
2015/4

Békés, Áldott Karácsonyt

és Boldog Új Esztendôt kívánunk 

minden kedves olvasónknak!

Újhartyáni Betlehem. Fajth Benô fafaragó mûvész alkotása
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November 21 szombat 13–17:

Adventi koszorú készítés 
a Bagolyfészek Kézmûvesházban 

November 28 szombat 13–17:

Adventi dekoráció készítés a Bagolyfészek 
Kézmûvesházban

November 29 vasárnap 17 óra: 1. Advent 

Nagycsaládosok Újhartyáni Egyesülete adventi 
gyertyagyújtás a Málenykij Robot emlékmûnél 

December 5 szombat 2.  15–19 óra: 2. Advent

1Bagolyfészek Kézmûvesház: 
Helyi kézmûves vásár, tea, forralt bor

Mikulás ünnepe – Gyermekmûsor

December 12 szombat 3. 15–19: 3. Advent

Bagolyfészek Kézmûvesház: 
Helyi kézmûves vásár, tea forralt bor

Hartyáni Sváb Fiatalok Baráti Köre – Betlehemes mûsor

December 19 szombat 8–12: 4. Advent

Bagolyfészek Kézmûvesház: 
Karácsonyi díszek készítése természetes anyagokból

15–19: Helyi kézmûves vásár, tea, forralt bor
Sváb Kemencések - adventi sütés

December 20 vasárnap 14.30:
Karácsonyi koncert helyi és vendégmûvészek közremû-

ködésével az újhartyáni templomban

www.ujhartyan.hu
ujhartyan.svabtajhazak.hu

Karácsonyi ünneplésünk 
az Újhartyáni római

katolikus templomban
Ünnepi miserend

Advent 4. vasárnapja (december 20)
10 óra: Szentmise

Karácsony vigíliája (Ádám-Éva) (dec. 24)
17 óra: Vigíliai szentmise

Karácsony
Éjféli Szentmise (dec. 24.)

10 óra: Ünnepi szentmise (dec. 25)
Karácsony 2. napja – Szent István
10 óra: Ünnepi szentmise (dec. 26)

Szilveszter (december 31.)
17 óra: Hálaadás, szentmise

Újév – kötelezô ünnep (jan.1)
10 óra: Szentmise

Vízkereszt – kötelezô ünnep (január 6 szerda) 
10 óra: Vízszentelés és szentmise

17 óra: Szentmise

Adventi programok

Újhartyánban 2015
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2015. december 3

Tisztelt Újhartyániak!

Hamarosan beköszönt az Új év. Ez alkalmából ezúton
szeretnék a Újhartyáni újságban is Önöknek, családtag-
jaik, szeretteik számára békés, boldog, sikerekben és
egészségben gazdag új esztendôt kívánni!

Az év végén rendszerint visszatekintünk, számot ve-
tünk az elmúlt év történéseivel, de egyúttal terveket is
szövögetünk,célokat állítunk fel a következô esztendôre.

Újhartyán életében mozgalmas volt a 2015. év, telepü-
lésünk tovább fejlôdött, közösségünk sikeresen mûkö-

dött, tovább ápoltuk hagyományainkat és ismét bizonyí-
tottuk magunk és vendégeink, látogatóink számára, hogy
Újhartyán egy élhetô, fiatalos település, értékes múlttal
és optimista jövôvel, ahol jó élni, mert rendezett környe-
zetben, összetartó közösségben harmonikusan élhetnek
családjaink.

A 2016-es év is számos kihívást tartogat településünk
és az egész ország számára. A 2014-2020 EU programo-
zási idôszak elején stratégiai tervezéssel készülünk a kö-
vetkezô hét éves idôszakra a települést érintô legfonto-
sabb fejlesztések tervezésével. Ezek közül is a legfon-
tosabbak: Iskola bôvítése, sportcsarnok létesítése, új, fi-
ataloknak szóló klubház létrehozása, templom elôtti tér
és csomópont átépítése, de terveink között szerepel egy
bölcsôde építése, valamint új polgármesteri hivatal épí-
tése is, melyre megfelelô EU források bevonásával, tá-
mogatás esetén szerencsés esetben 2020-ig sor kerülhet.

Meggyôzôdésem szerint akkor lehet igazán erôs és si-
keres, demokratikus és jól mûködô egy ország, ha az
erôs önkormányzatok alapján nyugszik, akik helyben
minôségi életfeltételeket és színvonalas közszolgáltatá-
sokat biztosítanak lakosaik számára, ahol aktívan mûkö-
dik a civil szféra és a párbeszéd.

Kívánok mindenkinek békés
boldog karácsonyt, eredmények-
ben és egészségben gazdag, bol-
dog új évet, jólétet és boldogulást,
azt, hogy váltsák valóra terveiket.
Minden álmuk teljesüljön, a szere-
tet vegye körül egész életüket.

Schulcz József

polgármester

Kedves Barátaim!

Közeledik az év vége, ilyenkor
mindannyian átgondoljuk az el-
múlt esztendô eseményeit. Váro-

suk egy sikeres évet zárt, a település mûködése és fej-
lesztése az idei évben is biztosított volt. Mint a térség or-
szággyûlési képviselôje bízom abban, hogy a következô
években is folytatni tudjuk a megkezdett munkát. 

Ezekkel a gondolatokkal kívánok a település minden
lakójának áldott, szeretetteljes, szép karácsonyi ünnepe-
ket és békés, eredményekben gazdag új évet. 

Pogácsás Tibor

országgyûlési képviselô – Fidesz

ÚJÉVI KÖSZÖNTÔ
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Újhartyán Város Önkormányzat Képviselôtes-

tülete az elôzô újságban megjelent testületi

ülések óta 3 alkalommal ülésezett, és az alábbi

döntések születtek: 

2015. október 20-án a Képviselô Testület:

– az önkormányzat úgy döntött, hogy a térfigyelô rendszer
beszerzésére, üzembe helyezése tárgyú közbeszerzési eljárás
nyertes ajánlattevôjének a For-Rest Vagyonvédelmi Szolgálta-
tó Kft-t, hirdeti ki és vállalkozói szerzôdést köt bruttó
19.812.000 Ft összegben. 

– az önkormányzat úgy döntött, hogy a Bagolyfészek intéz-
mény beszámolóját az elôterjesztés szerint elfogadja.

– az önkormányzat úgy döntött, hogy megvásárolja  az Új-
hartyán, Hôsök tere 5. sz. alatti ingatlant Polgármesteri Hiva-
tal létesítése céljából.

– az önkormányzat úgy döntött, hogy megvásárolja az Új-
hartyán, Fô u. 33. ingatlant parkoló létesítése céljából, 2016.
márciusi kifizetéssel.

– az önkormányzat úgy döntött, hogy Újhartyán Telepü-
lésszerkezeti Terv (TSZT), Helyi Építési Szabályzat (HÉSZ)
és Szabályozási Terv (SZT) teljeskörû felülvizsgálata és mó-
dosítása, az új településrendezési követelmények szerint, az
OTÉK 2015. január 1-tôl hatályos állapota és a
314/2012.(XI.08) sz. kormányrendelet alapján, a tervhez szük-
séges Környezeti Vizsgálat kidolgozásával a TÉR-T-REND
Kft. ajánlatát fogadja el. A képviselô-testület felhatalmazza a
Területfejlesztési bizottságot, hogy az új rendezési terv módo-
sítással kapcsolatos szükséges döntéseket hozza meg.

– az önkormányzat úgy döntött, hogy a németországi Tapf-
heim városával testvérvárosi szándéknyilatkozatot ír alá. 

– az önkormányzat úgy döntött, hogy a Dunavölgyi Vízgaz-
dálkodási Társulat az U-I. jelû csatorna teljes hosszából az Új-
hartyánra esô 1954 fm csatornának fenntartási munkáit meg-
rendeli 1.504.000 Ft+ÁFA összegért.

– az önkormányzat úgy döntött, hogy a Grassalkovih tér,
valamint a templom elôtti rész kertépítészeti kiviteli tervezé-
sével megbízza a TÁJRAJZ Bt. Buella Mónika kerttervezôt.

– az önkormányzat úgy döntött, hogy az Újhartyáni Temp-
lom felújítására az adott árajánlat alapján a szükséges tanul-
mányok elkészítésére bruttó 3.425.000 Ft támogatást nyújt az
Egyház részére.

– az önkormányzat úgy döntött, hogy az Újhartyáni temp-
lom felújítására adott pályázatíró szerzôdés tervezetet elfogad-
ja, és az egyház helyett megfizeti annak sikerdíját.

– az önkormányzat úgy döntött, hogy az Ország Közepe
Többcélú Kistérségi Társulás részére a hulladékgyûjtô jármû-
vek áfa finanszírozására 271.971 Ft-ot nyújt Újhartyánra esô
részként.

– az önkormányzat úgy döntött, hogy 2015. év Karácsonyá-
ra 450 fôt (70 év feletti nyugdíjasok, önkormányzat nyugdíja-
sai, nagycsaládosok) karácsonyi csomagban részesít., mely
Erzsébet utalvány formájában természetbeni ellátásként nyújt
2000 Ft/csomag.

– az önkormányzat egyetért azzal, hogy 2016. január 1-tôl a

családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatási alapfeladatokat a
jelenlegi formában mûködô társulásban kívánja ellátni.

2015. november 6-án a Képviselô Testület:

– az önkormányzat úgy döntött, hogy az orvosi rendelô, va-
lamint a 2016. évben építendô ifjúsági klub parkolási problé-
májának megoldása végett megvásárolja az Újhartyán Monori
u. 7/b. ingatlant 2016. márciusi kifizetéssel.

2015. november 26-án a Képviselô Testület:

– az önkormányzat korábbi rendezési tervében a körforgal-
mi csomópont Hernád felé esô részét, melyben az önkormány-
zatnak saját tulajdoni része is van,  kijelölte intézményi terü-
letnek.  A képviselô testület úgy döntött, hogy ezen területre
pályázat útján sportcsarnokot épít, és ezért a terület tulajdoni
viszonyait rendezi. Az osztatlan közös tulajdon megszünteté-
se, egy földtulajdonos miatt, közös megegyezéssel nem tud
megszületni, így a területet az önkormányzat kisajátítja azon
mértékig, ami a saját tulajdoni hányada. 

– a képviselô testület elfogadta a 2015. évi belsô ellenôri
beszámolót, és meghatározta a 2016. évi belsô ellenôri felada-
tokat.

– az önkormányzat úgy döntött, hogy a szervezetek részére
adott támogatások elszámolásáról határozatban dönt annak be-
számolási kötelezettségérôl, azaz vagy az adott feladatra ka-
pott támogatás  teljesülését követôen azonnal, vagy aki folya-
matosan kap támogatást negyedévente köteles a pénzügyön el-
számolni a kapott támogatás összegével a nevére kiállított
számlamásolattal.

- az önkormányzat testületi határozatban csatlakozott és ki-
nyilvánította, hogy Pest megye társadalmi-gazdasági fejlôdése
érdekében támogatja Pest megye önálló NUTS 2-es régióvá
válását.

– az önkormányzat úgy döntött, hogy 2015. évre további 3
millió forintos támogatást nyújt mûködés céljára a KyoNewa-
sa-Újhartyán Városi Sportegyesület részére.

– az önkormányzat módosította a helyi adókról szóló rende-
letét az alábbiak szerint:

Az Önkormányzat adómentességet  nyújt azon háziorvos,
védônô (az a vállalkozó, aki/amely – gazdálkodó szervezetként
vagy egyéni vállalkozóként – külön jogszabály alapján házior-
vosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi alapellátási vagy védônôi
tevékenységek végez és nettó árbevételének legalább 80%-a e
tevékenység végzésére vonatkozó, az Országos Egészségbizto-
sítási Pénztárral kötött finanszírozási szerzôdés alapján az
Egészségbiztosítási Alapból származik.) vállalkozó számára,
amelynek a vállalkozási szintû iparûzési adóalapja az adóév-
ben a 20 millió forintot nem haladja meg.

