Lehetőségünk nyílt arra a földterületre lépni, 
ahonnan őseink származnak. Igazán felemelő érzés volt.  Barát-
ságos hangulatban fogadtak bennünket az ottani zenészek, a 
falu lakossága. Vártak bennünket, tudtak érkezésünkről, sőt: úgy 
szervezték napjainkat, hogy szombat este a zenei főszereplői le-
hettünk a tapfheimi horgászegyesület az esti rendezvényének. 

Abban a reményben váltunk el egymástól, hogy a következő 
évben Újhartyánban láthatjuk viszont tapheimi vendégeinket.

Német Nemzetiségi Önkormányzat
Lauter Antal

Újhartyán és Tapfheim kapcsolata a kezdettől

2011. március
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Egy kis helytörténeti visszatekintés, és gondolatok  Szent Flórián 
szobrunk 2010. novemberi avatása alkalmából 

Az újhartyáni  Szép utca égése.

1910. június 23-án addigi történetének legnagyobb katasztró-
fáját szenvedte el községünk. Istállóban tűzzel játszó gyerme-
kek által okozott tűzvész martalékává vált csaknem az egész 
Szép utca és a Monori út egy része. A katasztrófát irodalmi pá-
tosszal örökítette meg Nuszpel plébános úr. 

(Idézet: Kökényesi Imre: Újhartyán c. könyv -  helytörténeti 
monográfia)

„Délután ½ 1 órakor vészkiáltás járta be a falut. Tűz van, tűz 
van – hangzik mindenfelől és rettenetes félelem szállta meg a 
futkosó emberek szívét, látva a felcsapó lángtengert. Tűz van, 
tűz van! Veszve vagyunk! - kiáltások töltik be az izzó nyári leve-
gőt és az üvöltő szél dúdolásába belehangzik a harangok rémes 
kongása, jelezve, hogy való a kiáltás: tűz van, tűz van.

A plébániakert alsó részén lévő kocsis lakás átellenében lévő 
Lauter József féle ház végén lévő istállóban gyermekek által 
szított tűzláng volt az okozója  a nagy tűzvésznek. A roppant 
hevesen fújó szél a lángot dél felé hajtotta oly erővel, hogy 
csakhamar a mellette levő házak is égtek és délután 5 órakor 
három utcában csak rom jelezte az egykori csinos házak helyét. 

Harmincöt lakóház a megfelelő mellékhelységekkel együtt 
porrá égett. Kormos falak, égbe néző magányos kémények és 
csupasz fák jelezték a szomorú pusztulást. A nagy szélben tel-
jesen lehetetlen volt a mentés, s ha 4 óra után nem csillapodik 
a szél, és nem jönnek segítségünkre a környékbeli lakosok, úgy, 
ha nem is teljesen, de félig menthetetlenül leég a falu. Emberfö-
lötti munkával sikerült a tüzet lokalizálni. Emberéletben – hála 
Istennek – nem történt kár, állatban is kevés és szárnyas jószág-
ban sem nagy, de a gazdasági felszerelések, ruhaneműek és a 
még meglévő gazdasági termékek mind odaégtek. A kár 95 
ezer koronára becsültetett. A lakóházak kettő kivételével mind 
biztosítva voltak és így a kárnak egy része megtérült. 

Alig néhány nappal a tűz után megkezdődött a munka, az 
újjáépítés, és a falunak leégett része a mindenhonnan idesereg-
lett mesteremberek gyors keze alatt néhány hónap alatt meg-
szépülve, újra lakható volt. A gyásznak csak emléke maradt meg 
az emberek szívében.

Ez az év Újhartyán történetében a szomorú visszaemlékezé-
sek éve lesz.”

(Idézet: Historia Domus 1910. év Újhartyán)

A német kisebbségi önkormányzat egyik fontos feladata, 
kötelessége a hagyományok ápolása, a hagyományokra való 
figyelés.  Ennek a feladatnak tettünk eleget akkor, amikor kez-
deményeztük a Szent Flórián szobor közterületre való kihe-
lyezését. Kökényesi Imre: Újhartyán c. helytörténeti monográ-
fiája pontosan idézi a száz évvel ezelőtti eseményt. Idősebb 
hartyáni asszonyokkal beszélgetve sokszor felmerült a kérdés: 
mit tudnak a Szép utca égéséről. Öregebbekről fiatalokra szállt 
a történet, de a lényege ugyanaz: tragikus eseménye volt ez az 
akkori Újhartyánnak. Örülök, hogy a kisebbségi önkormányzat 
partner volt a kezdeményezés végig vitelében, a feladat tovább 
gondolásában.
Ebben az évben tervezzük a terület parkosítását, szeretnénk 
egy kellemes pihenőhelyet kialakítani padokkal, fákkal, bokrok-
kal, virágokkal. 
Ehhez a munkához várjuk a község lakosságának támogató ja-
vaslatait, adakozó jó szándékát.
       
 Lauter Antal

Szent Flórián
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Az Újhartyáni Német Nemzetiségi általános Iskola már sokad-
szorra rendezte meg a híres, már-már hagyománynak számító 
programját, amelyen az iskola számos diákja vett részt.

Az idei évben október 1-jén került megrendezésre a Sváb 
Nap, s a gyerekek már korán ott voltak, mivel a főpróba még 
hátra volt, továbbá még meg kellett teríteni az ebédhez, és az 
aulában is elrendezni a székeket.

Az előző évhez képest némi változatosságot jelentett egy-
részt a szabadtéri színielőadás, másrészt a németországi ven-
dégek jelenléte, akik a Sváb parti és a Hercel Hagyományőr-
ző egyesület meghívására érkeztek. A falu testvérvárosából, 
Freiberg-ből érkező csoport lelkes szemlélője volt az esemé-
nyeknek. Többször szóba elegyedtek a diákokkal, akik örömmel 
gyakorolták nyelvtudásukat.

A program fél tizenegykor kezdődött a diákok kiselőadásai-
val. Az első csoport - az ötödikesek -, megismertették a vendé-
geket a sváb konyha alapjaival, továbbá néhány receptet is be-
mutattak. Az iskola néhány fiú diákja a régi sváb hangszerekről 
mesélt, s meg is szólaltatták őket.

Ezt követte rövid szünettel az élethűen előadott sváb lako-
dalom, ahol az összes szereplő 1950-es évekbeli ruhát hordott, 
melyet a falu idősebb korosztályától szereztek be. A szereplők 
többsége az iskola végzős osztályából került ki, ugyanúgy, ahogy 
a két főszereplő, a menyasszony (Hornyák Viola) és a vőlegény 
(Klemencz Dániel). Az előadásban fontos szerepet töltöttek be a 
szüleik, akik a jelenet élethűsége miatt léptek színpadra.

A jelenetekben egy régi lakodalom összes fontos mozza-
natát előadták, így például az ünneplésre való felkészülést, a 
menyasszony és a vőlegény találkozását az esküvőn, s még a 
sós kenyeret is megkóstolhatták. Miután a színpadon megje-
lenítésre került egy teljes lakodalom a készületekkel együtt, a 
menyasszony és a vőlegény kikérését, és a lakodalmas menetet 
a falun végig vonulva is bemutatták. Először a vőlegényt kérte 
ki a vőfély (Fajth Krisztián), majd végighaladva a Szép utcán és 
Újsoron, a posta mellől kikértük a menyasszonyt is. Ekkor a vő-
fély karon fogta a menyasszonyt, aki az ő karján vonult végig a 
Fő utcán.

Miután a menet visszatért az iskolába, hagyományos lakodal-
mas ebéd fogadta a jelenlévőket.

Az első fogás friss, forró tyúkhúsleves volt, mely mindenki 
tetszését elnyerte. Ezt követte a levesbe főzött tyúkhús paradi-
csomszósszal. Ezután hagyományos sváb süteményeket ehet-
tek a résztvevők.

Az 50’ -60’ –as évek lakodalmas eseményeinek felelevenítése 
az idősek szemébe könnyeket csalt, míg a fiatalok számára egy 
élményt jelentett, hiszen képzeletben visszautazhattak az idő-
ben és megismerkedhettek nagyszüleik, dédszüleik életének e 
fontos eseményével.

