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Egyéniben Hölle 
Martin győzött a szlo-
véniai Lipicán rende-
zett kettesfogathajtó-
vi lágbajnokságon, 
míg a Lázár Vilmossal 
és Lázár Zoltánnal 
kiegészülő magyar 
csapat sorozatban har-
madszor lett első.

Az első, a díjhajtó 
versenyszám a 20 éves 
póni-világbajnokunk 
Hölle Martin döntő 

fölényét hozta. A 35,37 
hibapontos eredménye kö-
zeli világcsúcs! A maraton 
számban harmadik helyen 
végzett. Közvetlen riváli-
sai mind mögötte végez-
tek. A nyolc akadályból 
háromban az ő fogata volt 
a leggyorsabb. A vasárnapi 
záró számban, az akadály-
hajtásban tetemesnek szá-
mító előnnyel utolsóként 
indult. Martin biztonságos 
hajtással, 6,24 hibaponttal 
teljesítette a pályát. Világ-
bajnok lett! A fogattörté-
nelem eddigi legfi atalabb 
világbajnoka. 

Csapatversenyben ez 
volt a hetedik magyar di-
adal. A csapatbajnoki cím 
értékét növeli, hogy a har-
madik társukat, a nyolcszo-
ros vb-aranyérmes Lázár 
Zoltánt a pénteki díjhajtást 
követően kizárták. A csa-
patversenyben a háromta-

gú együttesek legrosszabb teljesítménye minden számban 
kiesik, így Hölle Martin és Lázár Vilmos teljesítménye azért 
különösen bravúros, mert egyikük sem hibázhatott. 

Martin, ahogy a csapattagok a verseny után fogalmaztak, 
hihetetlen profi  módon teljesített. 20 évesen bírta idegekkel, 
nem hibázott.

Az egyéni, és a csapatban szerzett világbajnoki cím bir-
tokában Martin egy interjúban így fogalmazott: Sokkal ke-
ményebben kell dolgozni ezután. Feljutni a csúcsra sokkal 
könnyebb, mint hosszú távon ott maradni. Az az igazi tu-
dás.

Gratulálunk a fantasztikus sportteljesítményhez !          
T.A.

Legfi atalabb kettesfogathajtó világbajnok, 
Újhartyán szülötte Hölle Martin
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„Az ember nem csak utas...”
2017. évi kitüntetettjeink

„Az ember nemcsak utas és önmaga szobrásza, de ember-
társ is, aki, míg magát teremti, az egész emberi életet valami 
magasabb lehetőség felé igyekszik terelni.”

Németh László gondolata üzen arról a felelősségről, ar-
ról a feladatról, amely mindenkié. A kitüntetések a legki-
válóbbaknak szólnak és személyesek, ugyanakkor az egész 
szakma megbecsülését is jelentik. A kitüntetés köszönet a 
munkáért, a gondolatokért, a szeretetért. Az alkalom pedig 
ünnep, amelyben mindenkinek része, helye van, a kitüntetet-
teknek és a munkájukat segítőknek egyaránt.

Schulcz József polgármester.

Augusztus végén ünnepélyes keretek között átadtuk az 
„Újhartyánért „kitüntető cím új birtokosainak a díjakat. 
Lauter Jánosné, Klemencz Györgyné és a Presso Band 
az új díjazott. Íme az ünnepélyen elhangzott méltatásuk, 
laudációjuk:

Lauter Jánosné (Lauter Erzsébet)
Középiskolai tanulmányait a cinkotai 12 évfolyamos 

Gimnáziumban végezte. Matematika-fi zika szakon szerzett 
tanári képesítést a Szegedi Tanárképző Főiskolán.

25 éven át, 1967-től 1992-ig az Újhartyáni Általános Is-
kolában dolgozott.

1970-től 1981-ig az Újhartyáni Általános Iskola igazgató-
helyettese, majd1981-től-1991-ig az iskola igazgatója volt.

A tanítás és a vezetői feladatok ellátása mellett folyama-
tosan képezte magát, számos posztgraduális képzésen vett 
részt. 1987-88-ban elvégezte az ELTE-TTK-n a pedagógu-
sok intenzív, diplomamegújító továbbképzését matematiká-
ból.

1969-ben és 1978-ban a gyermekekkel végzett áldozatos 
munkájáért a “Kiváló Úttörővezető” címmel jutalmazták.

1978-ban a “Kiváló Munkáért miniszteri kitüntetésben 
részesült.

Tudását az 
újhartyáni tehet-
séges gyerekek 
oktatásában kama-
toztatta. Amit ő ta-
nított a diákjainak, 
az a fi zika és a ma-
tematika világának 
épp csak az elő-
szobája volt. De ha 
az ember még azt 
sem tudja, hogy az 
hol van, sosem fog 
tudni bemenni. Ő 
azért tanított, hogy 
azok a diákjai akik 
be akartak menni, 
legalább a bejárat 
környékét megta-
lálják, ha úgy adó-
dik.

Rendszeres és 

lelkiismeretes tanári munkájának eredményeként nagyban 
hozzájárult az újhartyáni értelmiség megerősítéséhez, tanít-
ványai közül szép számmal szereztek egyetemi diplomát: 
orvos, gyógyszerész,  építészmérnök, villamosmérnök és 
pedagógus is található közöttük.

Vezetőként Erzsike személyesítette meg, vitte tovább azt 
a céltudatos és elkötelezett, kompromisszummentes tanító, 
nevelő munkát, amit díszpolgárunk Kökényesi Imre igazga-
tó úr annak idején elkezdett. 

Igazgatóhelyettesként, majd vezetőként komoly szerepe 
volt abban a munkában, amelynek eredményeként rangja 
lett az újhartyáni iskolának, és az itt kapott jó felkészítés 
segítségével a település felsőfokú végzettséget szerzett ta-
nulóinak a száma már a 80-as években is jóval nagyobb volt 
az átlagnál. 

Szüntelenül dolgozott az intézmény tárgyi feltételeinek 
megteremtéséért. 

Részt vállalt a közéletben  a rendszerváltozás előtt és után 
is.

Lauterné Erzsike igazi hartyáni, mind származása, mind 
erkölcsi tartása, mind a falu, majd város szellemi fejlődé-
sének biztosítása tekintetében.  Tehetséges és jól képzett fi -
atalok köszönhetik példaértékű oktató-nevelő munkájának 
karrierjüket. Jelképe mindannak, ami Újhartyánt azzá tette 
és teszi, ami. 

Egy tudásközpontú, az oktatást mindenek elé helyező te-
lepülés.

Klemencz Györgyné
Klemencz Györgyné, ahogyan mindenki ismeri Marika 

Újhartyánon született. Az Ócsai Bolyai János Gimnázium-
ban érettségizet. Munkáját 1966-ban kezdte meg a Dabasi 
Szakorvosi Rendelőintézetben. Karizmatikus vezetők, mun-
katársak segítették és ösztönözték az élete során. Családja 
támogatása és példaképei adtak erőt ahhoz, hogy 1981-ben, 
a munkája mellet közgazdasági diplomát szerezzen. 1981-
től gazdasági igazgató, majd 1999-től pedig az intézmény 
vezetője lett. Az ehhez vezet út egyenes, nehéz és szép volt 
a számára. Egyenes, mert az egyik feladatot végezte a má-
sik után, nehéz, hiszen minden eredményért keményen meg 
kellett dolgoznia, és szép, mert az elért eredmények és az idő 
megszépítik azt. Dr. Sásdi Antal és Dr. Svébis Mihály mellett 
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ő a harmadik olyan 
újhartyáni, aki egy 
nagy egészségügyi 
intézményt vezet. 
Pontosan azt az in-
tézményt, amellyel 
az egészségügyi 
alapellátás során ta-
lálkozunk.   

Az elmúlt 50 év-
ben végzett munká-
jával hozzájárult, 
hogy a rendelőből 
sikeres, hatékony 
és emberközpontú 
intézmény kovácso-
lódjon. Nevéhez fű-
ződik az intézmény 
új struktúrában 
való működtetése, 
valamint az épület 
2011-es megújítá-
sa. 

A hetvenes években, a néhány rendeléssel induló rendelő-
intézet ma a térség 13 községében, több mint 60 000 járóbe-
teg-szakellátását végzi.  

Szakmai munkája mellett, társadalmi szerepet is vállal. 
Újhartyán önkormányzati képviselőjeként is hozzájárult a 
település fejlődéséhez. Elnöke az Örkény és Vidéke Taka-
rékszövetkezet Felügyelő Bizottságának is.

Áldozatos munkájáért 2007-ben Dabas városa Dr. Halász 
Géza díjban, Pest Megye Önkormányzata pedig Semmelwe-
is Ignác díjban részesítette. Marika élő példa arra, hogy szép 
szóval is lehet sikeres vezető az ember. 

Meghatározó számára az az útravaló, amit szüleitől ka-
pott, akik az emberek és az élet szeretetére nevelték. E 
szerint él és ezt igyekszik továbbadni a családjában és köz-
vetlen és tágabb környezetében is. Ahogy őt indították el a 
szülei, igyekezett azt a hagyományt folytatni. Gondos, óvó 
szeretettel terelgette a lányát is, aki ma háziorvosi praxisán 
keresztül viszi tovább azt az erkölcsi tanítást, amit Marika 
képvisel.

Rendkívül lelkiismeretes ember, ami megjelenik munka-
társaival és betegeivel kialakított kapcsolatában is. Udvarias 
és segítőkész a környezetében élők iránt. Munkáját szorga-
lom és precízség jellemzi, elméleti ismereteit folyamatosan 
növeli és alkalmazza a gyakorlati életben. 

A vezetői feladatát méltósággal végzi, szolgálatnak tekin-
ti. A méltóság a szolgálat képessége; szolgálni egy ügyet, 
egy ideát, egy intézményt. A méltóság a szolgálat alázata. Ez 
hatja át a munkáját, melyben legfontosabb feladat a betegek 
közvetlen gyógyításában részt vevő orvosok, szakdolgozók 
munkájának kiszolgálása, annak érdekében, hogy minden 
erejükkel a betegek gyógyításában vegyenek részt. 

Presso Band
Az újhartyáni Presso Band zenekar 1996 tavaszán alakult. 

Újhartyán község fi ataljai élő zenét szerettek volna a már-
cius 15-i rendezvényükre, ezért felkértek négy fi út - Lang 
Eriket, Kiss Zoltánt, Fajth Zsoltot és Lauter Krisztiánt -, ve-
gyenek részt az ünnepi műsorban. A siker nem maradt el, és 

a közös zenélés folytatódott. Fennállásunk első évforduló-
ján a Pressoban tartott karácsonyi bulin adott nekik nevet a 
törzsközönség, így lettek Presso Band.

1996-tól 2000-ig a hagyományos négytagú felállásban ze-
néltek; gitár, basszusgitár, billentyű és dob. Az ötödik évtől 
bővült a zenekar, színesedett a repertoár, belepett két trom-
bitás, Vajda Ferenc, Stégner Tamás, és egy harsonás, Serfel 
Attila. Így lehetőség nyílt a gazdagabb hangszerelésre.

A zenekar repertoárja és zenei stílusa igen széles skálán 
mozog. Ebbe beletartozik a pop, a rock, a funky és a latin ze-
nei stílusok. A település sváb zenei kultúráján nevelkedtek, 
így nem áll messze tőlük  a magyarországi németek nép-
zenéje, a polka, a mars és a valcer sem. Pár éve már saját 
számok komponálására is törekednek.

Az elmúlt 20 esztendőben az együttes a környező és távo-
labbi települések, városok rendezvényeinek, fesztiváloknak, 
esküvőknek, és céges buliknak a rendszeres szereplőjévé 
vált. Több ezer óra próba és rengeteg munka van mögöttük. 
Profi zmus és maximalizmus jellemzi őket. Igényes műsora-
ik mindenkihez szólnak, mindenkorosztályt megfognak. 

Ezt egy amerikai zenész, dalszövegíró így fogalmazta 
meg egyszer: A zene szubjektív. Nem vagy köteles szeretni 
mindent, amit hallasz, de ha szeretsz valamit és megmozgat, 
nyertél. Tehát ne engedd senkinek, hogy megmondja, mi a 
menő vagy a gáz, vagy mit hallgass. (...) A zene a tiéd. 

Szinte mindenki magáénak érezheti a zenéjüket. Példa-
ként: A mai 50-60 évesek, ha a Presso Band rock zenét ját-
szik, újra élhetik a fi atalságuk lázadó életérzését, egy sza-
badabb világ ígéretét. Vannak, akikben a zenéjük hallatán 
felsejlenek régi álmaik, céljaik. Újra azok a fi atalok lesznek, 
akik különbözni akartak elődeiktől és egyben megváltani 
a világot, vagy inkább leváltani a fennálló, elavult korrupt 
rendszert. Hatalmába keríti őket a rockzene. Újra lázadnak, 
ahogy akkor: Mások jobbak, őszintébbek akartak lenni az 
éppen regnáló korosztálynál, ezért mindenben különbözni 
akartak tőlük: hosszú hajat növesztettek, farmerban és torna-
cipőben, pólóban jártak és csakis őszinte rockot hallgattak. 

A mai 30-as korosztály azokon a szüreti felvonulásokon, 
iskolai, búcsúi, karácsonyi bálokon nevelkedett ahol a velük 
szinte egykorú Presso band játszott. 

A Presso Band, az elmúlt 20 esztendőben a zenéjén ke-
resztül hatással volt a közösség életére. Kodály mondta 
egyszer a zenéről: Fejleszti a közösségi érzést. Kifejleszti, 
csírájában minden emberben meglevő zeneérzéket, ezzel 
megadja a műveltség alapját, amivel aztán szebbé, gazda-
gabbá teszi egész életét.” (Kodály)  

A zenekar tagjai: Fajth Zsolt, Kiss Zoltán, Lang Erik, Ná-
das Barbara, Serfel Attila, Stégner Tamás, Vajda Ferenc.
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BETEKINTÉS A KÉPVISELŐTESTÜLET MUNKÁJÁBA
Újhartyán Város Önkormányzat Képviselőtestülete  2017. évben 
az előző újság megjelenésétől 4 alkalommal ülésezett, mely ülé-
seken az alábbi döntések születtek: 

2017. július 20-án :
– az önkormányzat képviselő-testülete úgy döntött, hogy a 

Nemzetgazdasági Minisztérium által kiírt Önkormányzati tu-
lajdonú egészségügyi alapellátást nyújtó intézmények fejlesz-
tésének támogatása Pest megyében című PM¬¬_EU ALAP 
ELLÁTÁS_2017 kódszámú pályázatot benyújtja. A beruházással 
érintett ingatlanok címe és helyrajzi száma: -Újhartyán, Fő u. 26, 
hrsz.525/5-Újhartyán, Monori u. 2/c  hrsz.525/6

– az önkormányzat úgy döntött, hogy a Települések felszíni 
csapadékvíz-elvezetés létesítményeinek fejlesztése pályázatot be-
nyújtja.

– az önkormányzat úgy döntött, hogy a hulladékról szóló 2012.
évi CLXXXV. törvény 37.§ (1a) bekezdése értelmében 2017. júli-
us 1-i hatállyal az NHSZ OKÖT Hulladékgazdálkodási Nonprofi t 
Kft.-vel 2015. október 5-én kötött közszolgáltatási szerződést 6 
havi felmondási idővel felmondja. Közszolgáltatási szerződés 
megszűnésének időpontjáig, azaz 2017. december 31.-ig az NHSZ 
OKÖT Hulladékgazdálkodási Nonprofi t Kft. köteles Újhartyán 
városában a közszolgáltatást ellátni.

– az önkormányzat úgy döntött, hogy a képviselői tájékoztatás 
alapján a közútkezelői állásfoglalást a forgalom lassító sziget és a 
jelzőlámpa létesítésére elutasítja és felhatalmazza a jegyzőt, hogy 
további fórumokon a megvalósítást szorgalmazza.

– az önkormányzat úgy döntött, hogy a VEKOP-1.2.2-15-2016-
00015 kódszámú ipari park fejlesztési pályázat megvalósítása ér-
dekében Újhartyán Város Önkormányzat kezdeményezi a 069/9-
069/15 – a 1102/3 és a 1102/4, valamint a 0107/7, a 0107/8 hrsz-ú 
földtulajdonosoktól, hogy az ipari park fejlesztése érdekében az 
útszélesítéshez bocsájtsák rendelkezésre a szükséges területet.

– az önkormányzat úgy döntött, hogy a Dabas-Újhartyán közös 
közigazgatási határában lévő Árpád utca szilárd burkolat kialakí-
tása tárgyában,megállapodást köt Dabas Város önkormányzatával, 
hogy az utat közösen kivitelezzék.

– az önkormányzat úgy döntött, hogy a SZILTER King Bt. ké-
relmének helyt ad és részére az Újhartyán Város Önkormányzat 
tulajdonában lévő Újhartyán, Pipacs u. 044/163 hrz-ú területen 6 
férőhelyes murvás parkoló kialakítását engedélyezi.

– az önkormányzat képviselő-testülete  úgy döntött, hogy a 
For Rest Kft-től megrendeli Újhartyán nagyfelbontású térfi gyelő 
rendszer bővítését a Pipacs utcában  360 fokos 1 db új kamera 
felhelyezésével.

– az önkormányzat úgy döntött, hogy az Országos Mentőszol-
gálat Alapítvány részére 50.000 Ft támogatást nyújt, a Dabasi 
Mentőállomás mentéstechnikai eszközeinek beszerzéséhez.

2017. július 27-én:
– az önkormányzat úgy döntött, hogy a 2017. évtől Újhartyán 

település kitüntető díjak átadásakor csak önkormányzati díjátadás 
történik.

– az önkormányzat képviselő-testülete úgy döntött,,  hogy 2017. 
évben kivételes esetben az Újhartyánért kitüntetést 1 szervezetnek  
és 2 magánszemélynek adományozza.