– az önkormányzat megrendeli az épülô Grassalkovich tér-
re Gróf I. Grassalkovich Antal mellszobrát.

– az önkormányzat úgy döntött, hogy Hernád településsel
közösen megterveztetik Újhartyán-Hernád külterületi kerék-
párútját.

Schulcz József

polgármester

BETEKINTÉS A KÉPVISELÔ-TESTÜLET MUNKÁJÁBA
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Közlemény

2015.11.03. hatállyal módosult a Gyermekvár
Óvoda Alapítványának Alapító Okirata!

A szervezet új neve:
Újhartyáni Gyermekvár Alapítvány

Székhelye: 
2367 Újhartyán Béla gödör 3.

Alapítvány képviselôje, a képviselet
terjedelme:

Fajthné Kônig Klára kuratóriumi elnök
képviseleti joga általános önálló

Kuratóriumi tagok:
Heli Istvánné, Gattyánné Petrányi Borbála,

Laczy Eszter
Bankszámlaszáma:

10103829-57463600-01001003 
Budapest Bank

Adószám: 18719284-1-13

Kecskésné Rizmajer Ildikó alapító

ORSZÁG KÖZEPE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI
TÁRSULÁS KEOP-1.1.1/C/13-2013-0028 

– AZ OKÖT HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI 
RENDSZERÉNEK FEJLESZTÉSE 

ESZKÖZBESZERZÉSEKKEL CÍMÛ PROJEKT 
MEGVALÓSÍTÁS ALATT

A HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI 
RENDSZER FEJLESZTÉSE

A Társulás által képviselt 10 településre kiterjedô,
megközelítôleg 44 ezer lakos hulladékgazdálkodási
rendszerének fejlesztését tûzték ki, melyet eszközbe-
szerzésekkel kívánnak hatékonyabbá és fenntarthatób-
bá tenni az Európai Unió és a hazai költségvetés által
biztosított 695,89 millió forint támogatásával.

A projekt célkitûzése a szelektív hulladékgyûjtés ha-
tékonyabbá tétele, valamint az ehhez kapcsolódó inf-
rastrukturális háttér megteremtése.

A fejlesztés eredményeként beszerzésre kerül egy, a
házhoz menô szelektív gyûjtéshez szükséges 16 köb-
méteres gyûjtôjármû és egy daruval ellátott konténeres
gyûjtôjármû. A lakosságnál illetve az intézményeknél a
papír-, fém-, mûanyaghulladékok szelektív gyûjtésére
13 500 db 120 literes gyûjtôedény kerül kiosztásra.

A szelektíven begyûjtött papír-, kompozit-, fém- és
mûanyaghulladékok újrahasznosításának elôkészítése
érdekében egy mobilizálható válogatósor kerül kialakí-
tásra a Dabasi Regionális Hulladékkezelô Központban.

Ugyanitt egy 20 lábas konténer elhelyezése történik
meg, mellyel egy újrahasználati központot hoznak létre
a még használható állapotú ruhanemû, bútor és elektro-
nikai berendezések hulladékká válásának megelôzése
céljából. A megelôzési tevékenységeket 5000 db házi
komposztáló edény beszerzése egészíti ki.

A vegyes hulladékok gyûjtésének hatékonyságát két
tömörítôlapos gyûjtôjármûvel, egy kétkaros konténeres
gyûjtôjármûvel és egy pótkocsival biztosítják.

A lerakó mûködtetésének költséghatékonyságát egy
korszerû kompaktor – hulladék tömörítô eszköz – be-
szerzésével kívánják növelni. A rakodási feladatok ellá-
tását új rakodógép beszerzésével biztosítják.

A hulladékgyûjtés és –kezelés korszerû informatikai
hátterét a rendszer fejlesztésével és gyûjtôjárat-optima-
lizálással kívánják biztosítani.

A hulladékkeletkezés megelôzése, valamint a szelek-
tív hulladékgyûjtés tudatosítása érdekében a projekt ke-
retében átfogó ismeretterjesztô, tudatformáló kampány
zajlik a lakosság körében.

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében való-
sul meg.  

GFG.

Újhartyán Város Önkormányzata közbeszerzési el-

járás kiírását követôen megbízta a For Rest Kft.

(1164 Budapest, Ostorhegy u. 31.) vállalkozót Tér-

figyelô kamera rendszer beszerzésére és kiépítésé-

re a település 16 pontján. 

A térfigyelô kamerák közbiztonsági feladatokat látnak el,
ezért rendkívül magasak a velük szemben támasztott üzembiz-
tonsági követelmények.

A fix kamerák felbontása 3 megapixeles (20*1536p), míg a
forgó PTZ kamerák felbontása FULL HD (1920*1080p). A
kamerák által felvett és a rendszerben rögzített felvételeken
látható jármûvek, személyek, történések felismerhetôek, azo-
nosíthatóak, bizonyítékként felhasználhatóak. A felvételekbe
munkájuk kapcsán közterület felügyelôk és a rendôrség mun-
katársai nézhetnek bele, szerezhetnek onnan információkat.

A kamerákat villanyoszlopokra szerelik fel, a rögzített fel-
vételek rádiós átjátszók útján kerülnek a központba, mely a
körzeti megbízott irodájában lesz elhelyezve. 

A Térfigyelô kamera rendszer kiépítése terveink szerint még
ez évben megtörténik, már csak az ELMÛ hozzájárulása szük-
séges ahhoz, hogy a kivitelezés kezdetét vegye.

Ez a beruházás nagy mértékben hozzájárul majd a települé-
sünkön lakók biztonságérzetének a növeléséhez.

B.Á.
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SAJTÓKÖZLEMÉNY
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Rendôrségi felhívás!
A Dabasi Rendôrkapitányság az elmúlt évek tapasztalatai-

ra, valamint a szomszédos rendôrkapitányságok illetékességi
területein történt bûncselekményre hivatkozva felhívja a la-
kosság figyelmét a következôkre:

Közelegnek az év végi ünnepek, amelyeknek nemkívána-
tos velejárói a bevásárlásokhoz kapcsolódó lopások, gépko-
csi-feltörések. Az ajándékok vásárlása során elôfordulhat,
hogy az elôzô üzletben beszerzett értékeket a gépkocsi utas-
terében látható módon, vagy a csomagtartóban hagyják a kö-
vetkezô vásárlás idejére. Az erre szakosodott bûnözôk ilyen-
kor az áruházak parkolójába érkezô gépkocsit kifigyelik,
megvárják amíg eltávoznak az utasai, aztán akár erôszakos,
vagy más módszerrel a gépkocsit kinyitják, és az ajándéko-
kat eltulajdonítják. Az ilyen eseteket megelôzésére semmi
esetben se hagyjunk az utastérben táskát, ruházatot, csoma-
got – ha pedig ez elkerülhetetlen, akkor gondoskodjunk a
gépkocsi ôrzésérôl! A gépkocsiból történô lopásokhoz kap-
csolódik, hogy az Ünnepek forgatagában az ember annyira
elgondolkodik, hogy a bevásárlókocsiból való bepakolás
közben a csomagtartót nyitva hagyva elôre lép az utastérhez
– például a gyermekülésben ülô gyermekét ellátni – és min-
deközben a szemfüles tolvajok a nyitva hagyott csomagtartó-
ból ellopja az általunk megvásárolt termékeket, vagy a bevá-
sárlókosárban maradt tárgyakat eltulajdonítja. Tipikus eset
még sajnos, hogy a gépjármû anyós ülésére bedobjuk táskán-
kat azért, hogy ne kelljen rá figyelni a csomagtartóba való
bepakolás közben – ez egy jó gondolat! -, el kezdünk pakolni
a csomagtartóba, de eközben nem figyeljük a lezáratlan utas-
teret, ahonnan egy szempillantás alatt, minden hang nélkül
kiveszik a táskánkat, értéktárgyainkat. Szenteljünk tehát 10-
15 másodpercet és figyelmet arra, hogy mielôtt ellépünk a
csomagtartótól, azt lezárjuk, illetve táskánkat látóterünkbe
hagyjuk, higgyék el, megéri! 

A fûtési szezon beköszöntével megjelennek az alkalmi fa-
árusok, aki a hivatalos árnál jóval olcsóbban kínálják a tûzi-
fát. Vásárok, piacok környékén leszólítják az idôs embereket,
vagy házról házra járva keresik a vásárlókat. Az ilyen alkal-
mi faárusok kivétel nélkül csalásra szakosodnak, céljuk az
idôs emberek megtévesztése és becsapása oly módon, hogy
elôre elkérik a vételárat, majd csak a kialkudott mennyiség
töredékét szállítják le. Így a végén az olcsóbb fa a hivatalos
ár sokszorosába kerül. Csak hivatalos helyrôl vásároljunk tü-
zelôt!

Ugyancsak az ünnepi ajándékozásra hivatkozva termékbe-
mutatók szervezésével célozhatják meg az idôs embereket,
ahol nyájas, megnyerô módszerrel, felhasználva a pszicholó-
giai tényezôket sok esetben értéktelen, silány minôségû áru-
kat adnak el horribilis áron. Kerüljük el a termékbemutató-
kat, idôs hozzátartozóinkat, ismerôseinket figyelmeztessük
erre a veszélyre!

A korai sötétedés miatt az utcán járó bûnözô a sötét, kivi-
lágítatlan házak, ablakok alapján kikövetkeztetheti, hogy a
tulajdonos nincs otthon. Célszerû egy-egy világítótestet be-
kapcsolva hagyni a szobában, de nagyon jó szolgálatot tesz
ilyenkor egy mechanikus idôzítô-szerkezettel ellátott duga-
szaljzatba helyezett kis éjjeli lámpa. Az ilyen idôzítôkapcso-

ló az elektronikai boltokban
beszerezhetô 1000 Ft ár
alatt. Kis befektetéssel nö-
velhetjük a lakásunk bizton-
ságát.  Semmiképpen se le-
gyünk a „csak a boltba ugrok
el, két perc…” gyakorlói.
Pontosan kifejtve ha elhagy-
juk otthonunkat úgy, hogy senki nem marad  otthon – ha csak
két percre is – ugyanolyan gondosan zárjuk be ajtónkat és
csukjuk be kapunkat, mintha több órára mennénk el! Tudják,
nagyon is igaz a mondás, mely szerint „alkalom szüli a tol-
vajt…”

Ezúton is felhívjuk az idôskorúak figyelmét egy újfajta
bûnelkövetési módszerre: többnyire az éjszakai órákban tör-
ténik, hogy a kiszemelt áldozatot telefonon felhívják úgy,
hogy magukat unokának, közeli hozzátartozónak kiadva, ál-
talában vagy balesetre, vagy egyéb más rendkívüli esemény-
re hivatkozva azonnali segítségként pénzt kérnek. A telefo-
nos beszélgetés során megbeszélik az áldozattal, hogy az
„unoka, hozzátartozó, stb.” ismerôse fog oda menni a pén-
zért, akinek kérik, hogy az áldozat adja át a pénzt. Rövidesen
meg is jelenik az idôs ember lakásán az „ismerôs”, aki be-
szédben elegyedve az áldozattal átveszi a kért összeget.  

Kérjük, hogy soha ne adjon át idegennek pénzt, ha ilyen
telefonhívást kap, azonnal hívja a 112-es telefonszámon a
rendôrséget, és kérjen segítséget! 

Tisztelettel felhívjuk figyelmüket, hogy 2012-ben indult
útjára a Látni és látszani nevet viselô országos baleset-me-
gelôzési kampány. Az akció idén is folytatódik. Az Országos
Rendôr-fôkapitányság és az Országos Baleset-megelôzési
Bizottság újra felkészülési idôszakot hirdet a fokozott világí-
tás-ellenôrzés elôtt. 2015. október 1. és december 10. között
mindenkinek lehetôsége van betérni egy, az akcióban részt
vevô szervizbe, ahol díjmentesen átvizsgálják a jármû világí-
tástechnikai berendezéseit. Az akció részeként térítésmente-
sen ellenôriztetheti látását a kezdeményezéshez csatlakozott
optikákban.