Hornyák Viola
Ménich Laura

Sváb nap

Február első hétvégéjén rendezték a Faluközpont dísztermé-
ben a hagyományos svábbált. A szervezők, a német kisebb-
ségi önkormányzat tagjai, az idei esztendőben szakítottak az 
elmúlt évek hagyományával. Ez évben a helyi csoportokat kér-
ték fel a szereplésre. A műsorban a település pedagógusaiból 
alakult énekkar, a Hercel tánccsoport és a Harmonika együttes 
lépett fel.  A döntés jónak bizonyult, mert a vendégek mellett, 
a Magyarországi Német Ének-, Zene-, és Tánckarok Tanácsának 
(Landesrat) a képviselői is elismeréssel nyilatkoztak a műsorról.  
Az eltelt évtizedek alatt komoly hírnévre tett szert a Svábbál. 
Már nem csak a hartyániak érzik fontosnak, hogy ott legyenek, 
hanem a környező, s távolabbi településekről is érkeznek vendégek.  Az est 
során minden adott volt ahhoz, hogy mindenki jól érezze magát. A kiváló 
ételek, a nemzetiségi iskola végzős diákjainak a nyitótánca, és persze az el-
maradhatatlan Sváb Parti zenekar. A polkák, a hopsok, a keringők varázsla-
tos világa egészen hajnalig tartott.
     T. A.

Svábbál
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Ismerjük egymást, tegeződni fogunk. Első kérdésem annyiban 
személyes is, amennyiben a Szt. Flórián szobor ötletének kez-
detére - amiben közösen dolgoztunk – ezért nem is a készítésre, 
hanem inkább az érdekel, hogy milyen Benned, Bennetek (Ma-
jer Gyurival kerestetek meg) igény szüli az ilyen ötleteket, hogy 
fogalmaznád meg ezt a gondolkodásmódot, hozzáállást?

– „Aki a múltját nem ismeri, jövőét nem érdemli.” Talán ez 
az a mondás, ami évtizedek óta arra késztet, hogy a hozzám 
legközelebb álló közösség, és község, Újhartyán történelmét 
kutatom, minden fellelhető információt gyűjtök és azt a tele-
pülés lakosságával - lehetőségeimhez képest - megosztom. 

A művelődésszervezői munkával kapcsolatban sem általá-
nosságokra vagyok elsősorban kíváncsi, hanem azon belül, a te-
vékenység egy-egy részletére, valamennyire markánsan meg-
különböztethető területeire kérdeznék rá, mint például a fiatal 
korosztály érdekében megvalósítható ötleteidet tennivalódat 
vázold néhány mondatban.

– Minden közösségben élő csoportnak, így az óvodásoknak, 
iskolás korú gyerekeknek is megvan a maguk nevelője az óvó-
nő, tanító, tanár személyében. Mégis, már egészen fiatal kortól 
jól szervezhető programok kínálnak lehetőséget gyermekeink 
számára. Ilyenek pl. a művészi torna, ami mozgás és zenei kultú-
rát befogadó tevékenység. Azután gyermek színházi előadások, 
bábszínház szervezése. Kisiskolás korban kezdődnek Újhartyán-
ban táncfoglalkozások, itt természetesen kihasználjuk nemzeti-
ségi adottságainkat, sváb népi játékokat, táncokat tanuknak már 
az óvodásaink is, amit ünnepi alkalmaink keretében be is mutat-
nak a falu kulturális rendezvényein. Legnehezebb feladat talán 
jelenleg a kamaszkorúaknak való megfelelő programok kínálata. 
A községi önkormányzat és a Faluközpont együttműködésének 
eredményeként nagy lehetőséget látok az ún. Pinceklub kialakí-
tásában. Irodalmi, történelmi, zenei, művészeti jellegű kiscsopor-
tos programokkal szeretnénk megközelíteni, itthon tartani a helyi 
fiatalságot, természetesen úgy, hogy a közöttük vezető szerepet 
játszó egyéniséget bevonjuk a szervező munkába.

Ezt a kérdezési módszert folytatva: milyen arányban gondo-
lod súlyozni a német nemzetiségi kötődéssel járó feladatokat 
és – hogy úgy mondjam – magyarországi településként élő falu 
ilyen természetű művelődésszervezői terveit?

– A ’80-as évek szürkeségéből a falu a rendszerváltás idején 
éppen akkor emelkedett ki, amikor felvállaltuk gyökereinket, 
tudatosan építettük nemzetiségi mivoltunkat, sváb zenei anya-
nyelvünkre támaszkodva községi fúvószenekart, tánccsopor-
tokat, énekkarokat szerveztünk. Ez az irány jónak bizonyult, 
Újhartyán község a magyarországi németség közéletében ma 
előkelő helyet foglal el. Természetesen ez mellett legalább ak-
kora hangsúlyt kell fordítani minden más, a szabadidő kulturális 
eltöltéséhez egyéb művelődési lehetőségek megteremtésére. 
Figyelmet kell fordítani a helyi amatőr művészeti körök kibonta-
kozásaira, a civil közösségek építő jellegű gondolatainak, prog-
ramjainak felkarolására. Az egyetemes nemzeti és más kisebb-
ségi kultúra értékeinek megismertetése is hangsúlyos feladat. 

Egy híresen tehetséges zenésztől természetes megkérdez-
nem, hogy mit tartasz emlékezetesnek ezen a pályádon, és 
hogy zenei programokat hogy állítod össze, mik a főbb szem-
pontjaid?

– Legelső zenei emlékem a ’60-as évekből öt-hat éves gye-
rekként: a Szép utcában végig vonul a lakodalmas menet, a 
végén az Öreg Banda gyönyörűen játszik és én (valószínű) tá-

tott szájjal hallgatom... azután a székesfehérvári katonazenekar, 
majd a Cirkusz Toncsi, Schenk Jóska, Tóth Tóni nagy hármassal 
való közös zenélés. 

– A zenei programok összeállításában, mondhatnám azt is, 
könnyű a dolgom. olyan társak, zenész barátok vesznek körül, 
lassan harminc éve, akik az igényességet megteremtve ontják 
az ötleteket, úgy a könnyűzene, mint a komoly zene irányában 
egyaránt. De, hogy konkrétumot említsek, amíg Tóth Antal ze-
netanár ilyen színvonalas karácsonyi koncertet rendez, mint az 
elmúlt évi, akkor nekem csak a körülményeket kell biztosítani. És 
szívesen adnék teret azoknak a kezdeményezéseknek is, amikor 
a leendő Pinceklubban helyi fiatal zenészek, vagy akár országos 
hírű előadók szórakoztatják, bűvölik el az arra vágyódó fiatalokat.

Milyen,  az irodalom tárgykörébe sorolható programokat 
látsz megvalósíthatónak?

– Legfontosabb feladatnak a több, mint egy évtizede rende-
zetlen Könyvtár helyzetét tartom, ami jelenleg a Faluházunk – 
leendő Tájház – egyik szobájában foglal helyet. Rövid időn belül 
átszállítjuk a Faluközpont Pinceklubjába, az egyik szomszéd 
település könyvtáros kollégájának szakmai segítségével átválo-
gatjuk, a ma is értékes anyagot felleltározzuk és rövid időn be-
lül minimum az általános iskolai és középiskolás diákkönyvtár 
szintjére felhozzuk. 

– A programokról. Örülök, hogy mindjárt az elején segítője 
lehetek egy jó lakossági kezdeményezésnek, miszerint Irodalmi 
és Helytörténeti Társas Kör alakul a közeljövőben. Első alkalom-
mal Petőfi estet tartanak a Művelődési Házban, melynek a zenei 
összeállításában várnak tőlem segítséget. Azt gondolom, hogy 
hamarosan több hasonló kezdeményezéssel állunk még a la-
kosság elé.

Látsz-e lehetőséget olyan fesztiválok  ill. már hagyományo-
san működő ünnepek turisztikai szempontból is jelentőséggel 
bíró programmá alakítására?

