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2015. június 6-án tartotta Újhartyán III. Városnapi rendez-
vényét, ami sokunk számára felemelô élménnyel, programmal
kezdôdött. Ez év tavaszán rendbe tettük soron következô köz-
területünket, a Fô utca – Újsor saroknál Svébis Imréék elôtti
területet. Szobor került a térre dr. Svébis Mihály és dr. Svébis
János családjának felajánlásával ,városunk önkormányzatának
támogatásával  mely az Újhartyánból Málenykij Robotra el-
hurcoltaknak állít emléket „A II. világháború után elhurcoltak
emlékére” címmel. Az alkotást Szemôk Zsuzsanna Kecskemé-
ten élô szobrászmûvésznô  készítette, amit az ünnepség alatt
személyesen látogatott meg Melocco Miklós szobrászmûvész.

Dr. Svébis Mihály és Tircsi Richárd – az EMMI Nemzetisé-
gi és Civil Társadalmi Kapcsolatokért Felelôs Helyettes Ál-
lamtitkári Titkársága - nevében mondott ünnepi beszédet,
majd Orosz János plébános atya megszentelte az emlékmûvet.

Lauter Antal
(Fotó: Szikszay Mária)
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Újhartyán Város Önkormányzat Képviselôtestülete az

elôzô újságban megjelent testületi ülések óta 5 alkalom-

mal ülésezett, és az alábbi döntések születtek: 

2015. március 4-én a Képviselô Testület:

– az önkormányzat úgy döntött, hogy az A+V’ INVEST
Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelôsségû Társaság-
gal közösen létrehozott Hartyán Fejlesztô Kft. nevét megvál-
toztatják, figyelemmel a Cégbíróság cg. 13-09-174410/5 sz.
végzésére. A Kft. neve: Újhartyán Városfejlesztôs Kft. A Kft.
a névhasználatához a testület hozzájárul. 

– az önkormányzat úgy döntött, hogy a 2015. évi költségve-
tésrôl szóló 3/2015.(II.19.) sz. Önkormányzati rendeletnek
megfelelôen fejlesztési célú 70 M Ft hitel felvételt kezdemé-
nyez

2015. március 26-án a Képviselô Testület:

– az önkormányzat úgy döntött, hogy az Újhartyán, Újsor u.
3. sz. alatti Turisztikai Szálláshely és Kézmûves Mûhely üze-
meltetési költségeit 2015. évben teljes mértékben viseli.

– az önkormányzat úgy döntött, hogy megrendeli az Újhar-
tyáni Német nemzetiségi Általános Iskola bôvítésének átdol-
gozott engedélyes terveit a Triskell Kft-tôl. 3 M Ft +ÁFA áron.

– az önkormányzat úgy döntött, hogy települési értéktár ki-
alakítását határozza el. Létrehozza a Települési Értéktár Bi-
zottságot, melynek tagjai: Lauter Antal, Hornyák Gyuláné,
Szaller Andrásné, Tölli Andrea, Surman Edit.

– az önkormányzat úgy döntött, hogy Újhartyán Város
2015-2019-ig szóló Gazdasági Programját elfogadja.

– az önkormányzat úgy döntött, hogy az UPC Magyaror-
szág Kft., mint közterület-használó részére a 646/2015. sz. ha-
tározattal a 2015. évre Újhartyán Város közigazgatási terüle-
tén közterületen elhelyezett oszlop és légvezeték által igény-
bevett terület és annak védôtávolsága címen megállapított
közterület-használati díjra érkezett fellebbezését elutasítja.

– az önkormányzat úgy döntött, hogy a Vatya tanyához ve-
zetô 074 hrsz-ú, illetve 072/96 hrsz-ú utaknak a Vatyai út elne-
vezést adja. 

– az önkormányzat úgy döntött, hogy a Fôzô tanyához ve-
zetô 0125 hrsz-ú útnak a Nagykôrösi út elnevezést adja.

– az önkormányzat úgy döntött, hogy az Ipari park területén
lévô 1100/9 hrsz-ú útnak az Ipar út elnevezést adja.

– az önkormányzat úgy döntött, hogy a Szent Orbán Kápol-
na beterjesztett terveit elfogadja és árajánlatot kér a kivitele-
zésre.

– az önkormányzat úgy döntött, hogy a számlavezetô Örké-
nyi Takarékszövetkezet elôzetes hitelajánlatát a 70 M Ft-os hi-
telösszegre elfogadja.

– az önkormányzat úgy döntött, hogy az Ipari Park II/B.
ütem területén levô 089/7-11 hrsz. és a III. ütem területére
Szabályozási terv készítését rendeli el, a jelenlegi M2 övezetû
területek ipari (Gip) övezeti átsorolása céljából. A költségeket
az önkormányzat és Szaller Tamás közösen viseli.

– az önkormányzat úgy döntött, hogy csatlakozik a Magyar
Ipari Parkok Szövetség Egyesülethez. A szövetség éves tagdí-
jának 200.000 Ft kifizetését engedélyezi. 

– az önkormányzat úgy döntött, hogy a Lila Akác Nyugdí-
jas Klub részére a 30. éves évfordulójuk alakalmából 400.000
Ft külön támogatást nyújt 200 fôs rendezvényük megtartásá-
hoz. 

– az önkormányzat úgy döntött, hogy az Újhartyán, Újsor u.
1. Parkoló építése, Újhartyán, Újsor u. 3. Tájház udvarában
térburkolat építésére, Újhartyán, Újsor u. és Fô utca sarok mi-
ni tér térburkolat kialakítására adott ajánlatok közül a Gordi-
usz Kft. ( 2373 Dabas, Kossuth L. u. 1.) ajánlatát fogadja el,
8.189.580 Ft+ÁFA összeggel és egyben megbízza a munkála-
tok elvégzésével. 

– az önkormányzat úgy döntött, hogy a Freiberg testvérvá-
rosi látogatás (2015.07.16-19.) költségeit 1 M Ft buszköltsé-
get, valamint a repülôjegyeket a saját dolgozói részére fizeti ki
a tartalékkeret terhére.  

– az önkormányzat úgy döntött, hogy a KyoNewaza Szö-
vetség ( 2370 Dabas Rét u. 2.) részére engedélyezi az önkor-
mányzat tulajdonában lévô Újhartyáni Német Nemzetiségi Ál-
talános Iskola ( 2367 Újhartyán, Zrínyi u. 1.) 556/A/1 hrsz. in-
gatlant telephelynek. 

– az önkormányzat úgy döntött, hogy támogatja a Budafok-
Tétény Budapest XXII. került polgármesterének és a Kárpá-
taljai Magyar Kulturális Szövetség közös felhívását és a Ma-
gyar Ökumenikus Segélyszervezeten keresztül a kárpátaljai
magyar gyermekek iskolai étkeztetését 200.000 Ft-al támo-
gatja. 

– az önkormányzat úgy döntött, hogy az Újhartyán Ország
Közepe Sportegyesület ( 2367 Újhartyán, Kertész u. 2.) telep-
hely címének az önkormányzat tulajdonában lévô Újhartyáni
Német Nemzetiségi Általános Iskola ( 2367 Újhartyán, Zrínyi
u. 1.) 556/A/1 hrsz. engedélyezi, továbbá a sportegyesület ré-
szére az Újhartyán névhasználatot engedélyezi.

2015. április 23-án a Képviselô Testület:

– az önkormányzat úgy döntött, hogy Dabas Hivatásos Tû-
zoltó parancsnokság 2014. évi tûzvédelmi tevékenységérôl
szóló beszámolót elfogadja.

– az önkormányzat úgy döntött, hogy az Újhartyáni Sport-
egyesület 2014. évi beszámolóját az elôterjesztés szerint elfo-
gadja azzal a feltétellel, hogy Balázs Péter sportmenedzser
kapjon a bankszámlájuk feletti rendelkezési jogot, aki viszi to-
vább az egyesület gazdasági és pályázati vonalát. 

– az önkormányzat úgy döntött, hogy Újhartyán Város Te-
lepülésrendezési Tervének módosítására kezdeményezett
elôkészítô eljárás alapján tudomásul veszi, hogy 2.2.3., 2.4 sz.
lakóterületi-, a 3.4. sz. gazdasági területi – valamint a 3.1. sz.
iparterületi- és a 4.1. sz. zöldterületi átsorolás módosítási
programpontokkal kapcsolatban jogszabályon alapuló kifogá-
sok merültek fel, de ezek törlésérôl nem határoz, felkéri a ter-
vezôt, hogy ezeket a módosításokat is szerepeltesse a terv

BETEKINTÉS 
A KÉPVISELÔ-TESTÜLET MUNKÁJÁBA
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egyeztetési dokumentációjában. A módosítások lehetôvé tétele
érdekében a 3.1. sz. iparterületi és zöldterületi átsorolás ügyé-
ben a polgármester külön egyeztetést kezdeményez a Pest Me-
gyei Földhivatallal.

– az önkormányzat úgy döntött, hogy a Településrende-
zési Tervének módosítására kezdeményezett elôkészítô el-
járás eredménye alapján a Környezeti Vizsgálati (KV) eljá-
rás lefolytatásának szükségességérôl szóló döntések meg-
hozatala elôtt a Kv-ról szóló kormányrendelet véleményel-
térés fennállására vonatkozó 5.§. (1) bek. szerinti megbe-
szélés összehívásáról határoz. A megbeszélés eredményé-
nek függvényében dönt a KV eljárás lefolytatásának szük-
ségességérôl.  

– az önkormányzat úgy döntött, hogy a Településrendezési
Tervének módosítására kezdeményezett elôkészítô eljárás
eredménye alapján elindítja az eljárást mûvelés alóli kivonás
0105/7, zöldterületi átsorolás lehetôvé tétele érdekében szük-
séges közigazgatási bejárás összehívása. Felkéri a Méter Bt-t,
hogy a szükséges ügyintézést lássa el. 

– az önkormányzat úgy döntött, hogy egyetért a Közleke-
désfejlesztési Koordinációs Központ által elkészített táblázat-
ban szereplô, a települést érintô ingatlanrendezéssel. Megbíz-
za a polgármestert az ingatlanrendezéssel kapcsolatos tárgya-
lások, eljárások lefolytatására.

– az önkormányzat úgy döntött, hogy a 4606.-46108-
46109j utak körforgalmi csomópont kivitelezés finanszírozá-
sára összesen bruttó 50 M Ft-ot biztosít. Megbízza a polgár-
mestert a társfinanszírozási szerzôdés megkötésével.

– az önkormányzat, mint a „Gyermekvár” Német Nemzeti-
ségi Óvoda és Egységes Óvoda Bölcsôde tulajdonosa a jelen-
legi 180 fô gyermekférôhely kapacitást az épület meglévô
adottságaihoz igazítva módosítja 198 férôhelyre.

– az önkormányzat úgy döntött, hogy egyetért a Német
Nemzetiségi Önkormányzat, mint a „Gyermekvár” Német
Nemzetiségi Óvoda és Egységes Óvoda Bölcsôde fenntartójá-
nak azzal a döntésével, hogy a 2015/16. óvodai nevelési évre a
gyermekcsoport létszám 20%-os túllépését engedélyezi az in-
tézmény 8 gyermekcsoportjára.