A „Látni és látszani” kampányban részt vevô autósok iga-
zolólapot kapnak a regisztrált szervizektôl, amelyet az iga-
zoltató rendôrnek kell bemutatni az ellenôrzés során. A
rendôrségi közúti gépjármûvilágítás-ellenôrzésnél könnyített
lehet az eljárás, amennyiben az autós az elôzetes átvizsgálást
igazoló lapját bemutatja.

A tél közeledtével kiemelten fontos a látás és a láthatóság
kérdése, ugyanis jelentôsen romlanak a látási viszonyok és
hosszabb a sötétedés utáni idôszak is. Így minden autós saját
érdeke is, hogy átvizsgáltassa gépjármûvét és ellenôriztesse
látását. Ehhez pedig egy díjmentes akciónál jobb alkalmat
keresve sem talál! Szerviz- és optikuskeresônk segítségével
könnyedén megtalálja az Ön lakhelyéhez legközelebb esô re-
gisztrált partnerünket a www.latnieslatszani.hu weboldalon!
Éljenek a lehetôséggel!

Felkészülési szakasz kezdete: 2015. október 1.

Ellenôrzési szakasz kezdete: 2015. november 11.

Ellenôrzési szakasz vége: 2015. december 10.
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PSZICHIÁTRIAI SZEREK VISELKEDÉSI PROBLÉMÁKRA?
Ha gyermeke “tanulási problémára” vagy “viselkedési rendellenesség”
miatt pszichiátriai szereket szed, és úgy érzi, hogy a gyermek állapota

semmit sem változott vagy rosszabbodott emiatt, keresse az 
Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítványt. Az alapítványtól

ingyenes tájékoztató kiadvány is kérhetô a hiperaktivitás témájában.
Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182.

Telefon: 06 (1) 342-6355, 06-70-330-5384
E-mail: info@cchr.hu – Weboldal: www.emberijogok.hu

Minden információt bizalmasan kezelünk!

Megújult a Rozmaring Idôsek Napközi Otthona
Emlékeznek még, amikor pár évvel ezelôtt a Rozmaring Idôsek otthonának megnyitásáról számoltunk be? Bár a helyszín meg-
újult, a lelkesedés az óta is töretlen.  A Rozmaring Idôsek Otthonával ötödik éve nyújtunk napi elfoglaltságot az idôseknek.  A
csapat folyamatosan bôvül, közel fél éve pedig új helyre, a Szivárvány bolt mellé, a „Sik házba” költöztünk. Hétfônként Majer
Erzsi néni megható, vicces történetekkel szórakoztat  minket, amit ezúton is köszönünk. A tagok névnapjai pedig rendszeres ün-
neplésre adnak nekünk okot, mely nem ritkán zenészek kíséretével zajlik, Fail Misi bácsi, Dondi úr, és Hanusch Róbert is tiszte-
letét tették már nálunk.  A nevezetes születésnapokat is megtartjuk, legutóbb Reisné Rézi néni 85. születésnapját ünnepeltük.
Azért szürkébb hétköznapokon sem unatkozunk, tartalmas beszélgetésekkel, felolvasásokkal, társasjátékkal és egy kis teával üt-
jük el az idôt. Továbbra is sok szeretettel várunk minden kedves érdeklôdôt!

Kaldenecker Katalin
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Kedves Olvasók!
Ezúton szeretném bemutatni az Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola új pedagógusait, akik
a 2015/2016. tanévben kezdték meg nálunk nevelô-oktató munkájukat.
Kérem, fogadják ôket ugyanolyan szeretettel, és bizalommal, mint a sok éve tanító kollégákat!
Remélem, rövid bemutatkozó írásaik által közelebb kerülnek majd Önökhöz, és jobban megismerik
célkitûzéseiket, törekvéseiket!

Sósné Lauter Adrien Intézményvezetô

KLAUZNÉ KERESZTES ÁGOTA vagyok.
Édesapám újhartyáni születé-

sû, így rokonságunk egy része it-
teni.

Édesanyám 30 éven keresztül
dolgozott Újhartyánban, ezért
sok jó ismerôsünk van itt.

Férjem Klauz Dénes általános
iskolai tanár.

Nagyobbik lányunk az Örké-
nyi Takarékszövetkezet Újhar-
tyáni Kirendeltségének dolgozó-
ja.

Kisebbik lányunk pedig az Új-
hartyáni Német Nemzetiségi Ál-
talános Iskola 6. osztályos tanu-
lója.

Kakucson lakunk, ahol szabadidômben rendszeresen és
nagy örömmel a Bárdos Lajos Kamarakórusban énekelek.

Gimnáziumba Dabasra jártam, majd a Zsámbéki Tanító-
képzô Fôiskola nappali tagozatán szereztem diplomát, rajz-és
vizuális nevelés szakon.

26 évig voltam a Kakucsi Általános Iskola pedagógusa.
Ez idô alatt rengeteg továbbképzésen vettem részt, jogo-

sultságot szereztem többek között erkölcstan oktatására is.
Elsôsorban osztályfônök, tanító voltam, valamennyi tantár-

gyat tanítottam az alsó tagozat valamennyi osztályában, de
van szakmai tapasztalatom napközis csoport vezetésébôl és
felsô tagozatosok tanításából is.

Sokat tettem a tanulók fejlesztéséért és a tehetségük kibon-
takoztatásáért.

Tanítványaimmal sok szép eredményt értünk el az iskolai,
kistérségi, megyei és országos versenyeken is.

Vallom, hogy a nevelés folyamatában a pedagógiai fe-
lelôsség, tudatosság, alapfeltétel, de a magas fokú hivatástu-
dat, a gyermekek feltétel nélküli szeretete elengedhetetlen.

Pedagógiai hitvallásomat legjobban Nagy László szavai fe-
jezik ki: „Hirdetjük, hogy szeresd és ismerd meg a gyermeket.
Ismerd meg, hogy igazabban szerethessed, hogy mélyebben
védelmezhessed, s jobban nevelhessed!”

Szeptember óta tanítok Újhartyánon rajzot, technikát, er-
kölcstant és van egy napközis csoportom.

Az iskola napközis munkaközösségének vezetôje vagyok.
Nagy örömmel, lelkesedéssel jöttem ide és nagyon jól ér-

zem itt magam.
A jövôben eddigi tapasztalataimat kamatoztatva, munkám-

mal az Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola sike-
reihez szeretnék hozzájárulni.

STÉGNER-MÉNICH
ÉVA alsó tagozatos pedagó-
gus vagyok. Férjezett, egy
kisgyermek édesanyja.

Általános iskolás tanulmá-
nyaimat a helyi Újhartyáni
Német Nemzetiségi Általános
Iskolában végeztem el. Ezek-
ben az években életem döntô
részévé vált a kézilabda. 8.
osztályos koromtól az FTC
nôi serdülô csapat tagja vol-
tam, ezek után egyenes út ve-
zetett a Telepy Károly Gim-
názium sporttagozatos osztá-
lyába, 17 éves koromig
aktívan sportoltam, de a sport

iránti szeretetem máig elkísért.
A Kecskeméti Tanítóképzô Fôiskolán szereztem tanítói dip-

lomát, természetesen testnevelés-mûveltség területen. 2009-
tôl kisfiam szülketéséig az Újhartyáni Német Nemzetiségi Ál-
talános Iskolában tanítottam napközis nevelôként, valamint
osztálytanítóként. Ezúton is köszönöm a bizalmat az akkori
igazgatónak, Majer Györgynek. Nagyszerû érzés volt együtt
dolgozni az egykori nagyra becsült tanítóimmal, tanáraimmal.
Segítettek beilleszkedni, napi szinten elláttak szakmai taná-
csokkal.

2015 szeptemberében a GYES-rôl visszatérve sikerült
gyorsan beilleszkednem és felvennem az iskolai élet lüktetô
ritmsát. A 2.b osztályos tanítóval, Margó nénivel sikeresen
tudunk együttmûködni, a napi feladatokat, problémákat
rendszeresen megvitatjuk. Napközis nevelôként nincs
egyszerû dolga a pedagógusnak, hiszen a gyerekek délutánra
elfáradnak, a koncentrációjuk csökken, a figyelmük más felé
terelôdik, a házi feladat pedg megírásra vár. A
pedagógusokkal, gyermekekkel, szülôkkel jó a kapcsolatom.
Szeretem a munkámat, jól érzem magam.

Pedagógiai hitvallásomnak tartom a gyermekközpontúsá-
got, az érzelmi biztonságot és a szeretetnyújtást. Hiszem,
hogy a személyiségfejlesztés az egyéni képességek kibonta-
koztatásával a napi tevékenységekben, elsôsorban a mozgás
és a játék során valósul meg.

A napköziben szeretném a gyermekek számára biztosítani a
nyugodt tanulás és a szabadidô változatos eltöltésének feltéte-
leit. Az otthonos légkört, hogy a tanulók szívesen és jókedvvel
töltsék idejüket délután is az iskola falai között. Igyekszem a
dicsérô pedagógiát szem elôtt tartva nevelni a gyerekeket.

Bízom abban, hogy munkámmal hozzájárulhatok az intéz-
mény korábbi sikereihez, öregbíthetem hírnevét.

Továbbtanulási céljaim között szerepel az iskola fô profiljá-
nak megfelelôen a német nemzetiségi tanítói szakképesítés
megszerzése.

Végül egy idézettel köszönöm a bemutatkozás lehetôségét:
„Ninc hatalmasabb erô, mint a tudás; a tudással felfegyverzett
ember legyôzhetetlen.” (Gorkij)
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HERCZEG KATALIN vagyok, 26 éves. Újhartyánon ne-
velkedtem, azonban már 2.5 éve Dabason lakom. Az általános
iskola után a pesterzsébeti Kossuth Lajos Gimnáziumban
folytattam a tanulmányaimat. Az érettségit követôen az Álta-

lános Vállalkozási Fôiskola
nemzetközi tanulmányok sza-
kot választottam, ahol 2013-
ban, mint nemzetközi kapcso-
latok szakértô végeztem. A
fôiskola után dolgozni kezd-
tem egy multinacionális cég-
nél, ahol sok tapasztalatot
gyûjtöttem. Közben rájöttem
arra, hogy ez a világ nem ne-
kem való. Végig kellett gon-
dolnom azt is, mit is csinál-
nék szívesen. Mindig szeret-
tem gyerekekkel foglalkozni;
már gimnazistaként is tanítot-

tam egy rövidebb ideig néptáncot az újhartyáni általános isko-
lában. Mindemellett a családom is hatással volt rám, ahol már
szinte „hagyománnyá” vált a tanítás. A gyerekek mellett a né-
met nyelv szeretete is ösztönzött arra, hogy jelentkezzek a ba-
jai Eötvös József Fôiskola, német nemzetiségi tanítói szakára.
Július 1-je óta az Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Is-
kola pedagógiai asszisztenseként dolgozom. Igaz, hogy még
nem tanítok, de szerencsésnek érzem magam, mivel a fôisko-
lai elméleti oktatás mellett már a gyakorlatban is sok mindent
elsajátíthatok.

TÓTH FEKETE ILDIKÓ
vagyok. Budapesten végez-
tem a fôiskolát, diploma
megszerzése után több in-
tézményben is dolgoztam a
fôvárosban. Különbözô ko-
rú gyerekeket tanítottam
más tantárgyak mellett a né-
met nyelvre is. Egészen ki-
csiktôl kezdve általános is-
kola felsô tagozatig. 2012-
ben kezdtem tanítani egy
budapesti német nemzetisé-
gi általános iskolában. Pozi-
tív élmény volt számomra, hogy ez az iskolatípus milyen hatá-
sos a nyelvtanulás terén. Mindig tudtam, hogy tanítani szeret-
nék, hogy az iskolai légkör a nekem való közeg, de a nemzeti-
ségi oktatás döbbentett rá igazán, hogy a nyelvtanítás egy
gyönyörû, örömteli feladat. Tele élettel, tele aktivitással, a fel-
fedezés, az új ismeretek megszerzésének örömével. Nagy lel-
kesedéssel vetettem bele magam a feladatba.

