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Békés, Áldott Karácsonyt és Boldog Új Esztendőt kívánunk 
minden kedves olvasónknak! 

A kibővült és újjáépült „Újhartyáni Egészségközpont” 
átadó ünnepsége. /fotó: dr.szix /
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Sajtóközlemény
 

Befejeződött Újhartyán egészségügyi központjának bővítése
Az ünnepélyes átadásra 2018. november 29-én 15 órakor 

kerül sor. Az eseményen beszédet mond Pogácsás Tibor, a 
Belügyminisztérium államtitkára, országgyűlési képviselő, 
Szabó István Pest Megye Közgyűlésének elnöke, valamint 
Schulcz József Polgármester  .

Újhartyán Város Önkormányzata sikeresen pályázott a 
PM_Eualapellatas 2017/63. sz. pályázaton és 94 345 934 
Ft összegű vissza nem térítendő támogatást nyert el.

Az egészségügyi alapellátást nyújtó intézmények fej-
lesztésére irányuló pályázat célja az volt, hogy elősegítse 
az önkormányzati tulajdonú egészségügyi alapellátó-rend-
szer infrastrukturális fejlesztését, az intézmények szolgál-
tatásainak és infrastrukturális feltételeinek korszerűsítését, 
a hozzáférés egyenlőtlenségeinek mérséklését.

A pályázat keretében épülő orvosi rendelő egyrészt át-
építéssel, valamint bővítéssel készült. 

Az önkormányzat megvásárolta az egészségház melletti 
telket, és a telken lévő 130m2 -es bruttó alapterületű épüle-

tet. Ennek az épületnek átalakításával és bővítésével való-
sult meg a fejlesztés.  Ebben az új szárnyban kapott helyett 
a gyermekorvosi rendelő és a védőnői ellátás. 

A felszabaduló területen, a körzeti váróhoz kapcsolódó-
an, szakorvosi rendelésre alkalmas külön helységet alakí-
tottak ki. 

Külön bejárat kialakításával megújult az orvosi ügyeleti 
rendelő is. Ebben az épületrészben orvosi és gépkocsive-
zetői pihenőhely, valamint önálló váróhelyiség szolgálja a 
betegeket és az ott dolgozókat.  

A körzeti orvosi rendelőhöz vetkőző készült. Hőszige-
telés és fűtéskorszerűsítés járul hozzá az épület jövőbeni 
gazdaságos működéséhez.  

A projekt összes költsége: 110 995 217 Ft
A támogatás mértéke: 85%
 

További információ:
2367 Újartyán Fő u. 21. Tel.: +36-29-372-121
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Kedves Barátaim, 
Kedves Újhartyáni lakosok!

Az év végéhez közeledvén mindannyian számot ve-
tünk az elmúlt esztendő történéseivel. 

Ahogy egyéni éle-
tünket átgondoljuk, 
úgy a szűkebb környe-
zetünk, településünk 
gondjai és megoldott 
problémái, közös si-
kereink is eszünkbe 
jutnak. Örömmel tölt 
el, hogy Újhartyán 
város idén is sikeres 
évet zárt, a település 
fejlődése biztosított és 
folyamatos volt.

A térség országgyű-
lési képviselőjeként az újesztendőben is minden lehe-
tőségemmel segíteni fogom a további előrehaladást és 
bízom benne, hogy együtt még több jót tudunk tenni 
településükért. 

Újhartyán város minden lakójának áldott, szeretet-
teljes, békés karácsonyi ünnepeket és eredményekben 
gazdag, boldog újesztendőt kívánok! 

Pogácsás Tibor
Országgyűlési képviselő

Önkormányzati Államtitkár

Ünnepi köszöntő

„Karácsonyi ajándék ötleteim:
az ellenségednek megbocsátás,
az ellenfelednek türelem,
a barátodnak szeretet,
a partnerednek szívesség,
mindenkinek jóindulat,
minden gyermeknek egy jó példa,
magadnak tisztelet.”

/Oren Arnold/

Kedves Újhartyániak!

Engedjék meg, hogy az év végéhez közeledve, kö-
szönetet mondjak mindazoknak, akik egész évben segí-
tették településünk fejlődését és az önkormányzat mun-

káját. Így köszönöm a polgármesteri hivatal, az iskola, 
az óvoda, az egészségügy, az idősek otthona és a köz-
művelődés a járőrszolgálat dolgozóinak a lelkiismere-
tes munkáját, köszönöm a lakosságnak, a civil szerve-
zeteknek a különböző társadalmi kezdeményezésekben 
nyújtott segítségét és aktív részvételét, az egyház és a 
vállalkozók támogatását.

A Karácsony már időtlen idők óta a szeretet ünnepe, 
a boldogság, a meghittség napja. Karácsonykor jobban 
vágyunk a csendre, a nyugalomra, visszatérünk azok-
hoz az értékekhez, amelyek a hétköznapok rohanásá-
ban időnként a háttérbe szorulnak. Jobban fi gyelünk 
családunkra, barátainkra, embertársainkra. Az igazi ün-
nephez, és az egész életünkhöz nem kell más, csak az, 
hogy szeretni, tisztelni 
tudjuk egymást, mert 
hiába jön össze a csa-
lád, a baráti társaság, 
ha csak rideg ajándé-
kozásból, vacsorából 
és egymást untató 
beszélgetésből áll az 
ünnep. Kell, hogy le-
gyen közöttünk egy 
kapocs és ez nem más, 
mint a szeretet. A ka-
rácsony nem attól lesz tökéletes, hogy nincs porcica a 
szekrények mögött, tízféle sütit sütsz és halomban áll 
a fa alatt az ajándék. Nem lesz jobb az ünnep attól, ha 
beleszakadsz a házimunkába, hogy aztán az ünnepek 
alatt holtfáradt legyél! Sem attól, ha mártírként sütsz-
főzöl-takarítasz-vásárolsz hetekig. A készülődés lehet 
az ünnep része. Lehet együtt készülődni és nem attól 
lesz tökéletes, hogy minden tökéletes, hanem attól, 
hogy együtt vagyunk. Nekem például elég, ha meglá-
tom a kisfi am mosolyát reggel. Higgyék el nincs annál, 
nagyobb ajándék sem karácsonykor, sem máskor, mint 
az, amikor a szeretteink ránk mosolyognak!

Mindannyiunknak kívánom, hogy Karácsony el-
múltával ne veszítsük el az emberségünket, a másik 
iránti tiszteletünket, szeretetünket. Vigyük magunkkal 
Karácsony igazi üzenetét és építkezzünk értékeinkből 
a hétköznapokban is. Kívánom mindenkinek, hogy a 
Karácsony – akár egyedül, akár szeretteik körében ün-
nepelnek – segítse Önöket testi, lelki és szellemi feltöl-
tődéshez.

Áldott, békés szeretetteljes karácsonyt és boldog új 
évet kívánok mindenkinek!

Schulcz József
polgármester

Kedves Barátaim, káját. Így köszönöm a polgármesteri hivatal, az iskola, 

ÜNNEPI KÖSZÖNTŐ
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BETEKINTÉS A KÉPVISELŐTESTÜLET MUNKÁJÁBA

2018. október 18-án:

– az önkormányzat úgy döntött, hogy a „Háziorvosi 
Ügyelet” Intézményfenntartó Önkormányzati Társulás 
2018. évi költségvetés I. félévi teljesítését az előterjesztés 
szerint elfogadja.

– úgy döntött, hogy Újhartyán Város Önkormányzatá-
nak 2018. évi Költségvetés I.félévi teljesítését az előter-
jesztés szerint elfogadja.

- az önkormányzat a szociális ellátásokról és a gyer-
mekvédelem szabályairól szóló 7/2018.(IV.26.) önkor-
mányzati rendeletét módosította. A teljes rendelet a www.
ujhartyan.hu oldalon megtalálható.