– az önkormányzat úgy döntött, hogy a II. világháború után
elhurcoltak emlékére állítandó szobor költségvetéséhez az ön-
kormányzat 2.840.000 Ft-ot biztosít a 2015. évi költségvetésé-
ben a tartalékkeret terhére. 

– az önkormányzat úgy döntött, hogy 5 db bicikli vásárlásá-
hoz összesen 250.000 Ft, valamint 1 db bicikli megvásárlásá-
hoz 300.000 Ft keretet biztosít. 

– az önkormányzat úgy döntött, hogy az Újhartyáni Har-
tyánfejlesztô Kft. társtulajdonos résérôl Rimarcsik Zsolt ügy-
vezetô kijelölésével egyetért. 

– az önkormányzat úgy döntött, hogy a tulajdonában lévô
belterületi 124 hrsz-ú természetben (2367 Újhartyán, Kossuth
L. u. 2.) ingatlan megosztásával a megosztási terv szerint
egyetért, mely szerint a területbôl 1200 m2 leválasztásra kerül.
Az önkormányzat tulajdonában maradó 124 hrsz-ú területre,
út kialakítása céljából szolgalmi jogot alapít az Újhartyáni Vá-
rosfejlesztô Kft. javára. 

– az önkormányzat úgy döntött, hogy csatlakozik azon kez-
deményezéshez, hogy a magyarországi önkormányzatok kár-
pátaljai települések részére nyújtanak támogatást a kárpátaljai
magyar közösségek megsegítése érdekében. Az önkormányzat
felveszi a kapcsolatot a Nemzetpolitikai Államtitkárság Kár-

pátaljai Osztályával és német nemzetiségi település támogatá-
sát kezdeményezi. 

– az önkormányzat úgy döntött, hogy az önkormányzat
2015. évi Közbeszerzési tervét az elôterjesztés szerint fogadja
el. 

– az önkormányzat úgy döntött, hogy megbízza az UTÜ-
OKIP Kft-t, hogy az Újhartyán, Újsor utca teljes hosszában a
vízelvezetô burkolt árokrendszert építse ki. 

– az önkormányzat mint az Újhartyáni 0107/5 hrsz-ú in-
gatlan résztulajdonosa, az ingatlannal kapcsolatos közös
tulajdont részben megszüntetô szerzôdést, változási vázraj-
zot jóváhagyja és felhatalmazza a polgármestert azok alá-
írására. 

– az önkormányzat úgy döntött, hogy a TRANS-IT 2002”
Kft. árajánlatát az újhartyáni mezôgazdasági utak felújítására
2.887.600 Ft+ÁFA összegben elfogadja és szerzôdést köt. 

– az önkormányzat úgy döntött, hogy ajánlatot kér tájépí-
tésztôl a Béla gödör tóépítésére, valamint parkosítására.

– az önkormányzat úgy döntött, hogy az általa bérelt Falu-
központban található irodahelyiség kihasználtsága érdekében,
2015. június 1-tôl az alábbiaknak engedélyezi a használatot:
sportmenedzser, építéshatóság Dabas, Falugazdász, Járási Hi-
vatal kirendeltsége.

86/2015.(IV.23.) sz. Képviselô-testületi határozat
– az önkormányzat úgy döntött, hogy a 4606-46108-46109

j. utak körforgalmi csomópont megépítése után, a területen ki-
épített közvilágítás üzemeltetési költségét vállalja, a jelenleg
is üzemelô közvilágítási rendszer részét fogja képezni.

2015. május 19-én a Képviselô Testület:

– az önkormányzat úgy döntött, hogy a gyermekorvosi be-
számolót elfogadja.

– az önkormányzat úgy döntött, hogy a REKORD ’96
Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft-vel kötött könyvvizsgá-
latra szóló szerzôdést meghosszabbítja határozatlan idôre. 

– az önkormányzat elfogadta a 2014. évi zárszámadását
– az önkormányzat úgy döntött, hogy az Újhartyáni ôrzô-

védô Kft. 2014. évi beszámolóját és 2015. évi üzleti tervét az
elôterjesztés szerint elfogadja.

– az önkormányzat úgy döntött, hogy az Újföld Kft. 2014.
évi beszámolóját és a 2015. évi üzleti tervét az elôterjesztés
szerint elfogadja. A tagok törzsbetéteinek arányában, a pótbe-
fizetés összegével, 1.219.000Ft-al egyetért, és a kifizetést en-
gedélyezi.

– az önkormányzat úgy döntött, hogy  az UTÜ-OKIP Kft.
2014. évi beszámolóját és 2015. évi üzleti tervét az elôterjesz-
tés szerint elfogadja.

– az önkormányzat, a szociális ellátásokról és a gyermekvé-
delem szabályairól szóló 4/2015.(II.19.) önkormányzati ren-
deletét módosította

– az önkormányzat úgy döntött, hogy a 2013-218. évre
szóló Helyi esélyegyenlôségi programot és intézkedési tervet,
az elôterjesztés szerinti módosítással egységes szerkezetben
elfogadja.

– az önkormányzat úgy döntött, hogy az Újhartyán Közbiz-
tonságáért Közalapítvány 2014. évi beszámolóját az elôter-
jesztés szerint elfogadja.

– az önkormányzat úgy döntött, hogy az Egy csepp öröklét
Közalapítvány 2014. évi beszámolóját az elôterjesztés szerint
elfogadja.
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– az önkormányzat úgy döntött, hogy az Újhartyán Közbiz-
tonságáért Közalapítvány, az Egy csepp öröklét Közalapít-
vány és az Újhartyán Iskoláért Alapítvány könyvelésével
megbízza a Trendinvest Könyvvizsgáló Kft-t.

– az önkormányzat Újhartyán Város Integrált Településfej-
lesztési Stratégiáját az elôterjesztés szerint elfogadja.

– az önkormányzat úgy döntött, hogy a TÁJRAJZ Bt. aján-
latát a Béla gödör tervezésére elfogadja és megrendeli a terve-
zést összesen 1.600.000 Ft-ban.

– az önkormányzat úgy döntött, hogy vállalja azt, hogy a
4606 j. út – 46108 j. út 46109 j. út körforgalmi csomópontjá-
nak elkészültét követôen költségére elvégzi a szükséges telek-
alakításokat. Felkéri a polgármestert a szükséges egyeztetések
kezdeményezésére. Megbízza a Méter Bt-t, hogy a telekalakí-
tásokkal járó ügyintézést lássa el. 

– az önkormányzat úgy döntött, hogy a 4606 j. út- 46108 j.
út – 46109 j. út körforgalmi csomópontjának beruházásával
kapcsolatos társfinanszírozási szerzôdést elfogadja.

– az önkormányzat úgy döntött, hogy Újhartyánban a Fô u-
Kossuth L. u- Arany J. u – Zrínyi u csomópontjában nem kí-
ván körforgalmi csomópontot létesíteni

– az önkormányzat úgy döntött, hogy a 2015. évi költség-
vetése terhére a KEOP1.1.1/C/13-2013-0028 pályázattal
kapcsolatos Áfa kifizetési igény faktorállási költségeinek
Újhartyánra esô 226.539 Ft részét biztosítja MHSZ-OKÖT
részére.

– az önkormányzat úgy döntött, hogy a 2015. évi költség-
vetésben útfelújításra tervezett 19 M Ft összeget a Szalma ut-
ca felújítására fordítja.

– az önkormányzat úgy döntött, hogy mint a Felsô-Homok-
hátság Vidékfejlesztési Egyesület tagja a települések között
felhasznált fejlesztési források alapján arányosan elosztott
mûködési támogatást Újhartyán esetében 1.214.956 Ft-ot elfo-
gadja és a kifizetést engedélyezi.

2015. június 16-án a Képviselô Testület:

– az önkormányzat úgy döntött, hogy Újhartyánért kitün-
tetô címet adományoz Surman Edit és Hölle Martin részére.

– az önkormányzat úgy döntött, hogy, módosítja az elôter-
jesztés szerint vagyonrendeletét.

– az önkormányzat úgy döntött, hogy, módosítja az elôter-
jesztés szerint települési hulladékkal kapcsolatos közszolgál-
tatásról szóló rendeletét.

– az önkormányzat úgy döntött, hogy, megrendeli a Ka-
kucs-Újhartyán külterületi szakasz kerékpárút engedélyes ter-
veit a Planex-x Kft-tôl 2,5 millió + Áfa összegben.

– az önkormányzat úgy döntött, hogy elfogadja a beterjesz-
tett iratkezelési szabályzatát a Polgármesteri Hivatalnak. 

– az önkormányzat úgy döntött, hogy elfogadja a beterjesz-
tett E ügyintézési rendeletet. 

– az önkormányzat úgy döntött, hogy elfogadja a beterjesz-
tett Adó E ügyintézéssel kapcsolatos rendeletet. 

– az önkormányzat úgy döntött, hogy a 2014. évi gyermek-
jóléti és gyermekvédelmi átfogó értékelést elfogadja.

– az önkormányzat úgy döntött, hogy az iskola bôvítés cél-
jából megvásárolja az Újhartyán, Deák F u. 1. számú ingatlant
11 millió forinttért.

Schulcz József

polgármester

Tájékoztató 
ebtulajdonosoknak, 

ebtartóknak!
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy az 1998.évi

XXVIII.törvény értelmében, a tartás helye szerint illeté-
kes önkormányzat három évente ebösszeírást végez.

Az összeírás célja a jogszabályban elôírt ebrendészeti
feladatok ellátása és a veszettség elleni járványvédelmi
megelôzés.

Újhartyán Város Önkormányzata 2013.április hónap-
ban a törvénynek eleget téve elvégezte az ebösszeírást. A
következô összeírás 2016-ban lesz esedékes, melynek
módjáról (önbevallás, összeírás) a lakosságot tájékoztatni
fogjuk.

Azonban ha valakinek a 2013.évi összeírás óta új ku-
tyája lett, kérjük hogy az erre rendszeresített formanyom-
tatványon bejelenteni szíveskedjen

– személyesen, vagy postai úton az Újhartyáni Polgár-
mesteri Hivatalban ( 2367 Újhartyán,Fô u. 21.),vagy

– az iktatas@ujhartyan.hu e-mail címre.
A nyomtatvány letölthetô a www.ujhartyan.hu honlap-

ról,vagy a Polgármesteri Hivatalban is átvehetô.
A 41/2010. (II. 26.) Korm.rendelet értelmében a négy

hónaposnál idôsebb eb csak transzponderrel (chip) meg-
jelölve tartható!

A rendeletben foglaltak betartását a jegyzô valamint az
Élelmiszerlánc Biztonsági és Állategészségügyi Igazgató-
ság ellenôrizheti, bírságot szabhat ki.

Az állattartó köteles minden három hónaposnál idôsebb
ebet évente veszettség ellen saját költségén az állategész-
ségügyi felügyeletet ellátó állatorvossal beoltatni!