Mikor megszületett a kislányom, akkor döntöttünk úgy a
férjemmel, hogy elköltözünk a fôvárosból. Nyugalmat, teret
szerettünk volna. Inárcsra esett a választás, és nagyon örültem
neki, hogy az Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Isko-
lában lehetôséget kaptam, mint német tanító. 

Tanítóként sikerült megtalálnom azt a munkát, amiben jól
érzem magam, nagyon örülök neki, hogy gyerekekkel dolgo-
zom. Pedagógiai munkám során fontosnak tartom, hogy a
gyerekek megfelelô tárgyi tudás megszerzése mellett elsajátít-
sák az alapvetô erkölcsi mintákat. Fontosnak tartom a komoly,
fegyelmezett, céltudatos munkát, amely teret enged a gyere-
kek egyéni képességeinek kibontakoztatásának. Arra törek-
szem, hogy a tanítási órák alatt a jól megszervezett, egymás
segítésén alapuló munkáé legyen a fôszerep, teret engedve a
játéknak, a felfedezés örömének.

Létrejött az 
„Újhartyáni Iskoláért” Alapítvány

Tájékoztatom a kedves Olvasókat, hogy 2015.10.14.
napjával bejegyzésre került az „Újhartyáni Iskoláért” Ala-
pítvány, amely célja szerint iskolánk diákjait hivatott tá-
mogatni. Az Alapítvány szeretne hozzájárulni a tanulók
kulturális, sport és szabadidôs tevékenységéhez, táboroz-
tatásukhoz, valamint anyagi támogatást kíván nyújtani az
iskola eszközállományának fejlesztéséhez, a környezet
szépítéséhez, különbözô projektek megvalósításához.

Az Alapítvány természetbeni és pénzbeli adományok-
kal egyaránt támogatható, amelyhez a szükséges adato-
kat, illetve minden egyéb információt megtalálnak az
Alapítvány saját honlapján, a www.iskolaert.hu oldalon.

Dr. Tóth Edina

A Kuratórium elnöke

(Tel.: 06-70/323-83-87, drtothedi@gmail.com) 

BAMBUK LÁSZLÓ vagyok, újhartyáni lakos, nôs, három
gyerekes apa. Szeptembertôl igazgatóhelyettesként és infor-
matika tanárként dolgozok az iskolában. Magyar szakos tanári
diplomával kezdtem
munkámat egy sportta-
gozatos gimnáziumban,
majd évekig informati-
kát tanítottam a dabasi
szakképzô iskolában.
Rövid ideig dolgoztam
a KLIK Pest megyei
irodájában pályázati re-
ferensként.

Nagyon örülök, hogy
Újhartyánba kerültem
és részt vehetek az is-
kola vezetésében. Egy-
részt régóta foglalkoz-
tat a tanügyigazgatás,
ehhez kapcsolódóan az
informatikai eszköz-
készlet felhasználása az
adminisztrációs felada-
tokban, másrészt nagyon fontosnak tartom a tanulást, az élet-
hosszig tartó tanulást és a jobbaktól való tanulást. Célom hogy
a tanügyigazgatás feladataiban a legnagyobb mértékben ki-
használjuk a digitális technika lehetôségeit. Nagyon értékes-
nek tartom az iskola pedagógiai munkáját és szeretném, ha az
itt meglévô eredményeinket meg tudnánk osztani más szerve-
zettekkel, akár más korosztályokkal, akár nemzetközi vi-
szonylatban is, illetve továbbfejleszteni eredményeinket má-
soktól tanulva.

Az iskolában elvégzendô feladatom sokrétû, a pedagógiai
munka irányításának támogatása mellett az üzemeltetéssel
kapcsolatos feladatok intézése, a fejlesztések tervezése, doku-
mentumaink és kommunikációs csatornáink kezelése. Korábbi
munkáim során több pályázatban is részt vettem, így továbbra
is foglalkozom pályázatírással az iskolában is. Informatikai
végzettségemnek köszönhetôen érzékeny vagyok a digitális
technika, a digitális csúcstechnika felhasználásában az oktató
munka során, a technika kihasználásának mértékét szeretném
növelni az iskolai élet minden területén.
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Márton-nap

A mai Szombathely környékén született szerény IV.
századi püspökrôl sokféle megemlékezést tartottak és
tartanak manapság is szerte Európában. November 11-én
az Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola diák-
jai is lámpás felvonulással emlékeztek Szent Mártonra.
A gyerekek mindig örömmel várják ezt a vidám ünnepet,
amely egyben a tél kezdetét is jelenti. Az idei évben
Herczeg Jánosné Kati néni és Majer Gyuri bácsi szerve-
zésében új útvonalon – Római Katolikus templomunkat
és a Grassalkovich teret megkerülve – csodálhatták meg
a jelenlévôk tanulóink felvonulását, akik a lóháton ülô
Szent Mártont követték. Elôtte az iskola udvarán rövid
mûsort tekinthettünk meg, melynek keretében az alsósok
és ötödikes diákjaink német dalokkal örvendeztették
meg a közönséget. 

A délutánt libalakoma zárta, hisz a mondás szerint:
„Aki Márton napon libát nem eszik, az egész évben éhe-
zik.”

Adventi ünnepkör

A karácsony elôtti idôszakot igyekszünk különbözô
programokkal gazdagabbá tenni a gyerekek számára.
November 27-tôl kezdôdôen minden pénteken Adventi
gyertyagyújtásra készül az iskola alsó és felsô tagozata,
ennek keretén belül a 2., 3., és 5. osztályok  egy negyed
órás német nyelvû, illetve – az idei tanév újdonságaként
– angol nyelvû mûsorral idézik az ünnep hangulatát. De-

cember 7-én az alsós munkaközösség
szervezésében megérkezik a Mikulás. A
nagyobbak legalább olyan izgalommal
várják, mint a kisebbek. Iskolánkban min-
den évben Luca-napi színes programokra
invitálják alsós diákjainkat tanítóik. Ezen
a napon „lucabúzát” ültetnek a gyerekek,
elvetik saját búzaszemeiket egy kis pohár-
ba, s izgatottan várják, vajon kibújnak- e
karácsonyig a zöld levelek? Bízom benne,
hogy változatos programjaink rámutatnak
az adventi idôszak lényegére, ráhangolnak
bennünket a Karácsony megünneplésére.

Sósné Lauter Adrien

Intézményvezetô

Ünnepi hangulatban az 
Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola…

Mikulás a Gyermekvár óvoda „Bagoly” csoportjával 2015. dec. 4. 

(fotó: Fajth Erika)
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Szent Borbála templomunk 
felújításának lehetôségei

Újhartyán Város Önkormányzata az Újhartyáni Római Ka-
tolikus Egyházközséggel közösen tervezi a Szent Borbála
Templom belsô felújítását. Az Egyházi, Nemzetiségi és Civil
Társadalmi Kapcsolatokért Felelôs Államtitkársághoz az Em-
beri Erôforrás Támogatáskezelô Egyházi és Nemzetiségi Tá-
mogatások Osztálya által kiírt 

„EGYH-EOR-16 Egyházi épített örökség védelme és
egyéb beruházások”

címû egyházi célú pályázaton a „Szent Borbála” Római
Katolikus Templom elektromos hálózatának cseréje és
belsô felújítása címû projekttel veszünk részt, maximálisan
elnyerhetô összeg 35 millió Ft. A pályázaton csak a váci me-
gyéspüspök Dr. Beer Miklós ajánlásával, támogatásával indul-
hatott az Újhartyáni „Szent Borbála” Római Katolikus Temp-
lom, melyet megkaptunk.

A felújítás megkezdése elôtt a Templomban szondázó fal-
festés kutatást végzett Springer Ferenc okl. festô-restaurátor
mûvész. A falkutatás dokumentációját és az Építéstörténeti

dokumentációt, értékleltárt
megküldjük a Pest Megyei
Kormányhivatal Érdi Járási
Hivatal Mûemléki fel-
ügyelôjének, aki döntést hoz
arról, hogy a barokk temp-
lom belsô felújítása hogyan
történhet, az 1964 elôtti ál-
lapotot , avagy a Takács Ist-
ván / aki a jelenleg látható
freskókat is festette / festése
elôtti ,állapotot kell helyre
állítani. A pályázatot a kiíró
még ez év decemberben el-
bírálja.

A festés elôtt a Templom
teljes elektromos rendszerét
át kell alakítani, ide értve a
biztosíték táblát, a kapcsoló-
szekrényt, a teljes vezeték-
rendszer falban történô cse-
réjét is, az elektromos fûtés
esetleges megvalósítását a
szentélyben, a templomtér
világítását, a riasztórend-
szert illetve a hangosítást.
Ezen munkálatok elvégzését
kötôen kerül sor a templom
falfelületeinek restaurálásá-
ra illetve rekonstrukciójára.

Idôközben Újhartyán Vá-
ros Önkormányzata - termé-
szetesen Orosz János plébá-
nos úr jóváhagyásával - he-
lyi vállalkozót foglalkoztat-
va hozzálátott a Templom
elôtti növényzet cseréjéhez.
A következô évben a Gras-
salkovich tér kibôvítése
kapcsán új arculatot kap itt
is a közterület.

Balogh Ágnes 

„MÁLENYKIJ ROBOT”
Emlékezés az Újhartyánról elhurcolt 

személyekrôl, családokról

2015. január 13-án volt 70 éve, hogy a ceglédberceli vasú-
tállomáson bevagonírozták az újhartyáni Málenykij Robotra
(„kicsi munkára”) elhurcoltakat és útnak indították ôket Uk-
rajnába. Mégis, az újhartyániak hosszú évek óta november 5-
én mondatnak szentmisét az elhurcoltak emlékére. Ugyanis ez
az a nap – november 5-e -, amikor öt nehéz év után a még élet-
ben maradtak, a „hartyáni ukrajnások” leszálltak a pilisi vasú-
tállomáson, és elindultak a rég nem látott otthonuk felé. Man-
gerné, Bözsi néni
így emlékezett:
„… hírt adtunk,
hogy érkezünk,
mikor a teherautók
a falu széléhez ér-
tek, fekete volt az
út a néptôl. Min-
denki várta az
„ukrajnaiakat”.

A Német Nem-
zetiségi Önkor-
mányzat és az Iro-
dalmi Kör is ezért
tartotta ezen a na-
pon – november 5-
én – emlékezô
mûsorát. A szent-
mise után gyertyát
gyújtottunk a ha-
lottak emlékére és
meghal lgat tunk
egy verset: Idegen
sír címmel. Majd a
Könyvtárban foly-
tatódott a mûsor.
Elôször dr. Szabó
József hadtörté-
nész beszélt a má-
lenykij robot törté-
nelmi hátterérôl –
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Újhartyán Város Önkormányzata és Dabas Város Önkor-
mányzata közös beruházás keretében a Dabasi-szôlôk és Új-
hartyán között húzódó Kesepereg dûlô (Dabasi oldalról Árpád
utca) javítását 1320 m hosszúságban, 4,5 m szélességben a
Darus Fuvar Kft-vel megcsináltatta. A szilárd burkolatú út át-
adására 2015. november 12-én csütörtökön 11.00 órakor ke-
rült sor.

Dabasi-szôlôk településrész képviselôjeként Feldman Lász-
ló köszöntötte a megjelenteket, kiemelte, hogy ez a közös be-
ruházás milyen pozitív változást jelent a környéken élôk szá-
mára. 

„Vannak határok, amelyek nem elválasztanak, hanem
összekötnek bennünket” – ezzel a gondolattal köszöntötte
Schulcz József polgármester úr a megjelenteket. Hangsúlyoz-

ta, hogy a családi és baráti kapcsolatok hálója kell, hogy a tér-
ség települései közötti kapcsolatokban is megjelenjen és az
Árpád utcai fejlesztéshez hasonló kezdeményezésekben öltsön
testet.