– az önkormányzat úgy döntött, az ipari park pályázattal 
érintett külterületi területek termelésből történő kivoná-
sát és belterületbe csatolását kezdeményezi:1.Újhartyán 
069/47-/53 (Ipari park III. ütem) hrsz-ú 2.Újhartyán 
0107/8, 095/5 (Ipari park IV. ütem) hrsz-ú 3.Újhartyán 
Japán fasor 067/52, 067/64 Továbbá az alábbi belterü-
leti hrsz-ú ingatlanok összevonásához hozzájárul: 1109, 
1110, 1100/20, 1102/2

– az önkormányzat úgy döntött, hogy az Újhartyán 
085/18, illetve a 085/14 hrsz-ú ingatlanok telekalakításá-
hoz hozzájárul. A telekalakítás után létrejött megosztási 
vázrajz szerinti 18524 m2 terület termelésből történő ki-
vonásához, illetve belterületbe csatolásához hozzájárul és 
elindítja. A belterületbe csatolás és a termelésből történő 
kivonás költségei a tulajdonosokat terheli.

– az önkormányzat úgy döntött, hogy vállalkozási 
szerződést köt a MÉTER Bt-vel az  Újhartyán 069/47-/53 
(Ipari park III. ütem) helyrajzi számú. és az Újhartyán 
0107/8, 095/5 (Ipari park IV. ütem) helyrajzi számú föld-
részleteken ipari parki területek kialakításához szükséges 
földvédelmi és belterületbe csatolási eljárások lefolyta-
tása.

– az önkormányzat úgy döntött, hogy  az Újhartyáni 
Német Nemzetiségi Általános Iskola 2018/19 tanévre 
meghatározott Általános iskolai felvételi körzethatáro-
kat  a 2019/2020 tanévre vonatkozóan  változtatás nélkül 
„Újhartyán közigazgatási területe „ elfogadja.

– az önkormányzat úgy döntött, hogy Újhartyán Város 
Önkormányzat és az UTÜ-OKIP Kft 2018. évi III.-IV. 
negyedévi likviditási tervét az előterjesztés szerint elfo-
gadja.

– az önkormányzat úgy döntött, hogy a pályázattal nem 
érintett egészségház meglévő épületére megrendeli a nyí-
lászárók cserét, bejárati ajtó kicserélését, festését, szük-
séges kőműves munkákat, klíma berendezés felújítását és 
egységes homlokzati világítást.

– az önkormányzat úgy döntött, hogy a Faluközpont 
Kft.  és az Újhartyán Város Önkormányzat közötti bérle-

ti szerződéseket felülvizsgálta, és a bérleti díj emeléssel 
egyet ért.

– az önkormányzat úgy döntött, hogy ajánlatot kér dr. 
Farkas Gábor tervezőtől az Újhartyáni Német Nemzetisé-
gi Általános Iskola bővítésére.

– az önkormányzat úgy döntött, hogy a Külterületi 
helyi közutak fejlesztése pályázat keretében a Határ utat 
(halastó útja) fejleszti és a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszá-
mú 1824666825 projekt azonosító számú önkormányzati 
beruházáshoz szükséges önrészt 6.805.354 Ft-ot az ön-
kormányzat a 2018/2019. évi költségvetésben biztosítja.

– az önkormányzat úgy döntött, hogy a Pátria Taka-
rékszövetkezet (2230 Gyömrő, Petőfi  S. u. 22.) indikatív 
ajánlatát a bölcsőde megvalósítása céljából hitel felvé-
telére vonatkozóan a „VEKOP-6.1.1-15- Kisgyermeket 
nevelő szülők munkavállalási aktivitásának növelése” 
pályázat fi nanszírozásához az előterjesztés szerint elfo-
gadja.

– az önkormányzat úgy döntött, hogy az újhartyáni 
097/12 hrsz-ú, rétként megnevezett,  külterületi ingatlant, 
mely természetben a Monori út mellett található megvá-
sárolja a tulajdonosoktól Búcsú terület és park céljából.

– az önkormányzat úgy döntött, hogy az új Polgármes-
teri Hivatal megépítését követően a  Hősök terét átépítteti 
és ehhez megrendeli a terveket, mely tervek tartalmazzák 
a szükséges park, parkoló, vízelvezetés, közvilágírás ter-
vezésére.

– az önkormányzat úgy döntött, hogy az Irodalmi,- és 
Helytörténeti Társaskör részére 100.000.- Ft vissza nem 
térítendő támogatást nyújt a CIVIL ALAP-ból a 2018. évi 
őszi és a 2019. évi tavaszi rendezvények megtartásához.

– az önkormányzat úgy döntött, hogy a Bölcsőde beru-
házás 163 M Ft hitelfelvételével kapcsolatban úgy dön-
tött, hogy kérelmet nyújt be a Magyar Államkincstárhoz, 
az adósságot keletkeztető ügyletek engedélyezési eljárá-
sához.

– az önkormányzat úgy döntött, hogy az általa megvá-
sárolt Újhartyán, Deák F. u. 8. sz. alatti ingatlant bérbe 
adja.

– az önkormányzat úgy döntött, hogy az egészségház 
beruházás befejezéseként emléktáblát helyez el a megva-
lósításról.

2018. november 22-én 

– az önkormányzat úgy döntött, hogy a 2018. évi költ-
ségvetését módosítja. A teljes rendelet megtekinthető a 
www.ujhartyan.hu oldalon.

– az önkormányzat úgy döntött, hogy módosítja az 
Újhartyán Egyesített Művelődési Intézményei alapító ok-
iratát, SZMSZ-ét.

Újhartyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete, az előző újság megjelenésétől 2 alkalom-
mal tartott testületi ülést, ahol az alábbi  döntések születtek: 
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– az önkormányzat úgy döntött, hogy módosítja a köz-
művelődési rendeletét. A teljes rendelet megtekinthető a 
www.ujhartyan.hu oldalon.

– az önkormányzat úgy döntött, hogy 2019. január 
1-től a szemétszállítás zavartalan ellátása érdekében csat-
lakozik a NHSZ Szolnok Közszolgáltatóhoz és kilép az 
NHSZ Érd és Kistérsége társulásból, ezért a szerződést 
megköti az NHSZ Szolnok Közszolgáltatóval.

– az önkormányzat úgy döntött, hogy ultrahangos ké-
szüléket vásárol az egészségház nőgyógyászati és védő-
női ellátása érdekében, így a kismamák 3D/4D képet tud-
nak készíttetni.

– az önkormányzat úgy döntött, hogy a 2019. évi város-
napi rendezvény esti előadójának PUNNANY MASSIF 
zenekarral köt szerződést.

– az önkormányzat úgy döntött, hogy a Hunyadi-Fő 
utca-Kossuth L u belterületi szakaszra megtervezteti a 
kerékpárutat.

- az önkormányzat úgy döntött, hogy megtervezteti az 
általános iskola bővítését.

Schulcz József
polgármester

Kamera a házaknál
Az információs önrendelkezési jogról és az infor-

mációszabadságról szóló 2011. évi CXII.törvény ren-
delkezései alapján egy ember arca, képmása személyes 
adatnak, a képfelvétel készítése, valamint az adatokon 
elvégzett bármely művelet pedig adatkezelésnek minő-
sül, amihez az érintett hozzájárulása  szükséges.

A magánszemély térfi gyelő kamerát csak úgy helyez-
het el a saját ingatlanán,

hogy azzal kizárólag a saját tulajdonban álló ingatlan 
területét lehessen megfi gyelni, így annak látószöge nem 
irányulhat sem más személy kizárólagos tulajdonában 
álló ingatlanára, sem pedig közterületre. A hatályos sza-
bályozás szerint ugyanis közterületi térfi gyelő rendszert 
csak a rendőrség és a közterület-felügyelet üzemeltet-
het!

A rendőrséget a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. 
törvény hatalmazza fel 
arra, hogy közterületen, 
ahol az közbiztonsági, 
bűnmegelőzési, illetve 
bűnüldözési célból iga-
zolhatóan szükséges, 
bárki számára nyil-
vánvalóan észlelhető 
módon képfelvevőt 
helyezzen el és felvételt 
készítsen.  Az elhelyezésre kerülő képfelvevő szüksé-
gességéről, a képfelvevővel megfi gyelt közterület kije-
löléséről a Rendőrség előterjesztésére az illetékes tele-
pülési önkormányzat dönt.

A közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. 
törvény rendelkezései a közterület-felügyeletet is fel-
jogosítják arra, hogy közterületen, közbiztonsági, illet-
ve bűnmegelőzési célból, bárki számára nyilvánvalóan 
észlelhető módon képfelvevőt helyezzen el, és felvételt 
készíthessen.  A képfelvevő elhelyezéséről, valamint a 
képfelvevővel megfi gyelt közterület kijelöléséről a kép-
viselő-testület dönt. Ebben az esetben az önkormány-
zatnak közterület-felügyeletet kell létrehoznia, amely a 
felvételeknek törvényben kijelölt adatkezelője van.

A fentiek szerint, és a hatályos jogszabályok értel-
mében tehát magánszemély nem szerelhet fel és nem 
üzemeltethet kamerát úgy, hogy annak látószöge közte-
rületre irányuljon, ugyanis ezzel jogellenes adatkezelést 
valósítana meg. 

Kérek minden Újhartyáni ingatlan tulajdonost, hogy 
a fentiekben leírtakat vegye fi gyelembe egy estleges 
kamera felszereltetésénél, illetve akinek már van, ál-
líttassa be a jogszabálynak megfelelően. A fel szerelt 
eszközöket a Járőrszolgálat, mint kinevezett közterület 
felügyelet ellenőrizni fogja, és eljárást kezdeményez a 
nem megfelelő kamerák esetében.

Jegyző

Kutak fennmaradási 
engedélyeztetése

Tájékoztatom a lakosságot, hogy a Földügyekért felelős 
Államtitkárság honlapján található (www.kormány.hu) 
közlemény szerint, a kormány benyújtotta a fúrt kutakra 
vonatkozó engedélyezési moratórium meghosszabbítá-
sára szóló 
javaslatot, 
ami azt je-
lenti, hogy 
a korábbi 
2018. de-
c e m b e r 
31-ig tar-
tó türelmi 
időt meghosszabbítja 2020 dec. 31-ig. 

Az előterjesztés értelmében mentesül a vízgazdálko-
dási bírság megfi zetése alól, aki engedély nélkül létesí-
tett kutat, és a fent jelzett időpontig arról fennmaradási 
engedély kérelmet nyújt be a helyi Polgármesteri Hivatal 
Jegyzőjéhez. 

Tehát 2020. dec. 31-ig minden házi vízigény kielégí-
tésére szolgáló kutat, és mezőgazdasági öntözés célját 
szolgáló fúrt kutat is érint a bejelentési kötelezettség. 
A www.ujhartyan.hu honlapon illetve a Polgármesteri 
Hivatalban is megtalálhatók a fennmaradási engedély 
megkéréséhez szükséges dokumentumok, melyeket ér-
telemszerűen kitöltve kell hatóságomhoz benyújtani. Az 
eljárás illetékmentes.

Jegyző
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Nagykőrösön rendezték a Virágos Magyarországért or-
szágos környezetszépítő verseny 25. jubileumi díjátadó gá-
láját. 

2016-ban Aranyrózsa díjjal, 2017-ben az elnöki zsúri kü-
löndíjával, 2018-ban pedig Az Év települése díjjal jutalmaz-
ta Újhartyánt a 25 éves fennállását ünneplő Virágos Magyar-
országért verseny zsűrije. 

A verseny 25 éves múltra tekint vissza. A Virágos Magyar-
ország verseny célja a kulturált és vonzó országkép kialakí-
tása, a fenntartható fejlődés szempontjainak következetes 
alkalmazása, a településen élők összefogásának ösztönzése, 
életminőségük javítása, a környezettudatos gondolkodás és 
szemlélet erősítése, valamint a természeti és az építészeti 
örökség megőrzése és gyarapítása. Célja, hogy mind turisz-
tikailag, mind szó szerint felvirágoztassa a településeket.

Újhartyán a megmérettetésen az Év települése díjat érde-
melte ki.

A bírálóbizottság által készített méltatásban a következő 
gondolatok hangoztak el: Újhartyán rendezett utcaképével, 
hagyományos és modern portáival vonzó képpel fogadja a 
településre látogatókat. A korábban ültetett zöldfelületeit fo-

lyamatosan megújítja, számos új fasort létesített. A növény-
kiültetései változatosak.

A Virágos Magyarország versenyben azonban nem csak 
a virágok és a fák számát nézték, de a település gondozott-
ságát, a környezetvédelmi programok megvalósulását és a 
helyiek társadalmi szerepvállalását is górcső alá helyezték.     

T.A.

Újhartyán Város Önkormányzata a jövőben is aktívan 
szeretne részt venni abban a munkában, amelynek célja az, 
hogy a városunkban a közösségi terek, a zöldfelületek száma 
növekedjen, illetve a meglévő területek ápoltak és gondo-
zottak legyenek.  Ennek a törekvésnek az elmúlt időszakban 
szép példáját láthattuk a Szép utcában, vagy a Gödör utcá-
ban. A lakosság és az önkormányzat közös összefogásával 
alakultak, illetve alakulnak az utcák egységes képei. Míg a 
település biztosítja a növényeket, addig az ott élők folyama-
tosan ápolják és gondozzák a növényeket. A város vezetői 
úgy gondolják, hogy hasonló konstrukcióban további utcá-
kat lehetne bevonni az egységes utcakép programba.   

T.A.

Egységes utcakép projekt

Virágos Magyarországért: 

Újhartyán az Év települése lett
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Tisztelt Lakosság! 
Tájékoztatom a lakosságot, hogy 181 m3 szociális tű-

zifa kerül kiosztásra február végéig! 
Az előző években megszokott módon, az idei évben 

is pályáztunk és támogatást nyertünk szociális tűzifa be-
szerzésére. A Belügyminisztérium döntése és támogatói 
okiratok alapján összesen 181 m3 mennyiségű tűzifa vá-
sárlásra kaptunk támogatást, a rászoruló egyedül élő idő-
sek, nagycsaládosok és hátrányos helyzetűek részére. 

A természetbeni juttatást az Újhartyáni lakóhellyel 
rendelkező rászorulók igényelhetik a „tűzifa támogatás” 
iránti kérelem elnevezésű rendszeresített formanyom-
tatványon, amelyet minden év november 30-ig lehet 
benyújtani a Polgármesteri Hivatal szociális osztályán 
Rutterschmidt Zoltánné ügyintézőnél.  

A beérkezett kérelmek a rendelkezésre álló keret ere-
jéig a Szociális Bizottság döntése alapján kerülnek meg-
állapításra. 

A megállapított tűzifa a kiküldött értesítések után a 
Béla gödörben vehetők át folyamatosan, a megérkezett 
tűzifa mennyiségének a fi gyelembe vételével, mivel ön-
kormányzatunk is több részletben kapja a tűzifa szállít-
mányt. 

A szociális tűzifa előre egyeztetett időpontban ve-
hető át, az átvétel lebonyolításáért megbízott felelős 
személyek: Lang Mátyás és Slonszki Ferenc, akiket a 
06202573533 telefonszámon lehet keresni.

Reményeink szerint a tüzelő támogatással hozzájáru-
lunk a rászoruló háztartásokban a téli fűtési problémák 
enyhítéséhez.

             Jegyző

Az év vége felé közeledve folyamatosan zárulnak le az 
idei évre tervezett beruházások. Ezek sorába tartozik az a 12 
millió forintos fejlesztés is, amelyet az önkormányzat, no-
vember 12-én, a nemrég elkeresztelt Presszo téren adott át. 

A teljes egészében saját forrásból létesült kültéri 
fi tneszpark az önkormányzat szándéka szerint minden kor-
osztály igényeinek megfelel, hiszen eszközei olyan sokfélék, 
hogy a rendszeresen sportolóktól a nyugdíjasokig mindenki 
megtalálja az edzettségi szintjének megfelelő mozgásfor-
mát.