– Természetesen igen. Újhartyán község éves Kulturális ren-
dezvény naptára – amely több állandó programmal rendelke-
zik – évek óta minden évben megjelenik Pest Megye Közgyű-
lésének turisztikai információi között. Ezt a rendezvénynaptárt 
szintén hirdeti az Észak-Magyarországi Német Önkormányza-
tok Szövetsége, az ÉMNÖSZ, mely szervezet közel hatvan Pest 
megyei települést foglal magába. Tapasztaljuk, hogy rendez-
vényeink felkeresése egyre többször ezen információk alapján 
történik. Persze, tenni való van még bőven ezen a téren is. Igye-
keznünk kell még nagyobb hangsúlyt fektetni a település ren-
dezvényeinek reklámozására. Tovább léphetünk ezen az úton, 
ha a közeljövőben rendezvényeink mellé egy Tájház látogatást 
is ajállhatunk.

Végül nem hagyhatom ki, hogy képzőművészeti tervedről is 
faggassalak néhány mondat erejéig.

– Ebben a kérdésben mindenféleképp számítok a segítsé-
gedre, de a pályázatomban leírtam, hogy elsősorban is segítem 
a községben élő képzőművészek jelentkezési, kiállítói szándé-
kait. A Faluközpontban kialakítunk egy kiállításra alkalmas he-
lyet, ahol képzőművészek és fotósok munkáit tekinthetik meg a 
művészet iránt érdeklődők, de természetesen helyt adunk nem 
községünkben élő alkotók nívós bemutatkozásának is, úgy 
igyekszem ilyen programot, programokat kialakítani, hogy ez 
ne kerüljön költségbe, de mégis színvonalas eseménye lehes-
sen kulturális életünknek. Köszönöm az interjút.                 

Závodszky

Riport Lauter Antallal, községünk új müvelődésszervezőjével!
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– A sokunk által méltán szeretett doktor néni, Dr. Balogh 
Gyöngyvér nyugdíjba vonulása óta az újhartyáni gyermekor-
vosi rendelőbe egy új doktor bácsival találkozunk. De vajon az 
orvos személyén kívül más lényeges változással is számolniuk 
kell?
– Igen, a világ, amiben élünk, folyamatosan változik, és ez olykor 
tőlünk is változásokat követel. Én egy, a 21. század kihívásaihoz, 
igényeihez és lehetőségeihez igazodó, szellemében és meg-
jelenésében is modern gyermekgyógyászati alapellátásban 
gondolkodom. A mai szülő mobilisabb, „pörgősebb”, nyitottabb 
az új dolgokra, az alternatív lehetőségekre fogékonyabb. Az 
interneten tájékozódik, mobiltelefonon egyeztet időpontot, és 
általánosan igényesebb. Elvár egy bizonyos szakmai minősé-
get, és ezért akár a szomszéd helységbe is hajlandó átautózni. 
Meggyőződésem, hogy manapság csak egy versenyképes, mi-
nőség-orientált, a betegellátást egyfajta szolgáltatásként értel-
mező alapellátásnak van jövője. Manapság, aki nem halad, az 
hátrál. A kis létszámú, mini-praxisok finanszírozási szempontból 
egyre kevésbé életképesek, a jövőben csak a nagyobb létszámú 
praxisok, praxis-közösségek lesznek fenntarthatók. 
– Mit jelent ez a szemlélet-változás gyakorlatban?
Mindenek előtt rugalmasságot és személyességet. A betegek 
részére naponta két rendelés áll rendelkezésre, egy Újhartyá-
non, és egy Hernádon, mindkét rendelés szabadon látogatha-
tó. Akinek nem jó a délelőtt, jöhet délután. Ez nemcsak a kötött 
napi beosztású szülőknek jelent előnyt, de orvosilag is hasznos 
lehet. Az év folyamán tervezzük a rendelési idő további bővíté-
sét, úgynevezett „asszisztensi ügyelet” bevezetésével, és terve-
imben szerepel a jövőben egy esetleges hétvégi rendelés meg-
indítása is. A mindenkori elérhetőségemet könnyíti egy, a hét 
minden napján, napi 24 órában bekapcsolt mobiltelefon, ame-
lyen a hozzám tartozó betegek bármikor, akár hétvégén is el-
érhetnek. A személyességet a kórházi, szakrendelői beutalások 
szintjén is maximálisan érvényesíteni próbálom. Igyekszem a kis 
beteget mindig „valakihez” és nem „valahova” küldeni. Szakmai 
szempontból lényeges változtatásra nincs szükség, hiszen Ba-
logh doktornő munkája igényes, magas színvonalú, és minden 
szempontból tiszteletre méltó volt. Azt hiszem, azonos szakmai 
elveket vallunk, és remélem, hogy a legtöbb döntésemmel ő is 
egyetértene.  A házi gyermekorvosnak egyébként a fonendo-
szkópon kívül alig van diagnosztikus segédeszköze, leginkább a 
saját tapasztalatára, érzékenységére kell támaszkodnia. Manap-
ság létezik azonban néhány olyan új lehetőség, amit igyekszem 
a rendelésen bevezetni. Hernádon például helyszíni CRP vizs-
gálatra van lehetőség. Ez egy kiválóan használható gyorsteszt 
annak eldöntésére, hogy szükséges-e antibiotikummal kezelni 
a gyermeket, vagy nem. 3 perc alatt pontos eredményt ad, rá-
adásul mindezt egy csepp, ujjbegyből vett vérből, még tűt sem 
lát a gyermek. Ezen kívül számos egyéb gyorsteszt (torokvála-
dék, vizelet, stb.) lesz elérhető, amelyeket igyekszem folyama-
tosan beszerezni és tartani a rendelőben, így a legkülönbözőbb 
betegségek diagnózisa lényegesen egyszerűsödik majd. Ezek 
a tesztek is azt a minőségi pluszt jelentik, amivel a praxis ver-
senyképessége javítható. Ugyancsak ide tartozik az a speciális 
légúti átmosás-öblítés, amivel az arcüreg felszúrások jó része 
megelőzhető. Ezt a hernádi rendelőben rutinszerűen végezzük, 
előzetes időpont egyeztetést követően bármikor hozzáférhető, 
persze csak ha ez szakmailag valóban indokolt.   