A térségi települések összefogásának erejét és jelentôségét
hangsúlyozta Kôszegi Zoltán, Dabas város polgármestere is,
aki elmondta, hogy az Árpád utcai fejlesztéssel párhuzamosan
elkezdôdött a Dabast Újhartyánnal összekötô kerékpárút ter-
vezése, melyet szintén közösen kíván megvalósítani a két Ön-
kormányzat. Kiemelte, hogy az új, jó minôségû útburkolat ki-
alakításával gyorsabban és biztonságosabban megközelíthetô
ez a településrész. Megszûnt Dabasi-szôlôk zsáktelepülés jel-
lege, amely az itt élôk mindennapjaiban jelentôs változást
eredményez.

Vannak határok, amik összekötnek bennünket

képekkel illusztrálva. Majd Szebeni Ilona könyvének sorait
szólaltattuk meg, aki összegyûjtötte és könyvben kiadatta az
elhurcoltak emlékezéseit, köztük az újhartyániékat is. Az Iro-
dalmi Kör tagjai ezekbôl olvastak fel részleteket, a kint íródott
verseket szavaltuk. Mûsorunkban elhangzott a Bányász Him-
nusz, melyet még ma is játszanak, ha „ukrajnást” temetnek.
Két szomorú ének is felcsendült: Kivittek az ukrajnai bányába
és a Csendes alkony száll a földre.

Emlékezô mûsorunk célja, a megbecsülés és tiszteletadás
az elhunytaknak és a még négy élô „ukrajnásnak”.

Nyíry Tiborné
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Egyesületünk, a Hartyáni Sváb Fiatalok Baráti Köre
2014 óta aktívan részt vesz a Magyarországi Német Fiatalok
Közösségének (MNFK/GJU) munkájában. Az idei évben ba-
ráti körünk két tagja Klemencz Balázs és jómagam részesül-
tünk abban a megtiszteltetésben, hogy képviselhettük a ma-
gyarországi német fiatalságot a JEV (Jugend Europäischer
Volksgruppen – Európai Népcsoportok Ifjúsága) ôszi sze-
mináriumán.

Reméljük, hogy ifjúsági tevékenységünkkel, különbözô
programok lebonyolításával, mint például a 2015-ös GJU éves
közgyûlés, vagy a magyarországi németség különbözô ren-
dezvényein való részvételünkkel rászolgáltunk ezekre a felejt-
hetetlen napokra és nemzetiségünk képviseletére. Személy
szerint nagyon örültem a lehetôségnek, mivel a következô
idôszakban még nagyobb részt szeretnék vállalni a GJU mun-
kájában. A szeminárium során sok motivációt, és tapasztalatot
gyûjtöttem ifjúsági és nemzetiségi tevékenységünkhöz.

Az idei ôszi szeminárium helyszíne a dán-német határ men-
tén fekvô Tinglev volt. Az élményekkel teli hét során megis-
mertük ezt a határvidéket, a három szervezô csapat közös ha-
záját, a dániai német, a németországi dán és a németországi

fríz nemzetisé-
gét. A szeminá-
rium is erre a té-
mára épült,
mégpedig hogy
ez a régió való-
ban egy ideális
határvidék-e. Az
itt élô népek
együttélését a
történelem viha-
rai nem kímél-
ték, az nem volt
mindig ennyire

példaértékû, mint napjainkban. A mai mintaszerû együttélés
alapjai az 1955-ben megkötött Bonn-Koppenhágai Nyilatko-
zatnak köszönhetik az itt élôk. Az egyezményrôl Észak-Frí-
zországban érdekes elôadást hallgatunk meg, majd ehhez kap-
csolódóan helyi politikusok vezetésével élénk diszkussziót
folytattunk. A hét foglalkozásai is eköré a téma köré csoporto-
sultak. Politikai, színházi, „fa” és „szervezôi” munkacsopor-
tok közül választhattunk.

Balázs a „fa-munkacsoportban” vett részt én a kisebbség-
politikai témakör mellett döntöttem. Az utóbbi vezetôje Step-
han Kleinsmidt dániai német kisebbségi képviselô volt, tôle
nagyon sok értékes tanácsot kaptam. A többi nemzetiség fia-
taljaival a munkahelyén, a sonderburgi városházán tanácskoz-
tunk és folytattunk eszmecserét.

Az „Exchange Market” alkalmából lehetôségünk nyílt
megismerni egymás nemzetiségeinek különlegességeit és spe-
cialitásait. Nagy sikert arattak a Hartyánról hozott „finomsá-
gok”!

A hét során ellátogattunk az Északi-tengeren fekvô Föhr
szigetre is, ahol saját szemünkkel láthattuk az árapály jelensé-

get, valamint az itt élô frízek természetközeli életmódját, szo-
kásait. Ellátogattunk Németország légészakibb városába
Flensburgba is, ahol nagyon kellemes estét töltöttünk el, az
Európai Nemzetiségek Házában pedig nagyon kedves fogad-
tatásban volt részünk.

Az utolsó napon a küldöttgyûlésen vettünk részt. Bemutat-
tam a 2016-ban Pécsett megrendezésre kerülô tavaszi szemi-
nárium tervezetét. Nagy örömömre szolgál továbbá, hogy a
GJU képviseletében a JEV politikai munkacsoportjának tagjá-
vá választottak.

A záró esten bemutattuk egymásnak a munkacsoportokban
végzett munkánkat és eközben, valamint utána természetesen
nagyon jól szórakoztunk. Utoljára ünnepeltünk egyet újonnan
szerzett barátainkkal, akik nagyon hiányozni fognak. Köszön-
jük a lehetôséget a GJU-nak, a szervezôknek pedig a hibátlan
szervezést. Külön öröm, hogy legközelebb a tavaszi szeminá-
rium alkalmából Pécsett találkozunk.

Köszönjük GJU!, Köszönjük JEV!
Surman-Majeczki Martin

Partnerkapcsolat kialakítása
Újhartyán és Tapfheim között
Újhartyán város Önkormányzata 2015. októberi képvi-

selôtestületi ülésén partnerkapcsolat megkötés kezdeménye-
zésérôl döntött a németországi Tapfheim településsel. Újhar-
tyán és Tapfheim kapcsolata 2001. évre nyúlik vissza a német
nemzetiségi önkormányzat részérôl. Azoktól az évektôl köztu-
dott, hogy településünk német nemzetiségi származású lakos-
ságának nagy része Gremheim, Blindheim, Tapfheim környé-
kérôl származik, települt be az 1700-as évek elején Magyaror-
szágra. A nevezett település – Tapfheim - polgármestere már
több alkalommal ellátogatott Újhartyánba, míg 2014. évben,
mint egy hetven fô kíséretében érkeztek hozzánk, ismerkedtek
Újhartyán településsel, lakosságával, civilközösségeivel. No-
vember utolsó hétvégéjén tettünk látogatást ismét Tapfheim-
ben, ahol részt vettünk az ottani Családfakutató és Hagyo-
mányôrzô Egyesület rendezvényén. Meghívást kaptunk a
Tapfheimi Zeneegyesület szombat esti koncertjére. Itt volt
módunk a település polgármesterének, Karl Malz úrnak átadni
a partnerkapcsolat kezdeményezését jelentô dokumentumo-
kat, beszélhettünk néhány szót a közel tizenöt éve tartó,
mondhatni, baráti viszonyról a két település között. A terve-
zetben Újhartyán városa kitért az együttmûködés területeire,
melyek kulturális, oktatási, gazdasági és a két település törté-
nelmi közös múltjára épülô hagyományápolás. Újhartyán vá-
ros Önkormányzata, lakossága még az elmúlt évben meghí-
vást kapott Tapfheim településre, melyet várhatóan 2016. júli-
us 23-át érintô hét végén szeretnénk viszonozni.

Lauter Antal

„„VViieellffaalltt  vveerrbbiinnddeett  
––  AA  ssookksszzíínnûûsséégg  öösssszzeekköött!!””
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Amikor a cikk írásához kezdtem, jöttem rá, milyen nagy,
sôt nagyon nagy fába vágom a fejszémet. A motorozásról,
azon belül is a túramotorozásról ígértem írást, ami kicsit más-
képpen mutatja be a világunkat, mint gyalog, vagy autóval ki-
rándulva. 2006 óta vagyok tagja a Honda Varadero Club Hun-
garynak. Akkor vettem a motoromat és mivel túrázás volt az
álmom, kis keresgélés után könnyen rájuk is találtam, befo-
gadtak társaságukba, sok-sok barátra leltem köztük és remé-
lem, még nagyon sok ezer km-t motorozhatom velük. Amikor
az elmentett fényképek és túra útvonalak között kezdtem ke-
resgélni, akkor világosodtam meg, hogy Európa számos or-
szágában és természetesen Magyarországon már több mint 40
ezer túra km-t tettem meg. Melyikkel is kezdjem. Mindegyik
kedves és érdekes, nem is tudtam mérlegelni. Ezért találomra
választottam egy 2009-es túrát, Szlovéniáról. A túrákat egy
nagyon kedves társunk szervezi és tervezi meg többnyire, aki
megszállottja ennek, a neve körünkben „Kocka” és az egyik
legjobb motoros köztünk. Mindenkinek van beceneve, mint a
vadászpilótáknak, de ez nem is lényeges. Szóval, amikor ô gu-
rul elöl és vezeti a csapatot sárga motorjával, biztosak lehe-
tünk benne, hogy a legnagyobb körültekintéssel és biztonság-
gal teszi ezt. A csapat általában 10-15 motorból áll. A vezeté-
sük komoly útvonal elôkészítést, figyelmet és összeszokást
igényel a társak részérôl is. Nézzük a motorokat akkor. A leg-
több motor a Club nevébôl adódóan a Honda Varadero XL
1000-es túra Enduró, de már modernebb és nagyobb teljesít-
ményû utód testvéreik is megjelentek a csapatban a Crosstou-
rerek, sôt vannak BMW-k is. A motorok nagyok, teljesítmé-
nyük kb. 100 Le-tôl indul és az újak már 130 Le- körüliek.
Nagyméretûek, magasak, mert könnyebb terepen is elboldo-

gulnak. A súlyuk 250-280 kg körül van és csomagokkal meg-
pakolva, két személlyel az 500 kg-ot is eléri a motor, amivel
túrázunk. A teljesítményükre visszatérve, olyan, hogy bármi-
lyen terep és útviszonyok között különösebb erôlködés nélkül
lehet közlekedni velük. A fiatalokat talán érdekli, hogy gyári
adatok szerint 3,6 sec alatt gyorsulnak 100 km/h –ra és sebes-
ségük teljes felszereléssel is eléri a 200 km/h-t. Azt hiszem,
mondanom sem kell, hogy ezeket a határokat ritkán feszeget-
jük, de a nagy teljesítmény biztonságot ad minden helyzetben
a motorosok részére. Ez a teljesítmény 2000 m magasság fö-
lött már jelentôsen csökken, de marad bôven tartalék a hágók
megmászására .

Egy kis kitérô azok számára, akik nem szeretik a motoroso-
kat, hiszen száguldoznak, mint az ôrültek és városunkban nem
vigyáznak a gyalogosokra, kerékpárosokra és cikáznak az au-
tók között. Bizony ez óriási hiba azok részérôl, akik ezt teszik.
De egyre több ember van, aki nem csak vagányságból és adre-
nalin hajszára vette a motorját. Mi sem szeretjük azt, aki min-
den szabályra fittyet hányva veszélyeztet másokat. A motor
nem erre való, hanem hogy örömöt szerezzen nekünk a moto-
rozás. Aki száguldozni szeret annak a pályán a helye, bizton-
ságos körülmények között. 