A kialakított eszközök használata egyszerű és biztonsá-
gos. A pálya melletti táblákon használati útmutatók bemutat-
ják, hogy melyik gépen milyen technikával és melyik izom-
csoportot tudjuk átmozgatni.

Kültéri fi tneszparkot adtunk át a Presszo téren
Napközben az általános iskola diákjai, míg más időpont-

okban a településen élő kicsi és nagyok egyaránt megfordul-
nak a parkban. Jól látható, hogy a szabadtéri edzésen kívül 
közösségformáló ereje is van az így kialakított térnek.

Az átadón elhangzott, hogy a közeljövőben padokkal, 
sakkasztalokkal és természetesen helyi világítással bővül a 
kültéri fi tneszpark.    

T.A.
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Újhartyáni Egészségközpont rendelési idők és ügyeleti beosztás

DÁTUM RENDELÉSI ID GYEREKORVOS EGÉSZSÉGES
TANÁCSADÁS

ADMINISZTRÁCIÓS
SZOLGÁLAT

HÉTF 13.00 – 15.00 Dr. Kovács Ákos 12.00 – 13.00 15.00 – 15.30
KEDD 13.00 – 14.45 Dr. Kovács Ákos 14.45 – 15.30
SZERDA 08.00 – 10.00 Dr. Kovács Ákos 10.00 – 11.00
CSÜTÖRTÖK 08.00 – 10.00 Dr. Kovács Ákos 10.30 – 11.00
PÉNTEK 08.00 –10.00 Dr. Kovács Ákos 10.30 – 11.00

DÁTUM ELLÁTÁS IDEJE VÉD N
HÉTF 08.00 – 16.00 BARTHA KORNÉLIA
KEDD
SZERDA 08.00 – 16.00 BARTHA KORNÉLIA
CSÜTÖRTÖK
PÉNTEK

DÁTUM RENDELÉSI ID REUMATOLÓGUS
2018. JANUÁR 16. 14.00 – 16.00 Dr. Miskolczi Borbála
2018. JANUÁR 23. 14.00 – 16.00 Dr. Miskolczi Borbála
TOVÁBBIAKBAN HAVONTA KÉT RENDELÉS VÁRHATÓ, EZEK ID PONTJÁRÓL EL RE TÁJÉKOZTATJUK
ÖNÖKET

DÁTUM RENDELÉSI ID N GYÓGYÁSZ
KEDD 16.00 – 18.00 Dr. Pataki Zoltán

Dátum RENDELÉSI ID Háziorvos
HÉTF 07.30 – 11.30 Dr. Sz cs Aranka
KEDD 13.00 – 17.00 Dr. Kökényesi Imre
SZERDA 07.30 – 11.30 Dr. Sz cs Aranka
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PÉNTEK 07.30 – 11.30 Dr. Sz cs Aranka

Dátum RENDELÉSI ID Háziorvos
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HÁZIORVOS

Minden hétköznap - rendelési időn kívül - reggel 08.00 órától délután 16.00 óráig terjedő időben a 06-29-372-
152 telefonszámon tájékozódhat a lakosság az ügyeletet ellátó orvos elérhetőségéről.

GYEREKORVOS 
Rendelő: 06-29-372-019 - Mobiltelefon: +36 30 933 1978

06-29-372-019

Az ellátás igénybevételéhez kérem, hogy az 
alábbi mobiltelefon számon kérjen időpontot.

+36 20 278 3323
+36 30 933-1978

ÜGYELET
+36 30 244 2212

ÜGYELETI ELLÁTÁS MINDEN MUNKANAPON 16.00 – 07.00 ÓRÁIG, ILLETVE HÉTVÉGÉN 
ÉS ÜNNEPNAPOKON 00.00 – 24.00 ÓRÁIG VEHETŐ IGÉNYBE.

SZAKORVOSI RENDELÉSEK
REUMATOLÓGIA

NŐGYÓGYÁSZAT

VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT
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Újhartyáni temető 2018
A 2018. év tavaszán megjelent cikkben megfogal-

mazott célok megvalósulása megtörtént. Mint azt ígér-
tük, a temető hátsó részén az elhagyott, gondozatlan, 
gazos, bokros részt átvizsgáltuk. A nyilvántartások 
alapján megállapítottuk, hogy nincs érvényes sírhely, 
50-70 éve nem váltotta meg senki. Plébános úrral és a 
Német Nemzetiségi Önkormányzattal helyszíni bejárá-
son megbeszéltük a szükséges teendőket, a bokrok alól, 
földből előkerülő helyi jelentőséggel bíró sírkövek, sír-
kő részletek megmentésére egy emlékhely kivitelezése 
mellett döntöttünk. Polgármester urat is tájékoztattuk 
az elképzelésről, melyet támogatott. Nyár elején elkez-
dődtek a munkálatok, ahol javarészt kézi erővel tettük 
rendbe a területet. A ravatalozóval szemben lévő út 
mellett található kút öntött kútfejet kapott, megoldottuk 
a vízelvezetést is, a többi kút körül is megoldásra kerül 
a csurgalék víz gyűjtése, elvezetése. A nyár folyamán 
a terület gyommentesítését, kitakarítását végeztük, ki-
egészítve a virágbolt melletti részen a kerítés mellett, 
ahol szintén kitakarítottuk a területet. Az ősz folyamán 
a munkát a terület gépi rendezésével folytattuk, ami-
kor a sírkő maradványok felszámolására került sor. A 
megmentésre alkalmas sírköveket, feszületeket külön 
gyűjtöttük. Októberben kijelöltük az emlékhely terüle-
tét, ahol felállításra kerültek a megmentett sírkövek. Az 
emlékhely központi részén egy gránit oszlop került el-
helyezésre, amelyet a Német Nemzetiségi Önkormány-
zat fi nanszírozott. A terület lekerítésre kerül, murvá-
zott belső tér lesz a sírkövek között, az emlékoszlopra 
a nemzetiségi önkormányzat a helyi önkormányzattal 
közösen elkészíti az oda illő feliratokat. Plébános úr 
Mindenszentek ünnepére az 1920-as években öntött 
lélekharangot restauráltatta és állványra rakatta. Né-
hány adat: a terület tisztításakor a bokrok alól 20 m3 
lakossági hulladék került kitakarításra, elszállításra. Az 

összegyűjtött  kő és betonhulladék kb.150-200 mázsa 
szintén elszállításra kerül. A megkezdett munkálatokat 
a jövő évben is szeretnénk folytatni, ennek kapcsán a 
helyi önkormányzattal közösen gondolkozva tervezzük 
a mellékhelyiségek modernizálását, a szennyvízelveze-
tés bevezetését és az illemhelyek teljes felújítását, átala-
kítását. Kialakításra kerül egy iroda is a ravatalozó épü-
letében, ahol lehetőség nyílik az ügyfélfogadásra. Az 
elkészült lélekharangnak jó lenne egy haranglábat állí-
tani, hogy funkcióját betöltve a temetéseken hangjával 
kísérje utolsó útján az elhunytakat. A régi lejárt sírokra 
jelzéseket teszünk, hogy az újraváltásról az érintettek 
értesüljenek. A meg nem váltott, lejárt sírok felszámo-
lásra, újratemetésre kerülnek, megszüntetve így a néhol 
elhagyott sírokat. Az úthálózat fejlesztését is tervezzük 
az önkormányzattal közösen, lehetőség szerint szilárd 
burkolattal ellátva, ehhez már kértünk kivitelezési aján-
latokat. A temetőben a sírok között akadályt képző fák, 
bokrok eltávolításra kerültek, kerülnek, megelőzve a 
sírokban, sírkövekben okozandó károkat. A további-
akban is szoros egyeztetés mellett a Római Katolikus 
plébániával, a Német Nemzetiségi Önkormányzattal és 
a helyi Önkormányzattal  együttműködve kívánjuk a 
temető szépítését folytatni. Lejárt sírokkal kapcsolat-
ban egyeztetni a 06-29-360-219 telefonszámon lehet 
munkanapokon 8-16 óra között.

Köszönet az Újhartyáni Önkormányzatnak az együtt-
működés, fejlesztés támogatásáért, a Német Nemzeti-
ségi Önkormányzatnak a kivitelezéshez adott támoga-
tásért.