– Az imént említett napi két ren-
delést nemcsak az újhartyáni, 
hanem a hernádi gyermekek is 
látogatják. Nem okoz ez időn-
ként túlterhelést?
– Főként az őszi-téli hurutos, 
influenzás időszakban, bizony 
esetenként hosszabb várako-
zási időre kell számítani! Ebben 
jelenthet segítséget, hogy be-
vezettük az előzetes telefonos 
időpont egyeztetés lehetőségét, 
így a betegek folyamatosan ér-
kezhetnek a rendelőbe, a túlzsú-
foltság jelentősen csökkenthető, és az esetleges átfertőződések 
valószínűsége is csökken. Természetesen bejelentés nélkül is 
lehet jönni továbbra is, de akkor egy picit várni kell! 
– Minden újhartyáni gyermek TAJ kártyája automatikusan át-
kerül Balogh doktornő régi praxisából az újba?
Nem, és ez nagyon fontos információ a szülők számára! Balogh 
doktornő praxisának megszűnésével a hozzá korábban beje-
lentett gyermekek 2011. január 1.-től sehol sem lesznek auto-
matikusan bejelentve! Ezért mindenkit, aki a rendelésen meg-
jelenik, megkérünk, hogy írásban nyilatkozzon arról, hogy a 
gyermeke TAJ kártyáját az újhartyáni praxisba kívánja-e leadni. 
Kérjük azokat a szülőket, akik még ezt nem tették meg, mielőbb 
fáradjanak be a rendelőbe és adják hozzájárulásukat, hogy átje-
lenthessük a gyermeküket! Ha esetleg máshová kívánnak járni 
a jövőben, úgy nincs szükség itt kijelentkezniük, elegendő az új 
helyen bejelentkezni, lényeg, hogy valahol adják le a gyermek 
TAJ kártyáját, mert ez automatikusan nem történik meg sehol!
– Azon kívül, hogy mielőtt jogilag is átvetted a praxist, kb. egy 
éve helyettesítetted már Balogh doktornőt, az újhartyániak 
nem igen ismerhettek korábban. Mondanál néhány szót ma-
gadról?
– 48 éves vagyok, Budapesten végeztem az egyetemet, ott is 
szakvizsgáztam, a Bókay utcai Gyermekklinikán. Anyai ágon a 
család Németországból származik, anyai nagyapám katolikus 
paptanár volt, 56 után klerikális nézetei miatt börtönbe került, 
ott is halt meg mielőtt megszülettem volna. Apai ágon régi 
magyar nemesi családból származom. Nagyapámnak a hábo-
rú előtt saját gyógyszertára volt Pilisvörösváron. A háború után 
aztán egy reggel arra ébredt, hogy államosították a patikáját, 
elvették teljes vagyonát, és egy Örkény nevű poros alföldi fa-
luban kapott gyógyszerészi állást, mint állami alkalmazott. Hát 
így kerültünk Örkénybe, ahol nagyapám halála után édesapám 
még vagy 30 évig vezette a gyógyszertárat. A szakvizsgámat 
követően koraszülöttekkel foglalkoztam, majd egy amerikai 
orvosi műszereket gyártó cégnél dolgoztam, ahol szakmai tré-
ningeket tartottam gyermekorvosoknak szerte a világon. Volt 
év, amikor több, mint 200 napot voltam külföldön, Stockholtól 
Kalkuttáig, Abu-Dabitól Fokvárosig. Ez szétzilálta az első házas-
ságomat, majd miután ez megszűnt (az állásom is és a házas-
ságom is), egy ideig Angliában kutatóorvosként dolgoztam. 
Amikor hazajöttem, Hernádon besétáltam a Polgármesteri Hi-
vatalba, elmondtam, hogy én itt gyerekorvos szeretnék lenni. 
Azt mondták, hogy jó, rendben, mikor kezdek? Hát ennyi. Ren-
delő nem volt, hát csináltunk. Második feleségemmel, aki Her-

Beszélgetés  Dr. Kovács Ákossal,  Újhartyán  és  Hernád  gyermekorvosával

2011. március



19/2010. (XII. 23.) NEFMI rendelet a közúti járművezetők 
egészségi alkalmasságának megállapításáról szóló 13/1992. 
(VI. 26.) NM rendelet módosításáról

Magyarul: módosították a Jogosítvány megszerzéséhez szük-
séges eljárást. Az új jogszabály összességében szigorításokat 
tartalmaz. Eddig a legtöbb betegség esetén a háziorvos döntöt-
te el, hogy a beteg alkalmas-e a gépjármű vezetésére, vagy sem. 
Jan.1-től fogva a helyzet nem ilyen egyszerű. Főleg a cukorbe-
tegek számíthatnak bonyodalmakra, hiszen az ő esetükben az 
alkalmassági megállapítását diabetologiai szakrendelésen való 
részvétel kell, hogy megelőzze. Tudni kell azonban, hogy a túlzsú-
foltság miatt a cukorbeteg gondozóba előre be kell jelentkezni a 
29/360-366-os telefonszámon. Elképzelhető, hogy a diabetologia 
szakorvosa nem ad engedélyt a járművezetőnek, hogy tovább 
vezessen, vagy esetleg ideiglenesen felfüggeszti az engedélyt. 
Jó, ha cukorbeteg erre is felkészül. Érzékenyen érintheti a jog-
szabály valamennyi, valamilyen krónikus betegségben szenve-
dőt, de különösen az elmebetegség miatt gyógyszert szedők, a 
rheumatologiai és mozgásszervi betegek, a szívbetegek, a látás 
és hallászavarral élők számíthatnak nehézségekre.

Sajnálatos módon, a rendelet szerint a szükséges kiegészítő 
vizsgálatokat nem lehet a t.b. kassza felé elszámolni, azaz fizetni 
kell érte a szakorvosi rendelőben. 

Javaslom tehát, hogy mindenki, aki érintett, alaposan nézze 
meg gépjárművezetői engedélyét, hogy az még érvényes-e? 
Célszerű a lejárat előtt néhány hónappal jelentkezni a háziorvo-
si rendelőbe, hogy az esetleg szükséges előzetes vizsgálatokat 
el tudjuk végeztetni időben. 

A jogosítvány egészségügyi érvényességének lejártát nem 
egyszerű leolvasni a kártyáról. Ez sokszor csak az igazoltató 
rendőrnek sikerül, aki 20 ezer forintért megmondja, hogy a sok 
apró szám közül melyik jelenti az érvényesség dátumát.

Ez a dátum a kártya hátoldalán, a három hasonló számsor kö-
zül a középső, a 11-es oszlopban van. Sokunkat megzavar az a 
logikusnak tűnő gondolat, hogy ezt a nevezetes dátumot vala-
hogy kiemeli, jól láthatóvá tette az alkotó, de nem.

Ha bárkinek mégis kétsége támad jogsija érvényessége felől, 
annak a háziorvosi rendelőben szívesen adunk felvilágosítást.
A jogosítvány megújítását az érvényes egészségügyi alkalmas-

sági igazolással az okmányirodában kell elvégezni. Érdemes 
oda is időben bejelentkezni, mert több hét a várakozási idő 
(Tel.:29/564-211)           dr. K. I.

Dr. Kökényesi Imre
Háziorvos, Újhartyán
Kedd              13:00 - 17:00
Szerda             8:00 - 12:00 
Csütörtök      13:00 - 17:00
Péntek             8:00 - 12:00
Tel.: 29/372-152 
ügyelet: 29/373-020, 06-30-244-22-12

Dr. Kovács Ákos gyermekorvos
Rendelés: 
Hétfő                12:00 - 15:00
Kedd                 8:00 - 11:00
Szerda             14:00 - 16:00
Csütörtök          7.30 - 9:30 
Péntek               7:30 - 10:30 
Tel.: 29/372-019

Anya és csecsemővédelmi tanácsadás – Kaldenecker Éva
Cím: Újhartyán, Fő u. 26.
Tel: 29/373-020 06-20-299-88-55
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Mit kell tudni a jogosítványról?

nádon az asszisztensem, felújítottunk egy házat Örkényben, és 
van két szép óvodás kisfiúnk, ádám és Marci. Két idősebb gyer-
mekem édesanyjukkal Budapesten él, egyetemre járnak.  
– Ha ilyen széles nézőpontból volt alkalmad megismerni a szak-
mádat, mi az, ami a vidéki háziorvosi munkában vonzó lehet 
számodra?
– Ez egy olyan dolog, amit lehet pocsékul is csinálni, rutinból, 
meg nagyon jól, érdekesen is, és ez lényegében csak rajtad mú-
lik. És ezzel a „csak rajtad múlik”-kal föl lehet kelni minden reg-
gel, hogy belenézz újabb 60-70 náthás torokba. A gyerekek, a 
felnőttekkel 
ellentétben teljesen ártatlanok, és tehetetlenek a betegségük-
kel szemben, ugyanakkor mindenféle beavatkozásunk „ellené-
re” szerencsére általában maguktól is meggyógyulnak, Éppen 
ez a szép ebben a szakmában, hogy a gyermekbetegségek 
99%-át lényegében nem kell kezelni, de az igazi művészet ki-
szúrni pont azt az 1 %-ot, amit viszont végzetes lehet elnézni! 

Mivel nekem homeopátiás diplomám is van, a gyógyszeres 
terápia megítélésében néha talán egy kicsit különcnek tűnök, 
ugyanis viszonylag kevés hagyományos gyógyszert rendelek. 
Mostanában Nyugat-Európában nemcsak antibiotikumot, köp-
tetőt, de már lázcsillapítót sem adnak a beteg gyereknek, mert 
egyszerűen nincs értelme. A láz segít a gyógyulásban, a gyógy-
szer meg nem. Van, ahol ez ilyen egyszerű. Azt gondolom, hogy 
manapság a házi gyermekorvos legnagyobb kihívása az, hogy 
hogyan képes hitelt érdemlően és megnyugtatóan azt kommu-
nikálni a szülővel, hogy beteg gyermeke akkor jár legjobban, ha 
nem ad neki semmilyen gyógyszert. Sok szülő elvárja, hogy az 
orvos írjon fel valamit! Ilyenkor azonban inkább a szülőnek te-
szünk jót, nem a gyermeknek! Hajlamosak vagyunk elfelejteni 
az orvoslás egyik alapszabályát, ami a gyermekklinika tantermé-
nek falán is olvasható: „Salus Aegroti Lex suprema esto!” azaz:  
„A beteg érdeke mindenek felett!” 