GFG

TÁJÉKOZTATJUK A TISZTELT LAKOSSÁGOT,

HOGY 2015. JÚNIUS 1-TÔL

AZ ÚJHARTYÁN, HÔSÖK TERE

4. SZ. (FALUKÖZPONT) ALATTI 

IRODAHELYISÉGBEN AZ ALÁBBI ÜGYEK 

INTÉZÉSÉRE LESZ LEHETÔSÉG  

HÉTFÔ: 8–16 SPORTMENEDZSER ÚJHARTYÁN

KEDD: 8–16 ÉPÍTÉSHATÓSÁG DABAS

(HELI ISTVÁN)

SZERDA: 8–16 FALUGAZDÁSZ (NAK)

CSÜTÖRTÖK: 8–12 JÁRÁSI HIVATAL

KIRENDELTSÉGE

PÉNTEK: 8–16 SPORTMENEDZSER ÚJHARTYÁN
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Nagyon nehéz úgy cikket írni, hogy az ember nem ismeri mély-
rehatóan azt a szakterületet, amirôl az újságcikknek szólnia kelle-
ne. A „focihoz mindenki ért”, ezért mégis megírom, amit gondo-
lok. A közelmúltban nagyon sok érzelmet és valljuk be indulatokat
váltott ki az Újhartyáni Ifjúsági Sportegyesület egyszerû nevén a
„foci” körüli történések. Sajnos ezek közül sok a „faluban” elter-
jedt fél, vagy teljesen valótlan információkon alapult. Volt, aki ba-
rátságosan, de óva intett attól, hogy a sportegyesület dolgaival
foglakozzak, mert ez egy olyan dolog, amihez ha hozzányúlunk,
akkor hatalmas felzúdulást vált majd ki a városban. De a végered-
mény azt hiszem megérte. Az önkormányzati üléseken, amikor a
civil szervezetek támogatása történik, mindig van némi vita, de
amikor a „foci” támogatási keretérôl esik szó, akkor bizony indu-
latok szabadulnak el. Pontos számokat nem írok, ha valakit érde-
kel, a korábbi újságokból kigyûjtheti a támogatások közül, hogy
mennyi támogatást ad évente az Önkormányzat, ezzel együtt a te-
lepülés, a városban mûködô „civil” szervezeteinek. A legtöbb
éves, rendszeres támogatást a „foci” kapja. A támogatási összegen
felül még a pálya fenntartásával kapcsolatos költségekbôl is vállal
át az Önkormányzat. Minden civil szervezet évenként beszámol a
kapott támogatási összegének felhasználásáról. A foci éves beszá-
molójára került sor, amikor is kiderült, hogy az egyesület mûködé-
se és pénzügyi elszámolása több problémát fölvet. Az éves beszá-
molót az Önkormányzat csak az általa kért kiegészítésekkel fo-
gadhatja el. Számomra a legnagyobb hibát a TAO ( Társasági Adó
) felajánlások alacsony kihasználtsága jelentette. Amíg más váro-
sokban akár stadionokat, vagy sportcsarnokokat építettek a TAO
pénzekbôl, létrehoztak utánpótlás akadémiákat, addig nálunk az
egyesület az utolsó 3 évben nem igazán élt ezzel a lehetôséggel!
Ez olyan hiba, amit talán be sem hozhatunk már, mert a korábbi
TAO lehetôségek szigorodtak és a pénzek felhasználása sokkal
korlátozottabb! Szomorú, hogy az elmúlt évek alatt nem ismertük
fel, hogy a többi „civil” szervezet mellett a sportban milyen le-
hetôségek vannak, és a város adóbevételeibôl kiindulva nem éb-
redtünk rá arra, hogy a Törvény által biztosított Társasági Adó fel-
ajánlásokat felhasználjuk. Azért sem sikerülhetett ez, mert nem
volt olyan jól mûködô sportegyesületünk, nem voltak hozzá szak-
emberek, akik ilyen nagyságrendû tervekkel elôálltak volna. Igaz
el kell ismerni, hogy a városban mûködô „foci” nem is errôl szól
és nem is erre találták ki anno. Én magam is és Képviselô társaim
is csak az elmúlt ôsszel szembesültünk, hogy nem élünk ezzel a le-
hetôséggel, akkor kezdtem a sportegyesülettel és annak mûködé-
sével foglalkozni és ebbôl lett a végén az a galiba, ami ahhoz a fél-
reértett hírhez vezetett, hogy az Önkormányzat meg akarja szûn-
tetni a sportegyesületet! Nos, ez több ok miatt sem lehetséges! A
sportegyesület önálló civil egyesület, az Önkormányzat nem szûn-
tetheti meg, maximum nem támogatja, ha nem ért egyet a céljai-
val, vagy a mûködésével. A sportegyesületnek nem az Önkor-
mányzat támogatására kell épülnie, hanem a Szponzor pénzekre és
különbözô vállalkozói felajánlásokra! De térjünk vissza az éves
egyesületi beszámolóhoz. Ez bizony nem volt „teljes” és rengeteg
kívánnivalót hagyott maga után. A könyvelésbôl és a hiányos nyil-
vántartásokból kiderült, hogy nem szabályos a mûködés. Sajnos
idôközben az Ügyészségrôl is érkezett két felszólítás, hogy a
Sportegyesület okiratait sürgôsen rendbe kell tenni, mert valótlan
adatokat tartalmaz, és olyan személyek vannak még elnökként és
más funkciókban megjelölve, akik nem is idôszerûek már. Az
egyesület közhasznúságával is probléma volt, ami a Támogatások
felhasználását lehetetlenítette volna el. Ez a megelôzô két évben
megszerzett TAO támogatások felhasználását is lehetetlenné teszi.
Itt, ha nem is sok pénzrôl, de néhány millió forintról azért szó van,

ami a mûködéshez szükséges a sportnak. A közelmúlt Bizottsági
és Testületi ülései nyomán az egyesület új vezetôséget választott.
Ezzel a továbbmûködés jogi akadálya elhárult. Az új vezetôket
már csak be kell jegyeztetni. Ezzel elhárult a veszély a „foci” ôszi
indulásától. Igaz, voltak, akik az Önkormányzatot hibáztatták,
mert miatta kell visszalépni a mostani megye II. csoportból, vagy,
mert elmennek az edzôk és a focisták…  Ebbe ismét nem megyek
bele, mert olyan egyesületnek, ahol a jogi keretek nem rendezettek
és a mûködése nem tiszta a költség elszámolások terén, nem adhat
egy Önkormányzat támogatást.  Ezzel azokat veszi semmibe, akik
nem sportrajongók és jobban szeretnék, ha ez a támogatás másra
lenne felhasználva. Köszönet illeti mégis azokat, akik eddig vállu-
kon vitték az Újhartyáni focit! Egyáltalán nem ideális körülmé-
nyek között végezték a munkájukat, de be kell látni, hogy a koráb-
bi gyakorlat tovább nem folytatható. Az új vezetôknek sok sikert
és kitartást kívánunk munkájukhoz! Akkor térjünk rá, mit is sze-
retne az Önkormányzat. A sportot fejleszteni szándékozik és nem
is kis léptékben. De itt nem csak a fociról van szó, hanem más
szakágakról is. Legfontosabb, hogy a korábban sikereket elért ké-
zilabdát visszacsempésszük, a fiatalok közé! Az asztalitenisz is
szép eredményeket hozott a városban. Kialakulóban van a fiatalok
között egyre népszerûbb harcmûvészeti szakág is. Több olyan
sportolónk is van, akik kiemelkedô eredményeket érnek el világ-
szerte, van köztük kétszeres világbajnok is! Nos, az egészet sze-
retnénk összefogni, egy új Sportegyesület létrehozásával, amin
belül szakágak vannak, ahol a szakmai munka folyik. Így, csak
egy szervezetet kell mûködtetni, támogatni és könnyebb a vállal-
kozásokat megszólítva támogatásokat szerezni. Szervezettebb,
költséghatékonyabb és eredményesebb lesz a mûködése. Nagyon
fontos, hogy a tömegsport is újra elérhetô legyen. A leglényege-
sebb az, hogy sportoljanak gyerekeink, fiataljaink és bizony mi
idôsebbek is! Az Önkormányzat terveiben szerepel egy olyan
sportcsarnok felépítése, ahol teremfoci, kézilabda, kosárlabda és
minden más, ami elfér benne, folytatható! Itt tudjuk a gyerekeket
bevonni a sportba és nem lesz idôjárás és évszak függô akár a foci,
vagy a többi tömegsport. Tudom nagy terv ez, de ideje egy korrekt
Városi Sportcsarnokot megépíteni, mert az egészségügy területén
bizony nagyon rosszul állunk szívügyileg, vérnyomásban, túlsúly-
ban és sok egyéb betegségben, amin a mozgás sokat segítene! 

Tehát véletlenül sem sport ellenes az Önkormányzat! A terve-
inkhez szükség van jól mûködô egyesületre, abban tagokra, ehhez
támogatókra és gyerekekre, fiatalokra, sportolókra. Szerintünk er-
re érdemes pénzt, idôt, energiát áldozni. A TAO támogatásokat pe-
dig megszerezni!

Tehát visszatérve a jól mûködô, agilis, tervekkel rendelkezô
sportegyesültre, vagy egyesületekre van szükség! Jelenleg a „foci-
ra” tudunk alapozni, készítjük elô az új sportegyesületet is. Remé-
nyeink szerint már ôszre lesz újra Újhartyán néven futó felnôtt ké-
zilabda csapatunk, amivel utat mutathatunk a gyerekeknek és az
utánpótlásnak. A fociban az utánpótlás nagyon jól mûködött az el-
múlt években. A támogatásukat növelni fogja az Önkormányzat. 

Csak ennyire akarja megszûntetni a sportot az Önkormányzat!
Az oktatás mellett az egészséges fiatalság a jövônk záloga. 

Végezetül, neveket szándékosan nem írtam sem negatív sem
pozitív kiemeléssel. A cikk szándéka és az Önkormányzat céljai
remélem „átjöttek” így is. A Testület egységes abban, hogy a sport
támogatásával tegyen az egészség megôrzése és egy minôségi
szórakozás mellett! Ez nem csak a sportolóknak, hanem a szurko-
lóknak, szülôknek, nagyszülôknek is biztosan remek lesz.

Heli András

Gondolatok a Város sportéletérôl…
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Különleges jogsegélyszolgálatot mûködtet egy alapít-

vány Magyarországon: azoknak nyújt ingyenes jogi segít-

séget, akiket pszichiátriai osztályon vagy intézetben ért sé-

relem vagy visszaélés. 

Az Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány,
amely 1994 óta mûködik Magyarországon, a pszichiátriákon
történô visszaélések széles skálájával találkozik: sajnos gya-
koriak a kényszerkezelések, a túlgyógyszerezések, az indoko-
latlan fizikai kényszerítések, és bizony még ma is elektrosok-
kolnak embereket. Az elmúlt húsz évben panaszosok ezrei for-
dultak a jogvédô alapítványhoz, és nagyon sok esetben sike-
rült nekik hatékony segítséget vagy jogi kompenzációt nyújta-
ni.