– az önkormányzat képviselő-testülete  úgy döntött, hogy 2017. 
évben Újhartyánért kitüntetést adományoz az alábbi szervezet és 
magánszemélyek részére: Szervezet: Presszó Band

Magánszemélyek: Klemencz Györgyné 2367 Újhartyán, Hu-

nyadi u.7 Lauter Jánosné 2367 Újhartyán, Hunyadi u. 4.sz alatti 
lakosoknak.

– az önkormányzat úgy döntött, hogy a hogy a települési ön-
kormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó 
kiegészítő támogatásáról szóló pályázati kiírás alapján a pályáza-
tot benyújtja, és a pályázathoz szükséges 304 800.- Ft önerőt a 
költségvetéséből biztosítja, a 107060-1 egyéb szociális pénzbeli és 
természetbeni ellátás K48/32 természetbeni szociális ellátás rovat 
terhére.  Újhartyán Város Önkormányzat vállalja, hogy a szociális 
tűzifában részesülőtől ellenszolgáltatást nem kér.

– az önkormányzat képviselő-testülete  úgy döntött, hogy a 
Sportolj 6 lábon Egyesület részére 150.000 Ft vissza nem térí-
tendő támogatást nyújt az Újhartyáni VI. Vizsla  Túra Fesztivál 
(2017.09.10) megrendezéséhez. Az összeg kifi zetését a 2017. évi 
költségvetésben a Civil Alap terhére biztosítja.

2017. augusztus 31-én:
– az önkormányzat képviselő-testülete ünnepi testületi ülés ke-

retében átadta a 2017.évi Újhartyánért díjakat 
2017. szeptember 21-én a:
– az önkormányzat úgy döntött, hogy a 31/2012 (XII.12.) ren-

deletét a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 6.§ alapján mó-
dosítja.

– az önkormányzat úgy döntött, hogy az ipari parkra vonatkozó 
helyi építési szabályzatát módosítja a legnagyobb építmény (épü-
let) magasság jelenlegi 15 méteres korlátjának 25 méterre növelé-
sével, a legnagyobb beépítettség jelenlegi 45 %-os mértékének 50 
%-ra növelésével, a legkisebb zöldfelületi arány jelenlegi 35 %-os 
mértékének 25 %-ra csökkentésével.

– az önkormányzat úgy döntött, hogy Megyei kitüntető díjra 
Hölle Martin világbajnokunkat, az év sportolója díjra javasolja.

– az önkormányzat úgy döntött, hogy bányaszolgalmi jog alapít 
a 085/18 hrsz-ú területre

– az önkormányzat úgy döntött, hogy Érd és Térsége Regioná-
lis Hulladékgazdálkodási Önkormányzati társulás Társulási meg-
állapodás második módosítását elfogadja.

– az önkormányzat úgy döntött, hogy az Önkormányzat 2017. évi 
költségvetés I. félévi teljesítéséről szóló beszámolóját elfogadja.

– az önkormányzat úgy döntött, hogy „Háziorvosi Ügyelet” 
Intézményfenntartó Önkormányzati Társulás 2017. évi költségve-
tésének I. félévi teljesítéséről szóló beszámolóját elfogadja.

– az önkormányzat úgy döntött, hogy BURSA Hungarika pá-
lyázathoz csatlakozik.

– az önkormányzat úgy döntött, hogy elfogadja az „Együtt” se-
gítőszolgálat beszámolóit.

– az önkormányzat úgy döntött, hogy víziközmű rendszerek 
Beruházási Tervrészét, valamint a Felújítási és Pótlási Tervrészét 
elfogadja

– az önkormányzat úgy döntött, hogy 2018. évben a városnap 
június 9-én, a Hartyánfeszt szeptember 8-án rendezi meg

– az önkormányzat úgy döntött, hogy a 067/41 hrsz-ú erdő terü-
letből út céljára megvásárol 1488 m2 területet 3.000.-Ft/m2 áron.

– az önkormányzat úgy döntött, hogy a szüreti felvonulást kö-
vetően elkezdi a Szép utca növényzet kitermelését, és tavasszal 
beülteti.

– az önkormányzat úgy döntött, hogy a Zrínyi utcát időszako-
san az iskolai időben egyirányúsítja, a balesetek elkerülése és a 
gyermekek biztonsága érdekében. 

Schulcz József
polgármester
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HIRDETMÉNY
Újhartyán Város Önkormányzata megkezdte 

az Ipari Parkra vonatkozó településrendezési 
eszközök módosítását, melyhez készült tervdoku-
mentáció az Újhartyáni Polgármesteri Hivatalban a 
4. számú szobában megtekinthető. 

Az Ipari Parkra vonatkozó településrendezési 
eszközök módosítása során számítunk a lakosság 
és a civilek véleményére! 

Újhartyán, 2017. szeptember 04. 

Schulcz József
polgármester sk.

Önkormányzati közlemény.
Újhartyán Város Önkormányzata az Emberi 

Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 
51/2007. (III.26) Kormányrendelet alapján ezennel 
kiírja a 2018. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatá-
si Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatá-
si hallgatók számára a 2017/2018. tanév második 
és a 2018/2019. tanév első félévére vonatkozóan... 
Bővebb információ a http://www.ujhartyan.hu/
bursa_2018 linken érhető el.

TÁJÉKOZTATÓ A SZÉP 
UTCA NÖVÉNYZETÉNEK 

CSERÉJÉRŐL
Tájékoztatjuk a Tisztelt lakosságot, hogy idén 

ősszel elkezdődik a Szép u. sávválasztó növény-
zetének cseréje. .A Szép utcai lakosok szavazatai 
alapján döntött így képviselőtestületünk. Ősszel 
eltávolítjuk, kiszedjük a növényzetet és tavasszal 
történik az új telepítése. A munkálatok során fellé-
pő közlekedési nehézségek leküzdéséhez megérté-
süket kérjük.

FIGYELEM
Forgalmi rend változás a Zrínyi utcában

A Képviselő-testület döntése értelmében tájékozta-
tom a Tisztelt lakosságot, hogy 2017. október 16-tól 
(hétfői nap) Újhartyán Zrínyi utcában az Iskola baleset-
mentes megközelíthetősége miatt a reggeli 07-08 óra, 
és a délutáni 15-17 óra közötti időszakra vonatkozó be-
hajtani tilos tábla kerül kihelyezésre a Deák F utca és 
a Szép utca felől a Zrínyi utca vonatkozásában, ezáltal 
a Zrínyi utca a templom felől egyirányú lesz a jelezett 
időpontban és szakaszon. 

Az alábbi rajz mutatja az új haladási irányt:
A kezdeti időkben a járőrszolgálat segít a forgalmi 

rend betartásában!
Jegyző

FIGYELEM 

Forgalmi rend változás a Zrínyi utcában 
A Képvisel -testület döntése értelmében tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy 2017. október 16-tól (hétf i 
nap) Újhartyán Zrínyi utcában az Iskola balesetmentes megközelíthet sége miatt a reggeli 07-08 óra, és a 
délutáni 15-17 óra közötti id szakra vonatkozó behajtani tilos tábla kerül kihelyezésre a Deák F utca és a Szép 
utca fel l a Zrínyi utca vonatkozásában, ezáltal a Zrínyi utca a templom fel l egyirányú lesz a jelezett 
id pontban és szakaszon.  

Az alábbi rajz mutatja az új haladási irányt: 

 
 
A kezdeti id kben a jár rszolgálat segít a forgalmi rend betartásában! 

Jegyz  
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Egyre több őzlábat, vargányát és piruló galócát talál, míg-
nem egyszer csak maga elé ugrik egy zöldruhás alak, és azt 
követeli, hogy mutassa meg a gombákat, melyeket gyűjtött. 
A természetvédelmi őrnek ehhez joga van, bár lelőni való-
színűleg nem fog, büntetni büntethet.

Nem viccelünk: bár kevesen tudják, léteznek védett gom-
bafajták, melynek ugyanúgy eszmei értékük van, mint a hó-
virágnak. Ráadásul sok helyen nem is lehetne gombászni, de 
ezt se mindenki tudja.

Hol lehet gombászni?
Bárhol! - aha, meg ahogy azt Móriczka elképzeli. Először 

is: magánerdőben tilos gyűjteni. Nem szabad továbbá Nem-
zeti Parkban sem, illetve sehol, ahol tábla fi gyelmeztet erre.

Mennyit lehet szedni?
Na, az már kiderült, hogy pár helyen tilos, ráadásul az 

is szabályozva van, hogy mennyit lehet szedni. Ez jelenleg 
2kg/fő, ráadásul értékesíteni sem lehet. Ez mondjuk vajmi 
kevés embert zavar abban, hogy eladja a gombát, ősszel a 
Mátrában és a Bükkben rendszeresen parkolnak kamionok 
az út szélén, akik helyben vásárolják fel a vargányát a helyi 
lakosságtól, ráadásul fi llérekért.

Mit nem szedhet?
Felejtse el a földalatti gombákat (vagy ne), de végezzen 

el tanfolyamot, papírozzon egy csomót, és akkor talán lehet 
esélye hazavinni párat. Kivéve, ha vesz egy erdőt, mert ak-
kor napi 20 dekáig azt csinál, amit akar.

Szintén nem szedhetőek a védett fajták, ezeknek a Ma-
gyar Mikológiai Társaság honlapján lehet böngészgetni a 
listáját. A szakértő szerint ebből a legtöbbet ritkán gyűjtik 
a gombászok, kivéve a 2013-ban védettnek minősített csá-
szárgalócát/császárgombát (Amanita Caesarea), mely ked-
venc szakirodalmam szerint „ Jóízű, ehető, közkedvelt és 
keresett gomba. A régi római idők óta ismert és az egyik 
legtöbbre tartott gombafaj. Igen ízletesen és sokféleképpen 
elkészíthető. Konzervnek, salátának és szárítmánynak is jó. 
Az ételt a főzéskor kioldódó sárga szín szépen megfesti” - 
ezt csak megerősíteni tudom.

Hogyan kell szedni?
Na, az a brutál, amikor tövestül kitépik a gombát a föld-

ből, ezzel elszakítják a gombafonalakat. Tessék vinni egy 
bicskát, kést, menőbbek gombakést, és azzal szépen le kell 
vágni a tövénél. Érdemes kosárba gyűjteni a gombákat, hogy 
ne törjenek meg.

Mikor van baj?
Évente átlagosan 135 ember kerül gombamérgezéssel 

kórházba (forrás: ÉLELMISZERVIZSGÁLATI KÖZLE-
MÉNYEK). 1998 durva év volt, 11-en haltak meg,

Ha megevett egy gyilkos galócát, akkor azért elég gáz a 
helyzet, de nem reménytelen. A szakirodalom ötféle gom-

bamérgezést különböztet meg, attól függően, hogy milyen 
tüneteket okoz a gomba.

A sejtmérges vagy más néven falloid típusú mérgezés 
jellemző a gyilkos galócára, de a rozsdás őzlábgombával is 
óvatosan kell bánni. Ez a legnagyobb szívás, melynek végén 
a májátültetés vagy a proszektúra áll.

A hallucinogén típusú mérgezést okozhatja a párducga-
lóca például. Nem, nem érdemes ezzel kísérletezni LSD he-
lyett, annyira nem vidám egy gombamérgezés. Mindeneset-
re ez legalább nem halálos.

A muszkarin típusú mérgezést a susulykafélék okozzák, 
ebben az esetben izzadás, remegés, nyáladzás várható, a 
csökkenő vérnyomás és szűk pupillák mellett. A jó hír, hogy 
kezelhető.

A gyomor- és béltüneteket okozó mérgezés során hasme-
nés és hányás a fő tünet, és a tüneti kezelés bőven elég is rá. 
Jó élménynek azért ezt sem mondanánk.

A különleges típusú mérgezések között van a tintagombák 
okozta mérgezés (coprinus- szindróma), amelyet alkohollal 
fogyasztva lehet tuti mérgezést összeszedni. Ez émelygés-
sel, izzadással, remegéssel jár, mely akár 70 óráig is eltart. 
Itt lehet olvasgatni a mérgezésekről, ha valaki borzongani 
szeretne.

Ami biztos, ha azt gyanítja, hogy gombamérgezést kapott, 
húzzon be gyorsan egy kórházba, és mondja el, milyen gom-
bát szedett. Az azonnali hánytatás is jót tesz ilyenkor, hogy 
addig is minél kevesebb toxikus anyag szívódjon fel.

Mit lehet belőle csinálni?
Szinte bármit. A faluhelyen csak tikgombának hívott 

mezei szekfűgomba isteni rántottába, az óriáspöffetegből 
remek rántott gomba készülhet, csakúgy, mint az őzlábból, 
a vargányából pedig a levestől a tésztás ételig bármit lehet 
csinálni. A rókagomba is isteni (nem is olcsó a piacokon), 
nem is beszélve a szarvasgombáról.

A gombákról érdemes tudni, hogy típustól függően kell 
pucolni, ugyanis egyeseknél le kell húzni a kalapbőrt, külön-
ben nyálkásak lesznek, másoknál meg a tönk nem ehető.

Ezután jól meg kell mosni (esetleg kukactalanítani), majd 
10-15 perc alatt megfőzni. De lehet szárítani vagy olajban 
eltenni is őket, a grillezésről, sütésről vagy rántásról nem is 
beszélve.

GFG
Forrás: http://divany.hu/eletmod

Gombát szedni hol lehet?
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Tisztelt Lakosság!
Ezúton kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy hulladékgyűj-
tő edényeiket, minden szemétszállítási napon reggel 7 
órára szíveskedjenek kihelyezni ingatlanjaik elé, mivel 
az NHSZ OKÖT Kft. tájékoztatása alapján a hulladék-
gyűjtő autó a megszokottnál jóval korábban fog megje-
lenni a Város területén.

Újhartyáni Polgármesteri Hivatal

Kaldenecker János 
90 éves

A képen Kaldenecker János látható aki 2017. augusztus 
13-án töltötte be 90. életévét.

E szép évfordulója alkalmából az Önkormányzat nevében 
Schulcz József Újhartyán polgármestere  is személyesen kö-
szöntötte 

Egy életen át becsülettel és szeretettel helytállt az igazán 
nehéz kőműves szakmában. Kitartására jellemző, hogy kez-
detben kőműves segédmunkásként dolgozott , majd felnőtt 
fejjel tette le a szakmunkás vizsgát.

Nyugdíjba vonulása után is aktív maradt, ha hívták öröm-
mel ment segíteni, dolgozni és ha kellett tanácsot adni. Uno-
kája házának épí-
tésében is nagy 
örömmel segéd-
kezett. Szellemi 
frisseségét a mai 
napig megőrizte. 

Egészségügyi 
gondjai, problé-
mái neki is vol-
tak és vannak, 
de ezeken a még 
mindig meglévő 
derűs humorával 
és nagy életked-
vével sikeresen 
átlendül, nem 
panaszkodik.

Legnagyobb 
örömöt három 
dédunokája je-
lenti számára.

Még nagyon 
sok boldog szü-
letésnapot és jó 
egészséget kí-
vánnak  neki csa-
ládtagjai barátai, ismerősei Újhartyán Önkormányzata és a 
település minden lakosa.             

/-szerk./ 

Tisztelt Lakosok, Szülők, Gyerekek!
Az Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola pa-

pírgyűjtést szervez, 2017. október 11-18-ig. Ezeken a na-
pokon a háztartásokban összegyűlt papírt a nap bármely 
időpontjában be lehet dobni az iskola hátsó udvarán elhe-
lyezett konténerbe, ami a Templom köz felőli bejáratnál, 
az ebédlő és tornaterem mögötti területen lesz elhelyezve. 
Az iskolás diákok 2017. október 13-án pénteken délután 
összeszedik az utcára kitett papírhulladékokat, melyeket 
legyenek szívesek nylon zsákokban, szatyrokban, vagy 
összekötve kihelyezni aznap délig.

Segítségüket, támogatásukat előre is köszönjünk!
Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola 

diákönkormányzata

Szeptembertől német 
önkéntes segít 

a nyelvtanulásban
2017. Szeptember 14-től a „Kulturweit” szervezeten ke-

resztül az Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola 
egy német önkéntest, Kari Lenkét alkalmazhatja a nyelv-
tanulásban, német kommunikáció fejlesztésében. A német 
államhoz írt pályázatunk sikeres befogadása után vettük fel 
a kapcsolatot Karival, aki fél éven keresztül él majd közöt-
tünk Újhartyánban, segíti az iskolai nyelvoktatás mellett az 
óvodai német nemzetiségi nyelvtanítást, a Hartyáni Sváb 
Fiatalok Baráti Köre, valamint Német Nemzetiségi Önkor-
mányzatunk munkáját. 

Azt gondolom, hogy remek lehetőség lesz a gyerekeknek 
német anyanyelvi szót hallani napi szinten az iskolában. Bí-
zom benne, hogy jó kapcsolatot tudunk ápolni majd a fi atal 
német hölggyel, aki szívesen vállalta hazánk megismerése 
mellett azt is, hogy az újhartyáni intézményekben, szerveze-
tekben a német nyelv tanulását, használatát támogassa.

Sósné Lauter Adrien
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Iskolánk a 2015/16-os tanévben csat-
lakozott egy innovatív kezdeményezés-
hez, amelyet a bajai Magyarországi Né-
metek Általános Művelődési Központja 
hirdetett. Nyelvvizsgázni invitálták ta-
nulóinkat! Egy régi vágy, akarat, szán-
dék megvalósulhat végre. Eredményes 
vizsgát követően DSD avagy Deutsches 
Sprachdiplom birtokában ballaghatnak 
el néhányan iskolánkból… Tavaly szep-
temberben egy ilyesforma álomkép le-
begett sokunk szeme előtt. 