Köszönöm a beszélgetést. Lné. E.
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RENDEZVÉNy-NAPTáR 2011.

Március 3. Sánta csütörtök – farsangi mulatság
 Rendező: Német nemzetiségi általános iskola
 Kapcsolat: Majer György 06-20/574-6612

Március 8. Arany János irodalmi est
 Rendező: Irodalmi és Helytörténeti Társas Kör
 Művelődési Ház - Pinceklub

Március 11. Március 15-i ünnepi műsor
  Helyszín: Hősök tere emlékmű – Művelődési 

Ház (17.30)
   
Március 26.  „Nyillal a nyúlra” – anyanyelvünk elhallgatott 

lényegéről
 Szervező: Horka íjászai
 Előadó: Vagyon árpád

Április 10. III. Nótadélután
  Rendező: Civil közösségek, Községi Önkor-

mányzat, Német Nemzetiségi Önkormányzat
 Kapcsolat: Lauter Antal 06-20/427-1701

Április 17. Virágvasárnapi Passió
 Helyszín: Római katolikus templom
 Kapcsolat: Lauter Antal 06-20/427-1701

Április 22. Nagypénteki Passió 
 Helyszín: Római katolikus templom
 Kapcsolat: Lauter Antal 06-20/427-1701

Április 23. Nagyszombati feltámadási körmenet
 Zene: Községi fúvószenekar
 Kapcsolat: Lauter Antal 06-20/427-1701

Június 5. 

 

 
 Falunap
 Rendező: Községi önkormányzat
 Kapcsolat: Tóth Antal 06-20/467-6904

Június 26. Úrnapi körmenet virágszőnyeggel
 Zene: Községi fúvószenekar
 Kapcsolat: Lauter Antal 06-20/427-1701

Augusztus 20. Szent István napi ünnepek
 Rendező: Civil szervezetek
 Kapcsolat: Lauter Antal 06-20/427-1701

Szeptember 11. Máriabesnyői búcsú
  Szervező: Községi egyház, Német Nemzetisé-

gi Önkormányzat
 Kapcsolat: Lauter Antal 06-20/427-1701

Szeptember 30. 

    
  Sváb napok
 Rendező: Német nemzetiségi általános iskola
 Kapcsolat: Majer György 06-20/574-6612

Október 2. Hartyánfeszt
  Rendező: Községi Önkormányzat, Német 

Nemzetiségi Önkormányzat
 Kapcsolat: Tóth Antal 06-20/467-6904

Október 9. 

 Szüreti mulatság – felvonulás
 Rendező: Német nemzetiségi általános iskola
 Kapcsolat: Majer György 06-20/574-6612

December 18. 

 Falukarácsony – Karácsonyi koncert
  Rendező: Községi Önkormányzat, 
 Német Nemzetiségi Önkormányzat
 Kapcsolat: Tóth Antal 06-20/467-6904

A rendezvények, előadások száma évközben folyamatosan bő-
vül, a változtatás jogát fenntartjuk!

 Újhartyán Önkormányzatának
  Kulturális Bizottsága

Újhartyán község kulturális rendezvény-naptára 2011. évre

2011. március
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Megalakult a Kulturális Bizottság. Természetesen nem ez volt a 
legfontosabb döntése az új önkormányzati testületnek számos 
teendői között. Gondolatban hallom is, ahogy néhányan fanya-
lognak, hogy minek ez. És valóban az igaz, ettől aztán nem lesz 
több pénz a lakosaink zsebében. A napokban olvastam, hogy 
Kínában egy valóságshow-ban az egyik lány azt nyilatkozta, 
hogy inkább leéli az életét egy gazdag ember mellett boldog-
talanul mint egy nem módos társsal boldogan. A boldogság és 
a pénz összefüggéseinek taglalása elcsépelt  frázis már régóta, 
de hogy ott tartunk, hogy a boldogság fogalmát felül is írja ilyen 
egyszerűen, az már – minimum – nem figyelmen kívül hagyha-
tó. Az elhangzott vélemény nyelvi és fogalmi buktatóinak elem-
zése nélkül is remélem nyilvánvaló a megütközésem. Magam – 
nem lévén praktikus gondolkodású – nem azért szövetkeztem 
erre a feladatra, hogy előírjam bárkinek is, hogy mit is kezdjen 
a szabadidejével. Arra viszont (társaimmal együtt) törekedni 
fogok, hogy megosszam azon területen szerzett tapasztalata-
imat, amiknek köszönhetően kimeríthetetlen örömforrásokra 
bukkantam szerencsésen választott hivatásom gyakorlása köz-
ben. Pontosabban azt hiszem, nem én, hanem a hivatás válasz-

tott engem, ez a szerencse a dologban. Mindegy is már, hogy mi 
módon jutottam e tapasztalatokhoz, nem én vagyok a fontos, 
hanem a céljaink és a teendők. Annak érdekében, hogy közsé-
günk minden tagjának ne csak joga, hanem igénye is legyen 
az, hogy készségeit megmutathassa, annak és műveltségének 
fejlesztéséhez lehetőséget kapjon, ezek feltételeinek megfo-
galmazásáért és biztosításáért hívta életre Önkormányzatunk 
ezt a bizottságot. A munkánk által előhívott örömökben lehet 
osztozni és lehet nem igénybe venni, ez már egyéni döntés kér-
dése. Aki úgy dönt, velünk tart, nekik  színteret biztosít az Ön-
kormányzat ehhez, ugyanis kihagyhatatlan feltétele minden-
nek a közművelődési intézmények megléte és működtetése. Ez 
inkább a Képviselői Testület gazdasági jellegű teendői közé tar-
tozó tétel, a Kulturális Bizottság inkább az intézmények szerep-
vállalását igyekszik meghatározni e tárgykörön belül. A bizott-
sági munkának alapvető feladata megismertetni a kulturális 
örökségünk javait, rávilágítani ezek jelentőségére a történelem 

alakulásában, a nemzeti, nemzetiségi és etnikai kisebbségi ön-
ismeret formálásában, valamint biztosítani azt, hogy mindezen 
ismereteket az oktatás, a közművelődés, az ismeretterjesztés, a 
sajtó és a tömegtájékoztatás útján megszerezhesse. Továbbiak-
ban segítséget igyekszünk nyújtani a művészet megértésének 
ill. megértetésének szándékában is, így köznapibbá tételének 
érdekében annak valódi élvezetének megmutatására törek-
szünk. A művészet a kultúra nem egyetlen, de meghatározóan 
fontos eleme.  Célunk az is, hogy felkeltsük az érdeklődést ez 
iránt. Kezdve a hagyományos, általános és helyi zenei, irodal-
mi, és képzőművészet már ismert és kevésbé ismert anyagai-
nak különböző fórumainkon való folyamatos bemutatásától a 
körünkben élő zenészek, előadóművészek bemutatkozásától 
a képi alkotók munkáinak kiállításait biztosító programokig 
bezárólag, korosztálytól függetlenül. Továbblépve felhívni egy-
ben minden érdeklődő figyelmét, hogy napjainkban már más a 
művészet feladata az elmúlt században, századokban betöltött 
szerepéhez képest. Az eredeti természeti harmóniák felhaszná-
lásával létrehozott művészeti alkotások mellett immár egyéb, a 
mára felhalmozódott emberi tudás különböző területeiből ere-

dő ismeretek összehangolásának feladatát elvállaló művészek 
alkotásainak megértése is természetes követelménnyé vált. A 
XX. század sok új technikai vívmányának megjelenésével, ezek 
társadalmi életünkbe való beépülésével megváltoztatták min-
dennapi életünket is, eddigi szokásaink helyett újak váltak és 
válnak meghatározóvá. A kortárs művészek ezek mentén újabb 
formai és tartalmi jegyeket találnak az új feladatokhoz. Sajnos, 
a művészet kizárásával, annak teljes elhanyagolásával többet 
vesztünk mint gondolnánk. Természetesen egy ország, egy vá-
ros vagy egy falu elsősorban megélhetésének feltételeit kezeli 
az elsődleges helyen, de akiket megtisztel közösségük azzal, 
hogy ezen a másik úton is segítsen minél könnyebben átvezetni 
őket, és eljuttatni ezzel is egy teljesebb emberi lét megélésé-
hez, azoknak igaz szenvedéllyel kell és lehet csak ebben részt 
venni. Ebben is van mit pótolnunk.                