Külön köszönetünket fejezzük ki Hefl er Gábor plé-
bános úrnak és Lauter Antalnak a jó együttműködésért 
és támogató munkájukért.

SZIGÜ Temetőüzemeltetési Kft.
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2018 | 10 | 15. 
ÚJHARTYÁN VÁROS Ö NKORMÁ NYZATA 

SAJTÓ KÖ ZLEMÉ NY 

Befejeződött az ipari parkban folyó 
beruházás

Újhartyán Város Önkormányzata egy komplex ingatlanfejleszté si beruházást hajtott végre ipari 
zó ná já ban a Széchenyi 2020 program keretében. A 499 998 778 Ft támogatással. megvalósuló 
fejlesztés az Európai Unió́ tá mogatá sá val, az Európai Regionális Fejlesztési Alap és a Magyar 
Kö ltsé gveté s forrásai által, vissza nem térítendő 100 %-os támogatási intenzitással valósult meg. 
Projekt címe: Ipari park fejlesztés Újhartyánban 
Projekt kódja: VEKOP-1.2.2-15-2016-00015 
Támogatás mértéke: 499 998 778 Ft

A beruházás során megtörtént az ipari zóna kapacitásának fejlesztése, gazdasági célra használható 
terület kialakí tá sá val, amely magában foglalta a tereprendezé s, ú té pí té s, valamint a közművek 
kié pí té sé nek tevé kenysé gé t. A fejlesztés eredményeként megé pí té sre került egy szervizú t a meglévő és 
az újonnan kialakított terület megkö zelí té sé nek biztosí tá sá ra. A projekt megvaló sí tá sa helyszínei között 
az önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanokon kívül magántulajdonban lé vő  ingatlanok is 
szerepeltek, amelyeket ré szben szintén é rintett a fejlesztés, igy szü ksé g volt a fejleszté ssel igé nybevett 
ré szek adá s-vé tel útján tö rté nő  megszerzé sé re (067/41, 067/42 hrsz.). 

Az é pí té si munká latok az ütemezésének megfelelően készültek el.  A beruházás során megtörtént a 
02-es jelű területen (Japán fasor) az alapinfrastruktú ra kié pí té se: ivó ví z-, szennyví zhá ló zat, 
csapadé kví z elvezeté s, ideiglenes á ramellá tá s é s ú té pí té s.
A 01-03-as jelű területen (Horka dűlő, Monori út) az alapinfrastruktú ra kié pí té ssel: ví z-, 
szennyví zhá ló zat, ideiglenes á ramellá tá s kialakítása, valamint a teljes útellátás, csapadékvíz elvezetés. 
Így a projekt fi zikai megvalósulása véget ért. 

A projektrő l tová bbi informá ció t a www.ujhartyan.hu oldalon olvashatnak. 
Tová bbi informá ció  ké rhető : 

2367 Újhartyán Fő u. 21 Tel.: +36-29-372-121
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Laterne az iskolában
Hagyományaikhoz híven november 9-dikén az idei tanév-

ben is megünnepeltünk iskolánkban Szent Márton napját.
Egész nap izgatottan készültünk erre az oly szeretett ün-

nepre.
A gyerekek töklámpásokat hoztak már reggel, ezeket a 

délután folyamán meggyújtottuk. Mire besötétedett, az egész 
iskolaudvar fényben úszott.

Délután folyamán osztályonként sátrakat állítottunk fel, 
ahol sok fi nom süteménnyel és a hagyományos libazsíros ke-
nyérrel várták a szülők a gyerekeket.

Este öt órakor, mire besötétedett az iskola udvarán gyüle-
keztünk.

A 2.a osztály műsorával kezdődött az ünnepség. Kedves 
Márton napi mondókák hangzottak el, libás dalokat énekel-
tek a gyerekek magyarul. Ez után egy Márton napi német dal 
következett, melyre egy nagyon szép koreográfi át láthattunk. 
Minden tanuló a kezében egy kis lámpást tartott és ezzel mu-
tatták be a táncukat. A műsor végére megérkezett Márton is 
lóháton és az ő vezetésével osztályonként elindultunk lám-
pásainkkal a Szép utcán. A séta közben Márton napi dalok 
szóltak, melyeket együtt énekeltünk. A felvonulás zárásaként, 
mire visszaértünk, egy gyönyörű tábortűz fogadott minket 
az iskola udvarán. Körben állva a tüzet Gyuri bácsi gitáros 
kíséretével a jól ismert és kedvelt Márton napi dalokat éne-
keltük.

Ezt követően elfogyasztottuk a sok fi nomságot, amit a szü-
lők készítettek.

Forró csokoládé és a puncs illata járta be az iskola udvarát.
Egy nagyon szép és kellemes estét tölthettünk együtt.

Kandik Krisztina

Köszönjük mindazoknak a támogatását, akik hozzájárultak 
ennek a szép estének a megrendezéséhez.

LATERNEFEST 
A GYERMEKVÁRBAN 

13 évvel ezelőtt, a 2005/2006. nevelési évben-ben kezdtük 
meg Újhartyánban a német nemzetiségi óvodai nevelést az 
akkori nagycsoportban és ezzel egyidőben tartottuk meg az 
első Laternefest ünnepet is az újhartyáni óvodások részére. 

Akkor a 98 gyermek és néhány szülő, az idei Laternefest-
en viszont 195 gyermek és a családtagjaik vettek részt, kb. 
600 fő. Az érkezőket élő harmonikaszó fogadta. Hagyomá-
nyosan 16.00 órakor a csoportszobákban egy rövid műsorral 
kezdődött a program. A legkisebbeknél (2,5-3 évesek) ölbéli 
játékokat, a legnagyobbaknál német nyelvű dramatizálást 
láthattak a jelenlévők. Szent Márton történetét játszották el, 
mely erkölcsi tanulságot is jelent minden korosztálynak. A le-
genda megismerése során a gyermekek példát kapnak az ön-
zetlenség, empátia, szerénység gyakorlására. Szokás szerint 
az ünnepség előtti napokban a gyermekekkel liba vagy szív 
alakú süteményt sütünk, melyet a műsor végén megosztanak 
a szeretteikkel.

Ezután a gyönyörűen feldíszitett óvodát világító lámpá-
sokkal körül járjuk. Nagyon megható a boldogságtól csillogó 
szemű gyermekek látványa.

A játszóudvaron,, Szent Márton”-nal, libákkal találkozhat-
tak a részt vevők. A Szülők Közössége remekül megszervez-
te a vendéglátást: minden csoportban a libazsíros-libamájas 
kenyér mellett fi nom sütemények is kerültek az asztalokra. 
Emellett alkoholmentes almapuncs és forralt bor is kapható 
volt, melyet szép gyermekrajzokkal díszített kerámia bögrék-
ben vásárolhattak meg a részt vevők. A bevétel egy részét a 
Mikulás napi színdarabra fordítjuk, mely december 6-án dél-
előtt lesz az óvodában.

Az ilyen alkalmak, közösségi programok során mindany-
nyian megtapasztalhatjuk a jó közösség pozitív erejét.

Hálásan köszönjük Hölle Hanna és Puskás Bence Édes-
anyjának, mint fő-szervezőknek a támogatást, Hanusch Ró-
bertnek a harmonikaszót, a Szent Márton szerepet.

 
Rizmajer Ildikó

Intézményvezető
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Mint köztudott, Újhartyán Város Önkormányzata a köz-
művelődési feladatok ellátására az Újhartyán Egyesített Mű-
velődési Intézményeit bízta meg. Ezen Intézmény közé tarto-
zik a Kézművesház Bagolyfészek, a Tájház, a Tájház Pince, 
a Pinceklub, a Könyvtár és a Faluközpont Díszterem.

Az idei évtől a közművelődési intézmény személyzeti 
helyzetét tekintve bővült.