Pár éve május végén indult  többnapos túránk.. A motorok
„GPS”-be már elôzôleg feltöltöttük a túra útvonalat. Általában
az országhatárig gyorsforgalmi utakat választunk, ahol kb. 2
órás utazás esetén már a határon lehetünk. Most is így történt.
A határokon a motorosokat nem szokták olyan szigorúan el-
lenôrizni, mint az autósokat, de az EU-s tagság egyébként is
könnyûvé teszi az utazásokat. Szlovéniába is egyszerû begu-
rulni . Itt már mellékutakra váltunk és kezdôdik az igazi túra.
A motorozás élvezete számunkra a jó minôségû, kanyargós
mellékutakon kezdôdik. Itt mutatkozik meg a táj szépsége, és
élvezetes a kanyargás is. Célunk itt is a Szlovén Alpok elérése
és az ottani kanyarok legyôzése volt. Sokszor járunk olyan he-
lyen ahol már csak erdészeti utak, vagy csak magánutak ve-
zetnek át a hegyeken, néha bizony aszfalt helyett a földutakat,
vagy a murvával szórt utakat is megjárjuk. Az elsô komolyabb
pihenônk a Szlovén Karintia tartományban  JEZERSKO, ez
már az Alpok és a május végi idôjárás a hegyekben még bi-
zony csípôs volt. A képeken jól látható, hogy néhol teljesen
beöltözve a hóhatár fölött motoroztunk. A táj csodálatos, a le-
vegô tiszta és a környezet nyugodt és csendes. Az egyik sza-
kaszon vissza is kellet fordulnunk, mert a hágón még a takarí-
tó gépek nem jutottak fel addig a magasságig ahol bizony má-
jus –júniusban még a lavinák, vagy a görgetegek az urak. Saj-
nos itthon ilyen környezetben nem tudunk motorozni, mert a
hegyeinket bizony elcsatolták tôlünk anno. Ha már ezt emlí-
tem, akkor az egyik fényképen láthatjuk az I. világháború
Olasz és Szlovén (akkor még természetesen Monarchia) hatá-

AA  vviilláágg  kkéétt--kkeerréékkeenn
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ron húzódó frontvonalának emlékmûvét a JAVORCA-i Szent-
lélek kistemplomot.  A 3. osztrák-magyar közös hegyidandár
1916-ban itt emelt kápolnát az elesett bajtársak emlékére. A
gyönyörû kistemplom, belsô falát borító, kézzel faragott em-
lékfal az ott elesett katonák, köztük számtalan magyar baka
nevét tartalmazza. A képen látható, hogy az egyik motoros tár-
sunk elôadását hallgatjuk a lépcsôn ülve, ô „Apimackó” a sa-
ját történészünk, (tényleg az) aki utunk során számtalanszor

bebizonyította
már, hogy töb-
bet tud a helyi
i d e g e n v e -
zetôktôl. A tú-
rán másik em-
lékezetes meg-
állója az Alpok
egyik látvá-
nyos völgye
V I N T G A R ,
ahol a függôle-
ges kanyonfa-
lak között ro-

han egy kis folyó, számtalan zuhataggal. A kanyon két oldalán
ácsolt fahidak várják a természetet szeretôket és itt bejárható
ez a természeti csoda. A növényvilága és a vízben tobzódó ha-
lak sokasága, természetesen a pisztrángok hada, csodálatos. A

fényképek mindennél szebben beszélnek a szavak helyett. A
környezet olyan, mint a filmekben megcsodált háttértájak. Így
már mindenkinek világos, hogy miért is szeretjük a túrázást. A
csodálatos tájak, a történelmi emlékek és a szabadság érzése
felejthetetlen feltöltôdést ad hónapokra. A motoron másként
látjuk a tájat, sokkal közelibb minden élmény és csodálatos
nyugalmat áraszt a természet közelsége. A motorok többsége
fel van szerelve navigációval, kommunikációs központtal, de
rövid idô után leszokik mindenki arról, hogy a sisak mikro-
fonját arra használja, hogy motorozás közben telefonáljon
akárhova is. A rendszert arra használjuk, hogy a sisakok kö-
zött az úton felbukkanó számtalan élmény megosszuk egy-
mással, de sokszor csak mutogatunk, abból is értünk és élvez-
zük a csendet, a szél süvítését…

Heli András
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2015. november 7-én, szombaton reggel 7 órakor az Újhar-
tyáni Német Nemzetiségi Általános Iskolánál gyülekezett az a
42 fôs turista csapat, akikkel egy közepesen nehéz gyalogtúrá-
ra indultunk a Mátra szívébe. Az útvonaltervet és a programot
Varga Pál túravezetô állította össze. A közel két órás buszozás
után Mátraházától indultunk el a régi országos kék jelzésen.
Csodálatos napsütésben és az ôszi erdô színpompájában gyö-
nyörködve, számottevô szintemelkedés leküzdése után értünk
fel a célig, a Galya-kilátóhoz. Az idén ôsszel átadott kilátót
1934-ben építették, az eredetileg 17 méter magas építményt a
felújítás során 13 méterrel magasították meg, így Magyaror-
szág legmagasabb kilátója lett. Különlegessége az, hogy a
felsô szinteken „bivak” szállásokat alakítottak ki, amelyek pu-
ritán egyszerûséggel, de modern kialakítással egyedülállóak
az országban.

162 lépcsôfok megtétele után, közel 1000 méteres magas-
ságból, a tetôteraszról 360 fokos panorámában tárult elénk a
Mátra teljes tömbje. A kilátót elhagyva meglátogattuk a Ma-
gyarok Nagyasszonya templomot, melynek kultúrtörténeti je-
lentôsége, hogy 1942-ben Kodály Zoltán itt komponálta egyik
legszebb egyházi mûvét, a Csendes mise orgonaváltozatát.

Galyatetô nevezetességei után néhány patakátkelésen túl-
jutva folytattuk erdei utunkat a még mindig lelkes csapattal,

melynek nagy részét a fegyelmezett, már gyakorlott túrázó
gyerekek tették ki. Izgatottan várták, hogy mikor vehetik elô a
hátizsákból a fejlámpát. Erre természetesen sötétedés után ke-
rült sor. Szentjánosbogarakként világítva kígyózó sorban
ereszkedtünk le a hegyrôl. 17 km megtétele után, kissé fárad-
tan, de sok-sok élménnyel gazdagodva intettünk búcsút a Mát-
rának.

A hazafelé tartó úton már tervezgettük a következô nagy tú-
rát. Tavasszal Drégely várát „vesszük be”, azt a történelmi je-
lentôségû drégeli romot a Börzsönyben, amit Arany János is
megénekelt a Szondi két apródja címû balladájában.

Kleineisel Erika
Természetjáró Klub – KyoNewaza Újhartyán VSE

Geokarácsony
Vizibiciklizni, hótalpazni, kilométe-

reket túrázni, körbebiciklizni tavainkat,
fára mászni, úszni, bújkálva geoládát
keresni mindezt túra gps-szel egy jelszó-
ért? Ez a geocaching (ejtsd: geokesing).
A Földön, így hazánkban is több ezer ar-
ra érdemes hely, egyúttal geoládába rej-
tett vagy virtuális jelszó is várja lelkes
megtalálóját (bôvebben: www.geoca-
ching.hu). Órákig tudnék élménybeszá-
molót tartani, de most kiragadok egy da-
rabkát belôle. Ez a Geokarácsony, ami-
kor mi erdôjáró, kissé megszállott láda-
keresôk éjszaka egy feldíszített fánál él-
ménybeszámolót hallgatunk és tartunk,
eszünk, iszunk. Mi lelkes kesserek szin-
tén hetekig készülünk az eseményre,
tudniillik rejtvények formájában tudhat-
juk meg a találkozók koordinátáit,
ugyanis az országban minden nagyobb
város közelében van egy-egy Geokará-
csonyfa. Az idôpont közeledtével hívo-

gatjuk egymást, hátha sikerül valami ko-
ordinátát kiszivárogtatni, találgatunk,
hogy idén kik a szervezôk, azaz a Geojé-
zuska és Angyalkái. 

A nagy nap nekünk december 23-a.
Aznap délután publikussá válnak a ko-
ordináták a rejtvényeket nem kedvelôk
számára is, dobozban indulásra készen
várakoznak a frissen sült sütemények,
forralt bor vagy forró tea a termoszba
töltve pihen és kedvenc eszközünk a tú-
ra GPS is frissen feltöltött elemekkel
büszkélkedhet. Éjfélre ér mindenki a mi
„semmi közepén” feldíszített karácsony-
fánkhoz, hogy a barátokkal, kessertár-
sakkal, ismeretlen ismerôsökkel me-
gossza sikertörténeteit, kudarcait, ta-
pasztalatait és nem utolsó sorban az ételt
és italt, amit otthonról hozott. Nemtôl,
kortól függetlenül pár percre újra gye-
rekké válik mindenki, megkeressük az
elrejtett ajándékokkal teli geoládát, be-
jegyzést írunk a logfüzetbe, majd gon-
dosan visszarejtjük, hogy az épségben
megvárja a késôbb érkezôket is. Ahogy

megelevenedik bennem a Geokarácsony
élménye egyetlen szó – kisfiam egyik
kedvenc szava – jár a fejemben: együtt. 

Rizmajer .Éva

„Gyalogtúra a Mátra szívében”
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Nagy öröm számunkra, hogy bemutatkozhatunk Újhartyán
Város Közösségének. Az idén nyáron megalakult KyoNewaza
- Újhartyán Városi Sportegyesület egyik új szakosztálya a ké-
zilabda lett. Túlzás nélkül állíthatjuk, hogy mivel Magyaror-
szág egyik legnépszerûbb teremsportjáról van szó, így nem
véletlenül népszerû a mi környékünkön is maga a játék és
vonz rengeteg sportolót és érdeklôdôt magával. Mivel az álta-
lános iskolai tornaórákon és sportszakkörök keretein belül
hosszú évekre visszamenôleg folyt remek színvonalú kézilab-
da képzés Újhartyánon, így csak idô kérdése volt mikor ala-
kulhat ez egy városi szintû több korosztályt is magába foglaló
Szakosztállyá. 

Szerencsére nem kell tovább várnunk! A kezdeti terveinket
és reményeinket öt hónap alatt sikerül felülmúlnunk, mivel
egyszerre megalakult a nôi és férfi felnôtt csapatunk is, me-
lyek már most szeptembertôl a Pest Megyei Kézilabda Baj-
nokság résztvevôi. Sôt férfi vonalon máris van egy junior kor-
osztályú, szintén a Pest Megyei Bajnokság versenyrendszeré-
be benevezett csapatunk. Az Egyesületnek és ezen belül a Ké-
zilabda Szakosztálynak is fô célja a biztos alapokon nyugvó
fokozatos építkezés. Arra törekszünk, hogy a felnôtt csapata-
inkban elsôsorban helyi vagy környékbeli sportolók szerepel-
jenek példát mutatva az utánuk felsorakozó különbözô után-
pótlás korosztályoknak. Jelenleg több, mint 80 igazolt játéko-
sunk van és fôleg utánpótlás korosztályokban ez a szám je-
lentôsen nôhet tovább akár még az idei évben is.

Az Egyesület nagy törekvéseket indított a nyár óta arra vo-
natkozóan, hogy minden Újhartyánon tanuló diáknak és helyi
fiatalnak - rendezett keretek között - sportolási lehetôséget
biztosítson. A sportág mindegy, de a cél, hogy mindenki a ma-
ga ízlésének megfelelô és számára szimpatikus sportot tudja
kiválasztani és ûzni. Ennek egyik elsô lépéseként került meg-
rendezésre az Általános Iskolában a Sportágválasztó Hét
2015. szeptember 7-11. között. Itt tudott bemutatkozni 4 má-
sik sportág mellett a kézilabda is a több mint 300 általános is-
kolai tanulónak. Reméljük, hogy nagyon sok fiatalnak meg-
hozta ez a kedvét a kézilabdához és hamarosan belôlük lesz-
nek a Szakosztály utánpótlás, illetve késôbb a felnôtt csapatai-
nak játékosai!

Ezúton is szeretnénk megköszönni azoknak az újhartyáni
segítôinknek, Berláné Ménich Annának, Presinszkiné Ménich
Teréznek, Kônig Lászlónak és Presinszki Imrének, akik a ko-
rábbi évektôl számítva egészen napjainkig sokat tesznek a ké-
zilabda népszerûsítéséért itt az iskolában és a környéken is,

hogy az elsô hívó szóra támogatják a Szakosztályt szakmai ta-
pasztalatukkal és minden Tôlük telhetô önzetlen segítségük-
kel. Ezért tudott ez a Szakosztály és a Közösségünk ilyen
gyorsan felépülni.