Közösen a vecsési Grassalkovich 
Antal Német Nemzetiségi és Kétnyel-
vű Általános Iskolával jelentkezett négy 
nyolcadik osztályos tanulónk a nyelv-
vizsgára. Jelentkeztetésükben, írásbeli 
és szóbeli vizsgára történő felkészíté-
sükben osztályfőnökük és egyben né-

met nyelvtanáruk, Ruttersmid Katalin 
tanárnő segítette őket. Nemcsak őket, 
hanem emellett hetedik osztályos di-
ákokat is készített fel Kati néni az ún. 
Pilotprüfungra, amely megelőzi a nyol-
cadik osztályosok vizsgáit. 

Nem kevés feladat és munka hárult a 
kolléganőre szeptembertől egy fél éven 
keresztül, akárcsak a vizsgát tevő gye-
rekekre. Keményen dolgoztak, készül-
tek a nyelvvizsgára, ami aztán tavasszal 
meghozta gyümölcsét. Előbb a hetedik 
osztályosok szóbeli próbanyelvvizsgá-
ja zajlott Vecsésen, ahol Spáth Bence 
képviselte sikeresen iskolánkat. Haza-
térve jó volt látni az örömkönnyeket 
Ruttersmid Katalin felkészítő tanárnő 
szemében, miközben közös sikerüket 
mesélte. Bence Pilotprüfungja nagyon 

Új év, új célok a Gyermekvár óvodában
Minden köznevelési intézményben már a nyári hóna-

pokban komoly előkészítési-tervezői munka folyik, így az 
újhartyáni Gyermekvár Óvodában is egymást érték a fel-
adatok, a programok a 2017-18. nevelési év szakmai munka 
sikere érdekében.

Az első legfontosabb intézményvezetői feladat a követ-
kező nevelési év humánerőforrásának elemzése, a megfelelő 
létszám és szakmai ellátottság biztosításáról való gondosko-
dás. Mondhatom nagy szerencse volt, hogy az áldott álla-
potban lévő Surman-Szabó Ágnes német nemzetiségi óvo-
dapedagógusunk helyettesítése egyszerűen megoldódott, 
ugyanis Lang Helga Éva éppen júliusban diplomázott német 
nemzetiségi szakon és fő állású gyakornoki munkakörbe ke-
rült. Így ideálisan, 8 német és 8 magyar óvodapedagógus 
létszámmal kezdtük az évet.

Másik lényeges teendő gondoskodni a tárgyi környezetről 
a fejlesztő eszközökről. Gyermekvárunkat már 8. éve bir-
tokba vettük, így az udvari játékok elhasználódása, illetve 
pótlása szükségszerűvé vált. Mivel évről-évre több a 3 év 
alatti (bölcsődés korosztály) gyermekek száma, az ő moz-
gásszükségleteik kielégítésére a bölcsődei kisudvarra új já-
tékeszközt vásároltunk 614.990 Ft értékben a  ,,Gyermekvár 
Alapítvány „ segítségével.

Emellett a nagy udvaron lévő játszóbástya (kültéri foglal-
koztató) korlátot kapott, valamint madáretetőket és udvari 
kukákat telepítettünk szintén a Gyermekvár Alapítvány be-
vételeiből és szeptember végén még két libikóka is telepí-
tésre kerül a nagyobb gyermekek szabadidős tevékenyked-
tetéséhez.

A nevelési évünk előtt augusztus 30-án nevelőtestüle-

ti értekezletet tartottunk, melynek egy részében Labáth 
Ferencné tartott tréninget pedagógusainknak ,,Erkölcsi ne-
velés az óvodában” címmel. Az erkölcsi-közösségi nevelés 
a 2017-18. nevelési évünk kiemelt célja, ehhez társítunk pe-
dagógiai helyzeteket. Azért ezt a célt tűztük ki, mert tapasz-
taljuk, hogy a kisgyermekes családokban a gyermekek szá-
mára nem gyakorlódnak megfelelő mértékben a közösségi 
élet értékei, gyengék az egymás irányába tett fi gyelmesség, 
jócselekedet. A gyermekek a nevelési év során alapvető po-
zitív emberi viselkedési normákra kapnak fi gyelemfelhívást, 
tanulási lehetőséget. Témáink lesznek: a köszönés, becsü-
let, árulkodás, megbocsátás, segítőkészség, munka szeretet, 
mások iránti felelősség, együttérzés, lemondás-osztozkodás, 
hazaszeretet, önfegyelem, tisztelet, hála tartalmával, jelenté-
sével, természetesen életkori lehetőségek szerint játékosan.

                    Rizmajer Ildikó intézményvezető

Újhartyán Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 
2017. szeptember 21-i testületi ülésén egyebek között az 
alábbi határozatot hozta:

72/2017.(IX.21.) sz. Képviselő-testületi határozat: Német 
Nemzetiségi Önkormányzat Újhartyán képviselő-testülete 
úgy döntött, hogy Rizmajer Ildikó, a „Gyermekvár” Német 
nemzetiségi Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsöde Újhartyán 
intézményvezetői pályázatát elfogadja és megbízza az óvo-
davezetői feladatok ellátásával.

A megbízás időtartama határozott: 2017. október 1-től- 
2022. július 31-ig szól. 

NNÖ Újhartyán

Elsőként az Újhartyáni Német Nemzetiségi 
Általános Iskolában…
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jól sikerült, a nemzetközi szinteknek megfelelően B1 szintet 
ért el. 

Nem sokkal azután három nyolcadikos tanulónk is le-
vizsgázott. Az ő eredményeikről csak később, a tanévzá-
ró napján kaptunk értesítést. Írásbeli munkájukat ugyanis 
Németországban javították. Izgatottan próbáltuk letölteni 
az internetről vizsgaeredményeiket, és ennek is nagy bol-
dogság lett a vége. Mindegyiküknek sikerült a nyelvvizsga! 
Varga Flóra és Rizmajer Dóra B1 szintet ért el, míg Svébis 
Laura A2 szintet. Egy tanulónk sajnos betegsége miatt nem 
tudott részt venni a vizsgán, pedig ő is becsületesen és szor-
galmasan készült rá.

Azt tervezzük, hogy a nyár folyamán elpostázott nyelv-
vizsga bizonyítványokat hamarosan méltó helyen és módon, 
a többi diák előtt vehetik majd át a lányok, mert megérdem-
lik, hogy sokak előtt hangozzék el ELSŐKÉNT a nevük 
és eredményük. Velük együtt persze Kati néni neve is, aki 
lelkiismeretesen, igazi szakemberhez méltón sok munká-
val készítette fel, illetve vizsgáztatta Vecsésen diákjainkat. 
Mindezek következtében az Újhartyáni Német Nemzetisé-
gi Általános Iskola DSD Nyelvvizsgahellyé vált! Köszönet 
mindenkinek, aki ez ügyben közreműködött és ily módon 
öregbítette iskolánk jó hírét!

Sósné Lauter Adrien igazgató

A tanév helyi rendje Program
2017. szeptember 01. Évnyitó
2017. szeptember 9. Hartyánfeszt
2017. szeptember 26. Magyarországi német nemezetiségi 
 iskolákkal való kapcsolatfelvétel 
 – bajai látogatás és kiállítás
2017. szeptember 29. Honvédelmi nap és Diáksport Nap
2017. szeptember Szülői értekezletek
2017. szeptember Őszi gyalogtúra - Pilis
2017. szept-okt. Nyílt napok, alsó tagozat
2017.  október 5. SZMK értekezlet
2017. október 3. 4. osztályos tanulók szülei részére 
tájékoztató értekezlet
2017. október 06. Aradi vértanúk napja
2017. október 16-20 Terményhálaadás
2017. október 20. 1956-os forradalomra való 
 megemlékezés
2017. október 27. Takarékossági világnap
2017. október Őszi gyalogtúra - Mátra
2017. október 30.  Magyar népmese napja
2017. október 13. Őszi papírgyűjtés
2017. október 30– 
2017. november 3. Őszi szünet 
Szünet előtti utolsó tanítási nap 2017. okt. 27. péntek
Szünet utáni első tanítási nap 2017. nov. 7. hétfő
2017. november 10. Laterne
2017. november 25. SZMK Bál
2017. december 1.
2017. december 8.
2017. december 15. 
2017. december 22. Adventi gyertyagyújtás

2017. december 06. Mikulás
2017. december 13. Lucanap
2017. december 27 
– 2018. január 2. Téli szünet
Szünet előtti utolsó tanítási nap 2017. december 22. péntek
Szünet utáni első tanítási nap 2017. január 03. szerda
2018. január Félévi osztályozó értekezletek
2018. január 9. A tanulók fi zikai állapotának
 felmérése

2018. január 22. Magyar kultúra napja
2018. január 26. Az első félév vége
2018. feburár 2.  Bizonyítványosztás
2018. február Jelmezbál
2018. február Szülői értekezlet
2018. február Sántacsütörtök
2018. február Svábnap
2018. február 19. 8. osztályosok középiskolai 
 jelentkezése
2018. február 23.  Megemlékezés a kommunista 
 és egyéb diktatúra áldozatairól
2018. március 5-9 Pénzügyi és vállalkozói témahét
2018. márc. 14. 1848-49-es forradalom 
 és szabadságharc
2018. március Tanulmányi hét
2018. március Nyílt napok, alsó tagozat
2018. március 29-
2018. április 6. Tavaszi szünet
Szünet előtti utolsó tanítási nap 2018. március. 28. szerda
Szünet utáni első tanítási nap 2018. április 9. hétfő
2018. április 09.-13. Digitális témahét
2018. április 11. A költészet napja
2018. ápr. 16. Megemlékezés a holokauszt 
 áldozatairól
2018. ápr. 20. Föld napja
2018. április Tavaszi gyalogtúra - Börzsöny
2018. április 30-május 5. Határtalanul Program
2018. április Tavaszi papírgyűjtés
2018. május Tavaszi gyalogtúra – Budai hegység
2018. május Anyák napja
2018. május 16. Nyelvi mérés
2018. május eleje Szülői értekezletek
2018. május 23. OKÉV-mérés
2018. június 04. Nemzeti összetartozás napja
2018. június 11. Gyermeknap
2018. június 12-13. Osztálykirándulások
2018. június Osztályozó értekezletek
2018. június 15. Utolsó tanítási nap
2018. június 16. Ballagás 
2018. június 19. Tanévzáró

Az Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola 
2017/18-as tanévének programterve
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Új pedagógusaink! 
Folytatjuk korábbi lapszámunkban megkezdett cikksoro-

zatunkat.  Bemutatjuk az iskolai oktató munkába újonnan 
bekapcsolódott pedagógusainkat. Fogadják szeretettel és 
megbecsüléssel őket ,Nekik meg sok síkert és kitartást kívá-
nunk nehéz, de szép feladatukhoz .

 /-szerk- /

Berczi Istvánné vagyok, a keresztnevem Edit. Összetar-
tó családban nőttem fel, ahol az alapvető értékek, szüleim 
véleménye mindig fontos volt számomra, ezért édesanyám 
kívánságát, hogy tanító legyek, teljesítettem.

Nehéz röviden írni magamról, hiszen elég mozgalmas és 
aránylag hosszú életúttal rendelkezem, mégis dióhéjban: az 
Esztergomi Tanítóképző Főiskolán szereztem meg tanítói 
oklevelemet. Több mint 10 évig alsósokat tanítottam, majd 
akkori igazgatóm kérésére tanári képesítést szereztem a sze-
gedi Juhász Gyula Tanárképző Főiskola magyar nyelv és 
irodalom szakán, így immáron 17. éve tanítok felső tago-
zaton. Katonatiszt feleségként többször kellett munkahelyet 
váltanom. Sosem féltem az új helyzetektől, az ismeretlentől. 
Megtapasztaltam, hogy az élet a változásokról szól, és a leg-
fontosabb változás mindig hirtelen jön. Nyitott személyiség-
nek tartom magam, könnyen alkalmazkodom. Legutóbb az 
örkényi Huszka Hermina Általános Iskolában tanítottam, de 
úgy éreztem, hogy szakmailag másra vágyom, ezért pályáz-
tam meg az Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola 
által meghirdetett magyar szakos állást. Nagy örömömre az 

iskola vezető-
sége több je-
lentkező közül 
engem válasz-
tott. Remélem, 
m o z g a l m a s , 
tartalmas és 
eredmények-
ben gazdag 
éveket tölthe-
tek el ebben 
az iskolában 
is.  Fontosnak 
tartom anya-
n y e l v ü n k 
szépségének 
ápolását, és az 
olvasás örömé-
nek megszeret-

tetését az egyre inkább elgépiesedett világunkban. Munkám 
során teljesen azonosulni tudok Dr. Szentgyörgyi Albert sza-
vaival: 

„Az iskola arra való,  hogy az ember megtanuljon tanul-
ni, hogy felébredjen a tudásvágya, megismerje a jól végzett 
munka örömét, megízlelje az alkotás izgalmát, megtanulja 
szeretni, amit csinál, és megtalálja azt a munkát, amit sze-
retni fog.”

Kandik Krisztina 
vagyok, diplomámat 
a bajai Eötvös József 
Tanítóképző Főiskolán 
szereztem meg német 
idegennyelv-oktató 
szakon.

Főiskolai tanul-
mányaim egy részét 
Ludwigsburgban és 
Münchenben végez-
tem.

2003-ban Ausztriá-
ban, St.Pöltenben má-
soddiplomáztam.

Pályámat a komlói 
német nemzetiségi is-
kolában kezdtem, az 
elmúlt években két taní-
tási nyelvű illetve német nemzetiségi általános iskolákban 
tanítottam.

Tanítói munkámat hivatásnak tekintem. A tanítás sok-sok 
türelem, szeretet és megértés.

Meggyőződésem és hitvallásom Maria Montessori sza-
vai: „Segíts, hogy egyedül is tudjam, hogy magam csinál-
hassam… Arra taníts, hogy önálló lehessek, hogy büszke 
lehessek magamra!”

Kőnig Lászlónak hívnak. Hernádon születtem, csalá-
dommal Újhartyánon élek.

A nyíregyházi Tanárképző Főiskola elvégzése után az 
újhartyáni Általános Iskolában kezdtem el matematikát és 
testnevelést tanítani. Elvégeztem a Magyar Testnevelési 
Egyetem középfokú edző és sportszervező szakát. Később 
szakmai tapasztalataimat Lajosmizsén, Kecskeméten és 
Hernádon is kipróbáltam. A tanítás mellett kézilabda edző-
ként dolgoztam. 

Ezután évekig gazdasági területen folytattam a munká-
mat.

Tavalyi tanévtől újra visszatértem a pedagógus pályára. 
Az Újhartyán VSE ké-
zilabda szakosztályában 
edzői munkát is vállal-
tam. 

Feleségemmel a 
HERCEL Hagyomány-
őrző Egyesület tánccso-
portjában táncolunk.

Idén szeptembertől is-
mét az Újhartyáni Német 
Nemzetiségi Általános 
Iskolában tanítok.

Szeretném az isko-
la és a város sportéletét 
erősíteni.

Úgy érzem itt újra 
megtaláltam a helyem. 
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Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Nemzetiségi Pályázatán (Nemz-TAB-Eper- 17/0197)
nyertünk iskolánk 20 tanulója számára 600.000 forintot. A pályázatunk címe:

Hagyományápolás és népi kultúra megismerése Újhartyánban

ezzel a címmel nyert az Emberi Erőforrások Minisztériuma 
Nemzetiségi Pályázatán (Nemz- TAB- Eper- 17/0197) isko-
lánk – a Budapest XX. József Attila Nyelvoktató Nemzeti-
ségi Általános iskola 20 tanulója nyári táborozására 600.000 
forintot. A németet már 3-4 éve tanuló diákok 5 napot töl-
töttek  a városban  Papp Loretta és Tóth Viktória tanárnővel. 
Minden napra jutott valami érdekesség természetesen német 
nyelven. A hagyományok közül – melyeket itt nagyon meg-
őriztek az itt lakók megismerkedtek az ottani sváb néptánccal 
s már az első este a tanulók együtt táncoltak. Kézműveskedés 
keretén belül olyan régi, népi hagyományokat próbáltak ki, 
mint a fafaragás, quilling-technika , csuhézás és kötélverés 
. Természetesen az elkészült tárgyakat emlékbe haza is vi-
hették, hogy később is emlékezzenek erre a táborra. Felfe-
dezték a város nevezetességeit, kutattak a könyvtárban sváb 
családok után, meghallgatták Major Ferencné Erzsike néni 
gyerekkori történeteit a betelepítésről. A Tájházban megta-
nulták a háztartási eszközök német neveit és este igazi sváb 
parasztházat barkácsoltak. Volt sütés főzés is, amit aztán 
jóízűen az Újhartyánról készült kisfi lm megtekintése alatt 
el is fogyasztottak. Surman Majeczki Martin, aki a megyei 
német nemzetiségi Önkormányzat egyik tagja előadásában a 
gyerekek megtudták, hogy melyik évszakban milyen hagyo-
mányok voltak régen az akkori faluban és melyeket őriznek 
még ma is a városban.

A gyerekek sokat tanultak, tudásukat németül is és törté-
nelem szempontjából is bővítették. A tanítók feladatlapokat 
készítettek minden tanulónak a néphagyományokkal kapcso-
latban sőt csapatokban dolgoztak, így sok öröm és vidámság 
mellett a honismereti tudásukat is gyarapították. Örömmel 
gondolnak vissza a városra a verőfényes napsütésre a Ba-
golyfészek dolgozóira különösen Terike nénire a könyvtáros 
nénikre, Magi néni szép keramikus munkáira, illetve Gábor 
bácsi madaraira. 

A tanulók elmondása alapján jövőre megint szeretnének 
ilyen játékos de mégis tanulós táborban részt venni. 

Papp Loretta
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Mint eddig minden évben, az idén is nagy volt az érdeklő-
dés a nyári programok iránt a Bagolyfészek kézművesházban. 
Már az év elején jelentkeztek különböző helyekről az iskolai 
csoportok, főleg német népismeret és német nyelvi táborba. 
A korai időpont egyeztetés oka az volt, hogy több iskola is 
szerette volna pályázati pénzből szervezni táborait, többek-
nek sikerült is.