Závodszky

Kinek mi a fontos?

2011. március

Kedves Olvasóink!
Várjuk az újhartyáni civil szervezetek, nyugdíjasok, diákok, fiatalok írásait, cikkeit. Várunk visszaemlékezéseket a törté-
nelmi időkből, terveket, gondolatokat a jövőről. Irásaikat szerkesztőségünk tagjaihoz eljuttathatják személyesen vagy 
E-mail-ben. Köszönjük.

A szerkesztőség
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Nagy Imre 1956-os rádióüzenete 
szerint a „kormány a helyén van”, 
ám ez így lett volna igaz: Bibó Ist-
ván a helyén van! Aba-Novák uno-
kája írta le ezt az előző mondatot. 
Miért is idézem ezt most. Egy iga-
zán rövid utazásra hívom az olvasót 
a magyar közelmúlt történelmé-
be. Nézzük meg akkor, ki is volt az 
egyetlen a kormánytagok közül, aki 
valóban a helyén volt? Az utóbbi 
két évtizedben Bibó István neve 
talán leginkább a nevét viselő  Bibó 

István Szakkollégiumról vált ismertté, mely hazánk első jo-
gász-politológus szakkollégiuma, melynek köréhez a jelenlegi 
miniszterelnök is tartozott. Pedig nem csak 56 legjelentősebb 
személyiségéről, hanem a múlt század egyik legnagyobb ma-
gyar politikai gondolkodójáról emlékezünk rá most 2011-ben, 
születésének 100. évfordulóján. Az 1956-os forradalom idején 
a kormány államminisztere volt, a forradalom leverése után 
letartóztatták, és életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték. 
állítólag személyesen Nehru indiai elnök közbenjárására vál-
toztatták át a halálbüntetést életfogytiglanivá, végül 7 év után 
amnesztiával szabadult a börtönből.  Fiataljaink talán már meg 
sem érthetik azt az izgalmat, ahogy a hozzám hasonlókkal la-
pozgattuk az 1980-ban, szamizdat kiadásban  megjelentetett 
Bibó-emlékkönyvet. A halála utáni évben közel 80 szerző tol-
lából összeállt gyűjtemény az akkori magyar ellenzék legfon-
tosabb produktuma volt. Ahogy ne felejtsük el Bibó Istvánt, 
úgy emlékezzünk meg róluk is, néhányat megemlítenék név 
szerint is közülük, amivel mindenféleképpen erősíteni sze-
retném a centenárium okán is felélénkülő figyelmet. Elsőnek 

Weöres Sándor költő jut eszembe, de íróink közül Illyés Gyula, 
Csoóri Sándor és Csurka István vagy a 2000-ben elhunyt Petri 
György, akit lényegében a rendszerváltásig politikai okokból 
betiltottak, versei külföldön illetve itthon szamizdat kiadásban 
jelentek csak meg. A Bibó-emlékkönyvbe írt Szőnyi István ta-
nítványa, Szántó Piroska festőnő is és a filozófusok közül leg-
inkább én Vajda Mihályt említeném, akit a hetvenes években 
politikai alkalmatlanság címén megfosztottak munkájától, 
itthon aztán fordítóként és nyelvtanárként dolgozott, később 
vendégprofesszorként Brémában és New yorkban tanított. 
Miért is volt tehát ilyen nagy szerepe Bibó Istvánnak, akiért 
akkor ilyen jeles képviselői a magyar kultúrának kiálltak és 
amiért ma nekünk is emlékeznünk kell. Egy német nemzetisé-
gi magyar község lakóinak azért is fontos személyét felidézni, 
emlékét őrizni, mert mindent megtett a II. világháború után 
a magyarországi németek kitelepítése, hontalanítása ellen. 
Élete magán hordozta a huszadik századi magyar történelem 
szinte minden jelentős mozzanatát, és mint ahogy az elő-
zőkben említettem, még halála után is meghatározója volt a 
magyar demokratizálódás kezdeti történéseinek és akár mai 
törekvéseinek is irányadó kell, hogy legyen. Az egyik nagy 
nevű magyar galéria felkért, hogy küldjek a centenárium okán 
idén megvalósuló kiállítás-sorozatára én is festményt, ebben a 
felkérésben továbbá a következő szavakkal jellemzi Bibót:  ki-
magasló szilárdsága, napi értékeken jegyezhetetlen szellemi 
árfolyama soha olyan értékállónak nem bizonyult, mint éppen 
napjainkban. Hiánya nap mint nap élesebben látszik, miköz-
ben alig tudjuk mi is az, ami hiányzik. Ehhez nem tudok, nem 
is akarok mást hozzátenni, csak egy személyes megjegyzést, 
Édesapám, Dr Závodszky Ferenc fordította svéd nyelvre annak 
idején Bibó politikai nyilatkozatát.

Závodszky

Ki volt Bibó István?

2011. március

Panaszkodnak évek óta a magyar filmesek. Mondják, igaz, hogy 
kis ország vagyunk, és ezért is 34 játékfilm és 200 dokumentum-
film nem kell évente, mégis a kultúránknak szüksége van a ma-
gyar filmre. Andrew G. Vajna személyében most új, mégpedig 
igazi világsztár lett a magyar filmek kormánybiztosa itthon, aki 
megtisztelőnek tartja a felkérést, de egyelőre semmi mást nem 
tudunk. Nem tudnak a magyar filmesek sem. Néhány sikeres ke-
vés költségvetésű filmtől eltekintve a filmgyártás nagyon nagy 
pénzeket emészt fel. Van a mai filméletben egy erős ellentmon-
dás, amíg szinte a létminimum alatt élnek jobb sorsra érdemes 
filmeseink közül többen, addig például a Magyarországon mű-
ködő Korda Stúdióban milliárdos költségvetésű filmek készülnek. 
Igaz, ezek hollywoodi érdekeltségű és finanszírozású alkotások. 
Kakuk Andrea – a Korda Stúdió egyik vezetője – azt mondja, azon 
vannak, hogy minél több magyar szakembert foglalkoztassanak. 
Vajna megbízatásától azt is várhatjuk talán, hogy szűnik ez az 
ellentmondás és komoly bevételű magyar film is megszületik a 
közeljövőben. Vajna egyik legjobb barátja Kalifornia kormány-
zója, akit Magyarországon is mindenki ismer, hisz ő a Vajnával 
közösen készített Terminátor filmek főszereplője, Arnold Schwar-
zenegger. Amikor Andrew Vajna a Terminátor 3 -  A gépek láza-
dása című mozifilmmel visszatért Hollywood élvonalába, akkor 
valószínű nem kis szerepe volt abban, hogy a magyar Digic 

Pictures nevű vállalkozás is bekapcsolódhatott a Terminátor 3 
számítógépes effektjeinek elkészítésébe, és egyébként a jogosan 
sikeres cég ilyen megrendeléshez juthatott. Ennek a szerepnek 
a folytatásában, a lehetőségek itthon tartásában és a magyar 
filmszakma feltámasztásában bízik ezért – reméljük nem alapta-
lanul –- nem csak az érdekeltek, hanem a magyar kultúrát szere-
tő többség is. A magyar film helyzetéről azért is érdemes éppen 
most említést tennünk, mert a nehézségek mellett komoly sikert 
könyvelhetünk el. Pontosabban a Magyar Színház- és Filmművé-
szeti Egyetem hallgatója, Kárpáti György Mór érdemli meg ezt a 
figyelmet, mert Erdő című 12 perces fekete-fehér filmje bekerült 
a berlini filmfesztivál rövidfilmes versenyébe, a 25 kiválasztott 
alkotás közé. A csaknem négyezer filmből választották ki még a 
másik magyar versenyfilmet, ami Tarr Béla legújabb, A torinói ló 
című munkája. 
Értesültünk róla, hogy Tarr Béla filmje megnyerte a legnagyobb 
nemzetközi filmfesztiválon a kritikusok nagydíját.  A torinói ló 
alapötlete abból a történetből indul ki, amikor egy német filo-
zófus, Nietzsche olaszországban (pontosabban akkor Itáliában 
[1889]) az utcán – már betegen – sétálva megvéd egy lovat az őt 
ütlegelő kocsisával szemben, ennek kapcsán kerülünk be egy 
tanya életébe, ahol apa és lánya történetét ismerjük meg.