Egy alkalommal egy nô kereste fel az Alapítványt, akit fér-
je egy pszichiáter segítségével, akarata ellenére, jogtalanul
szállíttatott pszichiátriára. A jogvédô szervezet segítségével
jogi eljárás indult, melynek következtében a bíróság a pana-
szosnak 700 000 forint kártérítést ítélt meg.

Egy másik esetben egy nô az Alapítványt azzal kereste
meg, hogy édesanyja kis híján belehalt a pszichiátriai „gyógy-
szerezésbe” egy vidéki kórházban; életét csak a családtagok
közbeavatkozása és a gyors orvosi segítség mentette meg. Az
Alapítvány munkájának köszönhetôen elôbb az Orvosi Kama-
ra marasztalta el, majd a büntetô bíróság is bûnösnek találta és
elítélte a visszaélést elkövetô pszichiátert.

A feltárt problémákról a törvényhozókat és a nyilvánossá-
got rendszeresen tájékoztatja kiadványokkal, újságcikkekkel,
tévémûsorokban és kiállítások szervezésével az emberi jog-
védô alapítvány.

Ahogyan a pszichiátriai visszaélések nem korlátozódnak
csupán Magyarországra, úgy a jogvédô szervezet is nemzetkö-

zileg mûködik, Los Angeles-i székhellyel. Az Állampolgári
Bizottság az Emberi Jogokért (CCHR) nemzetközi non-profit
szervezetét 1969-ben alapították, abban az idôben, amikor a
pszichiátriai kezeltek a társadalmak meglehetôsen elfeledett
rétegét jelentették.

Az élet igazolta, hogy a CCHR munkája létfontosságú az
egész világon: e nemzetközi non-profit szervezet segített le-
leplezni a dél-afrikai pszichiátriai rabszolgatáborokat, ahol az
apartheid idején fekete páciensek tízezreit dolgoztatták rab-
szolgaként – s mindezt a pszichiáterek „ipari terápiának” ne-
vezték. Olaszországban kormányzati hivatalnokokkal és par-
lamenti képviselôkkel együtt a CCHR olaszországi szervezete
vizsgálatokat végzett az ország koncentrációs táborokra emlé-
keztetô pszichiátriai intézeteiben, ami számos intézmény be-
zárását eredményezte. Kaliforniában a CCHR érte el 1976-
ban, hogy a pácienseket az elektrosokk-kezelést megelôzôen
kötelezôen tájékoztassák a kezelésrôl, és csak az illetô bele-
egyezésével hajthassák végre azt. Miután nemzetközi prece-
denst teremtett, ezt a szabályozást a világ sok más országában
szintén elfogadták.

Ha családtagja, barátja, ismerôse pszichiátriai vissza-

élések vagy félrekezelés áldozata lett, vagy bármilyen sé-

relmet kellett elszenvednie pszichiátrián, az Alapítványt

alábbi elérhetôségeken keresheti meg:

Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért
Telefon: 06 1 342-6355
Mobil: 06 70 330-5384
E-mail: panasz@cchr.hu

Weboldal: www.emberijogok.hu
Az Alapítvány minden információt bizalmasan kezel.

Az elmúlt évben a magyar vagy kül-
földi kézben, magántulajdonban lévô cé-
gek – például a Remondis – lényegében
kényszerpályára kerültek. Arról dönthet-
tek: kivonulnak, vagy pedig beveszik
társtulajdonosnak cégeikbe az államot.
Az új szabályozás sok változást hozott.
A díjakat már nem az önkormányzatok
állapítják meg.

A 2015. július 1-tôl hatályos jogsza-
bályváltozás miatt lehetséges az egy-

személyes háztartások részére a 60 li-

teres, a kétszemélyes háztartásban
élôknek 80 literes matricát igényelni.
A kisebb tartalom arányosan kisebb díj-
fizetési kötelezettséggel is jár.

A 60 literes, illetve 80 literes matri-
cákra kortól függetlenül csak az önkor-
mányzattól kapott igazolás alapján lehet
jogosultsága a lakosoknak.

Az igazolás kiállításához szükséges
kérelem a Polgármesteri Hivatal szoci-

ális osztályán személyesen, vagy Újhar-
tyán Város honlapjáról www.ujhar-
tyan.hu/iratmintak oldalon letölthetô. 

Az NHSZ OKÖT Nonprofit Kft-vel
történt egyeztetés alapján tájékoztatom
tisztelt lakosságot, hogy kuka csere
NEM lesz, hanem a településen minden
ingatlan gyûjtôedénye, aki jogosult ki-
sebb edényre is matricával lesz, ellátva
melyen feltüntetésre kerül, hogy az in-
gatlan használója hetente mekkora hul-
ladékmennyiség (60 liter-80 liter vagy
120 liter) elszállítatására lesz jogosult. 

Kérjük önöket, hogy amennyiben ki-
sebb gyûjtôedényt igényeltek, az igé-

nyüknek megfelelô ûrtartalmú hulla-

dékot helyezzenek ki a hulladéktároló
edénybe, mert a közszolgáltató a többlet

mennyiséget NEM szállítja el! 

Tájékoztatom még a Tisztelt La-

kosságot, hogy a szolgáltató által kihe-

lyezett matricán a liter jogosultság

mellett a cím, vevôkód és QR kód (te-

lefonos beazonosításra alkalmas kód)

is feltüntetésre kerül, hogy a gépkocsi

vezetô mobil készülékkel is ellenôrizni

tudja a vevôtörzset.

Még ez évben a szelektív hulladék-

gyûjtés is elindul, amelyre a szolgálta-

tó külön edényeztet fog biztosítani,

megkülönböztetett színnel.

Kérdés esetén a hivatal munkatár-

sai a 29-372-133-as telefonszámon

készséggel állnak rendelkezésükre.

GFG.

Ingyenes jogsegély pszichiátriai visszaélések esetén

Tisztelt Ingatlantulajdonosok!
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EGÉSZSÉGÜGY

Az Újhartyán Képviselô Testületéhez benyújtott, a
gyermekorvosi rendeléssel kapcsolatos panaszos levelé-
re reagálva, engedje meg, hogy a következôkrôl tájékoz-
tassam:

A jelenleg hatályos 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet a
háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékeny-
ségrôl az alábbiak szerint szabályozza a házi gyermekor-
vosi rendelés idejét:

A háziorvoshoz fordulókat – a sürgôs esetek kivételé-
vel – érkezési sorrendben kell ellátni, de a rendelési idô

egy részében biztosítani kell az elôjegyzés lehetôségét

is. A háziorvos napi 8 órában áll a betegek rendelkezésé-
re. Hetente legkevesebb 15 órát, de munkanapokon leg-
kevesebb 2 órát rendel.

Jelenleg a házi gyermekorvosi rendelés a Hernád –Új-
hartyán közös körzetben összesen heti 22 óra, ami jóval
meghaladja a kötelezôen elôírt mértéket. A praxis finan-
szírozása az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által
történik, sajnos a napi / heti rendelési idôtôl függetlenül.
Hosszabb rendelési idô nem jelentene tehát a praxis szá-
mára plusz finanszírozást. A napi négy óra betegrendelé-
sen kívül két iskola, két óvoda ellátása, egészséges taná-
csadás, védôoltások beadása, súlyos betegek otthoni el-
látása, újszülöttek látogatása, valamint a praxis fenntar-
tásával kapcsolatos adminisztráció elvégzése is a házi
gyermekorvos feladatkörébe tartozó idôigényes feladat.
Jelenleg több, mint 1500 gyermek tartozik a praxishoz (a
magyarországi átlagos gyermekpraxis létszáma 800-
1000 fô).  Önöknek nemcsak az újhartyáni, hanem a her-
nádi további 2 óra rendelési idô is rendelkezésre áll min-
den nap.

Fentiek alapján, bár igényét megértem és akceptálom,
addig, amíg a praxis gyermekorvosi feladatait egyedül
kell ellátnom, nem látom érdemi esélyét a rendelési idô
meghosszabbításának. A praxisba plusz egy fô gyermek-
orvosi állás meg van hirdetve, hónapok óta nem volt ér-
demi jelentkezô. Tudnia kell, hogy a pontosan a fent vá-
zoltak miatt a házi gyermekorvosi hivatás hiányszakma
ma Magyarországon. A gyermekorvosok átlagos életko-
ra 60 év, eladó praxisokból túlkínálat van. Fiatal, ér-
deklôdô kollégák könnyen és olcsón vásárolhatnak pra-
xist Siófok üdülôövezetétôl a Rózsadombon át a Bala-
ton-felvidék panorámás falvacskáiig, ahol nemcsak ren-
delôt, asszisztenst, de szolgálati lakást is a helyi önkor-
mányzat biztosít számukra, csak hogy legyen helyben
gyermekorvos. Ezért nem egyszerû Hernádra és Újhar-
tyánba humán erôforrást biztosítani.

Addig is, amíg ez a helyzet fennáll, biztosíthatom ar-
ról, hogy sem a múltban nem fordult elô, sem a jövôben
nem fog elôfordulni olyan eset, hogy nálunk jelentkezô
beteg gyermek ellátás nélkül maradjon. Ez az influenza-
járványos szezon idején okozhat némi zsúfoltságot, de
még soha nem hagytam el úgy a rendelôt, akár a rende-

lés idô végét jelentôsen túllépve sem, hogy várakozó,
vagy bejelentkezett beteget hagytam volna ellátás nél-
kül, és ez a jövôben is így lesz.

A telefonos bejelentkezés lehetôségét szintén a fent
idézett kormányrendelet írja elô. Ez tapasztalatunk sze-
rint az ellátás jelentôs gyorsulását, a betegforgalom opti-
malizálását és a várakozási idô lerövidülését teszi le-
hetôvé. Ezen a jövôben sem kívánunk változtatni. 

Minden hozzánk bejelentett beteg kézhez kapja a ki-
nyomtatott rendelési idôt, valamint a telefonos elér-
hetôségeket. Ezen a papíron a mobiltelefonom száma is
szerepel, és mindez az interneten is elérhetô. Mindig
hangsúlyozom, hogy ez a hét minden napján 24 órában
hívható telefonszám, nincs külön privát és szolgálati
mobilom. Bár erre semmilyen szerzôdés vagy rendelet
nem kötelez, elérhetô vagyok a betegeim számára bár-
mikor, és ezt sokan ki is használják. Még éves szabadsá-
gom idején is naponta kétszer egy órában lehetôséget
biztosítok konzultációra a betegek részére. 

Remélem sikerült az Ön által javasolt együtt gondol-
kodáshoz néhány további szemponttal hozzájárulnom. 

Üdvözlettel:
Dr. Kovács Ákos

gyermekorvos

Gyermekorvosi levél egy édesanyához….