A felfrissült csapat merőben új és színesebb programvá-
lasztékot szeretne kínálni a városnak a jövőre nézve. Célul 
tűztük ki, hogy a már jól bevált programokon túl kiaknáz-
zunk minden olyan lehetőséget, ami a lehető legszélesebb 
körben elégíti ki a lakosság igényeit, hozzájárul a kulturált 
kikapcsolódás élményéhez, nem csak helyieknek, de akár 
más településekről is bevonzva a közönséget. Csomó olyan 
program szerepel a repertoárunkban, amiért eddig a fővá-
rosba, vagy távolabbi helyre kellett utazni. A célunk, hogy 
itt helyben biztosítsunk minden korosztálynak szórakozási, 
kikapcsolódási lehetőséget, hisz Újhartyán egy jó hely, és jó 
itt élni.

Részletezve:
A Pinceklub eddigi sikeres irodalmi, történelmi estjei és 

kiállításai mellett a jövőbeli elképzeléseink között szerepel 
a gyerekek részére színjátszó programot szervezni. Ami a 
könyvtárat illeti; a nyitva tartás  módosításával szeretnénk, 
ha bővülni tudna a könyvtári tagok létszáma is. Ezen felül 
továbbra is lehetőséget szeretnénk adni amatőrművészek be-
mutatkozására is, ezért részükre kiállításokat szervezünk.

A Kézművesház Bagolyfészekben eddig megszokott 
kézműves foglalkozásokat is bővíteni szeretnénk horgolás, 
varrás foglalkozásokkal, valamint Menyhártné Bori néni ré-
szünkre felajánlott szövőszékével megidézhetjük a régmúl-
tat és bárki nagyanyáink nyomdokaiba lépve saját kezével 
készíthet szőnyeget….

Már 2019 január hónapban is két új dologgal készülünk:
Az eddig megszokott színházi élményeket MOZI szolgál-

tatással bővítjük ki. Első alkalommal két korosztály részére 
biztosítjuk a mozizás élményét, de ennek pontos időpont-
járól még tájékoztatni fogjuk a lakosságot, elektronikus, és 
hagyományos hirdetmény formában is.

Családi játékos délelőttöt tervezünk a MSESULI együtt-
működésével a 6-10 éves korosztály és szüleik részére. E 
foglalkozás a sajátosságaiból adódóan segít a tanulást haté-
konyabbá, könnyebbé tenni, és fejleszthetjük gyermekünk 
memóriáját, koncentrációját, ügyességét, ritmusérzékét.

A gyerekekkel és ifjúsággal is szeretnénk megszerettetni 
a színházat, ezért bábelőadásokat, gyermek-és ifjúsági szín-
darabokat is fogunk szervezni.

Előadássorozatot tervezünk szülésről, anyaságról, gye-
reknevelésről.

Terveink között szerepel diavetítést rendezni, régi retró 
hangulatot idézve a fehér falakra vetített képkockákkal.

Szeretnénk pár órára kimozdítani a gyerekeket az elekt-
ronikai kütyük világából, és újra felszínre hozni a társasjá-
tékok, sakk és kártyajátékok élményét, valamint ,,varázsló 
iskolát” tervezünk otthon található tárgyakkal végezhető va-
rázslatok elsajátításához.

Továbbra is várjuk majd a nyári táborainkba a diákokat. 
Ennek érdekében még több, még színesebb programokkal 
gazdagítjuk majd a gyerekek napjait.

És végül, munkánk könnyítése érdekében a lakosság 
igényeinek feltárására szívesen fogadjuk az ötleteket, 
a muvelodes@ujhartyan.hu vagy a kezmuveshaz.ujh@
gmailhu email címre.

Surman-Lang Helga

A nagy sikerű „Újhartyáni Szinházi 
esték” következő előadásai.
2018. 12. 28. / Tökéletes szerelem

2019. 02. 22. / Nejem a neten)
2019. 05. 17. / Egy életem, egy halálom
2019. 10. 11. / Szerelmes komédiások 

avagy Miss Arizóna
2019. 12. 27. / Félrelépni Tilos!

Adventi hétvége 
Újhartyánban

2018. december 15–16.
December 15 – szombat

Presszó-tér

Műsor:

14 óra Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános 
Iskola tanulói

15 óra Friday Band koncert
16,30 Flashmob

Adventi vásár 
helyi és kistérségi árusok az Advent jegyében

Gasztronómia
Sváb Kemencések adventi kínálata: 

forró puncs, grill kolbász, kürtős kalács
Újhartyáni Presszó: forralt bor

Nemzetiségi iskola: forró csoki, tea

Kézműves foglalkozások

December 16 – vasárnap

14,30 Karácsonyi koncert a templomban

Újhartyán Város Önkormányzata
Újhartyán Egyesített Művelődési Intézményei

ÚJ SZINTRE TÖR A KÖZMÜVELŐDÉS
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“Ünnep van ma Újhartyánon!” Ezzel indította méltató be-
szédét Fegyó Béla festőművész 2018. október 25-én a Pin-
ceklubban Hefl er Gábor Újhartyán plébánosának képeiből 
rendezett képzőművészeti kiállítás megnyitóján.  

- Valóban ünnep volt ez a nap Újhartyánon plébános 
Úr?

- Egykori mesterem valóban hízelgő szavakkal nyitotta 
meg a kiállításomat, de bizonyos értelemben igen az volt, 
hisz a kiállítást a Szent Vendel napi búcsú részeként, annak 
körítéseként szántuk a szervezővel Lauter Antallal. Mintegy 
200 meghívót küldtünk szét, és ha nem is mindenki, de jóval 
több, mint száz vendég eljött és megtekintette a közel 80 
műből álló kiállítást. Így valóban ünneppé avanzsálódott a 
rendezvény. Nagyon hálás vagyok a lehetőségért, és mond-
hatom felemelő érzés volt, hogy ilyen sokan voltak kíván-
csiak a  munkáimra. Csodálatos dolog, hogy ennyi jó em-
ber összegyűlt miattam. A belőlük áradó energiákból erőt és 
nem utolsó sorban önigazolást nyerek, hogy valóban értékes 
az amit csinálok, és érdekli az embereket.

- Szóval lelkipásztor és festő egyszemélyben?
- Inkább lelkipásztor. Ámbár a képeimben hol önkéntele-

nül, hol szándékosan, de megjelenik a hivatásom, ahogyan a 
hivatásomban is használom, felhasználom és annak részévé 
teszem a festészetet. Már régen gyakorló lelkipásztor vol-
tam, amikor elkezdtem festeni, tehát ilyen formán is meg-
előzi egyik a másikat.

- Mesélne a kezdetekről?
- Hogyne! A szüleim sajnálatos módon egy éves korom-

ban elváltak, és ez a trauma a mai napig nyomon követhető 

az alkotásaimban is. Az egész gyermek koromat lézengéssel, 
csavargással töltöttem, mígnem tizenkét évesen egy lelkész, 
Vass Tamás látta meg bennem az értéket és állta útját a kal-
lódásomnak. Rá egyfajta pótapaként tekintettem mindig is, 
az ő iránymutatása nyomán választottam a lelkészi hivatást.

A festészet útjára jóval később léptem; 43 éves voltam, 
amikor Gyálon szinte véletlenül betoppantam egy képző-
művészeti szakkörbe, amelyben egy bizonyos Fegyó Béla 
oktatott. Ott is maradtam 15 évig. Béla rendkívüli pedagó-
gus, azon felül, hogy felfedezte bennem a tehetséget, úgy 
tanít, hogy még véletlen se sértsen meg senkit. Később 
Felsőpakonyon is szervezett képzőművészeti szakkört és ne-
kem a második etapban újabb 7 évig volt szerencsém tanulni 
tőle. A tanulás, és a fejlődés lényegében most is töretlen, hisz 
folyamatosan bátorít és belevisz a különböző technikákba. 
Minden évben egy napot Béla rám szán, amikor összefo-
gom az addig született munkáimat, elutazok az otthonába 
Ráckevére, - olyankor a felesége mindig fi nom ebéddel vár 
- és átbeszéljük, szakmailag megvitatjuk az alkotásokat.