Závodszky

A magyar film ma
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EGyHáZKÖZSÉGÜNK oLDALA

Március 9. 18,00 Hamvazószerda Vác - Székesegyház
Március 19. 16,00 Családközösség – vezetőképző Gödöllő – Máriabesnyő
Március 23. 10,00 Lakiteleki rekollekció Lakitelek
Március 24.  Ifjúsági szakmai nap Galamb u. oktatási Központ
Március 29.  Összevont rekollekció Gödöllő – Máriabesnyő
Április 9.  Világi munkatársak találkozója Gödöllő – Máriabesnyő
Április 16.  Városi keresztút Vác városa
Április 17. 10,00 Virágvasárnap, a belvárosi templomok 
  Bevonulási körmenete a Székesegyházba Vác - Székesegyház
Április 21. 10,00 Nagycsütörtök – olajszentelési mise Vác – Székesegyház
Április 22. 18,00 Nagypéntek Vác – Székesegyház
Április 23. 20,30 Húsvéti vigilia Vác – Székesegyház
Május 6-8.  Család évi lelkigyakorlat Leányfalu
Május 21.  Tavaszi Nagymarosi Ifjúsági Találkozó Nagymaros
Június 11.  Pünkösd – Férfi zarándoklat Vác – Szécsény – Mátraverebély – Szentkút
Június 13. 11,00 Hont-Tsitár Mária kegyhely Hont – Tsitár forrás
Június 24-25.  Egyházmegyei találkozó Szolnok
Július 7-10.  V. Gregorián fesztivál Vác – Székesegyház
Augusztus 18.  A Székesegyház felszentelésének ünnepe Vác – Székesegyház
Szeptember 10-11.  Zarándoklat a Hétkápolnai búcsúra Vác-Hétkápolnai Mária kegyhely
Szeptember 24 . 18,00 Laktor-akolitus avatás Vác – Székesegyház
Október 1.  őszi Nagymarosi Ifjúsági Találkozó Nagymaros
November 17-19. 18,00 Lelkipásztori Napok Gödöllő – Máriabesnyő
November 20. 18,00 Cecília hangverseny Vác – Székesegyház

A Váci Egyházmegye eseménynaptára 2011

Hogy gazdag, acélos legyen a búza,
Hogy az ágakat a gyümölcs lehúzza,
Hogy ezüst hal szökelljen a folyóból,

Hogy legyen új bor, ha elfogy az óbor,
Adj derűt Istenem!

Hogy az uborka meg ne keseredjen,
Hogy a tengeri dús csövet teremjen,

Hogy gömbölyűre hízzon  
meg a krumpli,

Hogy a kis folyóban lehessen úszni,
Adj borút Istenem!

Hogy aki üdülni megy, napozhasson,
Hogy a tücsök ciripeljen a tarlón,
Hogy madár csőrön csendüljön  

az ének,
Hogy ne szűkölködjenek a szegények,

Adj derűt Istenem!

Hogy tíz kilóra dagadjon a dinnye,
Hogy a rögnek ne cserepesedjen ínye,

Hogy az állat dús füvet találjon,
Hogy az álmokhoz eső muzsikáljon,

Adj borút Istenem!

Egyszerű fohász

Egyházközösségi gyermek-és ifjúsági programok

Március 19. Apák napja – 2011. A család éve
 Nagyböjt péntekein keresztúti ájtatosság a templomban

Április 21.  Nagycsütörtök – Virrasztás és imádkozás az útszéli keresztek-
nél (kerékpárokkal)

Április 23.  Nagyszombat – délután 1-2 óra között hittanos gyermekek és 
Ifjúság „szentsír” látogatása – imádkozás a templomban

Május 1.  vasárnap 10 óra – Anyák napja a templomban 
 – 2011. A család éve

Május 21. Családi nap a Mária kápolnánál – 2011. A család éve

Május 31. Hittanos évzáró

Június 24-25. Egyházmegyei találkozó Szolnokon

Szentmisék  Újhartyánban:  
Az Úr napját – vasárnapot szenteld meg!

Miserend:

Hétköznap: nyáron 18 óra, télen 17 óra
Vasárnap: nyáron 10 óra és 18 óra, télen az esti 17 óra
Szentmisére felkészülve, imakönyvvel jövök…
Vasárnap nem dolgozom, nem dolgozhatok.
Vasárnap kötelező szentmise – testi, lelki pihenés.
Fedetlen vállal, miniszoknyában, kilátszó hassal, fürdő-és sportnadrágban,
hiányos öltözetben ne lépj be a templomba – Isten házába!
Ne zajongj, még kivonuláskor se!

2011. március
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SPoRT ÉS HUMoR 

A Pest megyei II. osztályú felnőtt bajnokság B -csoportjában ját-
szó Újhartyán ISE a bajnokság tavaszi fordulója előtt a tabella 
igen előkelő harmadik helyét foglalja el. A góllövő lista élén is 
a csapat volt válogatott játékosa Urbán Flórián áll 23 találattal.  
A 19. helyen ketten is vannak az együttesből,  Funk Zoltán és Kaszás 
József 6-6 góllal. Az egyesületet jelenleg hárman irányítják. Tóth 
János az elnöki, Stégner Attila a gazdasági, míg Herman József a 
csapat körüli szervezési munkát látja el.  A bajnoki folytatás előtt 
Herman Józseffel a téli alapozásról beszélgettünk. Ha ennek sikerét 
az edzéslátogatottságban kellene mérni, akkor sajnos szinte ered-
ménytelennek nevezhető az elmúlt időszak. Mint mondta, igen 
nehéz a csapat tagjait rávenni arra, hogy a heti két edzésen meg-
jelenjenek. Alapozni igazán senki sem szeret, de már Hofi Géza is 
megmondta:  A fociban az a lényeg, hogy a labdát, ahhoz passzold, 
akin ugyanolyan színű mez van, mint rajtad. Ja! És futni kell! A vízi-
labdában ezt már rég kitalálták: aki nem úszik ? Megfullad. 

Ergo: erőnlét nélkül, oda-vissza felszántani a pályát nem iga-
zán lehet. De azért az egyesület vezetője bizakodó. Utalt arra, 
hogy a bajnokság elején is hasonló volt a játékosok aktivitása, 
a mérkőzésekre azonban felszívták magukat, ami az előkelő 
harmadik helyezésben is látható.  A márciusban induló tavaszi 
fordulóban a szakvezetés a játék során nagyobb fegyelmet vár 
az együttestől. A sárga, vagy esetleg piroslapos eltiltások nehéz 
helyzetbe hozhatják a csapatot, hiszen a kiállított játékos he-
lyett nem mindig tudnak hasonló képességű focistát a pályára 
küldeni. A fegyelmezett játék mellett természetesen a cél, a baj-
noki dobogó valamelyik fokának elérése. 

A vezetők és a szurkolók is bíznak abban, hogy színházi ha-
sonlattal éljek: A főpróba nem sikerült, de az előadás mindent 
elsöprő lesz.