Már május végén nálunk volt a budapesti Hartyán iskola 
2.n. osztálya 3 napos osztálykiránduláson. A kézműves fog-
lalkozások, sütés-főzés mellett megismerkedtek Újhartyán 
történelmével, szokásaival. Ellátogattak az itteni iskolába 
egy kis tánctanulásra, a 2. osztályosokhoz.

Szintén a Hartyán iskola 6.n. osztályát fogadtuk még az 
iskolai idő alatt, akiknek német óráik voltak, ők már a tava-
lyi évben is itt készültek a német nyelvvizsgára.

Ebben az évben először voltak itt, de reméljük, még sok-
szor ellátogat hozzánk a pesterzsébeti József Attila Nyelv-
oktató Nemzetiségi Általános Iskola csoportja, ők egy nyer-
tes pályázat kapcsán ismerkedtek az itteni gasztronómiával, 
szokásokkal, értékekkel, közben gyakorolták a német nyel-
vet.

Az újhartyáni iskola alsós és felsős csoportjai a hagyomá-
nyoknak megfelelően július közepén vették birtokba a házat, 
erről a táborokról külön olvashatnak élménybeszámolót.

A Bagyolyfészek kétszer 1 hetes táborában különböző 
technikákkal ismerkedhettek meg a gyerekek, hasonlóan az 
év közbeni foglalkozásokhoz. 

A HSFBK idén ötödik alkalommal szervezte meg a sütő-
táborát Kati néni vezetésével, mint mindig, most is nagyon 
élvezték, és kamatoztatták a megszerzett tudásukat a szep-
temberi Hartyánfesten.

Természetesen a táborok mellett a helyi civil szervezetek 
is összejöttek egy-egy megbeszélésre, szakmai programra 
nálunk.

Egy hét kivételével telt házzal működtünk ezen a nyáron.
Hné FT

Nyári élet a Bagolyfészekben

Bagolyfészek nyári tábor
2017. 07. 10-15.

Hétfőn reggel megérkeztünk a Bagolyfészekbe, talán ez 
a nap volt a leglightosabb a héten. Délelőtt elfoglaltuk és 
belaktuk a szállást, majd kézműveskedtünk, a délután szám-
háborúzással telt, este pedig társasoztunk, beszélgettünk.

A keddi nap eléggé izzasztóra sikeredett. A program egy 
biciklitúra Dabasra, stranddal, fagyival és kisvonatozással. 
Este nagyon fáradtan érkeztünk a szállásra és kikapcsoló-
dásként fi lmeket néztünk a tájház pincéjében. Szerdán szin-
tén egésznapos programon vettünk részt Budapesten. Elő-
ször sétahajóztunk a Dunán, majd moziztunk a Lurdyban 
és vásároltunk. Este vacsora után  megoldottuk a Budapest 
quizt ami a hajókázás alatt megismert érdekességekről szólt. 
Csütörtökön megint bicikliztünk Dabasra, de most Kakucs, 
Inárcson keresztül Sáriba vitt először utunk. Megnéztük a 
tájházat Sáriban, ettünk rétest a Rétesházban, ez volt életem 
legjobb rétese. Később elmentünk a zarándokházba, majd 
bejártuk a Szent Jakab sétányt és megpihentünk a csator-
na partján. Hazaindulás előtt egy kis strandra is jutott még 
időnk, majd a szállásra érkezés után a kreatív tablók elkészí-
tése következett. Ez a nap is nagyon fárasztó volt, de szép 
élményekkel teli. Pénteken egy picit tovább alhattunk, majd 
délelőtt egy újhartyáni csillagtúra volt a program, amit csa-
patokban teljesítettünk. Délután elmentünk Felsőlajosra a 
Magán Zoo-ba, ahol sok érdekes állattal találkoztunk. Este 
búcsúestet tartottunk. A szombat már takarítással, elpakolás-
sal és naplók, tablók elkészítésével telt. 

Nagyon jó és élménydús hat napot töltöttünk el a tábor-
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Alsós bagolytábor
Iskolánkban már negyedik éve hagyomány, hogy a 3. év-

folyam számára tábort szervezünk a Bagolyfészekben. Az 
idén 25 tanuló jelentkezett. Nagy izgalommal várták a prog-
ramokat, mi pedig igyekeztünk minél változatosabbá tenni a 
napokat. Voltunk Felsőlajoson a vadasparkban, Budapesten 
a Pálvölgyi-barlangban és a Lurdy moziban. A hét legjob-
ban várt eseménye a balatoni fürdés volt. Emellett különbö-
ző kézműves foglakozásokon is részt vehettek a gyerekek. 
Készítettek befőttes üvegből szívószálas poharat, a lányok 
hajpántot a  fi úk kulcstartót fonhattak madzagból maguk-
nak. Erős Krisztina, a Szülői Munkaközösség elnöke segít-

ban, szerintem minden résztvevő nevében szólok, ha azt 
mondom, hogy az idei nyár legjobb tábora volt, tudnék azo-
nosulni az ötlettel, hogy jövőre is legyen ilyen tábor. 

   Kleineizl Nikolett 7.a
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„Játékhét” 
– napközis tábor

Az Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskolában 
már évek óta hagyomány, hogy az alsó tagozat a tanítási évet 
napközis táborral zárja. A 2016/2017-es tanév végén június 
26-tól 30-ig táboroztattuk az 1. , 2., 3. osztályos gyerekeket. 
Iskolánk 7 órától fél 5-ig felügylete és foglalkoztatta a több 
mint 60 táborozót.

Pedagógusaink számára a tanév folyamán is elsődleges, 
hogy a gyerekek legfőbb tevékenysége a játék. Az oktatást, 
nevelést is amikor csak lehetőség nyílik rá játékba ágyazva 
igyekszünk megvalósítani. 

A tábor hetében még inkább hangsúlyozni szerettük volna 
e tevékenység fontosságát, ezért június utolsó hete a „Játék-
hét” elnevezést kapta. Folyamatosan játszottak a gyerekek, 
hol a szabadban, hol irányítottan társasjátékokat, népi játé-
kokat, csapatjátékokat és sportjátékokat. Homokvárat épít-
hettek, trambulinozhattak, egy egész napon át egy hatalmas 
ugrálóvárban tombolhattak. Természetesen az idei táborból 
sem maradt ki a strandolás. Naponta kézműveskedtünk, ahol 
különböző játékok, társasjátékok készültek, amelyet a nap 
végén a gyerekek hazavihettek. 

Minden délután, elköszönés előtt jutalmaztuk a gyerekek 
tevékenységét. Volt tábori indulónk, jégkrémezés, csillámte-
toválás, sok-sok tánc és állandó vidám hangulat.

Naponta háromszor étkeztünk. Táborzáráskor mindenki 
húzhatott egy „zsákbamacskát”, a nyeremény biztos volt, 
egy kedves játék a nyárra. A pedagógusok és a táborozók 
egyaránt nagyon élvezték a „Játékhetet”

Surman Györgyné
Alsós Munkaközösség vezető

Tisztelt Polgármester Úr!
Az Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola 3. 

és 6. évfolyamát végzett tanulói és szüleik nevében fordu-
lunk Önhöz, illetve az Önön keresztül a Képviselő Testü-
lethez, és a hivatal közreműködő dolgozóihoz.

Egyedülálló kezdeményezést tettek azzal, hogy az érin-
tett évfolyamok számára lehetővé tették, hogy ne csak az 
Újhartyánban lakó, hanem az Újhartyánba járó diákok is 
részt vehessenek a Bagolyfészekben szervezett táborok-
ban. 

Köszönettel tartozunk érte, hogy a gyerekek a nyári 
szünetben is szinte teljes osztálylétszámmal tölthették az 
idejüket úgy, hogy nem számított, hogy ki honnan érkezik 
nap, mint nap az iskolában.

Azt gondoljuk, hogy ez az egy hét még jobban össze-
kovácsolta a gyerekeket, még szorosabb osztályközössé-
gekkel indulhatott az új tanév.

Köszönettel tartozunk az iskolának és az ott tanító pe-
dagógusoknak, akik biztosították a gyerekek felügyeletét 
és remek programokat szerveztek a tábor idejére.

Reméljük ezt a nagylelkűséget viszonozni is tudjuk, 
mind a gyerekek teljesítményével, mind a szülők közös-
ségi munkájával.

Még egyszer köszönjük a nagylelkűen felajánlott lehe-
tőséget!

További munkájukhoz jó egészséget és kitartást kívá-
nunk!

Köszönettel: 
A táborban résztvevő gyerekek és szüleik

ségével, nemeztechnikával labdát és virágot készíthettek a 
táborozók. Közösen társasjátékot festettünk, valamint azt a 
dobozt, amibe mindezeket gyűjtötték be is csomagolhatták. 

Reméljük, hogy mindenki jól érezte magát és gazdag 
programmal élménydús hetet tölthettünk el együtt.

Herczeg Jánosné
Havas-Herczeg Katalin táborvezetők
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Nemzetiségi témájú alkotásokból 
nyílt kiállítás Baján

Az Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola pá-
lyázott a  MNOÖ által koordinált „BMI pályázati kiírás 
régiókon átívelő kapcsolatfelvétel támogatására ”című pá-
lyázatra a 2017/18-as tanévben. Ennek keretében került sor 

egy látogatásra a bajai Magyarországi Németek Általános 
Művelődési Központjába. A találkozó során megnyitották 
az újhartyáni Nemzetiségi Festőműhelyben alkotó fi atalok 
munkáiból összeállított művészeti kiállítást. A Bács-kiskun 
megyei város nemzetiségi intézményében Radóczy Károly 
tanítványainak a képei október 7-ig tekinthetők meg.  

L.A.

Alkotó tábor – Liptód
2017 nyarán ismét megszerveztük a művészeti iskolá-

sokból szerveződött „Nemzetiségi Festőműhely” negyedik 
alkotó táborát. A helyszín az idén a baranyai (német) sváb 
kultúrát ma is megélő Liptód község volt, ahol július 31-től 
augusztus 5-ig töltöttünk el egy nagyon eredményes hetet. 
Huszonegy művészetis alkotott délelőttönként az árnyékos 
diófák alatt.

 Témaként a környék építészeti hagyományait dolgoztuk 
fel a szokásos akril-technikával festővásznon. Újdonság 
volt az új festőállványokon dolgozni. Munka után minden 

délután beültünk a buszba és bejártuk a környéket. Voltunk 
Véménden, Mecseknádasdon, Pécsett, Ófaluban, Óbányán, 
Fekeden és Mohácson. Nyújtottunk rétest, merítettünk papírt 
és megismerkedtünk a Csele- patak egyetlen helyreállított 
malmával. A fennmaradó időnkben éjszakai túrán vettünk 
részt Liptódon, fürödtünk Mohácson, Kiskunmajsán, vízi-
bombáztunk, csocsóztunk, énekeltünk és sok fi lmet meg-
néztünk. A délelőtti munka utáni szabadidős programokat 
köszönjük Zsuzsa néninek, aki nélkül ezek a táborok mára 
már elképzelhetetlenek. 

A hartyánfeszti kiállításunkon tizenegy új festményt néz-
hettek meg a látogatók. Persze az „agyagozó hetek” munkáit 
is megtekinthették. Óriási élményként élhettem meg újra azt 
a folyamatot, amikor valamilyen érték a szemem előtt szüle-
tik meg. Köszönet illeti meg az alkotókat!

 Radóczy Károly

A művészetoktatás hírei
Újhartyánban immár hetedik éve a Cziffra György Alap-

fokú Művészeti Iskola kihelyezett tagozatán folyik a külön-
böző művészeti ágak iránt érdeklődő növendékek oktatása. 
Büszkeséggel tölt el bennünket,hogy 2011-óta tanulóink 
száma megduplázódott. Jelenleg  116 beiratkozott növen-
dékünk két művészeti ágon -zene és képzőművészet- foly-
tat tanulmányokat. Az Újhartyáni Német Nemzetiségi 
Általános Iskola tanulóinak közel egyharmada részese a 
művészetoktatásnak,ez az arány-köszönhetően a két intéz-
mény szoros együttműködésének- megyei szinten is kima-
gasló.

Képzőművészeti szakos tanulóink a 2017-2018-as tan-
évet nagysikerű Újhartyáni kiállítással kezdték meg ,ezt kö-

vetően  Radóczy Károly tanár úr irányításával Baján állítják 
ki legsikeresebb műveiket. Zeneművészeti ágon tanuló nö-
vendékeink pedig  készülnek a Zene Világnapja tiszteletére 
rendezendő koncertekre.

Reményeink szerint a következő tanévtől újabb művészeti 
ágak bevezetésével még több tanuló számára tudjuk vonzó-
vá tenni a művészetoktatásban való részvételt az Újhartyáni 
tagozaton.

Tóth Antal intézményvezető
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V. Sváb sütőhét
Ötödik alkalommal került megrendezésre a Hartyáni Sváb 

Fiatalok Baráti Körének szervezésében, Újhartyánon a Ba-
golyfészekben a Sváb sütőhét, hagyományápoló gasztronómiai 
program augusztus 7 – 11 között. S hogy, miért én írok erről? 
Mert szerettem volna megosztani személyes tapasztalataimat 
és a saját szemszögemből bemutatni ezt a tábort. 

Véletlenül csöppentem bele a heti programba, aztán ott ra-
gadtunk (majdnem 4 éves kisfi ammal). Martin barátom, köl-
csönkért néhány labdarózsa sütőt, majd kiderült, az sem baj, ha 
el is tudok menni a sütőhét nyitónapjára, Kati néninek is elkel 
a segítség. Így érkeztem meg hétfő reggel a hartyáni fi atalok 
közé. Rögtön magával ragadt a légkör, valami furcsa érzése tá-
mad ebben a közösségben az embernek, amit először nem is tud 
megfogalmazni, csak azt érzi, hogy jó itt lenni. Aztán valahogy 
elárasztottak a gondolatok: Jé, ezek a fi atalok tudnak köszönni! 
Közöttük még divat a köszönöm és kérem kifejezések! Élet-
vidámak, de nem harsányak és közönségesek, fegyelmezésről, 
csendre intésről szó sem volt, egyszer sem a hét folyamán. Nem 
mindenki konyhatündér, de igyekeztek odafi gyelni és legjobb 
tudásuk szerint elsajátítani a tanult ételek elkészítését. A lányok 
többsége Kati nénit fi gyelte feszülten, amíg a fi úk mosogattak, 
limonádét csináltak, és a kísérő ételek elkészítését is magukra 
vállalták. Szeretném, ha tudnátok kedves résztvevő fi atalok, 
hogy mindannyitokra egytől-egyig határtalanul büszke vagyok 
és ti is azok lehettek magatokra, mert ebben az életkorban visz-
szanyúlni a hagyományok felé, ráadásul közösségben tenni azt, 
szerintem hatalmas dolog. Jó volt találkozni „régi ismerősök-
kel” és megismerni újakat. Remélem egy napon a fi am is a kö-
zösségetek tagja lehet majd.

A heti „menü” a következő volt:
Hétfőn labdarózsa és cimetkrofni sült, mellé Karfi ol levest 

készítettünk. Kedden a hercel elkészítését tanulhatták meg a fi -
atalok, mellé gulyásleves készült. Szerdán a különösen kényes, 
de annál fi nomabb vajas kifl i volt terítéken. Csütörtökön Ilonka 
és Teréz néni a babos tészta rejtelmibe avatta be a résztvevőket, 
mellé pedig elmaradhatatlan volt a bableves. Pénteken a ha-
gyományos sváb lakodalmas menü készült, tyúkhúsleves főtt 
hússal, paradicsom szósszal, tiroli buktával.

Pénteken este Fröccsterasz elnevezéssel egy élőzenés be-
szélgetős záró estet tartottak, ahol Hanusch Robi szolgáltatta 
a muzsikát és a Hartyáni Sváb Fiatalok Baráti Köre fennállá-
sának 4. évfordulóját ünnepelte. Szép megkoronázása volt az 
egész heti munkának ez a kis ünneplés. 

Számomra a hét legfelemelőbb pillanata az volt, amikor a 
konyhába belépve egy mesébe illő kép fogadott: Lang Helga 

óvónéni az asztalfőn nyújtotta a hercel tésztáját, miközben 
gyermekek csüngtek rajta mint gyümölcs a fán és közösen éne-
keltek németül. Csodás pillanat volt ahol egyetlen jelenetben 
beigazolódott, hogy van létjogosultsága ennek az egyesületnek 
és lesz is, hiszen a lelkes utánpótlás máris adott.  

A szervezők nevében szeretnék itt is köszönetet mondani 
az Emberi Erőforrások Minisztériumának a támogatásért, a 
résztvevőknek, Farkas Györgyné Kati néninek egész heti ok-
tatásáért, Kaldenecker Jánosné Ilonka néninek, és Jurik Teréz 
néninek a Babostészta és Bableves elkészítésében nyújtott 
segítségéért, Újhartyán Város önkormányzatának a helyszín 
biztosításáért, valamint mindazon önkéntes segítőknek, akik 
valamilyen formában hozzá járultak a rendezvény sikeréhez. 
Ezúton szeretném kiemelni Lang Anita egész heti munkáját 
aki, Kati néni jobb keze lett, ami messze túlmutatott vállalt kö-
telezettségein, szívvel lélekkel állt hozzá minden feladathoz, 
valamint Surman- Majeczki Martin állandó pörgését forgását 
egész heti odaadását, és persze a meghívást. Jövőre veletek 
ugyanitt! 