Dr. Kökényesi Imre
Kedd: 13.00–17.00

Csütörtök: 13.00–17.00

Dr.Tarr Erika
Hétfô: 8.00–11.30

Szerda: 8.00–11.30
Péntek: 8.00–11.30

Dr. Kovács Ákos

Hernád Újhartyán
Hétfô 08.00–11.00 13.00–15.00
Kedd 15.00–17.00 13.00–15.00
Szerda 08.30–10.30 11.00–13.00
Csütörtök 10.00–12.00 08.00–10.00
Péntek 11.00–13.00 08.30–10.30

Sürgôs esetben elérhetô: 
Tel.: 30/933-19-78

Tanácsadás:
Újhartyán: Hétfô 12.00–13.00

Hernád: Csütörtök: 13.30–15.30

ORVOSOK RENDELÉSI IDEJE
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Egyesületünk, a Hartyáni Sváb Fiata-
lok Baráti Köre immáron második alka-
lommal szervezte meg közös májusfa-
állítását Újhartyán központjában. Gyer-
mekkorunk óta útnak indulunk április
30-án éjszaka, hogy a „szeretett” lányo-
kat szebbnél szebb májusfákkal örven-
deztessük meg. Régebben Újhartyán há-
rom kocsmájának udvarán is állították
fát május 1-jén, sajnos ez a szokás az
idôk során megszakadt. Ezt a régi ha-
gyományt vettük alapul a rendezvény
szervezésénél, mikor elôzô évben sike-
resen felélesztettük azt.

A tavalyi év sikere után elhatároztuk,
hogy a hangulatos eseményt kultúra
programmal és utcabállal is kiegészít-
jük. Ezért kértük fel a zsámbéki Loch-
berg Tánccsoportot és a Pusztavámi Né-
met Nemzetiségi Tánccsoportot, hogy
látogassanak el rendezvényünkre. A jó
hangulatért rajtuk kívül a taksonyi Hei-
matklang zenekar is gondoskodott, sôt,
néhány dunaharaszti barátunk is eljött
hozzánk. Örülünk, hogy a városból és
környékrôl sok érdeklôdô látogatott ki a
rendezvényre, hogy megtekintsék a má-
jusfa felállítását, a tánccsoportok szín-
vonalas mûsorát és a végén körbetáncol-
ják a fát.

Sajnos az idô nem volt kegyes hoz-
zánk, így a tervezett utcabált a tájház
pincéjébe helyeztük át. Szerencsére en-

nek ellenére többen a program után ellá-
togattak a bálba is, ahol mindenki remek
hangulatban tölthette el velünk és a kul-
túrcsoportok fiataljaival az estét.

Így vélekedtek fiataljaink és a ven-

dégeink a rendezvényrôl:

Fuchs Sandra a zsámbéki Loch-

berg tánccsoport vezetôje:

„Külön öröm számunkra, hogy har-
tyáni barátaink több ötletet is „átvettek”
tôlünk, mint a hagyományápolás, mint a
szervezési teendôk terén. Nagyon szív-
élyes fogadtatásban és vendéglátásban
volt részünk. A nap csúcspontját termé-
szetesen a májusfa közös felállítása je-
lentette. A három fiatal csoport egy kö-
zös régi hagyományt ápolt ezen a napon.
hihetetlenül jó érzés volt. Az ilyen pilla-
natok adják mindig az erôt a folytatás-
hoz. Köszönjük a meghívást, már várjuk
a következô találkozást!”

Varga Viktória Pusztavámról:

„Nagyon örültünk a meghívásnak,
mivel már nagyon sok Jót hallottunk Új-
hartyánról, arról, hogy milyen példaérté-
kû az itt folyó hagyományôrzés, és arról,
hogy milyen aktív az ottani magyaror-
szági német ifjúság. Tehát nagy izga-
lommal érkeztünk Újhartyánba, és nem
csalódtunk! Finom ebéd, csodálatos kör-
nyezet és hibátlan hangulat várt ránk. A
közös faállítás és a Lochberg tánccso-
port csodálatos fellépését követôen,
minket is nagy tapssal fogadott a közön-
ség. Szerencsére a rossz idô ellenére
sem maradt el az „utcabál”, ahol még in-
kább összebarátkoztunk a hartyániakkal.
Reméljük, hamarosan újra találkozunk!”

Szolnoki Vivien a Hartyáni Sváb

Fiatalok részérôl:

„Egy lány mindig örül annak, ha
tôrödnek vele és figyelnek rá, éppen
ezért nagyon örültem, amikor megkap-

tam a májusfámat. Sôt ebben az évben
dupla volt az öröm, hiszen nemcsak a
saját fámat díszíthettem fel, hanem a vá-
rosét is. Nagy élmény volt, hogy a pusz-
tavámiak és a zsámbékiak is jelen vol-
tak, így újabb lehetôség volt a barátko-
zásra. Szerintem ôk is hasonlóan jól
érezték magukat, lelkesen részt vettek a
faállításban is. Ezen kívül jó volt látni,
hogy ilyen ügyesen táncoltak csodaszép
népviseleteikben. Az estét a tájház pin-
céjében töltöttük, ahol az általunk épített
„padkígyó” között táncolhattunk vendé-
geinkkel. A hangulatot pedig a taksonyi
zenekar tette felejthetetlenné. remé-
lem,hogy jövôre is ilyen jól fog telni az
esemény és egyre többen fognak elláto-
gatni más településekrôl is.”

Ezúton szeretnénk köszönetet monda-
ni Újhartyán Város Önkormányzatának
az anyagi feltételek biztosításáért, vala-
mint minden résztvevônek és sze-
replônek, hogy hozzájárult ennek a cso-
daszép májusi napnak a megvalósításá-
hoz.

Surman-Majeczki Martin

(Fotók: Fajt Györgyné)

Így találkozott Zsámbék, Pusztavám, Taksony, 
Dunaharaszti és Újhartyán
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ÓVODAI HÍREK

A Gyermekvár Óvoda udvarán a

megszokottól eltérô látvány és ehhez

kapcsolódó különleges program várta

a gyermekeket és a szülôket 2015. jú-

nius 10-én délután 14 órától. A szer-
vezô a Közép-magyarországi Zöld Kör
volt, ezen belül egyik óvodásunk édes-
apja, Éger Ákos. 

Az ,,infopiknik” a gyermekek és
felnôttek részére népszerûsítette a meg-
újuló energiás megoldásokat és a szal-
mabála-építészetet, továbbá az is cél
volt, hogy a résztvevôk ismeretet szerez-
zenek arról, hogy hogyan lehetséges he-

lyi élelmiszer- és energiaközösségeket
kialakítani. 

Az óvodáskorú gyermekek még na-
gyon plasztikusak, formálható a szemé-
lyiségük, érzékenyíthetôek, új szokásokat
és szemléletet lehet kialakítani náluk. Er-
re az adottságra alapozhattunk ez esetben
is: cél volt, hogy a környezetüket tudato-
san szemléljék, az energiatakarékosság
eszközeit ismerjék és felnôttkorukra már
természetesen illeszkedjenek az életvite-
lükbe az egészség és környezet-megóvó
tevékenységek és lehetôségek.

A gyerekek számára környezetbarát

játékokkal, kézmûves foglalkozással ké-
szültek a szervezôk, a felnôtt résztvevôk
pedig kiállítással, kiadványokkal, szal-
mabálás tanácsadással, infópulttal, info
poszterekkel találkozhattak.

A speciális délutáni tevékenységben
minden óvodás gyermekünk részt vett.
A legnagyobbak már a téma elméleti ré-
szében is érdeklôdôk voltak, kérdéseket
tettek fel, a kisebbek pedig a sok mani-
pulatív tevékenységben, játékban sze-
reztek sikerélményeket.

Kecskésné Rizmajer Ildikó

intézményvezetô

Környezet- és egészségnapot rendeztünk a Gyermekvár Óvodában
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ÓVODAI HÍREK

Ballagás 
a Gyermekvár

Óvodában
2015.  

/fotók: Szikszay Fanni/
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A Közmédia kezdeményezésére má-
jus 10-én a rádió és televíziós csatorná-
kon a magyarországi nemzetiségekkel
találkozhattak a nézôk. Az egész napos
mûsorfolyamban fókuszba került a 13
nemzetiség kultúrája, népszokásai,
múltja és jelene. Élô beszélgetések,
produkciók, az ország több pontjáról

élô bejelentkezések színesítették a
programot. 

A magyarországi németséget ezúttal
Újhartyán képviselte. Bemutattuk hartyá-
ni sváb gasztronómiánkat, tájházunkat,
bemutatkozott fogathajtó világbajnokunk
Hölle Martin. Ünnepeltünk sváb táncház-
zal, beszélgettünk a helyi fúvószeneka-

rok történetérôl, megemlékeztünk a 70
éve Málenykij Robotra elhurcolt hartyáni
személyekrôl. Megmutattuk Surman Edit
keramikus mûhelyét és megtervezték fia-
taljaink az új fazonú sváb népviseleti ru-
hánkat. Büszkeséggel töltött el bennün-
ket a lehetôség, szép nap volt.

LA

Nemzetiségi kultúrák napja Újhartyánban
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Újhartyán Német Nemzetiségi Önkormányzata és a Ceg-
lédberceli Német Nemzetiségi Önkormányzat a Felsô-Ho-
mokhátság Vidékfejlesztési Egyesület közremûködésével si-
kerrel pályázott a LEADER térségek közötti együttmûködések
jogcím keretében. 

A fejlesztés eredményeként Újhartyán Város Tájházát is
megújították, melynek ünnepélyes átadóját a III. Újhartyáni
Városnapon, 2015. június 6-án 13 órakor tartottuk. 

A térségek közötti együttmûködés keretében létrejövô fej-
lesztés segíti a német lakosságot anyanyelvének, kultúrájának,
hagyományainak megôrzésében, ápolásában, azonosságtuda-
tának helyreállításában és elmélyítésében. Cél, hogy a tájhá-
zak a németek szellemi-kulturális központjai, a településeken
élô németek és magyarok találkozó helyei legyenek. 

A tájházat a 2014 augusztusában átadott, szintén LEADER
forrásból finanszírozott, Bagolyfészek Kézmûves ház és ifjú-
sági szállással egy udvarban valósították meg. A két projekt
szervesen kapcsolódik egymáshoz, általuk az idelátogatók tel-
jesebb képet kaphatnak a térség társadalmi sokszínûségérôl. 

Az átadón Tölli Andrea köszöntötte a megjelenteket. 
A térségek közötti együttmûködést kulturális szinten is

megjelenítették a mûsorban: a ceglédberceli csoport táncához
az újhartyáni fúvósok biztosították a talpalávalót.  

Pogácsás Tibor, a Belügyminisztérium önkormányzati ál-
lamtitkára, a település Országgyûlési képviselôje elmondta,
hogy a múlt megalapozottságára építhetünk ma is. A tárgyi
emlékek megôrzése fontos, de ezen túlmenôen feladatunk a
hagyományok életben tartása, újragondolása is.