Természetesen várjuk a további érdeklôdôket és jelent-
kezôket akár nôi, akár férfi vonalon, mert minden kézilabdát
kedvelô számára szeretnénk sportolási lehetôséget biztosítani,
hogy mindenki a saját lehetôségeinek megfelelôen megtalálja
a számításait akár sport, akár közösségi vonalon.

Valamint sok szeretettel várjuk azokat a Szurkolókat, Bará-
tokat, Ismerôsöket a bajnoki mérkôzéseinkre, akik kíváncsiak
csapataink szerepléseire. Ahogy azt már a szeptemberi Har-
tyánfeszten is megtapasztalhattuk számíthatunk Újhartyán
Város összetartó Közösségére és reméljük, hogy mindenki
büszke lesz az Újhartyáni Kézilabdásokra!  

Köszönjük elôre is a támogatást! 
Hajrá Hartyán!

Gula Ferenc Szakosztályvezetô 

Kézilabda Szakosztály KyoNewaza – Újhartyán VSE

Kedves Szurkolók, Lakosok!
Újhartyán életének minden korszakában fontos szerepet

töltött be a labdarúgás. Egy jól mûködô városi színvonalú lab-
darúgás létrehozásához elengedhetetlenül fontos a megfelelô
módon végzett utánpótlás nevelés. Az alapok megteremtése,
amire nyugodt szívvel lehet építkezni. Mert építkezni fogunk,
az már biztos!

Az alapanyag megvan. A tervek készen állnak. A dolgunk
„csupán” annyi, hogy lépésrôl lépésre haladjunk. 

A környezô települések lakói nem minden esetben tudják,
hogy mi történik Újhartyánon a sportban. Amit tapasztalnak
az az, hogy valami elindult. Amikor a „Bozsik tornán” azt lát-
ják az emberek, hogy az újhartyáni labdarúgás utánpótlás sor-
ra nyeri a mérkôzéseket, akkor elgondolkodnak. Vajon mi le-
het a „titok”...?

Szakmai kérdésekbe nem szeretnék bele menni mert az
nem az én szakterületem. A labdarúgás utánpótlásnevelés Tóth
Attila edzô szakterülete.

Amit a pár hónapos közös munkánk során tapasztaltam At-
tilával kapcsolatban azt kifejtem. Sok mindenre lehetne azt
mondani a szakmai munkán túlmenôen, hogy az a legfonto-
sabb. Talán az a legfontosabb, hogy Attila a gyerekek nyelvén
tud beszélni. Talán az a legfontosabb, hogy jó pedagógus. Ta-

A kézilabda szakosztály bemutatkozik!
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Mozgósítsuk közösen 

Újhartyán erôforrásait!

Lehetôsége van a KyoNewaza – Újhartyán Városi
Sportegyesületnek, hogy az országos „TAO” program ke-
retén belül sport fejlesztéseket végezzen. Ehhez az szüksé-
ges, hogy az újhartyáni vállalkozások (nincs meghatároz-
va, lehet ez Újhartyánon kívüli székhellyel rendelkezô vál-
lalkozás is) egy egyszerû nyomtatvány kitöltése mellett
(ezt a sportegyesület elôkészíti) a 2015-re már befizetett
vagy december 20-ig befizetendô Társasági Adójukat az
Adóhatósághoz (úgy mint mindig) befizessék és ezt az
adót visszairányítsák Újhartyánra.

(Az éves társasági adójáról rendelkezhet mindenki a
tárgyévet követô társasági adóbevallás benyújtásával egy-
idejûleg, amennyiben arról addig még nem rendelkezett,
vagy még szabad TAO-ban felhasználható kerete van.

Ez különösen igaz azokra, akik sem adóelôleg fizetésre,
sem december 20-i feltöltésre nem kötelezettek.)

Ha ebben a mozgalomban részt szeretne venni, hogy Új-
hartyán városi szintre tudja emelni a sportlétesítményeit,
akkor nincs más dolga, mint jelentkezzen a Városi Sport
Irodán (Faluközpontban), vagy hívja az iroda telefonszá-
mát.

Egy egyszerû regisztrációval is elindíthatja a folyama-
tot. Küldjön SMS-t (vagy e-mail: fazekasadam@kyonewa-
za.com ) a Városi Sport Iroda telefonszámára +36 (20) 314
7475 a következô tartalommal:

[ “TAO”, cégnév, ügyvezetô neve, e-mail cím ]

Munkatársaink visszahívják Önt és tájékoztatják a pon-
tos ügymenetrôl, e-mail-en egyeztetik Önnel a szükséges
cégadatokat, ezt követôen az Országos Sportági Szakszö-
vetség elôkészíti a megállapodást úgy, hogy a cégve-
zetônek csak alá kelljen írnia. (Ily módon a cégnek nem ke-
rül semmilyen utána járásba, plusz munkába a megállapo-
dás megkötése.) 

Az elmúlt hónapokban a sportegyesület bôvülésének
üteme mozgalmi jelleget mutat.

Fogjunk össze, mert együtt erôsebbek vagyunk!
Teremtsük meg a 400 fô sportolónknak, akik Újhartyá-

non a Városi Sportegyesület szervezett keretei között spor-
tolnak a városi színvonalú infrastruktúrát és körülménye-
ket!

Mozgósítsuk erôforrásainkat az országos TAO program
segítségével, hogy minél elôbb megvalósulhasson a “Sport
és Szabadidôpark”, ahol majd gyermekeink sportolni fog-
nak és hasznosan fogják eltölteni a szabadidejüket.

A segítséget elôre is köszönjük!
Balázs Péter Sport Manager Újhartyán

lán az a legfontosabb, hogy jó szakember. Talán az a legfonto-
sabb, hogy... Bizonyosan ezekre a kérdésekre majd „egy vala-
ki” (de valószínû nem lesz egyedül) fogja tudni megadni  a vá-
laszt, az a „kis srác”, aki Attila kezei között nevelkedik fel és
sikeres labdarúgó válik belôle. Na ezt tíz év múlva Tôle fog-
juk megkérdezni, hogy számára mi volt a legfontosabb, hogy
a labdarúgásban el tudta érni a célját.

Ezúton is szeretnék köszönetet mondani Attilának a gyere-
kek, a szülôk és Újhartyán Város lakosainak nevében, hogy
(és ahogyan) foglalkozik gyermekeink fejlôdésével.

Köszönjük!
Balázs Péter

Sport Manager Újhartyán

A sportos és egészséges városért mozgalom
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Egyik fô célunk, hogy a gyerekeknek,
fiataloknak hasznos programokat szer-
vezzünk az iskolai szünetek idejére. Az
épület átadása napján általános iskolása-
ink birtokba is vették, azóta több alka-
lommal szerveztünk egy napos és több
napos (ott alvós) programokat is szá-

mukra. Természetesen ez utóbbit élvez-
ték jobban.

Az itteni gyerekeken kívül fogadtunk
más településekrôl is táborozókat, egye-
temistákat, középiskolásokat, általános
iskolásokat egyaránt.

Már a 2016-os évre is van igény nép-
ismereti, nyelvi, kézmûves táborok le-
bonyolítására Budapestrôl két általános
iskolából is.

Másik fô célunk, hogy a civil szerve-
zetek, baráti társaságok megfelelô körül-
mények között tudjanak összejönni. Az
eddig is mûködô egyesületek mellett ez
alatt az idô alatt több új is alakult, akik
folyamatosan használják az épületet. 

Több országból láttunk vendégeket az
egy év alatt:

- Németországból
több településrôl

- Írországból a Felsô
Homokhátság Vidékfej-
lesztési egyesület ven-
dégeit

- Finnországból a
2014. évi Hartyánfeszt
alkalmával a Leader
EU megfigyelôit

- Venezuelából volt
vendégünk a Hercel
egyesület sütôtáborában

- Erdélybôl 2014-ben
Felsôsófalva tanulóit

- Vajdaságból Szenttamásról felnôtte-
ket több alkalommal, illetve az idei nyá-
ron hat gyereket a színjátszó táborban

- a Motorosok vendégeként nálunk
aludtak Székelyudvarhely motorosai

- szintén a Motorosok vendégeként
Ausztriából és a Felvidékrôl is szálltak
meg a Bagolyban.

- Szlovéniából, Hollandiából, Ameri-
kából szintén voltak a házban.

Programjainkról több alkalommal ké-
szített felvételt a MAG tv. 

Részt vettünk az MTV1 által szerve-
zett Nemzetiségek napján, ahol egész
nap forgattak, bemutathattuk Újhartyán
sváb gasztronómiájának, kultúrájának
egy kis részét.

Az Unser Bildschirm forgatócsoport-
ja tudósított a Hartyánfesztrôl, a farsangi
elôkészületekrôl, a húsvéti szokásokról.

Továbbíthatom minden külföldi és
hazai vendég elismerését és gratuláció-
ját az Önkormányzatnak, az épület ter-
vezôjének, egyáltalán a mûködéséhez,
az összefogáshoz.

Külön öröm és elismerés mindenki
részérôl, hogy nálunk a fiatalok is részt
vesznek a közösség, a település életé-
ben, ami kevés településrôl mondható
el.

Reméljük, ez a jövôben is így lesz.
Várjuk továbbra is azokat, akik szíve-

sen bekapcsolódnak a kézmûves tevé-
kenységekbe, gasztronómiai és egyéb
programjainkba.  Ezekhez a programok-
hoz várjuk ötleteiket, javaslataikat is.A
ház mûködését, rendezvényeit folyama-
tosan nyomon követhetik honlapjainkon
a www.ujhartyan.hu  és az ujhar-
tyan.svabtajhazak.hu oldalakon, illetve a
Facebook közösségi oldalon a Kézmû-
vesház és ifjúsági szállás név alatt.

Hornyákné Fajt Teréz

Elmúlt egy év a Bagolyfészek életében
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Szörnyû érzés volt tudomásul venni
a Párizsban történteket. Ez független
attól, hogy milyen szép emlékeket
ôrzök Párizsról. Tôlem talán idegenül
nagy szó, de az emberiség ellen való
bûntett volt ez. Onnan is kiindulhatok,
hogy  Európát érte támadás. A magtá-
madottak körét még egy nyilvánvaló
bôvítéssel folytathatnám, mégpedig
azzal a köztudott céljával az öldöklés-
nek, hogy a keresztény világot érte. Te-
hát már ezzel a megközelítéssel egyér-
telmûen igazolt az az állítás, hogy a je-
lenlegi, Franciaországban elkövetett
terrorista akcióban lemészárolt ember-
társaink nem párizsi mivoltuk, hanem
egy jóval nagyobb közösség tagjaiként
váltak áldozattá. Egy – a híradás utáni
– beszélgetés során vetette fel valaki,
hogy mi a bizonyíték, hogy arab terro-
risták követték el ezt a szörnyûséget.
Elég ismeretnek kell lennie egy felnôtt
embernek ma a világról ahhoz, hogy
ezt egyértelmûen megválaszolhassa: az emberi gondolkodás
nem egyszínû, hanem szinte leírhatatlanul sokszínû, nagyon
eltérôen gondolkodó közösségekbôl áll össze, de nincs köztük
olyan, amelyik ki tud állítani tíz olyan felnôttet a saját körébôl,
hogy Allah Akbar kiáltással öngyilkosságot kövessen el, csak
az iszlám szélsôségesei lehetnek ezek. Biztos, hogy a pénz- és
a hatalomvágy meghatározó erejû irányítója az emberek nagy
részének, de a cselekvéseink indokait kutató Maslow pszicho-
lógus tételei közül az elsôt soha nem kérdôjelezte meg senki,
miszerint az elsô meghatározója tetteinknek az az élôlényi
szintû parancs, hogy életben maradjunk. Ehhez az embertelen
borzalomhoz kell az az élôlényi gondolkodást hátra szorító tu-
dat, hogy ezzel a tettével „ô” biztosítja magának a földi élete
utáni öröklétet. Elsôsorban nem az a nagy baj, hogy „ô” ezt hi-
szi, hanem az, hogy mindenkit el akar pusztítani, aki nem azt
hiszi, amit „ô”. Azért teszem idézôjelbe az „ô” betût, mert an-
nak embert jelölô szerepe van, aki meg ilyet tesz, azt nem jelö-
löm emberként szívesen, de ezt sem hiszem kötelezônek, csak
én veszem el tôle ezt a megjelölést a 21. században. Mindeh-
hez nagyon fontos tétel az idôpont, a 21. század megemlítése.
Itt nem arról van szó, hogy valaki azért lenne bûnös, hogy
hisz-e a földön túli létben vagy sem, hanem arról, hogy azért
embert öl, mert a másik nem ezt és nem így hiszi. Itt eszembe
jut Occam borotvája (William of Ockham, középkori ferences
rendi szerzetes), akinek ezzel a megnevezéssel elhíresült tétele
a fölöslegesen körmönfont gondolkodást utasítja el, miszerint
a nyilvánvalót elfogadni nem csak a legtermészetesebb, de a
legvalószínûbb és a legokosabb is. Természetesen rögtön fel-
vetôdik, hogy az emberi történelem produkált már hasonló, öl-
döklô hittérítést, amit például keresztények is követtek el. Ez
sajnos igaz, így válhattak olyan kultúrák áldozattá mint az in-
diánoké és valóban az arabokéból is. Az igazsághoz az is hoz-