Budainé Nyiri Margó.
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Iskolánk idén nyáron harmadik alkalommal szervezett 
német nemzetiségi nyelvi tábort. A programon 23 negyedik 
osztályos diák vett részt. Az ott töltött hét folyamán kirándul-
tunk az Alpokalján, bejártuk Kőszeg belvárosát és a szom-
szédos Ausztria hegyes-völgyes tájait. Nem maradhatott ki 
a számháború a kőszegi csónakázótó mellett, majd meg-
csodáltuk a kilátást a Kálvária-hegyről. Egyik délutánunkat 
kalandparkban töltöttük Gyöngyösfaluban, egy másikat pe-
dig strandolással Bükfürdőn. Kiscsoportos foglalkozás ke-
retében elkészítettük a sváb porta makettjét, ismerkedtünk 
a sváb zenei élet jellemzőivel és a ruhadarabokon megje-
lenő motívumokkal.  Német nyelvű szentmisét hallgattunk 
a kőszegi templomban és egyik este mi magunk főztük a 
vacsoránkat. Ausztriában kincset kerestünk Léka várában és 
hajtányon tekertünk egyik falutól a másikig. A tábort utolsó 
este énekléssel zártuk a tábortűznél, másnap pedig sok él-
ménnyel gazdagodva indultunk haza. 

K.Kitti.

2017 – Révfülöp – nyári tábor
Július 21-én, csütörtökön 6:30-kor gyülekeztünk az 

Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola előtt. 7:30-
kor el is indultunk.

A buszon töltött idő már eleve egy élmény volt, köszön-
hetően a jó hangulatnak. 1 órán keresztül utaztunk az első 
pihenőig, ahol találkoztunk a többi gyerekkel akik szintén 
Révfülöpre utaztak. Visszaszállva a buszra még 2 órát utaz-
tunk, mire megérkeztünk a táborhelyre. Mi, azaz a 7.b és 
7.a osztály lányai, a 10-es házat kaptuk. Miután beköltöz-
tünk, egy eligazításon vettünk részt, ahol meghallgattuk a 
tábor szabályait, az általános tudnivalókat, szabályokat. 
Ezután sétálhattunk, szétnézhettünk a tábor területén belül, 
majd röviddel később indultunk a strandra. Minden nap volt 
valamiféle program. Voltunk Balatonfüreden, vitorláztunk, 
számháborúztunk, vetélkedtünk…stb. A legjobban az tet-
szett, hogy volt sok szabadidőnk. Új barátokat is szerezhet-
tünk, már aki nyitott volt az újra. Az ételek fi nomak voltak, 
minden nap másik ház lakói terítettek és pakoltak el. 

Egy hét elteltével, csütörtökön (21-én) indultunk vissza 
Újhartyánra. Felejthetetlen élmény volt, azt hiszem,jövőre 
is megyek.

Veres Nikolett 8.b

Hagyományőrző német nemzetiségi tábor Kőszegen
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Olasz kézművesek 
a Bagolyfészekben!

Olasz vendégeket fogadtunk szeptember első hétvégé-
jén a kézművesházban, akik a Hartyánfestre érkeztek Vero-
nából.  Az ismeretség a múlt évre nyúlik vissza, amikor is 
Vicenzában, egy nemzetközi kézimunka kiállításon felkel-
tette az érdeklődésemet néhány olyan tárgy egy  standon,  
amilyenekkel még nem találkoztam. Oda lehetett ülni, ki le-
hetett próbálni, mi hogyan készül. Szlovén barátnőm, Vesna 
tolmácsolásával beszélgetni kezdtünk velük, kiderült, hogy 
papír, elsősorban újságpapír újrahasznosításával foglalkoz-
nak. 

Ebből készítenek táskákat, ruhákat, kosarakat, lámpabúrát, 
ékszereket, és sok egyéb hasznos és szép dolgot. Megnéz-
tem hogyan dolgoznak, próbáltam ellesni a technikát, az öt-
leteket. 

A beszélgetés közben kiderült, hogy elég kevesen ismerik 
még ezeket a dolgokat, ők próbálják népszerűsíteni egész 
Európában különböző kiállításokon.

Akkor hívtam meg őket Újhartyánba, mutassák be, hogy 
a tűz helyett a hölgyek kezébe, vállára is kerülhet az újság-
papír kissé átalakítva, új formában.  

Nagy örömömre a meghívást elfogadták, és a Hartyánfestre 
megérkeztek. Megcsodálhatták az ide látogatók kiállításu-
kat, megnézhették hogyan, milyen eszközökkel dolgoznak.

Nagyon jól érezték magukat, kérték, hogy tolmácsoljam 
köszönetüket az önkormányzat vezetőinek, a település lakó-
inak a vendégfogadásért.  Nagyon tetszett nekik kis város-
unk, megnézték az intézményeket, a tereket, a tájház külö-
nösen nagyon érdekelte őket.

Vasárnap egy rövid budapesti hajókázással zártuk a láto-
gatást és elindultak haza. Először jártak Magyarországon, és 
gazdag, szép élményekkel tértek haza. Az mondták, hogy az 
olaszok nagyon vendégszeretőek, de  a magyarok túltesznek 
még rajtuk is.

Csütörtökön már Olaszországban egy másik kiállításon 
láttam őket a közösségi oldalra feltett képeken. 

Hornyákné Fajth Teréz
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Újhartyán Egyesített Művelődési Intézményei vezetője lett Hornyák Gyuláné
Újhartyán Város Önkormányzata pályázatot írt ki 

Újhartyán Egyesített Művelődési Intézményei vezetői pozí-
ció betöltésére. A testület Hornyák Gyuláné mellett döntött, 
aki korábban a Bagolyfészek Kézművesház és Ifjúsági Szál-
lás vezetője volt.

Teréz, ahogy sokan ismerik alapvégzettségét tekintve 
óvónő. Először Újlengyelben, majd itthon az újhartyáni nap-
közis óvodában dogozott csoportvezető óvónőként. Később 
a közművelődés felé fordította fi gyelmét. 1999-2000 között 
művelődésszervező volt a helyi művelődési házban, ahol a 
helyi kulturális élet irányítása, rendezvények, szabadidős 
tevékenységek szervezése, az alakuló civil szervezetek se-
gítése volt a feladata. Ezt követően elvégezte a Pest Megyei 
Közművelődési Információs Központáltal szervezett OKJ-s 
képzést, így felsőfokú közművelődési szakember, művelő-
dési szolgáltatásszervező lett. A megszerzett diplomával a 
megyénél közművelődési asszisz-
tensi feladatokat látott el. A Nemze-
ti Művelődési Intézet Pest Megyei 
Irodájában az első kulturális közfog-
lalkoztatási programban során ko-
ordinátorként tevékenykedett. Pest 
megye három járásában, a dabasi, 
a ceglédi és a nagykőrösi járásban 
segítette több mint 30 fő munkáját. 
2014 – től a megépült Bagolyfészek 
Kézművesház és Ifjúsági Szállás 
vezetőjeként dolgozott a város köz-
művelődésében. A kézműves-ház 
vezetőjeként részt vett a település 
kulturális programjaiban. Fő felada-
tának tekintette a helyi kézműves 
technikák elsajátítását, azok tovább-
adását a gyerekeknek, fi ataloknak és a szép korúaknak egy-
aránt.  Nyári táborokat szervezett, programokat a szabadidő 
hasznos eltöltésére. Összefogta a helyi civil szervezeteket, 
koordinálta a közelebbi és távolabbi csoportok látogatásait.

Tagja volt 2010 – 2014 között Újhartyán Város Ön-
kormányzata Kulturális bizottságának. 2014-től elnöke a 
megalakult Újhartyáni Értéktár Bizottságnak. 2003 - tól  a 
HERCEL Sváb Hagyományőrző Egyesület elnöke, a kultu-
rális hagyományőrző egyesület tagja. Munkáját a következő 
gondolat hatja át: Tanyán születtem, falun nőttem fel, itt élek 

azóta is. Tisztelem a falusi emberek tudását, az itteni öregek 
identitását, munkaszeretetét. Sokat kaptam és szerencsére 
még kapok is tőlük. Tudást, mentalitást, kitartást, küzdést. 

Szeretnék a tőlük tanultakból mi-
nél többet átadni gyerekeinknek, 
unokáinknak. 

Mára hobbija egyben a hivatása 
is lett. Ez nem más, mint a sváb 
hagyományaink gyűjtése, ápolása, 
néptánc, kézimunka, régi mester-
ségek megismerése, ezek gyakor-
lása, átadása. Új technikákkal való 
ismerkedés, tanfolyamok, táborok 
szervezése, valamint az általa ve-
zetett intézmény ismertségének 
növelése.

A jövőbeni munkájával kapcso-
latban az összefogás fontosságát 
emelte ki. Véleménye szerint ak-
kor lesz egy-egy program sikeres 

és emlékezetes, ha azt összefogással, másokkal összhang-
ban, együttműködve vagyunk képesek megvalósítani. 

„Több éves szakmai tapasztalattal rendelkezem a közmű-
velődés, a civil szervezeti élet különböző területein, ezért 
pályázom meg az igazgatói állást. Szívügyemnek tekintem 
szülőfalum fejlődését, a fi atalok identitásának megőrzését, 
azt a szemléletet, munkához való hozzáállást, amit mi kap-
tunk szüleinktől, nagyszüleinktől, amivel azt gondolom ki-
emelkedik Újhartyán a környékbeli településekből.”  

 T.A.
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A Hartyáni Sváb Fiatalok a Bánságban jártak 
– élmények a dettai sváb búcsúról…

Detta egy bánsági kisváros, Temesvártól 40 kilométerrel 
délre, 20 kilométerre a szerb határtól. Az egykori gazdag me-
zőváros lakossága korábban többségében német volt (1910-
ben 4000-ből 2800 fő), ma 6000 fős lakosságából 250-en 
vallották magukat svábnak illetve 700-an magyarnak. Bár 
a két legnagyobb kisebbség száma az utóbbi években jelen-
tősen csökkent, mégis nagy összetartás jellemzi a sváb és 
magyar lakosságot, igyekeznek mindent megtenni fennma-
radásukért, kultúrájuk és hagyományaik megőrzéséért. 

Kiváló példa erre a csodálatos dettai sváb búcsú, amelyet 
28 év kihagyás után a 2015-ben Gerhard és Ilona Samantu 
által alapított Edelweiss Dettai Tánccsoport élesztett újjá. 

A Hartyáni Sváb Fiatalok Baráti 2015 őszén tűzte ki céljá-
ul Kárpát-medencei kapcsolatok kiépítését, így találtuk meg 
a frissen megalakult detta sváb tánccsoportot, akik szintén 
fontosnak tartották a nyitást Magyarország felé. Dettai ba-
rátainkkal először a 2016-os Hartyánfeszten volt alkalmunk 
találkozni, ahol önálló gasztronómiai sátorral és rendkívül 
színvonalas táncprodukcióval mutatkoztak be. Ekkor kap-
tunk meghívást a dettai sváb búcsúra, amelyet örömmel el is 
fogadtunk. Kilátogatásunkat hosszas előkészületek előzték 
meg. Jencsik Ildikó a zsámbéki Lochberg Tánccsoport tagja 
saját koreográfi át állított össze számunkra, valamint heti-
kétheti rendszerességgel, táncpróbákkal készültünk a nagy-
szabású eseményre. Végül 7 párral és egy kísérővel vágtunk 
neki az utazásnak nagy várakozásokkal, hiszen még soha-
sem léptünk fel önálló tánccal.

A dettaiak óriási vendégszeretettel fogadtak bennünket, 
már közvetlenül a megérkezésünk után éreztük, jó helyen 
járunk, sok közös van bennünk, ami a határokat átívelően 
összeköt bennünket.

Az eseményen hét romániai német tánccsoport vett részt, 
illetve rajtunk kívül még a bonyhádi Kränzlein tánccsoport 
képviselte a magyarországi németséget.

A sváb búcsú egy fúvószenés felvonulással kezdődött, 
amelyen több száz népviseletbe öltözött fi atal vett részt. 
A menetet a hagyomány szerint egy sváb pár az úgyneve-
zett „Kirchweihpaar“ vezeti egy rozmaringcsokorral, ami a 
búcsú jelképének számít. –Ezt a csokrot egyébként az este 

során elárverezik, aki a legtöbbet ajánlja érte, az vezetheti 
a következő évben a menete t.- A sarkokon az úgynevezett 
„Kirchweihstück“ dallamaira körtánc következett, a kiváló 
hangulatért a ceremóniamester Müller Hanzi felelt, aki kü-
lönböző sváb rigmusokkal szórakoztatta a résztvevőket és 
a nagyérdeműt. A felvonulás alatt magánházaknál is meg-
vendégeltek bennünket, itt is érződött a helyiek példaértékű 
vendégszeretete. Ezt követően egy csodálatos háromnyelvű 
–magyar, német, román nyelvű – szentmisén vettünk részt. 
A délután a tánccsoportok fellépésével telt, a mi produkci-
ónkat is nagy siker övezte, tánckoreográfi ánk mellett – ami 
az „umaszunszundógot“- a farsangi táncpárválasztást idézte 
fel, sváb népdalokat adtunk elő, illetve a hartyáni gólyaegy-
veleget tanítottuk meg a közönségnek. A mozgalmas nap 
egy fergeteges sváb búcsúbállal zárult.

Másnap a Bánsági-hegyvidék két csodálatos bajor szárma-
zású településére Wolfsbergbe és Weidenthalba látogattunk, 
ahol ugyan a Ceau�escu-diktatúra alatt és a rendszerváltást 
követően a németség többsége Németországba távozott, de 
jellegzetes házaik megmaradtak, ma is visszaidézik a falvak 
egykori hangulatát. Szerencsére még volt lehetőségünk „ős-
lakosokkal“ is szóba elegyedni, akik még beszélik a helyi 
bajor dialektust és sokat meséltek, a települések egykori vi-
rágzó életéről. Az estét a „Bánság fővárosában” Temesváron 
töltöttük, ahol mai is érződik a térséget meghatározó három 
kultúra jelenléte, belvárosa pedig nyugat-európai színvona-
lú. Nem véletlen, hogy a város 2021-ben az Európa Kulturá-
lis Fővárosa címet viseli majd. 

Utolsó napunkon ellátogattunk Aradra, ahol megkoszo-
rúztuk az aradi vértanuk emlékművét, majd hazafelé úton 
betértünk a híres szegedi halászcsárdába, ahol a cigány 
prímásoknak köszönhetően magyar nótázással zártuk első 
külföldi utazásunkat. Köszönjük mindenkinek aki velünk 
tartott, külön köszönjük az Emberi Erőforrások Minisztéri-
uma és Újhartyán Város Önkormányzata támogatását, akik 
nélkül ez az élményekben és sikerekben gazdag utazás nem 
valósulhatott volna meg!                                    

 S.Majeczki Martin.
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KÖSZÖNET ÚJHARTYÁNÉRT!
Köszönetet szeretnék mondani Újhartyánért, elsősorban 

a Mindenhatónak, és mindazoknak, akik közreműködtek 
az Ő akaratának végrehajtásában: a főpásztoromnak, János 
atyának, az esperes úrnak, az újhartyáni híveknek, az összes 
lelkipásztor elődömnek, szüleimnek, mentoraimnak.

A plébánosi állásom, hivatásom, 
szellemi bemutatkozásom

Áldom a Gondviselést életem minden jó és rossz napjá-
ért. A rossz napokon elsősorban az apátlan gyermekkoromat 
értem. Sajnos a szüleim már egy éves koromban elváltak. 
Így én úgy jártam, mint a kiskacsák, amiket tyúk kelt ki, 
azt fogadják el anyafi gurának és az után mennek.  Én egész 
életemben fi gyelmes voltam a mostanában mentornak ne-
vezhető személyekre, nekem apapótlékokra. Így jártam 
Vass Tamás atyával, aki a papi pályán indított el. Rövid 
ócsai káplánkodás utáni búcsúzáskor nekem azt mondta he-
tedik osztályos koromban, hogy Gábor Te olyan ügyesen 
mozogsz az oltárnál, hogy pap is lehetnél. Én olyan, mint a 
Tamás atya, hogyisne akartam volna lenni!!! Ő volt az első 
domináns férfi  karakter az életemben. Volt egy kis hiba, az 
általános iskolai tanulmányi előmenetelem szín elégséges 
volt. Ezt sikerült nyolcadik évvégére közepesre javítani. 
Így kerültem pótfelvétellel a csupa férfi  tanárból álló pia-
rista atyákhoz Kecskemétre, majd innen Egerbe a papneve-
lőbe. Kiváló tanáraim voltak. Mindez még nem volt elég, 
hogy bepótolja az általános iskolai lemaradást. A piaristák a 
kezdeti idők lemaradásaiban sem buktattak meg soha. Egy 
ilyen nagyon vissza vetette volna az önbecsülésemet, lehet, 
hogy végleg elkedvetlenített volna. Papnevelőben már igen 

jó tanuló voltam, sőt később a Hittudományi Akadémián is 
jó eredménnyel tanultam, de ez még mindig nem volt elég. 
Az egész életem egy szellemi küzdelem a többért. Ezt tar-
tom lényegesnek, ezért ezt mutatom be új híveimnek. Az 
első főnököm Schlachta István, Újhartyánon is emlékeze-
tesen működött káplán korában, ő lett a hitoktató példaké-
pem. Arra kért, hogy látogassam meg az összes, 240 hitta-
nost, ezt meg is tettem az iskolaév végére.  Nagyon fontos 
dolog a gyermekeket személyen ismerni. Így könnyebb volt 
oktatni, és nagyon is megszerettem. Később a hitoktatást 
mindig szenvedéllyel végeztem. Voltam az Egyházmegyei 
Hitoktatási Bizottság ügyvezetője is. Van néhány sajátos, 
egyénileg kitalált módszerem, melynek lényege a szemlé-
letes tanítás.  Régi pedagógiai elv alapján azt tartom egy 
tanítási folyamat legyen audio, vizuális, motorikus, vagyis 
hallani, látni, és cselekedni lehessen a megtanulandó dolgot. 
Így biztosan megrögzül. Ezért zenélek, rajzolok, játszom a 

Orosz János atyát az újhartyán Szt.
Borbála római katolikus templom 
plébánosát, Püspök atya -75.életévé-
re és megrendült egészségi állapotá-
ra tekintettel  –felmentette a szolgálat 
alól. /János atya életútját és méltatá-
sát városi kitüntetésünk átadása kap-
csán 2016/3. lapszámunkban olvas-
hatták./ Településünk lakosainak és 
vezetésének nevében-megköszönve 
több évtizedes áldásos szolgálatát, 
János atyától, Schulcz József polgár-
mester meghitt szavakkal búcsúzott, 
átadva a település  szerény ajándékát 
. /János atya utódjául, Püspök atya 
Hefl er Gábor Plébános urat kérte fel 
az újhartyáni szolgálatra.  Gábor atya 
bemutatkozó írását és gondolatait a 
következőkben olvashatják. /

Orosz János atya búcsúztatása
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hittanórákon a gyerekek előtt, vagy velük együtt. Valakit 
láttam furulyázni hittanórán, hát ez annyira megtetszett, 
hogy elhatároztam: én is megtanulok. A Kispest Wekerlei 
ifjúsági hittanosoktól kezdtem tanulni. Az orgonálásra a 
Bugyi községben levő főnököm késztetett. Az ún. Fürnstein 
módszer hármashangzataival játszottam kezdetben, de ma 
már tudok SZVU szerint is. Magyarnándorban ezzel a tu-
dással egy zeneiskolányi gyereket, kb.30 főt megtanítottam 
furulyázni, néhány gyereket pedig orgonálni. Ma is ők mű-
ködnek kántorként azon a vidéken. A furulyázást később, 
már Gyálon Schmidt József zenetanártól tanultam. A kép-
zőművészet csak 43 éves koromban kezdődött el az életem-
ben Fegyó Béla felnőtteket is foglalkoztató rajzszakkörén. 
A fafaragásban Karizs János segített. Szeretek misztérium 
játékokat rendezni. Van egy színházi rendező barátom is, a 
Tér Színház rendezője Bucz Hunor. Ez egy kis létszámú, 
könnyen mozgatható társulat, szeretném őket többször ki-
hozni Újhartyánba is, mint minden előző helyemre. Az újág 
írásba Orosz János, a mostani lelkipásztori helyemen elő-
döm, vezetett be. 14 évig írtuk a Hitoktatók a Hitoktatásért 
c. hitoktatói szaklapot. Ő helyi lapot is szerkesztett. Én ez-
után művészeti, egyházközségi, újságcikk gyűjteményből 
álló könyveket adtam ki.