Schulcz József, Újhartyán Város Polgármestere hangsú-

lyozta az együttmûködések jelentôségét a fejlesztésben:
elsôsorban a helyiek összefogását említi, hiszen gyûjtéseik ál-
tal hordozhatja az Újhartyáni Tájház a hagyományos népi élet-
forma jegyeit, mutathatja be használati tárgyait. Másrészt az
anyagi hátteret az ÚMVP Darányi Ignác Terv LEADER térsé-
gek közötti együttmûködés alapozta meg. 

Dr. House-tól tudjuk, hogy „méltósággal kell élni”, azt vi-
szont csak a „régi öregektôl” tudhatjuk, hogy mit is jelent va-
lójában méltósággal élni. 

Kívánjuk, hogy a tájház generációk találkozási helye le-
gyen méltósággal, vidámsággal, élettel, bölcsességgel, szép-
séggel.

Kocsír Anikó

Felsô-Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület

(Fotók: Szikszay Mária)

LEADER Tájház átadó Újhartyánon
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/fotók: drszix./
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Egy „Szabadtûzi Lovag”!

Ez év május
29-én egy kis
csapat indult el
Ú j h a r t y á n b ó l
Budapest egyik
legszebb épüle-
tébe, Zuglóba, a
Stefánia úton
fekvô „Tiszti
Kaszínóba”, ami
ma a honvédség
Kulturális Köz-
pontjának palo-

tájaként üzemel. A cél egy kitüntetés átvétele
volt.  Manger Henrik – Manger Jani bácsi fia –
ugyanis 2015-ben megkapta a Magyar Gaszt-
ronómiai Szövetség Érdemrendjét, amit a jel-
zett napon a Szövetség éves Közgyûlésén ad-
tak át a díjazottnak. A díjat a hazai szövetség –
mely tagja a World Association of Chefs Socie-
ties nevû nemzetközi szervezetnek – azzal az
indoklással ítélte oda városunk fiának, misze-
rint Manger Henrik számos  rendezvényen el-
ért sikerével, helyezéseivel és különdíjaival
már eddig is bizonyította munkájának színvon-
alát, ennek lett a – hogy maradjunk a gasztro-
nómia közelében – gyümölcse ez a megérde-
melt elismerés. Kitüntetett gasztronómusunk
története ezen a pályán még a nyáron azzal
folytatódik, hogy július18-án a Szabadtûzi Lo-
vagrendben megtörténik a lovaggá avatása is.
A lovagrenddel a kapcsolata régebbi, ugyanis
az általuk szervezett tanfolyamokon vált e te-
rület mesterévé, megszerezte a zsûri képesítést
is, amivel ilyen jellegû rendezvényeken és ver-
senyeken mint „étkek bírálója” zsûrizte zsûri-
tag társaival együtt az ott készült ételeket.
Nyilván büszkék vagyunk Henrik sikerére
helybeliként, lakótársként, motoros társként,
diáktársként, ma már apatársként, de jómagam
szomszédként és barátként élvezhettem is en-
nek elônyét akkor, amikor az általa készített
ételeket ettük kerti partijain. Ezek finomságát,
természetes íz-arányát sokan igazolhatják, hisz
a városnapokon e sütés/fôzési szenvedélyének
eredményeit sokan ízlelhették az elmúlt évek-
ben, nem beszélve a szomszédos Kakucsi Böl-
lérfesztivál szervezôjeként elért szakmai sike-
rével a környék településének lakói is megis-
merhették ez irányú ténykedését. A Böllérfesz-
tivál országos jellege következtében Manger
Henrik szélesebb körben is letette névjegyét a
hazai gasztronómia területén és végül minde-
zek elismeréseként kapta meg ezt a szép díjat
az idei nyáron.

Závodszky

Kreativ foglalkozás 
a Bagolyfészekben

Faliújságokon, iskolai értesítôkön már többször olvastam különféle kéz-
mûves foglalkozásokról amelyet a Bagolyfészekben tartottak.

Úgy gondoltam, ezeken a foglalkozásokon jó kézügyességgel, kreativi-
tással rendelkezô gyerekek vesznek részt. A húsvétot megelôzô napokban
ismét meghirdettek egy „Húsvétra ké-
szülôdés” foglalkozást, amelyen  a
gyerekem is részt vett. Mint kiderült
nem csak kreatív, de vállalkozó kedvû
gyerkôcöket várnak. Pár apróságot,
kifújt tojást, szalvétát kellett vinniük
a gyerekeknek.  Elsô nap úgy gondol-
tam én is bemegyek az épületbe,hogy
megnézzem. Egy ízlésesen berende-

zett, a legkülönbféle technikával ké-
szült tárgyakkal ügyesen dekorált te-
remben várták a gyerekeket. Miután
megláttam az asztalra elhelyezett de-
koráló eszközöket legszívesebben le-
ültem volna egy székre és tojásokat
festettem volna. A mai napig bánom,
hogy nem próbáltam ki a tojásgraví-
rozást. 

A gyerekek mindkét nap csodá-
sabbnál csodásabb dolgokat készítet-
tek és hoztak haza. A süteménysütés
és díszítés is fantasztikus élmény volt
számukra. A mi családunkban nem
csak az asztaldísz, de a sütemény is az
ünnepi asztalra került.

Hornyákné Fajt Teréznek és se-
gítôinek megköszönöm munkájukat,
kreativitásukat, a gyerekek iránt tanú-
sított kedvességüket, kívánom, hogy
egyre több és több gyereknek (esetleg

felnôttnek) tudjanak kedvet csinálni a kézmûvességhez.
A fotókat nézegetve minden gyerek arcán lehet látni, hogy mennyire

örülnek az általuk kreált „mûveknek”.
B.É.
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Most, hogy itt ülök Fajth Benôvel szemben és a Július
19-én rajtoló vállalkozásáról beszélgetünk, ami éppen a
messzi Norvégiából startol –  végre rájövök, hogy mi az a
kisugárzás, ami belôle árad, mihez hasonlítható az az ôserô,
az a bátorság, ami benne van. Igen, leginkább egy viking
harcos jut az eszembe, aki hajdanán a saját maga építette
csónakon nekivágott a végtelen óceánnak és még Ameriká-
ba is eljutott. Ehhez kellett a bátorság, az elszántság, a vas-
akarat az önbizalom. Lehet, hogy Benô is erre gondolhatott,
amikor 10-ik útjának kiindulópontjául az északi sarkkör kö-

zelében levô várost választotta. Hogy ô is olyan, mint egy
hajdani viking. El is mond egy jellemzô epizódot: egyik út-
ján a végtelen svéd erdôket járva nem talált szálláshelyet éj-
szakára, ezért egy tisztáson verte fel a sátrát.  Arra még fel-
riadt, hogy valami motoszkál a sátor körül, de annyira fá-
radt volt, hogy elnyomta az álom. Hajnalban éktelen szu-
szogás zajára ébredt. Kinézve a sátorból azt látta, hogy egy
méretes barna medve alussza álmát a sátor mellett. Más al-
ternatíva nem lévén, lábujjhegyen összekapta a cuccait és
óvatosan elhajtott a kéretlen alvótárs közelébôl. „Láttam,
hogy mindenhol táblák vannak, közepükön egy medvével,
de azt hittem valami nemzeti parkot jelölhetnek” – meséli
nevetve. – Késôbb egy vadász barátom fejtette meg a titkot,
hogy a medve miért nem evett meg? „Mert nem volt éhes!”
– volt a válasz.

Egyéb jelek is Benô kivételes adottságaira utalnak: min-

den reggel hatkor indul és minden nap szigorúan letekeri az
elôre meghatározott penzumot. – Ha egyik nap lazítasz,
másnap kétszer annyit fogsz, aztán oda a vállalkozásnak –
mondja. – Soha nem szabad meginni az utolsó deci vizet, az
utolsó sercli kenyeret. Pszichésen tudnod kell, hogy vannak
tartalékaid. Itthonról 4 májkonzervet viszek, az utolsót itt-
hon kell megenni –, mondja nevetve. És minden nap meg-
borotválkozom, ha esik, ha fúj. Kellenek az ilyen rituálék,
ha az ember magányosan küzd. Majd egy pillanatra megke-
ményednek a vonásai.

– Egyszer valami miatt
iszonyú fájdalom lépett fel
a térdemben, és nem tud-
tam azt kiegyenesíteni. Vi-
szont menni kellett tovább.
Egy napig csak az egyik
lábammal tudtam hajtani a
pedált, a másik csak lógott.
Pedig éppen az Alpokon
keltem át. Másnap már fel
tudtam rakni a beteg lábam
a pedálra, de továbbra is
csak egylábas kerekezés
ment. Aztán egyszer csak
rendbe jött, azóta sincs, ba-
ja – mondja mosolyogva
nekem, aki orvos létemre
szörnyülködve hallgatom a
történetet és elképzelem,
milyen folyamat mehetett
végbe szegény térdízület-
ben.

Visszatérve az útra: vár-
hatóan 4200 km lesz
Tromsö-bôl kiindulva vé-
gig Norvégián a fjordok
mentén, Svédországon,
Dánián és Németországon

át. Salzburgnál még felugrik Berchtesgadenbe, ami tudjuk,
hogy szép vidék, de iszonyú meredek kaptató visz fel oda.
Aztán végig Ausztrián a Duna mentén már laza kikapcsoló-
dás lesz.

– Most talán kicsit könnyebb lesz, legalább is technikai
értelemben – folytatja. Az Újhartyáni Önkormányzat egy
nagyon komoly kerékpárt vásárolt számomra, és magánsze-
mélyek is támogattak technikai eszközökkel és a repülôje-
gyet is egy barátom vette, ami nagyon jól esik, és nem is tu-
dom, hogyan háláljam meg.

– Érj haza épségben, és meséld el a kalandjaidat – ne-
künk ez elég lesz – zárom le a beszélgetést, ami persze nem
zárul le, mert Benônek nagyon jó bora és pálinkája van és
rengeteg történetet tud mesélni.      

Dr. Kökényesi Imre

Egy újhartyáni Viking
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2015. június 4-5-én az iskolánkban év végi kirándulásokon
vettek részt a felsôsök. A mi osztályunk az 5.a Visegrádra és
Esztergomba kirándult  az 5.b osztállyal. Az iskola elôtt gyüle-
keztünk reggel és innen indultunk busszal úti célunk felé. Iz-
gatottan vártuk mikor érkezünk meg és milyen lesz a szállá-
sunk.

Esztergomban meg-
tekintettük a Bazilikát,
sétáltunk a környékén,
majd a helyi kisvonattal
Esztergom belvárosával
ismerkedtünk, illetve a
Mária Valéria  hídon át-
menve a  szlovák részen
található Párkányba is
tettünk egy kis kitérôt.

Ezt követôen a szál-
láshelyünkre indultunk.
Nagyon szép helyen,
emeletes faházakban
kaptunk szállást, ahon-
nan kipakolás után erdei
túra keretében elsétál-
tunk  megnézni a Viseg-

rádi váron belül a fellegvárat.  Többen már voltunk itt  a csalá-
dunkkal, de mindnyájunkat újra és újra elbûvöl fensôbbségé-
vel  és a csodálatos kilátással az alant csillogó Dunára.   Majd
tovább sétálva  bobozni  mentünk, amit már alig vártunk, hi-
szen mindannyiunk kedvence, ahogyan a kis autókkal lefelé
száguldunk a síneken.  Bobozás után visszasétáltunk a szállás-
helyünkre.