Szóval ő ketten az én szellemi gyökereim.
- Hogyan választja ki a művei tematikáit? Tudatosan 

keresi a potenciális modellt, vagy egyszerűen csak magá-
val ragadja az ihlet?

- Lényegében is-is. Évente 80-100 mű is születik a kezem 
alatt, mondhatni folyamatos az inspiráció. A témáim gyanánt 
leginkább templomok, papi arcélek szolgálnak ( mi más? ), 
de rengeteg tájkép, és virágcsendélet is készül. Nagyon so-
kat foglalkozom portrékkal, hisz lényegében a lélek tükre az 
arc és nekem ez oly sokszor felkelti a fi gyelmemet.

„A boldog szíveket szeretném szolgálni...”
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KARÁCSONYI MISEREND 2018

Dec. 24 (hétfő) Szenteste:
17 órakor Betlehemes játék
24 órakor Éjféli szentmise

Dec. 25 (kedd) Karácsony ünnepe:
9 órakor Ünnepi nagy szentmise 

16.30  Esti szentmise

Dec. 26 (szerda) Karácsony másnapja:
9 órakor szentmise  – Esti misét nem tartunk!

Dec. 29 (szombat) 
– egész évi szentmise szándékok felírása

16.30 Esti szentmise

Dec. 30 (vasárnap)
9 órakor szentmise
16.30  szentmise

Dec. 31 (hétfő) Szilveszter napja
16.30 Hálaadási szentmise

- Évi 80-100 
festmény? Ez 
azért elég szép 
szám, és persze 
rengeteg ener-
gia!

- No ennek nem 
mindegyike fest-
mény, hisz külön-
böző technikákat 
alkalmazok; az 
olaj és akvarell 
mellett pasztellt, 
linóleum metsze-
tet, grafi kát, sőt 
még fafaragást is.

És, ha hoz-
zá veszem még 
az írásaimat...! 
Az írás jelenti a 
szellemi aktivitá-

somat. Már több könyv és számtalan újságcikk jelent meg 
a tollamból, aztán ott van még a zene is, amit autodidakta 
módon tanulok, és használok fel a hivatásomban. Így bele-
gondolva valóban tűnhet úgy, hogy valamilyen feneketlen 
energiaforrással rendelkezem. Pedig volt egy időszak ifjú 
koromban, amikor igencsak el voltam keseredve, úgy érez-
tem, hogy semmihez sem értek, hogyan tudnék hát kitűnni, 
megvalósítani magam.

- Tehát, ha jól értem plébános Úr lankadatlanul mun-
kálkodik újabb és újabb műveken. Szabad arról tudni, 
hogy mi a következő téma?

- Egy sorozatot tervezek készíteni. Egy tájkép sorozatot. 
Legtöbb képem valamilyen sorozat részeként készül. Sze-
retem a rendet, és a rendszert, talán ezért csoportosítom a 
munkáimat előre meghatározott elvek alapján. Egyébként 
szeretnék festeni ebbe a sorozatba újhartyáni tájat is.

- Gondolt már arra, hogy értékesíti is a műveit?
- Igen, volt egy gyönge időszakom, amikor adtam el né-

hány festményt, de 
azt is szégyenlem. 
Azóta kéretlenül is 
osztogatom egyre-
másra a képeimet, 
afféle vezeklés-
ként, természete-
sen ajándékba. Ők 
boldogok, hogy 
kapnak, én bol-
dog vagyok, hogy 
adhatok, és ez így 
van jól, hisz én a 
boldog szíveket 
szeretném szol-
gálni a művésze-
temmel.

Az interjút kö-

vetően, hazafelé tartva elgondolkodtam valamin; azt hiszem 
a valóban nagy kvalitású emberek azért tündökölnek ki az 
átlagból, mert ösztönből törekszenek a fejlődésre, konokul 
munkálkodnak azon, hogy felszínre kerüljön, mindaz ami 
önmagukban rejik, és bár nem láthatják előre, hogy végül 
mi lesz az út végén, de kudarcon átlépve rendületlenül, min-
den energiát belefektetve teszik a dolgukat. Az ilyen ember 
iránymutatásként és példaként szolgál a következő nemze-
dékeknek. Az ilyen emberektől válik értékesebbé a világ. 
Azt hiszem Gábor atya ilyen ember.

Surman Viktor
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Már az ideköltözésemkor is láttam, hogy van a padláson két 
cserépkályha maradvány.  Most már tudom, hogy engem várt!

Nagy élmény az advent első vasárnap estéjén beüzemelt cse-
répkályha a plébánián! Akkor készült, amikor távol voltam. Már 
akkor élmény volt, amikor először megláttam egy több napos 
távollét után hazatérve. Ekkor esztétikai élmény volt. Régi, pati-
nás, karcsú, magas, szép mintájú csempékkel, üvegből való, tehát 
világító kályhaajtóval, a tetején, mintegy egy jó nagy téli fejfe-
dővel. Elég volt egy vödör fát elégetni, máris az egész kályhatest 
felmelegedett. Már csak az a próba van hátra, hogy meddig  tartja 
a meleget. Vajon melegre ébredek-e? Ez szinte biztos. Két káplá-
ni, és egy plébánosi helyemen melegedhettem cserépkályha mel-
lett, már van tapasztalatom. Mily nagyszerű találmány. Építhető 
belőle olyan is, amelyik a ház központi helyén van, és az egész 
lakást fűti. Nem kell hozzá csőhálózat sem a radiátorokhoz, sem 
a gázvezetékhez. Fával, szénnel egyaránt fűthetőre is ki lehet 
képezni. Elég egyszer befűteni egy nap. Tartja a meleget. Azért 
az biztos, hogy kell kis infrastruktúra. Például kell kémény. Azt 
karban kell tartani. Kel száraz kamra, hol a fűtő anyagot tárolni 
lehet. Annál több munka kell hozzá, mint a villanyáram, vagy a 
gázkészülék bekapcsolásához. Ez nem árthat meg, még jól is jön 
a mozgásszegény életmódunkban. A kályhának neki is lehet dől-
ni óvatosan, de távolból is lehet  élvezni azt, amit nyújtani tud.

Advent elején, karácsony előtt mindez lelki mondanivalóval 
is bír a számomra. Ilyen szeretet meleget adó kályhákká kellene 
varázsolódnunk. Semmi komplikáció, semmi bonyodalom sem 
a felépítettségünkben, sem a működtetésünkben. Persze kell egy 

kis infrastruktúra, kell a családi élet kerete, kellenek az emberi, 
rokoni, munkatársi, lakóközösségi kapcsolatok. Ezek így vagy 
úgy a legtöbb helyen azért valamilyen arányban meg vannak.  
Ezeket kellene megbecsülni, felmelegíteni a magunk  régóta 
mutatott megbízhatóságával, szimpatikus, nem pöffeszkedő, 
túlméretezett megjelenésével, de örömtől világító szemünkkel, 
méltósággal hordott fejünkkel, arcunkkal.  A megjelenésünk le-
het olyan is, amelyik mindig vonzó  melegséget áraszt, amelynek 
méltósága, kedvessége, szépsége van.  Öröm ránézni  némelyik 
ebertársunkra, és nemcsak létében ilyen  vonzó, hanem működé-
sében is. Az emberi melegség tüzelő anyaga a magáévá tett tudás  
és az ebből fakadó segíteni tudás. Tartja a melegét, nem fagy meg 
a levegő körülötte a kimondott butaságai, taszító gőgje miatt.  
Kellemes ember,mint ahogy az új kályhám is egy kellemes tar-
tozéka otthonomnak. Az ember is fi gyelmet, gondozást igényel.  
Nem elég hozzá az évszak kezdetén egy gomb megnyomása. Na-
ponta törődni kell vele. Ez nem fáradtság igazából, hiszen társas 
lények vagyunk,  nekem is  jól esik a másikkal való törődés.

Adjon Isten mindnyájunknak ilyen  melegséget árasztó társa-
kat karácsonyra. Ne csak várjuk mindezt. Tegyünk meg mindent 
érte. A  hasonló a hasonlót vonzza.  Az ajándék lét,  a másokkal 
törődő emberség, a karácsonyi  kedvesség,  nagy kincs! Becsül-
jük meg, adjunk hálát érte, ha meg találtuk  másban, és magunk 
is ilyenek legyünk.  És nej csak karácsonykor, egész évben, min-
dig.