Hála Istennek most ezekkel a képességekkel rendelke-
zem. Ilyen szellemi előzmények után nagy reménnyel fo-
gok bele remélhetőleg az utolsó lelkipásztori helyemen a 
munkába. Már Szobon is azt hittem, hogy ez lesz az utolsó 
állomáshelyem, de a főpásztorom kérésére nem így lett. Má-
jusban megkeresett Beer Miklós püspök úr és azt kérdezte, 
hogy volna e még erőm egy váltásra. Azt mondtam, hogy 
nekem javamra vált minden püspöki beavatkozás az életem-
be. Felsorolhatnám, de ez összesen 10 helyezést jelent. Ezt 

mindet most nem részletezem, csak az utolsó egy fi gyelemre 
méltó körülményét. 

Írásom azzal kezdtem, hogy áldom a gondviselést minden 
jó és rossz napomért. A rossz napokkal kapcsolatban utaltam 
szüleim válására. Most ezt a mondatot kell folytatnom, mert 
rendkívüli a helyzetem. Apám másodszor Újhartyánból nő-
sült. A fél falu azt mondja, hogy rokona vagyok apám házas-
sága révén.  Hát erre álmomban sem gondoltam, hogy apám 
ilyen jótevőm lesz utoljára, nemcsak híveket, hanem rokono-
kat is szerez nekem. Én most úgy érzem, hogy Újhartyánba 
haza érkeztem. Szeretnék majd német miséket is monda-
ni, hittanra, zenére, képzőművészetre tanítani, színházba 
járni, bibliaórákat tartani, ifjúsággal, felnőtt csoportok-
kal foglalkozni.  Adjon a jó Isten erőt mindehhez az elha-
tározáshoz!!!

Hefl er Gábor plébános
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Az újhartyáni  Lila Akác Nyugdíjas  Klubbal  kirándul-
tunk a Szolnok megyei Kétpó településre.

Ez a 810 lakosú kis falu már tizenkettedik alkalommal 
rendezi meg az Alföldi Betyárétel-főző

Fesztivált. Kétpó Jász-Nagykun_Szolnok megye Mező-
túr járásában fekszik, mint a megye legrégebbi települése.A 

honfoglalás után Ond vezér törzséhez tartozó magyarok 
szálltak meg ezen a területen.

A 3 napos rendezvény második napján mi  sok-sok kon-
certbe csöppentünk.Két hatalmas színpadon folyamatosan 
szólt a zene - a színpad melletti óriás méretű sátrakban 
mindezt kényelmesen ülve hallgathattuk.

Fajtáné Hümpfner Zsuzsanna 2012-ben a szülei emléke 
előtt tisztelegve, alapított egy díjat azzal a céllal, hogy elis-
merjék mindazok munkáját, akik adott időszakban köztiszt-
viselőként vagy közalkalmazottként, vagy egyéb szervezet 
képviselőjeként a közigazgatás, az oktatás és a nemzetiségi 
hagyományok ápolása területén kiemelkedő munkát végez-
nek Újhartyán településen a településért.  

2017. évben a „Hümpfner János és felesége emlékére” 
Alapítvány kuratóriuma a Hümpfner János és felesége em-
lékére alapított díjat Márton Antalné részére adományozta 
az Újhartyánért, az újhartyáni emberekért, a helyi civil kö-
zösségekért végzett önzetlen és kiemelkedő munkája elis-
meréseként.

A laudációban a következőt fogalmazták meg a kuratóri-
um tagjai: „Jurik Jani bácsi lányaként élte fi atal korát, aki-
től örökölte a kultúra szeretetét, a közszereplési mentalitást. 
Fiatalon volt óvónő, kultúrházvezető. Aztán jöttek a 90-es 
évek, sorra alakultak a német nemzetiségi kultúrcsoportok, 
ezek közül Teréz férjével, Toncsival a felnőtt tánccsoport 
alapító tagja lett. A megízlelt német nemzetiségi életminden 
szépségét az Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Isko-
la titkáraként is kamatoztatta. Az Irodalmi és Helytörténeti 
Társas Kör, Nyugdíjas klub, a klub énekkara, tánccsoportja, 
kiállítások, Fesztek, Falu-és városnapok, és még sorolhat-
nám azokat a közösségeket, rendezvényeket, ahol Teréz je-
len van, tevékenykedik, teszi a dolgát. 

Márton Antalné, Terézke kapta 2017-ben a Hümpfner János 
és felesége emlékére alapított díjat

Ezért is döntött 2017. évben az alapítvány kuratóriuma 
úgy, hogy a Hümpfner János és felesége emlékére létreho-
zott díjat Márton Antalnénak adományozza.”

Terézke, ahogy mindenki ismeri édesapja habitusát örö-
kölve teszi a dolgát. Egy segélykérő felhívás és máris meg-
szervezi az adományok gyűjtését, felhívja az emberek fi -
gyelmét a véradás fontosságára, szervez, intéz, szerepel ha 
kell. Tudja, hogy egy ember soha nem magányos, ha érdekli 
egy másik ember sorsa. Azt vallja, hogy segíteni mindig le-
het, mindig lehet egy kicsivel többet adni.

TA

Az Alföldi Betyárétel-főző Fesztiválon jártunk
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Az idősek világnapja alkalmából az Újhartyáni Ön-
kormányzat rendkívüli műsoros délutánt szervezett a 
Nyugdíjas klubunk és minden helyi nyugdíjas részére. 
A délután sztárvendége az Operett királynője Oszvald 
Marika művésznő volt! Fergeteges műsora hatalmas si-
kert aratott!

Persze az utána felszolgált önkormányzati pörkölt és 
a résztvevők által hozott sütemények és itókák is meg-
hozták nyugdíjasaink jókedvét.     

–sz-

Közben a kisebb pavilonokban fortyogott a kecskéből , 
marhából , birkából , sertésből készülő gulyás. Az étvágy-
gerjesztő illatoknak nem tudtunk ellenállni, s bizony jóízű-
en  kóstolgattunk.Akinek ez nehéz ételnek bizonyult, kürtös 
kaláccsal, lángossal is csillapíthatta étvágyát, de a kemencés 
pizzánál is hosszú sorok álltak. Előkerültek az otthonról ho-
zott szendvicseink, süteményeink is.

Igen jól éreztük magunkat. Reméljük jövőre is vissza tu-
dunk jönni, mert akad még itt  érdekes látnivaló, s az időjá-
rás is kegyesebb lesz, hogy ezt megnézhessük.

   Lila Akác Nyugdíjas  Klub

Idősek világnapja a Nyugdíjas klubban
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Hartyánfeszt – 2017

Az idei esztendőben is megrendeztük a Hartyánfeszt, kulturá-
lis és gasztronómiai fesztivált. A sváb hagyományok művelése és 
továbbadása mellett a rendezvény célja, hogy  a zene-, a tánc-,  a 
gasztronómia, valamint az e köré szerveződő programokkal Ma-
gyarország egész területéről a településre csábítsa a látogatókat.

A rendezvényre Németországból és Szerbiából is érkeztek 
vendégek. A németországi Tapfheim városából, a polgármester 
Karl Malz érkezett önkéntes tűzoltói kíséretében. Látogatásuk 
célja az volt, hogy elhozzanak és itt ünnepélyes keretek között 
átadjanak egy olyan tűzoltóautót, amelyet itthon a városunk ön-
kéntes tűzoltói vehetnek birtokukba. A járművet Újhartyán Város 
Önkormányzata jelképes összegért vásárolta meg a németországi 
településtől. A tűzoltóautó műszaki állapota és felszereltsége le-
hetővé teszi, hogy baj esetén segítse a Katasztrófavédelem mun-
káját. 

A szerbiai Szenttamás önkormányzatát a polgármester Radivoj 
Paroški, Bergel Aranka polgármester-helyettes által vezetett ki-
sebb küldöttség képviselte. 

Az elmúlt évek forgatókönyvéhez hasonlóan a civil szerve-
zetek sátrai, színes felvonulás és színpadi produkciók várták a 
vendégeket.  A rendezvényt Pogácsás Tibor, országgyűlési kép-
viselő, a Belügyminisztérium önkormányzati államtitkára nyitot-
ta meg.

A színpadon a nemzetiségi óvoda és iskola csoportjai mellett 
a soroksári vegyes kórus, valamint a Békés megyei Méhkerék 
(Magyarország legnagyobb román többségű települése) község-
ből érkező fi atal táncosok léptek fel.

A civil szervezetek sátraiban a helyi gasztronómia jeles kép-
viselői, a hercel, a cimetkrofni, a babostészta is képviseltették 

magukat. A tradicionális ételek mellet azonban újdonságok is ké-
szültek például a Sváb Kemencések kemencéjében.

Az önkormányzat sátrában a helyi önkéntes tűzoltók jeles 
képviselője Streifer András vezetésével készült az étel. A ven-
déglátáshoz szükséges alapanyagok jelentős része felajánlás volt. 
Az adományozók közül ki kell emelni egy helyi vállalkozást, a 
Surmanhús Bt.-t, akik immár sokadik esztendeje támogatják a 
termékeikkel a rendezvényt.

Művészeti kiállítások is kísérték a rendezvényt. A Faluköz-
pont épületében Buday Mihály festőművész kiállítása volt látha-
tó a P.A.G. Stúdió szervezésében. A Pinceklubban a helyi nem-
zetiségi iskola művészeti növendékeinek alkotásaiból kaphattak 
ízelítőt a látogatók. A Tájház pincéjében az Olaszországban élő 
újhartyáni születési Kohanicz Mária amatőr festő képeit nézhet-
ték meg a közelebbi és távolabb élő barátok és ismerősök. A Fa-
luközpont dísztermében a helyi kézimunka szerelmesei, a Szösz-
mötölők” mutatták meg kreativitásukat. Hímzések, horgolások, 
maradék anyagból készült táskák, patchwork ágytakarók, üveg 
–, és gyöngy ékszerek, papírból készült dekorációk vallottak az 
alkotók sokszínűségéről. Ennek a kiállításnak a részeként bemu-
tatkoztak azok az Olaszországból érkezett kézművesek is, akik 
papírból különleges eljárással készítenek ékszereket, táskákat és 
ruhákat. A sátrak sorában megbújt Závodszky Ferenc képzőmű-
vész „Ablak a világra” című kiállítása, ahol a művész egy-két 
tanítványával közösen tárta a látogatók elé az alkotásokat. És 
persze nem mehettünk el Surman Edit keramikus sátra mellett 
sem úgy, hogy ne vettük volna észre a tárgyain a tőle megszokott 
motívumok mellett az útkeresésének újabb szín és formavilágát.

TA
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A Hartyánfeszti utcakép
A Hartyánfeszt a nyarat lezáró fontos eseménye városunknak, 

megelőzi ezt persze egy komoly szervezés, ami minden oldalról 
igyekszik az esemény mind jobb színvonalú megtörténtét biztosí-
tani. Az ideit is megelőzte komoly megbeszélések sora, én ebből a 
formai kialakításra vonatkozó részről szeretnék beszámolni, nem 
pusztán a lezajlott fesztivált felidézni, hanem a jövőbeliekre is ható 
tervekről beszámolni. Rögtön a lényeggel kezdem, a megbeszélé-
seink során Majer Gyuri foglalta össze és fogalmazta meg ponto-
san azt, ami irányt jelentett a tervezéshez, de a jövőre vonatkoz-
va is egy meghatározó alapelv lehet a következő Hartyánfesztek 
megjelenésében. Ez pedig annyi, hogy a jövőben a Hartyánfeszt 

alkalmával törekszünk meg-
mutatni, egyben a „feszti ut-
cán” kialakítani Újhartyán 
történelmét azzal, hogy 
felelevenítjük a település 
jellegzetességeit. Kicsit lét-
rehozzuk a régi Hartyánt. 
Elsőre egyik alapvető for-
maként a tájház dizájnját 
használtam fel erre. Ez az 
elképzelés érvényesült most 
a Hercel sátor és a Színpad 
tervezésénél (a tervünk talán 
első lépéseként). Megbízott 
tervezőként elmentem a táj-
házunkhoz, több szemszög-
ből lerajzoltam, majd ezeket 
a rajzokat felhasználva elő-
ször a színpad terve szüle-
tett meg úgy, hogy a tájház 
tornáca lett annak záró hát-
tere, aztán ugyanez a forma 
jelent meg a Hercel sátor 6 
méterben megfestett falán. 
A Szép utcában, a Cserna 

udvaron történt a nagyméretű festmény elkészítése, nem sorolom 
fel az ott megjelent résztvevőket, nehogy valakit kihagyjak, de 
egy igazán termékeny - és talán még jellemzőbben - felhőtlenül 
vidám, örömteli napokat töltöttünk el együtt e nagyméretű fest-
mények létrehozásakor. A tájház meghatározó formavilága mellé 
gondolkodunk Újhartyán jellegzetes épületeinek, tereinek és utcá-
inak hasonló megfestésével továbbvinni ezt az elképzelést, ezzel 
az említett hagyományőrzéssel is tervezni tovább a jövőbeli feszt-
jeinket. A tervezésnél még két részben volt személyes érintettsé-
gem, ezért tudok ezekről is beszámolni hitelesen, az egyik a Lila 
Akác Nyugdíjas klub, akik már védjegyükkel a sátrukon vettek 
részt az utcai forgatagban, a másik pedig az Ablak a világra Ga-
léria kiállító sátra, ahol nagy tehetségű fi atalok, a már egyetemet 
végzett Hornyák Evelin, Sásdi Laura és a még gimnázium előtti 
korosztályból Magyar Zsófi  izgalmas, magával ragadó munkáit 
láthatták a sátor látogatói. Meg kell jegyeznem, hogy e sátor egye-
di, szép megjelenését Rizmajer Ildikó elragadóan fi gyelmes ötletei 
biztosították. Ahogy az előzőben leírt Hartyánfeszt dizájnt meg-
tartó erőnek szánjuk és tovább szeretnénk fejleszteni, ugyanúgy 
szeretnénk az Ablak a világra Galéria szerepét fenntartani, ahol 
az Újhartyánhoz kötődő, már a képzőművészethez - több generá-
cióból - egyértelműen „leszerződött” fi atalok munkáit láthatják a 
Hartyánfesztre látogatók.