Az este további része vidám hangulatba gyorsan telt el, hi-
szen játszottunk, szaladgáltunk, majd tábortûznél szalonnát
sütöttünk. Nagyon hangulatos volt, ahogyan bevilágította a tûz
fénye a környéket. Tisztálkodás után aludni tértünk, bár aludni
senki sem tudott, folyamatosan megbeszéltük az élményeket
és leselkedtünk az ablakon ki a sötétbe.

Rövid alvás után reggeli tornával kezdtük a napot, majd far-
kas étvággyal fogyasztottuk el a reggelinket. Miután összepa-

koltuk a cuccainkat,
buszra szálltunk és el-
mentünk Szentendrére.
A városban tettünk egy
kis túrát, majd mindenki
nagy örömére sárkány-
hajózni mentünk. Rövid
bemutató után  vala-
mennyire elsajátítottuk
az evezô használatát és
hajóba szálltunk. Verse-
nyeztünk a másik oszt-
állyal, és szerencsére mi
gyôztünk. Nagyon-na-
gyon élveztük, annak el-
lenére, hogy senki sem
úszta meg szárazon, mi-

vel az evezôkkel vizet lapátoltunk a mögöttünk ülôre. A sár-
kányhajózást követôen buszra szálltunk és elindultunk haza,
alig várva, hogy mesélhessünk az élményeinkrôl otthon.

Ez a két nap úgy gondolom, hogy minden gyereknek  és re-
mélem Kitti és Panni néninek is  jelentôs élmény marad, illet-
ve, hogy jövôre lesz még részünk hasonló emlékezetes kirán-
dulásban.

K. Virág

„Senki sem úszta meg szárazon”
avagy az 5. osztályosok év végi kirándulása
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Elveszíteni valakit, valakit, aki igazán
közel áll a szívünkhöz mérhetetlen fáj-
dalom. Fôleg, ha ez a kislány csak 16
évet kapott itt a földön, és egy részeg
autós kioltotta életét. Mindez 2014. hús-
vétján történt. Ugyanakkor az eset rávi-
lágított arra is, hogy tennünk kell vala-
mit az emberekért, saját környezetünk-
ben élôkért. Régóta terveztük, hogy a
mentésbe bekapcsolódva segítünk a baj-
ba jutott embertárainkon. Ez az eset fel-
gyorsította az eseményeket. Bár az álla-
mi mentôszolgálat mindent megtesz,
hogy idôben, megfelelô szakszemélyzet-

tel és mûszerezettséggel a helyszínre ér-
kezzen, tudjuk jól vannak esetek, ami-
kor ez nem mindig sikerül. Ezért szeret-
nénk, az állami mentôvel szorosan
együttmûködve besegíteni nekik. Tala-

bér Jánosnak hívnak, dabasi születésû
vagyok, azóta is itt élek. Tanári pályám
mellett már több mint 20 éve dolgozom
mentôszolgálatnál, kivonuló feladatot
látok el, 2007 óta önkéntesként egy ala-
pítványi mentônél. Több mint tíz éve
egészségügyi jogi tanácsadóként is tevé-
kenykedem, ingyenes internetes egész-
ségügyi jogi tanácsadással a betegek és
egészségügyi dolgozók számára.  Bará-
tommal Gogolák Gáborral hoztuk létre
ezt a nemes, karitatív kezdeményezést,
amiben szakmai személyzetünk, Dabas
Város Önkormányzata, Újhartyán Ön-
kormányzata és a kistérségi önkormány-
zatok is támogatnak. 

Régi vágyunk teljesült, a  mentôtiszti

(mentôorvosi) kocsit üzembe tud-
tuk állítani, és 2015. június 1-
tôl az Országos Mentôszolgá-
lat irányítása alatt a mentésbe
bekapcsolódhattunk. A gép-
kocsit önkormányzatok, cé-
gek és magánszemélyek támo-
gatásából szereltük fel és a fel-
szerelésre már több mint 5 millió
forintot költöttünk. 

A MENTôORVOSI KOCSIRÓL

A mentôorvosi (mentôtiszti) kocsi
egy személyautó, amit felszereltünk a
rohamkocsi teljes felszerelésével (a
hordágyat és széket kivéve), és személy-
zetével. A felszerelés tartalmazza az
összes roham (és esetkocsikon) elérhetô
mûszereket (pl. defibrillátor, EKG, pul-
zoxyméter, pacemaker, lélegeztetôgép,
infúziós pumpa, leszívó pumpa, légút-
biztosítás eszközei, stb.) és összes
sürgôsségi intenzív terápiás ellátásban
használt infúziókat, gyógyszereket és
katéreket. Sürgôs riasztás esetén a hely-
színre érkezve megkezdi a legmagasabb
szintû professzionális sürgôsségi ellátást
amíg a mentô a helyszínre ér. Ha pedig
olyan egység ér a helyszínre, ahol nincs
a mentôn orvos (vagy mentôtiszt), akkor
a betegszállításba is besegítve gépészet-
tel és személyzettel biztosítja a beteg
biztonságos kórházba jutását, azaz bekí-
séri a kórházba a beteget. Mivel a kocsi
nem szállít beteget alapvetôen, így a be-
teg stabilizálása és ellátása után, amíg a
másik mentôegység elszállítja a beteget,
a mentôorvosi kocsi gyakorlatilag pere-
ceken belül újra riasztható lesz.  A riasz-
tást az Országos Mentôszolgálat hálóza-
tán keresztül kapjuk, a mentôszolgálat-
nál is használt  TETRA rádiórendszeren
keresztül. A rádiórendszer GPS vezérelt,
ami azt jelenti, hogy az irányító kolléga
mindig látja a mentôorvosi kocsi és az
összes mentô pozícióját, így a legköze-
lebb lévô egységet tudja a helyszínre
küldeni.

Az élet néha perceken múlik. Az álla-
mi mentôvel szorosan együtt dolgozunk,
besegítünk a mentésbe. Átlagosan 5-15
perc alatt elérjük (Dabasról számítva) az
összes környezô települést, tehát egy na-
gyon rugalmas, gyors és életmentô rea-
gáló egységrôl van szó! Két hete üzeme-
lünk az OMSZ irányítása alatt, 11 bete-
get láttunk el, ebbôl 10 emberen segítet-
tünk közvetlenül amíg az állami mentô

kiért, de volt olyan eset, amikor
elláttuk a beteget és a megfe-

lelô ellátás után otthonában is
maradhatott. A kocsi jelen-
leg hétköznap, 8.00-20.00-
ig fut, ezt is szeretnénk

kibôvíteni hétvégére és
késôbb az éjszakai ellátásra is.

Ehhez még további szponzorokra
és támogatókra van szükség. 

HOGYAN TARTJUK FENT AZ

AUTÓT?

Az mentôorvosi-mentôtiszti kocsit
adományokból tartjuk fent, valamint a
kocsi SZPONZORI szerzôdések útján
cégek és magán személyek támogatásá-
ból, valamint az Önkormányzatok áldo-
zatos segítségével. Dabas Város Önkor-
mányzata és a kistérségi Önkormányza-
tok erkölcsi és anyagi támogatásukkal
biztosították a karitatív kezdeményezé-
sünket! 

TOVÁBBI TÁMOGATÓKAT, 
SZPONZOROKAT VÁRUNK!

MINDEN ADOMÁNYT
SZERETETTEL FOGADUNK!

Számlaszámunk: 
10402128-50526766-85851006

„Jót tenni tényleg jó”, 
és ez a legnemesebb dolog a világon! 

Talabér János

A Dabas és Környéke mentôorvosi (mentôtiszti) kocsiról 
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Számos vendéggel és sikeres eseménnyel talán progra-

mokban eddig leggazdagabb idôszakát zárta egyesüle-

tünk: a Hartyáni Sváb Fiatalok Baráti Köre. 

Nagy örömünkre szolgált, hogy az év elsô fele ennyire

pörgôsen telt, és hogy ennyi új barátra tehettünk szert a

sokszínû programoknak köszönhetôen, akik az ország leg-

különbözôbb pontjairól látogattak hozzánk, és remél-

hetôleg továbbvitték Újhartyán és fiataljaink jó hírét…

Március 14-én, Újhartyánon forgattuk egyesületünk

tagjainak és a Lilaakác Nyugdíjasklub tagjainak aktív

közremûködésével immáron 5. alkalommal a DNG kis-

filmjét az Abgedreht! Magyarországi Németek Filmfeszti-

váljára. A„Sváb Kalandorok”  (Schwäbische Abenteurer)

csapatának Legyen Ön Is Svábmilliomos! (Wer wird

Schwäbischer Millionär?) címû alkotása az elsô helyet sze-

rezte meg az erôs mezônyben. A gyôztes filmet a német cí-

met beírva a Youtube-on is megtalálhatják.

Március 26-án a Német Nemzetiségi Gimnázium „Kul-

turális Offenzíva” elnevezésû színjátszó csoportjába az

Irodalmi és Helytörténeti Társaskör és az Iskola meghívá-

sára nálunk mutatta be elôször új darabját: Szabó Judit:

Falusi ponyva címû sváb komédiáját.

Turcsik Adrienn – Pesterzsébet:

„Nagyon jól éreztem magam Újhartyánon a helyiek ven-
dégszeretetének köszönhetôen. Jól esett,hogy mennyire várták
az elôadást .Élmény volt olyan közönségnek játszani, akik át-
érzik a falusi életet, és az egyes jelenetekben még akár magu-
kat is felismerik. Nagy sikerünk volt, jól esett h a végén többen
is odajöttek gratulálni. Igaz nem sok idôt tölthettünk Hartyán-
ban de az tartalmas volt és remélem, még visszatérhetünk és

szeretettel várnak minket. Fantasztikus volt a szállás is: az
egész csapat kényelmesen elfért benne, nagyon jól telt közös
este a színjátszósokkal.  Az iskolai fellépést is vártuk, már hi-
szen más felnôtteknek és más gyerekeknek elôadást tartani.
Szerencsére számukra is humorosnak bizonyult a darab, élvez-
ték, hogy korosztályukhoz közel álló diákokat láttak a színpa-
don, akiket a technikai hiba sem állít meg, ha az elôadás sike-
re a tét. Ez a két nap csapatépítés szempontjából is sikeresnek
bizonyult, megismertük egymást jobban, hiszen a próbák alatt
erre nem mindig nyílik lehetôségünk, így a nézôk egy összeszo-
kott, remekül együttmûködô csapatot láthattak reményeink
szerint”

Április 20–22-ig a Német Nemzetiségi Gimnázium a Ba-

golyfészekben tartotta 2. Hagyományôrzô Népismeret Tá-

borát. Az egész település az ügy mögé állt, az igazi összefo-

gásnak köszönhetôen a diákok felejthetetlen élményekkel

feltöltekezve tértek haza. Az itt töltött napok remélhetôen

még inkább megélhetôvé, közelivé vált számukra a tanórá-

kon tanult olykor „száraz” népismeret tananyag. Köszön-

jük ezúton is mindenkinek a támogatást!