      T. A.

Indul a bajnokság tavaszi fordulója

Humor
Bizonyára sokaknak okozott már problémát a nyakatekert 
jogi szaknyelv. Az interneten fellelhető források segítségével 
megvizsgáltuk, hogyan dalolnának a gyermekek, kedvenc da-
laikat, ha azokat véletlenül ügyvédek írták volna:

Csiga-Biga gyere ki! Ég a házad ideki. Kapsz tejet, vajat, 
holnapra is marad.

Sürgősen megkérünk minden házzal rendelkező puhatestűt, 
hogy ingatlanát záros határidőn belül hagyja el, annak külső 
felszínén keletkezett, és azóta is folyamatban lévő tűzeset 
miatt. A károsultakat folyékony és félig megszilárdult tejipa-
ri termékekkel kártalanítjuk, amelyek együttes mennyisége 
egyelőre kétnapi fejadagot tesz ki. 

Aki nem lép egyszerre, nem kap rétest estére. Pedig a ré-
tes nagyon jó, katonának az való! 

Figyelem! Azon személyek részére, akik lépéseiket nem tud-
ják az általunk megadott ritmushoz koordinálni, nem áll mó-
dunkban este a kantinban süteményt biztosítani. Felhívnánk 
viszont a figyelmet az említett táplálék pozitív tulajdonsága-
ira, valamint arra, hogy honvédségünk számára kifejezetten 
ezt az ételtípust írják elő. 

Csip-csip csóka, vak varjúcska. Komám asszony kéreti a 
szekerét, nem adhatom oda, tyúkok ülnek rajta.

A körzetünkben csókák csípése, valamint látásában korláto-
zott kiskorú varjak jelenléte is aggodalomra adhat okot. Gyer-
mekünk keresztanyja két lóerős járművéért küldetett, meg 
kell azonban tagadnom a kérését, mivel a közlekedési eszközt 
baromfiak foglalták el. 

Megy a gőzös, megy a gőzös Kanizsára. Kanizsai, ka-
nizsai állomásra. Elől ül a masiniszta, ki a gőzöst, ki a 
gőzöst igazítja. Megy a gőzös, megy a gőzös Kanizsára. 
Kanizsai, kanizsai állomásra. Elől ül a masiniszta, hátul 
meg a krumplifejű palacsinta. 

Közlemény: Hagyományos meghajtással rendelkező nosztal-
giavonat indul Kanizsa városába. Megerősítjük, hogy a vonat 
a kanizsai állomásra megy. A szerelvény elején az irányítási 
funkciókért felelős gépész-menedzser tartózkodik, az utolsó 
kocsiban tartózkodó vonatkísérő viszont egy töltött tésztafé-
leség, amely feje táplálkozásunk legfontosabb gumós gyökér-
növényévé alakult.

Schulcz József via internet

2011. március

forduló    dátum idő hazai csapat - vendég csapat
16 2011.03.05 14:30 Taksony SE - Újhartyán ISE 
17 2011.03.13 14:30 Újhartyán ISE - Nagykáta SE-Káta GSM 
18 2011.03.20 15:00 Tápiómetáll-TSE - Újhartyán ISE 
19 2011.03.27 15:00 Újhartyán ISE - Dömsödi SE 
20 2011.04.03 15:30 Dány KSK - Újhartyán ISE 
21 2011.04.10 15:30 Újhartyán ISE - Bugyi SE 
22 2011.04.16 16:00 Ráckeve VAFC - Újhartyán ISE 
23 2011.04.24 16:00 Újhartyán ISE - Hernád SE 
24 2011.05.01 16:00 Szentmártonkátai SE   - Újhartyán ISE 
25 2011.05.08 16:30 Újhartyán ISE - Alsónémedi SE 
26 2011.05.14 16:30 Sülysáp KSK - Újhartyán ISE 
27 2011.05.22 17:00 Újhartyán ISE - Pereg SE 
28 2011.05.28 17:00 Gyömrői SE - Újhartyán ISE 
29 2011.06.05 17:00 Újhartyán ISE - Gyáli BKSE 
30 2011.06.12 17:00 Autoshop-Kiskunlacháza SE - Újhartyán ISE 
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BÖLLÉR FESZTIVáL 

Ez évben 10. alkalommal rendezték meg a napkori böllér-
versenyt, amely az ország egyik legnagyobb gasztronómi-
ai eseménye.

Hörömpő István szabolcsi kapcsolatai révén, Hornyák 
György pedig szállítójárművével szponzorálta maratoni 
utazásunkat. A disznóvágáshoz elengedhetetlen kami-
onnyi kellékeket Fajth Zoltán Cimet főböllér irányításá-
val gyűjtöttük össze.

Ötórás utazásunk a fagytól deres szállítóbodegás plató-
ján nem nyújtott wellness-körülményeket.

A biztos kihűléstől a fogópálinkában bővelkedő pogy-
gyászunk mentett meg. 

A verseny helyszíne és mérete lenyűgöző.
A hat hektáros területen végelláthatatlan sátortábor-

ban nem voltak ritkák a 100 fős csapatok.
A Röfi-Döfi Sváb-Stáb harmonikával megerősített nó-

tával indul az itt vásárolható mangalicáért, a média egyre 
erősödő érdeklődése mellett.

Aztán a 07:00-kor eldördülő ágyúszóra lázas munkába 
kezdtünk. ámulva csodálták a nálunk még szokványos, ar-
rafelé alig ismert forrázást.

A pucolásunk nemzetközivé vált, hiszen szlovák kollé-
gák önzetlenül megragadták a sikárkefét.

A zord kelet-magyarországi télben gyakran csendültek 
össze a forralt boros bögrék, a fázósak tábortűznél en-
gesztelték ki meggémberedett végtagjaikat.

A Röfi-Döfi Sváb-Stáb szokásához híven vidámsággal is 
készült. ”Dr. Jójárt Benő”, a disznóságok tudományos pro-
fesszora, kitartó tenyésztőmunkájának eredményeként 
megszületett ”Tejci”, a megamangalica. Valójában egy 100 
literes hordóra faragott egy tökéletesen életszerű sertésfe-

jet, agyarakkal, a hátoldalára és a hasa alá pedig a tenyész-
kanoknál elengedhetetlen ivarszervekkel. Azt állítottuk a 
közönségnek, hogy ez a kan tejel. Volt, aki elhitte. Továb-
biakban, aki a sertés bojtos farkát megtekerte, elcsodálko-
zott, ugyanis alul valóban tej csordogált, de az a pohárba 
érve borrá változott. Volt egy infúziós mangalicánk, amely 
a kórházihoz hasonló tápoldatot pálinkává alakította. Óriási 
sikerünk volt.

A megamangalicát megmutattuk a színpadon is nótá-
zás közben. Gigantikus transzparenseinken bemutattuk 
Újhartyánt, cserelátogatások lehetősége is megnyílt szlo-
vákokkal, magyarokkal.

Egész nap tévék, rádiók bombáztak kérdéseikkel. A zsű-
ri mangalicatermékeinket jónak értékelte, és egy hatalmas 
serleget kaptunk a ”Legnépszerűbb csapat” felirattal. ”Ha-
gyományőrzésünkért” különdíjban részesültünk.

Hihetetlen jókedv, vidámság uralt a fesztivált, az embe-
rek táncoltak, mulattak, és találkoztunk szótlan részeggel 
is, aki egy talicskában feküdt. 

olyannyira jól éreztük magunkat, hogy utolsóként 
hagytuk el a helyszínt. Persze ehhez autónknak is volt 
köze, hiszen csak 6 órán át tartó intenzív bikázás ered-
ményeként indult el.

Megköszönjük a Röfi-Döfi Sváb-Stáb valamennyi tagjá-
nak, hogy időt, energiát és pénzt áldozott erre, a feledhe-
tetlen rendezvényre.

Megköszönjük az Önkormányzat támogatását és Fajt 
Norbi étvágygerjesztő savanyúságát.

                                                                              
Surman András

Hartyániak a Napkori Böllérfesztiválon
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