Závodszky

Színház az egész világ?
E számunk megjelenésekor már lezajlott 

az a színházi előadás, amiben egy magas 
rangú főtisztviselő éppen tizedik házas-
sági évfordulójának ünneplésére készül, 
melynek során szigorú erkölcsű apósát és 
anyósát látják vendégül. A családi idillt egy 
váratlan vendég érkezése zavarja meg, ez a 
vendég nem más, mint hősünk családja elől 
eltitkolt gyermeke. Hogy hogyan is alakult 
a családi ünnep tovább, azt, aki látta a Budapesti Pódium Színház 
produkcióját, ő ismerheti már végig e történetet, ami e zenés víg-
játék két felvonásában megelevenedett itt nálunk, Faluközpontunk 
színháztermében, október 12-én este 7 órakor. Farkas Zsuzsanna, 
a Sacravia színház művészeti igazgatója, színházi szervező meséli 
korunk, a ma színházáról, hogy a színházak működése már nemcsak 
a megszokott régi kőszínházi körülmények között zajlik, ahová a 
néző ellátogat, hanem produkciós színházak sokasága is viszi ki elő-
adásait a közönséghez. Ez azt jelenti, hogy létre is hozhatnak egy-
egy produkciót, vagy már a működő társulatok produkcióit ajánlja 
ki az érdeklődőknek. Természetesen a kőszínházakban is születnek 
olyan darabok, amelyeket főleg nyáron a szabadtéri rendezvénye-
ken mutatnak be. Egyre több tehetséges fi atal társulat választja ezt 
az utat, hiszen kellő önállóságot és szabadságot élvezhetnek ezáltal. 
Persze nem könnyű elindulni, mert nemcsak művészileg kell helyt-
állni, hanem mind gazdasági, mind szervezési készségeket is felső-
fokon tudni kell ahhoz, hogy egy produkciós színház jól és stabi-
lan működhessen, ugyanúgy, mint egy bármilyen más vállalkozás. 
Nem a nagy városokban elsősorban, hanem a kisebbekben 
és főleg vidéken van rá érdeklődés az önkormányzatok, mű-
velődési házak, könyvtárak részéről, hogy az ott lakóknak 
igényes, szórakoztató előadásokat tartsanak, ahol nincs ál-
landó működésű kőszínház, hisz ilyen - az ország egész terü-
letét nézve - kevés helyen található. Nyáron már egyre több he-
lyen van szabadtéri színház is, például ilyen volt idén először 
Balatonszemesen a Kontaktkert Színház és kertmozi, ahol a gye-
rekek és a felnőttek is kedvükre válogathattak a programok közül. 
Városunk ebben az irányban is fejlődik, hisz Újhartyán Önkor-
mányzata az előadás összköltségét egyharmad arányban támo-

gatta ill. a végleges jegyeladás 
mértékétől függően lehet, hogy 
még nagyobb arányban száll be. 
Ezzel egyértelműen az a szándé-
ka városunk vezetésének, hogy 
kedvet csináljon további szín-
házi előadások létrehozására, a 
már amúgy is kimagasló zenei 
kultúránk és egyéb területen bi-
zonyított rátermettségünk mellé 

felzárkózzon a színházi kultúra is. További terv, hogy alapítsunk 
helyi színkört, hisz Újhartyán múltbéli történetében a II. világhábo-
rú háború előtt is és egy ideig utána is ez megvolt. Elsősorban fi a-
taljaink, de szívesen vesszük idősebb korosztályból is az e területen 
már tapasztalatokkal, vagy a színház iránt komoly érdeklődéssel 
bíró újhartyániak jelentkezését e témában. Azt hiszem, zárhatom 
soraimat azzal az ígérettel, hogy tartalmas és izgalmas világot rejt 
magában a színház, és minden értékében gyarapodó városunk javá-
ra született meg az a gondolat, hogy résztvevőként vagy nézőként, 
de mindenképp nyerünk azzal is, ha újra megteremtjük e szép játé-
kát életünknek.

Závodszky
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Kézilabda tábor 
2017. Június 19.-23.

Az Újhartyán VSE szervezésében az idén is megrendezésre ke-
rült, a tavalyi évhez hasonlóan a kézilabdatábor. 

A helyi, Német Nemzetiségi Általános Iskola adott otthont a 
tábornak. Melybe az iskolába járó diákok, leendő elsősök jelezték 
a részvételi szándékukat. 

Cserna Veronika tanító néni és Rajszki Margit tanító néni fel-
ügyelte az étkezést, a kreatív-kiegészítő programokat. Míg az 

edzésekért Kőnig Laci bácsi volt 
a felelős, melyek komoly inten-
zitással zajlottak. Laci bácsi se-
gítségére voltak Berla Jánosné 
Panni néni, Konczig Kitti 
tanítónéni.

A tábor öt napos, napközis 
rendszerben telt, a gyerekek 8 
órakkori érkezése és a 16:30-kor 
való távozása közt eltelt időben 
a 3x-i étkezés, a kreatív progra-
mok ( kézművesfoglalkozások, 
Lego sarok, zene sarok, fi lmve-
títés, uszoda látogatás) mellett 
komoly hangsúly helyeződött 
az edzésekre, foglalkozásokra, a 
különböző korcsoportok szerint.

Elmondható, hogy egy jól 
szervezett, a résztvevők egybe-
hangzó véleménye szerint, egy 
sikeres, eredményes, és nem 
utolsó sorban egy vidám ese-
ménysorozaton vagyunk túl, 
melyet a jövőben is szeretnénk 
megrendezni. 

Köszönet a résztvevőknek, 
a gyerekeknek, pedagógusoknak, az önkéntes diák segítőknek 
( Fajth Lili, Suhajda Bernadett, Horváth Anna, Halász Noémi, 
Kaldenecker Zsófi a) kordinátoroknak.  

R.

Foci tábor
2017. Augusztus 07.-11.

Volt egyszer egy focitábor....
Az Újhartyán VSE rendezésében első alkalommal került sor, az 

újhartyáni focipályán a focitáborra. A tábor napközis rendszerben 
zajlott Hétfőtől - Péntekig 08:00-16:00-ig.

A délelőttök edzésekkel, gyakorlatokkal teljes mértékben a lab-
darúgásról szóltak, az ebédet követően különböző programokkal, 
kirándulásukkal próbáltuk meg színesebbé tenni a forró délutánok 
elviselését.

A programokban szere-
pelt a Fradi stadion-múzeum 
megtekintése, fürdőzés, grill-
kolbász evő verseny, mozi 
Bp.-en

Köszönjük Margó tanító-
néninek a felügyeletet, a tábor 
kordinálását, a tízórai-uzson-
na páros elkészítését, Pali bácsinak az edzéseket, Attila bácsinak, 
és  Ákosnak, hogy besegítettek, színesítették a foglalkozásokat, 
Józsi bácsinak a helyszín  biztosításáért, Tillának, Rózsának, Kris-
tófnak az önkéntes segítséget. Köszönjük a szülőknek, hogy ők is 
hozzájárultak az adott programok gördülékeny lebonyolításához.   

- R.-

FESZT-FUTÁS 2017
HARTYÁNFESZT alkalmából az idén először rendeztük meg 

a „FESZT-FUTÁS” futóversenyt.
Délelőtt 9 órától 4 korosztály indulhatott. A versenyközpont és 

a „rajt-cél” helyszíne a futballpálya volt. A zenés bemelegítés után 
elindult a nagy futam. Az izgalmas versenyre sok szülő is elkísérte 
gyermekét.

Az összes célba érkező emléklapot kapott. Minden távon az első 
három lány és fi ú érem díjazásban részesült.  Ők a következők: 

Óvodás korosztály (300 m) 
I. Mudra Kinga Svébis Attila
II. Frei Dóra Keindl Márk
III. Takács Jázmin Stégner Milán 
Alsós korosztály (1000 m)
I. Bretus Lara Miták Milán   
II. Farkas Laura Egyed Márton
III. Frankovics Mirella Rizmajer Emil 
Felsős korosztály (2000 m)
I. Badenszki Emma Takács Péter 
II. Farkas Vivien  Garamvölgyi Gergely
III. Bakonyi Vivien Szemán Máté  
18 éven felüliek (4000 m)
I. Bánszki Mónika Nagy Gergely 
II. Kancsár Anita Schmitter Attila
III. Fekete Erika Mudra István  
 
A délelőtt igazán jó hangulatban, vidáman telt el. Nemcsak 

a résztvevők, hanem a nézők is 
emelték ezt a jó hangulatot, hiszen 
lelkesen szurkoltak kicsiknek és 
nagyoknak.                      

Köszönet mindenkinek, aki se-
gített a verseny lebonyolításában.

Remélem sikerült új színfolttal 
gazdagítani a rendezvényt. Bízom 
abban, hogy jövőre még többen el-
látogatnak futóknak és szurkolók-
nak egyaránt.

Kőnig László
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Testvérvárosi barátságos focimeccs Tapfheimben 
2017 Június 30. - Július 2

Újhartyán VSE felnőtt labdarúgócsapata egy „testvérvárosi” 
meghívásnak tett eleget, ezen a hétvégén. A helyi sportért felelős 
úr, Thomas Reindel ötlete volt még korábban, hogy a két telepü-
lés csapata egy barátságos focimeccs keretein belül találkozzon 
egymással. Thomas jelezte, Március-Április környékén Tóth An-
tal képviselő testületi tagnak, hogy lenne-e kedvünk egy esetleges 
megmérettetéshez.

A testületi ülésen, és megbeszéléseken megerősítést nyert, hogy 
a csapat örömmel fogadja el a meghívást, és megtiszteltetésnek 
vesz egy ilyen kezdeményezést.

Mindenképpen az előző bajnokság végén, és a következő sze-
zon kezdete előtt szerettünk volna menni, ezért esett a választás 
(Német részről) a fent említett dátumra. 

A 20-fős társaság, egy mikrobusszal indult, csütörtök éjfélkor a 
közel 1800-2000km-es túrára.

A játékoskeret 17-fő volt,2 személy a technikai, 1-fő a tolmács 
szerepét látta el.

Az odaút 12-13 órára sikeredett, a kisebb-nagyobb megállók-
kal, és a Német-Osztrák kontrollal, de csak egy rutinellenőrzésbe 
futottunk bele.

Fáradtan, de feldobódva érkezett meg a csapat Tapfheim vá-
rosába, ahol Thomas fogadott minket, majd elkísért a szállásunk-
ra, ami egyben a mérkőzés helyszínéül szolgáló sportesemények 
színhelye is. 

Rövid pályabejárást követően nyugtázta a csapat, hogy a pálya 
alkalmas lesz a mérkőzésre...:)

A megérkezésünk utáni órákban szabad foglalkozás volt a prog-
ram, ki zenehallgatással, ki beszélgetéssel, ki-ki kártya partiakkal 
töltötte ki a pihenőidőt.

( Az újhartyániak természetesen a FERBLI-vel, melynek meg-
értetése okozott némi zavart a vendéglátóink fejében, így lelkes 
nézőként vettek részt benne...:)

....és a vendégszeretetükkel, az ellátással kompenzálták, hogy 
ezen a hétvégén ÚJHARTYÁN a vendég, akiket teljes mértékben, 
maximálisan kiszolgáltak.

Az esti órákban közös edzés-játék szerepelt a programban, a 
tapfheimi csapat tagjaival. Az edzés utáni közös vacsora ( saslik) 

, majd a  beszélgetés a fociról mi másról :) közelebb hozta a tár-
saságot.

A szombati nap, a meccs napja, de előtte a reggeli után a polgár-
mesterhez volt meghívásunk 09:00h-ra, melynek örömmel tettünk 
eleget. Az állófogadást követően a Polgármester Úr, bemutatta a 
települést,majd üdvözölte, hogy már foci vonalon is erősebb a szál 
a két város között.

A polgármesteri fogadtatás után városnézés volt a program, 
ahol a helyi templomot tekintettük meg, majd DonauWörth -be 
mentünk ahol a történelmi városrészt, és a templomot néztük meg, 
a helyi idegenvezető segítségével, aki érdekes történelmi esemé-
nyek felelevenítésével színesítette a város bemutatását.

Délután 15:30-ra érkeztünk vissza, a pályához, mert a 17:00h-
ra beharangozott mérkőzés kezdése a nyakunkon volt.

A mérkőzésről:

Újhartyán VSE a megszokott fehér-kék szerelésében lépett pá-
lyára. A cserék számánál nem volt szigorú szabály, nem volt limit. 
A mérkőzés kezdete előtt ismertették a két csapat összeállítását, 
majd eljátszották a két ország nemzeti himnuszát.

Újhartyán a Németh K.-Molnár B.,Kurucz T.,Buza Zs.,Adorján 
P.,- Rutterschmid R.,Fógel R.,Tőkés J., Eszenyi B.,-Hornyák F., 
Andorkó B. kezdővel kezdte el a mérkőzést, mely a kezdeti tapo-
gatózások után átvette a játék irányítását, és a támadójátékra fek-
tette a hangsúlyt.

13’ percben egy bal oldali Adorján  beadás után Rutterschmid 
lőtt a hosszúba (0-1)

19’ percben Fógel lába sült el 25m-ről, hatalmas gólt rúgott, 
melyet Thomas a német csapat kapusa felemelt kézzel dicsért, 
hogy ez bizony védhetetlen volt. (0-2)

Itt már érezhető volt, hogy ez a mérkőzés, melyet mindkét 
csapat komolyan vett az újhartyáni csapatról fog szólni. 2-0-ás 
vezetésnél sorra dolgozta ki a csapat a helyzeteket, de vagy egy 
pontatlan lövés, vagy egy-egy Thomas bravúr kellet, hogy a német 
csapat ne kerüljön súlyos hátrányba.

A félidő közeledtével, el is dőlt a meccs...
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41’ percben Tőkés, egy Fógel-től kapott passz után rutinosan, 
helyezett a kapuba (0-3) 

43’ percben ismét egy Fógel gólpassz, most Andorkó használta 
ki a lehetőséget, és gólt szerzett egy kiugratás után (0-4)

A helyi nézők tapsoltak, és elismerően konstatáltak, hogy a 
jobb csapat megérdemelten szerzett 4 gólos előnyt.

A félidőben csereként pályára lépett:Glonczi F.,Rizmajer A., 
Petrányi Á.

A második játékrész első 10perce a német csapat kezdeménye-
zőbb játékáról szólt, és ennek az 57’ percben jelét is adták, mikor 
egy jól eltalált lövéssel jelezték, hogy nem adták fel, igenis a pá-
lyán vannak (1-4)

A 60’ perctől az addig kispadon ülők is beszálltak, pályára 
lépett:Surman I.,Nádaski A., Szórád R. 

Az utolsó 10percet megnyomta az Újhartyán, Rutterschmid a 
második gólját szerezte, egy Nádaski beadás után (1-5)

85’ percben, a félidőben lejövő, majd a meccs 70’ percétől me-
zőnyjátékosként szereplő Németh, az ellenfél mögül kibújva, kí-
méletlenül bevágta a Tőkés által középre lőtt labdát. (1-6)

86’ percben a mezőny legjobbja, Fógel zárta le a mérkőzést egy 
Tőkéstől kapott passz után állította be a végeredményt (1-7)

A lefújás után a két csapat játékosai kezet fogva, egymást meg-
tapsolva nyugtázták, hogy ezen a napon az Újhartyán VSE jobb 
csapatnak bizonyult a helyi alakulatnál. 

A kilátogató nézők jól szórakoztak, és elismerően tapsolták 
meg a két alakulatot.

A mérkőzés végével az öltözőben Rizmajer András hivatalosan 
leköszönt, megköszönte a csapatnak a munkát, a hozzáállást, és 
átadta a helyét Surman Istvánnak aki a 2017/18-as idényben fogja 
vezetni a csapatot.

20:00h-tól közös vacsora volt a helyi csapat, nézők, és a család-
tagok részvételével.

A sült csülök, a grillezett húsok, az édességek felhozatala jelez-

te, hogy méltóképpen készültek vendéglátóink a meccs megünne-
pelésére, és természetesen a minőségi csapolt, üveges sörök sem 
hiányozhattak, a zenés esti közös vigadozásból.

Thomas a vendéglátónk mikrofont ragadott, és mindenre ki-
térően megköszönte, hogy elfogadta Újhartyán a meghívást, és 
természetesen jeleztük szándékunkat, hogy jövőre a visszavágóra 
mindenképpen sort kerítünk.

A hajnalig tartó közös beszélgetések, tánc, éneklés, mulatozás, 
méltóképpen zárta le a napot. 

Vasárnap a kiadós, bőséges reggeli után 09:00h-kor indult a 
csapat Újhartyánra, ahova 19:45-re épségben megérkezett, az itt-
hon maradt családtagok legnagyobb örömére :)

Ezúton szeretnénk megköszönni a csapat nevében a lehetősé-
get, ezt a hétvégét Újhartyán Város Önkormányzatának, a Polgár-
mester Úrnak, a Jegyző Asszonynak, a képviselő testület tagjai-
nak, különösen Tóth Antal testületi tagnak, hogy a kijutásunkat 
megszervezte, biztosította.

Köszönet Thomas Reindel-nek, aki a kinti tartózkodásunk alatt 
leste a kívánságainkat, és maximálisan biztosította, hogy remekül 
érezzük magunkat. Köszönet Tapfheim városának, polgármester-
ének aki fogadott minket.

Köszönet Majer Martinnak aki a tolmács szerepét ellátta. 
Én a magam nevében köszönöm a kiutazóknak, hogy egy csa-

patot alkotva megmutatták, hogy hasznos volt ez a „csapatépítő  
hétvége, és jó érzéssel töltött el mindenkit, hogy részt vett, részese 
lehetett ennek a remek hangulató összetartásnak.

Az utazó keret: Németh Krisztián, Glonczi Ferenc,Buza 
Zsombor, Kurucz Tamás, Molnár Balázs, Adorján Patrik, Szórád 
Richárd, Nádaski Attila Rutterschmid Robin, Tőkés János, Fógel 
Róbert, Eszenyi Bálint,Petrányi Ádám, Hornyák Ferenc, Andorkó 
Benjámin, Rizmajer András, Surman István, Majer Martin, 
Hermann József, Rajszki Roland.

Rajszki Roland.
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6. Vizslafesztivál Újhartyánban
 Immár 6. alkalommal került megrendezésre szeptember 10-én 

a Vizsla Fesztivál.
Bár idén kevesebben voltak, mint tavaly, ám ettől függetlenül 

nagyon jó hangulatban telt el annak ellenére is, hogy szokatlanul 
jó időnk volt.

Gyülekező a korábbi évekhez hasonlóan a Béla gödörben 
volt, majd a regisztrációt követően indultak el a csoportok az 
Epres utcán, majd a Monori úton, ki az erdőbe. A meleg miatt 
szívesen pihentek meg és frissültek fel, a félig megfáradt gaz-
dák a Fajth Benő tanyán. A kutyáknak ez a 3 km meg se kottyan.
Így azok akik már nem bírták a távot, vissza fordulhattak, míg a 
kitartóbbak tovább mentek és rótták le a 9 km-es távot. A Cigleher 
majd a Szalma utcán tértek vissza a kiinduló ponthoz, ahol délután 
mókás vetélkedőn vehettek részt akiknek maradt még energiájuk. 
Az elfáradt kirándulók pedig szurkoltak a játékon résztevőknek, 
barátoknak, túratársaknak.