Galambos Gergô – Soroksár:

„Remekül éreztem magam az ott töltött 2 napon. A nyugal-
mas környezet ideális volt egy ilyen jellegû tábor lebonyolítá-
sára. Megérkezésünk után megismerkedtünk a helyi nevezetes-
ségekkel, majd az esténket az erdôben töltöttük finom ételek és
zene mellett. Következô napunkon délelôtt el lovas kocsikáz-
tunk az” ország közepére” majd a l a fiúk Ulmer Schachtel ké-
szítése után megkezdôdött a tánccal egybekötött búcsúest. A
programok egytôl egyig élvezetesek voltak, ám nekem személy
szerint a lovas kocsis kirándulás tetszett a legjobban”

Egy mozgalmas idôszak emlékei…
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Knapp Mercédesz – Dunaharaszti

„Idén is fantasztikusan éreztem magam a népismeret tábor-
ban. Újhartyánnál jobb helyet nem is választhattunk volna..
Gyönyörû a környezet, családias a légkör, kedvesek és se-
gítôkészek az emberek, akiket az ott töltött 3 nap alatt megis-
merhettünk. Miután elfoglaltuk a szobákat és megebédeltünk
kezdetét vette a Stadtrally, amelyet mindenki nagyon élvezett.
Az estét a közeli erdôben töltöttük ahol finom ételekkel vártak
minket és fantasztikus hangulatot varázsoltak a helyiek zené-
vel és tábortûzzel. Következô nap lovas kocsival ellátogattunk
az ország közepére, Pusztavacsra, majd a lányok zimmetkrofni
sütése és csuhé baba készítése után megkezdôdött „a Sváb
Parti” zenével, vetélkedôvel és tánccal egybekötött búcsúest.
Minden programot nagyon élveztem, a kedvencem mégis a lo-
vas kocsikázás volt, amikor órákon keresztül zötykölôdtünk
egymás hegyén, hátán számomra felejthetetlen élmény ma-
rad.”

Május 9-én részt vettünk a Lilaakác Nyugdíjasklub 25-

jubileumára készült „korosztályokat átívelô” táncos pro-

dukciójában. A meghívást ezúton is köszönjük!

Május 16-án mi lehettünk a házigazdái a GJU- Magyar-

országi Német Fiatalok Közössége éves közgyûlésének,

ahová tényleg Pest megyén kívül „Tolnából, Baranyából”

is érkeztek a fiatalok. Külön öröm, hogy Pilisszentiván ná-

lunk lépett be a szervezetbe.

Tillmann Flóra – Feked:

A hartyáni csapat szívét-lelkét beleadta a találkozó zök-
kenômentes és mesterfokon történô lebonyolításába. Megérke-
zésünk pillanatától kezdve a búcsúzásig nagyon jól éreztük
magunkat. Miután lement a program hivatalos része minden-
kit szeretettel vártak a helyi specialitásokból álló, nagyon fi-
nom ebédre: a nálunk is ismert bablevesre és babos tésztára,
amit a Bagolyfészek te-
raszán fogyasztottunk
el. Utána megtekinthet-
tük a tájházat, a pincét,
illetve a szállást. Utána
közösen táncra is per-
dültünk természetesen
a sramli dallamára.
Személy szerint legin-
kább az északi-déli
táncstílusok vegyítésének sikere tetszett a legjobban.

Június 5-én a Belvárosi Baglyok meghívására közösen

emlékeztünk meg Trianonról. A megemlékezésen belül szó

esett arról is mennyire hátrányosan érintette a magyarság

mellett a hazai németséget is a szerzôdès.

Reméljük a következô félév is hasonlóan tartalmas lesz!

MSM.
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Kedves Márk, úgy tudjuk, komoly szakmai háttérrel

rendelkezel, túl azon hogy újhartyáni zenész család tag-

ja vagy. Már 2011-ben arról írhattunk, hogy egy ameri-

kai komolyzenei verseny döntôjébe is bekerültetek. Me-

sélj egy kicsit légy szíves szakmai karrieredrôl.

2013-ban diplomáztam a Liszt Ferenc Zenemûvészeti
Egyetem klasszikus harsona tanszakán, Dr. Hôna Gusztáv
növendékeként. Ugyanebben az évben felvételt nyertem a
Budapesti Operettszínház zenekarába, ahol jelenleg is elsô
harsonásként dolgozom. A
színház mellett tanítok az ör-
kényi Cziffra György Alapfo-
kú Mûvészeti Iskolában, mint
rézfúvós tanár. Tagja vagyok
az Újhartyáni fúvószenekar-
nak, valamint a Kistérségi
koncert fúvószenekarnak .

A zenekari  részvételeid  és

a tanítás mellett most mégis

egy kamarazenekarral érted

el ezt a nagyszerû sikert. Ez

lenne tán az igazi szakmai

„szerelem”?

– Igen. A zenekarok mellett
a másik „szerelem” a kamara-
zenélés, azon belül is a harso-
na kvartett formáció. 2010-ben
hoztunk létre egy együttest,
akkor még Quattroforte Harso-
na Kvartett néven, mellyel
több alkalommal felléptünk
Újhartyáni rendezvényeken.
2011-ben az Egyesült Álla-
mokban  megnyertük a  Nash-
ville-i kamarazenei versenyt.
Azóta történtek tag cserék,
szám szerint kettô, Ujj Tibor és
mellém érkezett Sztán Attila és
Brindás Barnabás. A kissé ola-
szos hangzású nevet is lecse-
réltük Budapest Trombone Quartett-re, a jobb beazonosítha-
tóság miatt, illetve kézen fekvô volt, mert mindannyian Bu-
dapesten élünk és dolgozunk. 2014 januárja óta dolgozunk a
jelenlegi formációval, néhány koncerten túl a repertoárbôví-
tés a fô célunk, illetve minél több nemzetközi versenyen va-
ló részvétel. 

– Hogyan  jutottatok el mûvészetetekkel Londonba, s

pláne olyan rangos, patinás intézménybe, mint a Royal

Academy of Music? 

Június elején részt vettünk egy, a Brit Harsona Szövetség

által szervezett nemzetközi versenyen, melyet a londoni Ro-
yal Academy of Music-on rendeztek meg. Úgy érzem, a
több hónapos felkészülés és a kitartó munka meghozta gyü-
mölcsét, hiszen erôs nemzetközi mezônyben hat másik
kvartettet utasítottunk magunk mögé, és hoztuk el az elsô
díjat. Hatalmas élmény volt abban a patinás épületben ját-
szani és versenyezni, ráadásul tisztán szakmai közönség
elôtt. Nem csak a verseny miatt volt érdekes a londoni
utunk, ugyan ezen a napon tartotta a szövetség az éves
„nemzeti harsona napot”, aminek keretén belül rengeteg

koncert, kurzus és közös ze-
nélés került megrendezésre a
versennyel párhuzamosan. A
versenygyôzelmen felül
hasznos szakmai tapasztala-
tokkal és újonnan kötött ba-
rátságokkal térhettünk haza.
Külön kiemelném, hogy az-
óta John Palmer angol zene-
szerzô felkért minket, hogy
darabjának játsszuk mi az
ôsbemutatóját, aminek ter-
mészetesen nagyon szívesen
eleget teszünk.

– Mik a további tervei-

tek, milyen koncert le-

hetôségek várnak rátok?

A dicsôségen túl nagy
öröm, hogy a Brit Harsona
Szövetség-tôl meghívást kap-
tunk a következô találkozó-
jukra, ahol már nem ver-
senyzôként, hanem fel-
lépôkként leszünk hallható-
ak, amit már most nagyon
várunk. Hosszabb távú célja-
ink között szerepel egy kö-
vetkezô verseny, melyet
Olaszországban, Chieriben
rendeznek meg ôsszel és egy
önálló  bemutatkozó koncert

Budapest valamelyik koncerttermében.
– Köszönjük a beszélgetést és szívbôl gratulálunk

minden olvasónk nevében is a komoly és szép nemzetkö-

zi sikeretekhez.

Azt meg talán mondanom se kell,hogy valamelyik

jövôbeni újhartyáni koncert alkalmából feltétlenül szá-

mítunk a Budapest Trombone Kvartett produkciójára,

ha éppen nem a világ valamely távoli pontján koncertez-

tek.

drszix.

Tóth Márk harsona kvartettjének sikere
Londonban
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30 ÉVES A LILA AKÁC NYUGDÍJAS KLUB

A Lila Akác nyugdíjas klub jó hangulatban, gazdag programmal, finom étkekkel, fiatalos lendülettel, 
a szomszédos települések társklub tagjaival sok kedves meghívott vendéggel vidáman ünnepelte

megalakulásának 30 éves jubileumát. Csak így tovább…! (2015. május.)
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INTÉZMÉNYEINK ÉLETÉBÔL

Úrnapi körmenet Újhartyánban 
2015. június 7.

Ballagás az iskolánkban
Június 13-án, szombaton délután került sor az Újhartyáni

Német Nemzetiségi Általános Iskolában az idei ballagásra.
Hagyományosan, csengôszóra indult a ballagó nyolcadikos
osztály. A felsô tagozat tantermein még egyszer végigsétálva
elbúcsúztak az ôket fogadó diákoktól. Az intézmény udvarán
megtartott bensôséges, családi hangulatot idézô ünnepség ke-
retében 16 végzôs diák köszönt el társaitól és az intézmény
dolgozóitól. Iskolánk hetedik osztályos tanulói színvonalas

mûsorral örvendeztették meg ballagó társaikat illetve a megje-
lent vendégeket. A nyolcadik osztályos Michalowski Panna
búcsúzó beszédét többen megkönnyezték csakúgy, mint Bán
Rea tehetséges zongorajátékát vagy Kajári Szintia megható
versét. Sósné Lauter Adrien intézményvezetô egy Wass Albert
idézettel élve elmondta, hogy „számot kell vetni a végzett
munkával, és oda kell szánni magukat a munkának.” Nem ér-
demes keresni az igazi munka és teljesítmények nélkül kiadott

bizonyítványok csalóka világát. A sikerért, a tudásért mindig
meg kell dolgozni. Köszönetet kell mondani a szülôknek, tan-
ároknak, akiknek segítségével, támogatásával jutottak el eddig
a napig. A ballagás végének hagyományos színfoltja volt,
hogy lufikat engedtek fel, ezzel jelképezve az iskolától való
búcsúzást. A meghatottság és az öröm könnyeit morzsolgató
szülôk és vendégek elôtt vonultak a végzôs diákok Adrien né-
ni és osztályfônökük, Radóczy Károlyné Zsuzsa néni kíséreté-
ben az iskola kapuja felé. A 16 végzôs diákból öten folytatják
tanulmányaikat gimnáziumban, kilencen szakközépiskolában,
ketten szakiskolában .

Sósné Lauter Adrien

/Fotó: ráczmarosi/

/Fotó: drszix ./
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