zá tartozik, hogy az új világban a te-
rületszerzés volt az erôsebb indoka az
ott élôkkel szemben elkövetett
erôszaknak. Azt a bûnt, amit évszáza-
dokkal ezelôtt elkövettek elôdeink,
azt már bûnnek tartjuk mi is, ha he-
lyén van a szívünk (és az eszünk).
Ehhez valóban kell azok felé hajol-
nunk, akik elszenvedtek tragédiákat –
bármilyen hasonló  indokkal elköve-
tett – erôszakos fellépés miatt, hogy
mai eszünkkel fájdalommal és megér-
téssel vegyük tudomásul az ilyen
múltban történteket. A több ezer éve
civilizációban élô emberiség – és azt
most ne elemezzük, hogy ebben mi a
jó és mi nem az – társadalmakban élô
egyede olyan ismeretanyaggal rendel-
kezik ma, pláne ezen ismeretek, in-
formációk olyan sebességû áramlását
teremtette meg a 21. századra, hogy
fennmaradásunk egyik biztosítékát
látni már és elvárható minden felnôtt

korútól, hogy lássa és megértse: az egymás iránti szeretet, a
másik esetlegesen eltérô gondolkodásának elfogadása lehet
csak ez az út. Ez nem erôszakolt baráti kötelékek létrejöttét je-
lenti, nem, továbbra is azok fogják egymással szabad idejüket
tölteni, akik hasonló elven magyarázzák a megmagyarázhatat-
lant, de nem akarják ráerôltetni a másikra a magukét. Einstein
azt mondta, hogy ne álljunk meg annál, hogy a világ az, amit
mi gondolunk róla, hanem menjünk tovább, hogy valóban lás-
suk minél jobban, hogy az, ami valójában. Ápoljuk a saját ér-
tékeinket, és drukkolunk a magyarnak mindenhol a világon,
akárhol van ô, hisz minket, engem képvisel, de nem ölünk –
képletesen se – ennek jegyében. A négy nyelven egyetemen
tanító édesapám azt állította, hogy a magyar nyelvnél szebb
teremtménye nincs az emberiségnek, és ebben én a mai napig
hiszek, és köszönöm a Bánk Bánt, az Aranyembert, A János
vitézt, A Dunánál-t és a Tündérvölgyet, de a Liszt-rapszódiá-
kat, a Kossuth szimfóniai költeményt és A fából faragott ki-
rályfit, Az ásító inast és a szegedi Hôsök kapuját is. Kosztolá-
nyitól megkérdezték egyszer, hogy melyik a kedvenc verse a
világirodalomból (tehát nem a magyarból), Baudelaire vagy
Verlaine egy versét mondta, de hozzá tette: Tóth Árpád fordí-
tásában. Azt hiszem, ebben az van benne kosztolányisan, hogy
gyönyörû, hatalmas a világirodalom, de van egy hibája, vagy
ha nem is hibája, csak egy gyenge pontja, hogy nem magyarul
van. Ebben az állításban büszkeség van, de humor is. Nevetni
meg nem lehet dühbôl. Ne dühösen éljünk, Catullus valamivel
több mint két ezer éve írta:

…éljünk és szeressünk
és a mord öregek sok zsémbelôdô
szitkát többre ne tartsuk egy garasnál. 

(Dsida Jenô fordítása)
Závodszky

A nyilvánvalót elfogadni, talán a legokosabb…
(Gondolatok a párizsi tragédia kapcsán)
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2015. november elejével megkezdôdik a 2014-2020-as Eu-
rópai Uniós támogatási idôszakra szóló Helyi Fejlesztési Stra-
tégia elkészítése a vidéki térségekben, köztük a Felsô-Homok-
hátság Vidékfejlesztési Egyesület mûködési területén is. 

Több változás figyelembe vételével kezdünk neki az új cik-
lus tervezésének.  A 2014-2020 közötti támogatási ciklusban a
Felsô-Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület mûködési te-
rülete kibôvül a ráckevei kistérség 11 településével, így az
eredeti 13 település helyett ezentúl 24 város és falu, helyi vi-
dékfejlesztési politikáját fogja koordinálni az Egyesület Dön-
téshozó Testülete (Közgyûlés), Elnöksége és munkaszerveze-
te. A 2007-ben létrehozott szervezet alapító tagtelepülései:
Bugyi, Csévharaszt, Dabas, Hernád, Inárcs, Kakucs, Örkény,
Pusztavacs, Újhartyán, Újlengyel, Tatárszentgyörgy, Táborfal-
va, Vasad, a most csatlakozó települések pedig: Apaj, Áporka,
Dömsöd, Kiskunlacháza, Lórév, Makád, Ráckeve, Szigetbe-
cse, Szigetcsép, Szigetszentmárton, Szigetújfalu. Az új terve-
zési terület lakosságszáma: 88 834 fô. 

A mûködési területek összevonására egyrészt a szûkösebb
fejlesztési és mûködési források, másrészt pedig a fejlesztés-
politika változásai miatt került sor. Az új tervezési területet és
a Felsô-Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület “LEADER
Helyi Akciócsoport”-ként való elôzetes elismerését a Minisz-
terelnökség Vidékfejlesztésért Felelôs Államtitkársága 2015
szeptember 25-én jóváhagyta. 

A legfontosabb feladat a megváltozott tervezési területre
szabott Helyi Fejlesztési Stratégia elkészítése, az Akciócso-
port mûködési és térségszervezési feladatainak elindítása.  A
stratégia tervezés folyamata nyilvános, mindenki által követ-
hetô és hozzáférhetô folyamat, mely a következô idôszakban
több, -  helyi konzultációra lehetôséget biztosító eseményt -
foglal magában a tagtelepülések mindegyikén. 

Kérjük a jövôbeni fejlesztések iránt érdeklôdô lakosokat,
hogy kísérjék figyelemmel a stratégia alkotás során felállított
Tervezést Koordináló Csoport munkáját, és aktívan vegyenek
részt a jövôtervezésben. A fejlesztési elképzeléseiket, ötletei-
ket és javaslataikat a települési fórumokon tudják megosztani
a Felsô-Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület munkaszer-
vezetének munkatársaival, vagy írásban tudják eljuttatni az
Egyesület e-mail címére: info@leaderkontakt.hu, vagy posta-
címünkre: 2370 Dabas Pf. 14. 

A fórumok idôpontjairól a helyi sajtóból és a web oldalun-
kon keresztül értesülhetnek majd. 

A LEADER Helyi Akciócsoportra vonatkozó stratégia

alkotás folyamata és idôterve: 

1. Pályázati Felhívás megjelenése – 2015. november eleje
2. Pályázat és Támogatási Kérelem benyújtása – 2015. no-

vember eleje 
3. Támogatási Okirat kibocsátása – 2015. november köz-

epe-vége 
4. HFS tervezet elkészítése és elsô Kifizetési Kérelem be-

nyújtása november-december 
5. HFS étékelés (formai és szakmai) –2015.december
6. Átdolgozás után véglegesített Közgyûlés által elfogadott

HFS benyújtása 2016. januártól – márciusig 
7. IH jóváhagyás, döntés, végleges HFS elfogadása – 2016.

március vége

Programtervek Újhartyán
2016

Január 17 vasárnap Újévi koncert 
Kistérségi Fúvószenekar

Január 30 szombat Lila Akác Nyugdíjas Klub 
batyus bál

Január 31 vasárnap „Umaszukszundo”
Február 4 csütörtök Sántacsütörtök
Február 6 szombat Sváb bál Újhartyán
Február 9 kedd Tuskóhúzás
Február 10 szerda Hamvazószerda 

– Nagyböjt kezdete

Március 14 hétfô 1848/49 Forr. szab. harc 
ünnepének elôestéje

Március 20 vasárnap Virágvasárnapi Passió
Március 25 péntek Nagypénteki Passió
Március 26 szombat Feltámadási körmenet
Május 29 vasárnap Úrnapi körmenet 

virágszônyeggel
Június 4 szombat Városnap
Szeptember 10 szombat HARTYÁNFESZT
Október 21 péntek 1956-os Forr. megünneplése
Október 23 vasárnap Hartyáni búcsú
November 27 vasárnap Advent 1. vasárnapja

8. Együttmûködési Megállapodás – HACS mûködés meg-
kezdése 2016. április

A Vidékfejlesztési Program LEADER forrásainak felhasz-
nálása leghamarabb 2016. áprilisában kezdôdhet meg, a terve-
zet szerint folyamatos pályázat beadási lehetôséggel, forráski-
merülésig. 

Az elôzetesen jóváhagyott fejlesztési forrás tervezett össze-
ge a következô ciklusban 665 550 000 forint lesz, melynek
felhasználására a mûködési területen élô pályázók bevonásá-
val kerül majd sor. 

Rácz Judit 

Munkaszervezet vezetô

Felsô-Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület : 

www.leaderkontakt.hu

LEADER Helyi Fejlesztési Stratégia – Közösségi jövôtervezés 2014-2020

A Mikulás idén is meglátogatta a „Gyermekvár” óvodásait. 

A Tulipán csoport is énekkel és verssel köszöntötte.

(fotó: Fajth Erika)
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KARÁCSONYI AJÁNDÉK!
LEPJE MEG
SZERETTEIT!

· DRÓNOK NAGY KÍNÁLATA,
· /TARTOZÉKOK, SZERVÍZÜK/
· TABLETEK
· NETBOOKOK
· LAPTOPOK
· KIEGÉSZÍTÔ 
ESZKÖZÖK

MOLINSOFT
COMPUTER
2367 ÚJHARTYÁN, 
LÖVÖLDE TÉR 2.
Tel.: 06 70 316 4673
moltibor53@gmail.com

Blickpunkt 
fotóverseny – 2015. 
Idén többen - Majer György, Surman-

Majeczki Martin, Simon Rita, Szikszay
Mária, Fajt Kleineisel Mária, Lauter An-
tal, Tepliczky Csilla és Szikszay Péter -
neveztek újhartyáni témájú fotókkal a
„BLICKPUNKT 2015” német nemzeti-
ségi fotóversenyre. A legjobb harminc
kép közé jutott Majer György és Szik-
szay Péter egy-egy fotója, így kiállításra
került a Budapesti Mûcsarnokban. 

Majer György egyik fotója abban a ki-
tüntetésben részesült, hogy bekerült a
2016-os Blickpunkt falinaptárba. (Július
fotója lett!) 
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