Idén már több kiállítónk és támogatónk volt. Suman Viktor 
a MALOM TÁP (Újhartyán, Malom u.), Hernádról érkezett 
Csiszár Csaba, aki nagy sikerrel fagylaltot árult, a vendégeink 
legnagyobb örömére. Jól jött ebbe a nagy melegben. Pólókat, ku-
tyás felszereléseket a Futrinka Egyesület (Budapest),  A Vihar 
Lovasai (Debrecen), a Platinum-Naural (Budapest), Manuq 
Collars (Budapest) A túrából visszaérkezők nem maradtak ét-
len-szomjan:  Hot-dog, kávé, ásványvízzel vártunk a vendégeket, 
amit jó ízűen fogyaszthattak el. Az egész napos zenei aláfestést 
DjCofi -jee-nek köszönhetjük, hogy élménydúsan térjenek haza a 
látogatóink. 

Bízom benne, hogy jövőre még több kiállítót és támogatót tud-
hatunk magunk között. Várjuk jelentkezésüket! (a cikk végén ta-
lálható elérhetőségeken)

Mint minden alkalommal most is érkeztek visszajelzések. Ren-
dezett városunk sokaknak nyeri el tetszését. Mondogatják is, hogy 

közvetlen, ember 
és kutyaszerető kis 
város Újhartyán. 
Többen említették 
meg, hogy egy na-
gyon kedves hölgy 
a város szélén vi-
zet adott kutyáink-
nak és kihelyezett 
egy kukát, amiben 
az utcán felszedett 
szemetet (zacskós 

kutyakakit) dobhatták bele, így nem az erdőben dobálták el azt. Azt 
gondolom, hogy nem lehetett más, mint Göndörné Frajka Gab-
riella  jegyzőnőnk, aki nagy állatbarát és több túránkon is részt 
vettek már négylábúakkal . Nagy köszönetet szeretnék mondani 
ezért a nagyon kedves gesztusért. Mindent felülmúló precíz szer-
vezéssel kaptunk segítséget idén Balogh Ágnestől. Az előzőnapi 
HartyánFeszt színhelyéről kaptunk sátrakat, padokat, asztalokat, 
amik jól védték vendégeinket az erős napsugaraktól és árnyékban, 
asztalnál ülve fogyaszthatták el ebédjüket az elégedett vendége-
ink. Köszönöm Ági! :) Akik nem érték be virslivel, a Faluköz-
pont Éttermét vették igénybe.

Mint állandó túrázónk Potoczin Renáta idén sem hagyta ki a 
túrázást. Schmitter Attila és Zsolnai Richárd Hartyáni vizslások 
is segítettek növelni Újhartyán jó hírnevét, akik a szervezéstől, a 
csoport vezetésén túl az elpakolásig aktívan vették ki részüket a 
munkából.

A rendezvé-
nyeinkre termé-
szetesen nem 
csak vizslákat, 
hanem olyan 
más kutyafajtá-
kat is szívesen 
várunk, melyek 
közösségbe vihe-
tők, valamennyi-
re szocializáltak, 
szófogadóak és éppen nem tüzelnek. Szerencsére idén sem volt 
szükség állatorvosi beavatkozásra, de a biztonság kedvéért

Dr. Rausch Ferenc tartott ügyeletet a legrosszabb esetre. (büsz-
kén mondhatom, erre még sosem volt szükség!)

Talán nem is gondolják az Újhartyániak, hogy a vizslaszeretet 
mennyire összetartja, összekovácsolja a kutya szerető embereket. 
Nyíregyházáról, Balassagyarmatról, Ajkáról, Szegedről is érkez-
tek vendégek, akik képesek voltak hajnalok hajnalán felkelni, au-
tóba ülni, hogy eljöhessenek Újhartyánba, fél napot vizslázni. Hát 
nem elgondolkodtató!? Mint minden évben, idén is a Börzsönybe, 
Kemencén töltünk el egy teljes hetet szeptember 18 és 24-e között.
A kirándulások mellett, erdei-vasutazunk, játszunk, pihenünk, 
beszélgetünk, persze mulatunk is és új barátságokat építünk, ter-
mészetesen kutyáink társaságában. Hihetetlen, hogy vizsláink 
képesek nyugodtan maradni, csak hogy a gazdáik közelében ma-
radhassanak. Hiszen így utazunk, buszokon, vonatokon, hajókon. 
2017 júniusában a MAHART legnagyobb hajóját béreltük ki és 
látogattunk el kutyáinkkal Visegrádra, ahol az egész napos kirán-
dulást követően tértünk vissza Budapestre. Hatalmas élmény volt, 
több száz kutyával a fedélzeten! :)

A jövőre nézve vannak még terveink egyéb kutyás rendezvé-
nyek szervezésére, ami még inkább próbálja a hartyáni kutyásokat 
összefogni, utat mutatni a helyes kutyatartásra. Igyekszünk módot 
találni arra is, hogy Újhartyánban ne csak a buszmegállókban le-
gyenek szemetesgyűjtők, hanem több kuka kerüljön kihelyezésre 
más közterületre is. Persze, nem csak azért, hogy a kutyások be-
letudják dobni  zacskóikat egy esti kutyasétáltatás közben. Nem 
csak egészségügyi okokból lenne ez jó megoldás mindenkinek, 
de lássuk be, szívesebben szedik fel a gazdik a kutyapiszkot, ha 
nem kell hazáig cipelni a csomagot/csomagokat. Utazásaink során 
községekben, városokban kihelyezett zacskók is vannak, hogy a 
környezetük szép és egészséges maradjon.

Jó érzéssel mondhatom el ismét, hogy 300 résztvevő viszi 
Újhartyán jó hírét szerte az országba, arról nem is beszélve, hogy a 
résztvevők által (is) készített fotók az interneten, a facebook és egyéb 
közösségi oldalakon megosztott képek több tízezrekhez jut el.

Számomra nagy öröm és büszkeséggel tölt el, hogy Magyaror-
szág egyetlen Vizsla Fesztiválja Újhartyánban kerül megrendezés-
re, melyhez Újhartyán Város Önkormányzata, a Német Nem-
zetiségi Önkormányzat, a Gyermekvár Óvoda, a Hermann 
Szikvíz, a Faluközpont ABC, a Szivárvány Bolt, a MALOM 
táp, a Judit Üzletház nyújt anyagi és tárgyi támogatást illetve 
segítséget évről évre. Köszönöm MINDENKINEK!

Végül egy jelmondattal zárnám a beszámolómat, ami meg-
fontolandó, minden kutyás és nem kutyás ember számára.
„A kutyáddal töltött idő, soha nem elpazarolt idő”

Kollár Mihály / Újhartyán
0620 924 1220

kollarm@upcmail.hu”
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Sok éve már annak, hogy összeállt a hat főből álló kis mo-
toros csapatunk, akikkel hol rövidebb, hol hosszabb kihagyás 
után kigondolunk egy úti célt, kinézünk egy nevezetességet, 
egy látnivalót, és indulunk. Általában az országhatáron belül 
maradunk, de többször motoroztunk már külföldön is. A hat 
fő alatt Tóth Antal és Júlia, Kaldenecker János és Magdolna, 
Surman György és Mária értendő négy járművön.

Már több éve dédelgettünk egy gondolatot, egy Erdélyi 
motorostúra tervét. Hogy ezt az útvonalat mennyire sze-
retnénk megtenni, többen, több helyen elmondtuk. Az idén 
csatlakozott hozzánk egy nagyon tapasztalt túraszervező, 
túravezető páros Gregus Anikó és Gábor személyében. Sok 
kilométer van már mögöttük, komoly erdélyi helyismerettel, 
kapcsolattal felvértezett motorosok. Így nyolcan kerekedtünk 
fel egy júniusi vasárnap, hogy meghódítsuk az erdélyi uta-
kat.

Reggel öt órakor az újhartyáni benzinkútnál egy lelkes csa-
pat pattant fel a járművekre, azonban a szolnoki benzinkút-
hoz közeledve elázva, beázott csizmákban már mindenkinek 
olyan gondolatok motoszkáltak a fejében, hogy:  „…kell ez 
nekünk? Ahelyett, hogy vasárnap még aludnánk…?”  Aztán 
úgy döntöttünk, hogy igenis, kell!  Vagányak vagyunk, van 
esőruhánk, száraz zoknink, amire ha nejlont húzunk -konkré-
tan szemetes zsákot-, már nem is ázik a lábunk a csizmában, 
tehát indulás tovább!

Ártándnál keltünk át a határon, Nagyvárad felé vettük az 
irányt, az első nap végcélja Torockó volt. Ez egy csodálatos 
település, ahova beérkezve már a látványtól elszállt minden 
fáradtságunk, hát még amilyen kedvesen fogadtak bennün-
ket! A  csorbalevestől szinte újjá születtünk! A következő 
napokon is egyik ámulatból estünk a másikba! Átmotoroz-
tunk Nagyenyeden, láttuk a Tordai hasadékot, Szászrégennél 
megcsodáltuk a Kemény-kastélyt. Tiszteletünket tettük Wass 
Albert sírjánál, megkóstoltuk a Bucsin-tetőn található forrás 
vizét 1287m magasságban. Elgurultunk a Békás-szoros szik-
lái alatt. Az maga a csoda! Pihentünk a Gyilkos-tó partján, 
és elmotoroztunk egészen az Ezeréves határig. Megálltunk 
Nyerges-tetőn a szabadságharcos katonák emlékművénél, 
sétáltunk a kopjafák erdejében. A Szent Anna-tó partján ki-
csit izgultunk, hogy találkozunk az ott élő 12 medve egyi-
kével, de sajnos vagy hál’ Istennek, ez nem következett be. 
Hargitafürdő gyönyörű kis fatemplomában együtt imádkoz-
tunk az ott lakó nagyon kedves emberekkel, természetesen 

Újhartyáni motorosok Erdélyben

magyarul, mintha csak a hartyáni templomba sétáltunk volna 
el. Közben nem győztük tudatosítani magunkban, hogy több 
száz km-re vagyunk a mi kis városunktól, sőt, még a határtól 
is, de érdekes módon otthon éreztük magunkat. Az utolsó nap 
átutaztunk Farkaslakán, megálltunk Tamási Áron emlékmű-
vénél, és természetesen Korondon, mert, hogy a fi úk szavai-
val éljek: „Cserepek nélkül nem térhetünk haza Erdélyből!” 

Amikor az esti órákban begurultunk Újhartyánba, a kilo-
méterórák szerint az öt nap alatt közel 20000 km-t tettünk 
meg. Nem csoda, ha a motorról egyesek már csak lemászni 
tudtak. Kemény túra volt, de élményekkel teli, és ekkor már 
egyikünk sem sajnálta, hogy pár nappal azelőtt nem fordul-
tunk vissza a szolnoki benzinkúttól. Azóta azt is megfogal-
maztuk, hogy ugyan hatalmas területet bejártunk, rengeteg 
szépséget láttunk, de Erdély annyi csodát tartogat, hogy oda 
újra és újra vissza kell térni.

                 Surman Györgyné 
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A hamarosan megnyíló felújított Presszót két helyi fi atal üze-
melteti majd. Adamcsik János, alapvetően közgazdász, a Buda-
pesti Gazdasági Főiskolán végezte el az alapképzést, nemzetközi 
gazdálkodás szakon majd a Budapesti Gazdasági Egyetem mester-
képzésén szerezte az Okleveles Közgazdász címet, jelenleg  saját 
cégét vezeti. Kaldenecker Máté pedig a Budapesti Kommunikáci-
ós Főiskolán végzett kommunikáció szakon, jelenleg egy rendez-
vényszervező cégnél foglalkozik marketinggel. A fi úkat a Presszó 
arculatáról, elképzeléseikről kérdeztem.

Szeretettel köszöntelek benneteket, mint az újonnan felépü-
lő Presszó üzemeltetőit, örülök, hogy elfogadtátok a felkérést a 
következő interjúhoz.Térjünk is rá a lényegre, milyen tervekkel 
indultok, milyen helyet szeretnétek kialakítani? Mikor lesz a nyi-
tás?

A nyitás egyelőre még kérdéses, előreláthatólag néhány héten 
belül, aki követ minket Facebookon, azonnal értesülhet, amint 
megvan a végső dátum. Szeretnénk visszahozni a réges-régi Presz-
szó hangulatát. Az új Presszó egy kávézó- cukrászda-presszó lesz 
elsősorban, fi nom és válogatott egyedi pörkölésű minőségi ká-
vékkal, ízletes süteményekkel, de természetesen megtalálhatóak 
lesznek a palettán a normál és kézműves sörök, illetve a minőségi 
röviditalok és borok is. Szeretnénk egy olyan helyet kialakítani, 
ahová szívesen térnek be a fi atalok, mert tetszik nekik a hely és 
megfelelőek az árak, de azoknak is szeretnénk kedvezni, akik a 
kézműves dolgokat szeretik és innának egy fi nom kávét vagy pl. 
egy ízletes minőségi sört. Hiányoltam idáig Újhartyánból az olyan 
helyet, ahol egy kötetlen üzleti tárgyalást is le lehet folytatni, de 
úgy vélem, hogy a Presszó erre is tökéletesen alkalmas lesz. /
Jani/

Szeretnénk egy olyan helyet kialakítani, ahol mindenki megta-
lálhatja a számításait. Ez alatt azt értem, hogy jó szívvel jöhessen 
ide, aki szeretne egy süteményt megenni a családdal, aki megnéz-
ne egy meccset egy jó sör mellett a haverokkal, aki elnyalna egy 
fagyit a gyerkőccel, vagy éppen az, aki itt szeretné ünnepelni a 
születésnapját a barátaival. Mindemellett nyitottak leszünk min-
den ötletre vagy akár a kritikákra is. /Máté/

Lesznek-e rendezvények és ha igen, akkor mire számítatunk a 
közeljövőben ?

Természetesen lesznek, szeretnénk utcabálokat tartani, kisebb 
zenés esteket, helyi fellépőkkel, DJ-t is szeretnénk, illetve Stand 
Up esten is gondolkodunk. Ezen kívül szeretnénk kisebb céges 
rendezvényeket, karácsonyi partikat tartani, ezen megkereséseket 
már most fogadni tudjuk, hiszen lassan elkezdődik a foglalási sze-
zon, illetve valószínűleg lesz nálunk Szilveszteri buli is, de ezt 
majd folyamatában úgyis hirdetni fogjuk./Jani/

Már most összeállt a fejünkben egy nyitó rendezvény, valamint 
egy szilveszteri program, csak hogy néhány fontosabb időpontot 
említsek, de több ötletünk is van a jövőre nézve. Igyekszünk úgy 
szervezni a programokat, hogy mindenki megtalálhassa a saját íz-
lésének valót. /Máté/

Céges rendezvények? Ez jól hangzik, de mi van abban az eset-
ben, ha valaki étkezni is szeretne, úgy tudom, hogy nálatok nem 
lesz meleg konyha?

Igen, jó a kérdés, de ez nem akadály, ugyanis ha valaki meg-
rendeli az ételt, akkor tudunk abban segíteni, hogy evőeszközö-
ket adunk és felszolgálót biztosítunk. Egyébként, amikor nincs 
rendezvény, akkor a sütemények mellett terveink szerint lesznek 
szendvicsek, lepények. /Jani/

Azt mondtátok, hogy a hely a fi ataloknak is szól, miben nyil-
vánul ez meg?  

Hamarosan megnyílik az új Presszó

Az emeletet szeretnénk egy igazán fi atalos hellyé berendezni, 
csocsóval, taifun (léghoki) asztallal, és televízióval, hogy a sport-
kedvelő társaságok jó hangulatban, együtt tudják nézni például a 
Bajnokok Ligája meccseket, vagy más sport közvetítéseket. Ha 
van rá igény, akkor a jövőben bővítjük darts géppel, vagy más já-
tékokkal a repertoárt. /Máté/

Úgy értesültem róla, szeretnétek elkerülni, hogy a Presszó egy 
átlagos sörözővé váljon?

Ha valaki belép a megújult Presszóba, rögtön látja majd, hogy 
közel sem csak egy kocsmáról van szó. Mind a dizájnt, a hely 
hangulatát, mind pedig a rendezvények jellegét szeretnénk olyan 
irányba terelni, hogy ez a hely tényleg a fi ataloknak, baráti társa-
ságoknak, családoknak szóljon./Máté/

Azt szeretnénk, hogy a helyi lakosok akár vasárnap délután is 
szívesen eljöjjenek hozzánk, beszélgessenek, igyanak egy fi nom 
kávét, meggysört vagy bármi mást amit szeretnek, sütizzenek és 
jól érezzék magukat. /Jani/

Köszönöm a lehetőséget, nagyon várjuk a nyitást.
Herczeg Petra.

Mindenkit vár a megújult Presszó, aki:
Szereti a jó kávét! Várunk minőségi, 

egyedi pörkölésű kávéinkkal.
Szereti a süteményeket! Különleges, minőségi 

sütemények, családi ünnepekre is.
Szeretne beülni egy újszerű helyre, baráti, igényes lég-

körben! Várunk egy italra a földszinti 
és az emeleti részen, valamint hangulatos teraszunkon.

Szeretne születésnapot, osztálytalálkozót, 
vagy akár céges rendezvényt tartani!

Várunk minden érdeklődőt kérdéseikkel, 
ötleteikkel.

Pultos munkatársakat keresünk, 
releváns munkatapasztalat, végzettség előnyt jelent!

Elérhetőségeink:
 presszouzemelteto@gmail.com

Kaldenecker Máté: 06-70-424-8800
Adamcsik János: 06-70-282-7185
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Tájékoztatás a 
MAG TV nézői számára!

A Magtelevízió adása két 
szolgáltatónál látható: 

a Berotell csatornakiosztásban, 
illetve a UPC-nél a 607,25 Mhz-en. 
A UPC szolgáltatása során fellépő 

hibát igyekeznek kijavítani. 
Ha továbbra is problémája lenne, 

hívja a 1221-et.