Hefl er Gábor plébános

Cserépkályha-meleg otthon – példázat karácsonyra!
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Kedves Olvasók!
Engedjék meg, hogy elsőként értesítsem Önöket, hogy az 

Újhartyán VSE 2019 január 12-én (szombaton) megrendezi és 
egyúttal életre hívja egyesületünk első és hagyományteremtő 
jotékonysági sportbálját és gáláját.

Szeretnénk életre hívni, vagy mondjuk úgy újra feléleszteni 
azt a sportkultúrális közösséget, amely régebben egy erős és 
összetartó közösség volt itt Újhartyánon és voltak hagyományai, 
sikerei és eredményei, melyekre mindenki jó szívvel és büsz-
kén emlékszik vissza. Úgy gondolom, hogy így 3 év távlatában 
nekünk is vannak már városi egyesületként olyan szakágaink, 
sportolóink, csapataink és eredményeink, akikre és amikre 
méltán lehetünk büszkék, akik tevékenységükkel és elért ered-
ményeikkel tovább öregbítették azóta is a helyi sporkultúránk 
és városunk hírnevét, legye-
nek azok egyesületi vagy 
épp városunkban élő és ide 
kötődő sportolók. Mind- 
mind egy célunk van, hogy 
Újhartyán felkerüljön a Ma-
gyar sportkultúra térképére.

A rendezvényünk elsőd-
leges célja a helyi sportélet 
és sportközösségünk meg-
erősítése, a városunkban 
élő és itt eredményeket 
elérő sportolók, csapatok 
díjazása és teljesítményük, 
értékelése, illetve méltó 
elismerése. Másod sorban 
fontosnak tartom megszó-
lítani azon személyeket, 
cégeket, támogatókat, akik 
eddig is ott voltak mögöt-
tünk, illetve a jövőben 
szeretnék a helyi sportélet 
ügyét, fejlesztési céljainkat 
és a sportinfrastruktúrális 
innovációs törekvésünket 
aktívan és önzetlenül is tá-
mogatni!

A sport közösség formáló 
ereje a mindennapokban is 
jelen van, hiszen látjuk és 
tudjuk, hogy a mögöttünk 
lévő közel 3 évben hogyan 
fejlődtünk egyesületi szin-
ten, hogyan erősödtünk meg 
és tudhatunk ma már közel 
170 sportolót és ezek szüleit, hozzátartozóit magunk mögött és 
hogyan jutottunk el a 40 fős labdarúgó bajnoki mérkőzésekre 
kilézengő szurkolótábortól a 250-300 fő aktív kilátogatóig és 
ahhoz az erős szurkolói bázishoz, ami nem csak Pest megyében, 
de magasabb osztályú és nagyobb klubboknál is olykor ritkaság 
számban megy! Ez nálunk mondhatni ma már “mindennapos” 
jelenség, mégis tudnunk kell értékelni és megőrizni mindezen 
sportsikereket és eredményeket, hisz ez visz bennünket előre, 
ezekből nyerhetünk újabb erőt ahhoz, hogy elérhető távolságba 
kerüljenek azon céljaink, melyek magasabbra emelik a helyi 
sportkultúra és a lokális sportéletünk színvonalát!

Eddig elért sporteredményeinkben, sportinfrastruktúránk 
fejlesztésében nagyon sok munka és energia van, mely egy kö-
zös siker! A gyermekek, szülők, szurkolók és sportszimpatizán-
sok nélkül nem állnánk itt, nem jutottunk volna el odáig, hogy 
két utánptólás korosztályunk is Pest megye 150 strandlabda-
rúgó csapata és közel 2000 sportolója közül két korosztályunk 
is dobogóra állhatott a 2017/2018-as évadban, hogy egyéni és 
a küzdősport területén aranyérmekkel és elismerésekkel gaz-
dagodtunk, illetve olyan előremutató és hozzánk is köthető 
eredmények és teljesítmények születtek, melyek egészen egy 
Európa bajnokságig repítették el kis városunk hírnevét és adtak 
újabb mélységet és egyúttal célt, hogy merjünk nagyot állmodni. 
Ezen sikerek tesznek bennünket egyre nagyobbá és sikereseb-
bé, így már egy utánpótlás központ életre hívása sem elérhe-

tetlen feladat, szerepet és részt 
tudunk vállalni mindenzen 
sporttörekvésekben, melyek 
origója az utánpótlás nevelés 
és a minél színesebb és válto-
zatosabb sportélet létrehozá-
sa, ápolása és további sport-
sikerek elérése!  

Van miről “beszélnünk», 
vannak céljaink, melyeket lé-
pésről- lépésre tűztünk ki és 
értük el! Igen is merjünk kis 
egyesületként és közösség-
ként is NAGYOT ÁLMOD-
NI! Az Újhartyán Városi 
Sportegyesület ezennel életre 
hívja az „I. Újhartyán VSE 
Jótékonysági Sportbál- és 
Gála“ rendezvényét, melyre 
szeretettel várjuk sportoló-
ink szüleit, hozzátartozóit és 
minden érdeklődő támoga-
tót. A rendezvény jegybe-
vételéből, illetve az egyéb 
felajálásokból befolyó ösz-
szeget az Újhartyán VSE 
utánptólásnevelési feladata-
inak fejlesztésére fordítjuk!

A rendezvény dátuma: 
2019. Január 12. (szombat)

Helyszíne: Faluközpont 
Újhartyán | 2367 Újhartyán, 
Hősök tere 3.

Vendégvárás: 18:30 - 
19:00

Belépőjegy ára: 5.000 Ft, mely tartalmazza a több fogásos 
gálavacsorát, illetve érkezéskor egy pohár welcome drinket!

Támogatói jegy: 2.000 Ft, illetve szívesen fogadjuk a ren-
dezvényt támogató tombola felajánlásokat!

Jegy és asztalrendelésükkel, illetve tombolafelajánlásukkal 
kapcsolatban várjuk jelentkezésüket az iroda@ujhartyanvse.
hu email címünkre.

Üdvözlettel:
Puskás Attila Barna 

városi sportvezető - sportmenedzser

I. Újhartyán VSE Jótékonysági Sportbál- és Gála
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Az év vége felé közeledve egyre többen vonjuk meg a 
mérleget, hogyan és milyen eredménnyel vettük az akadá-
lyokat az idei esztendőben. 

2017-ben a fogathajtásról szóló hírek róla szóltak. A cik-
kekben a következőket írták: „Beszáguldott a fogathajtók 
nemzetközi élmezőnyébe – nem túlzás Hölle Martin eseté-
ben ezt kijelenteni, hiszen a pónifogatról csak tavaly váltott 
kettesfogatra. Kiemelkedő tehetségét bizonyítja, hogy tíz év 
alatt jutott fel a csúcsra, a világbajnoki dobogó tetejére.”

A szalagcímekben ezt olvashattuk: Húszévesen, újoncként 
nyert két aranyérmet Hölle Martin a lipicai kettesfogathajtó 
világbajnokságon. Az újhartyáni születésű hajtó célja, hogy 
két év múlva megvédje világbajnoki címét.

Martin most a Budapesti Corvinus Egyetem hallgatója. 
Tavaly a terveiről a következőt nyilatkozta: „Azt szokták 

mondani, hogy egyszer szerencsével is lehet világbajnoksá-
got nyerni. Az egyetemi tanulmányaim mellett azért fogok 
még keményebben dolgozni, hogy két év múlva megvédjem 
a címemet”.

Hogy ezt a kijelentését komolyan gondolta, azt mi sem 
bizonyítja jobban, hogy az idei esztendőben, a világbajno-
ki készülődés félidejében, nemzetközi versenyeken sorra az 
első helyezéseket szerezte meg. 

Martin az idei esztendőben a hollandiai Beekbergen ren-
dezett verseny után a németországi Drebkauban is óriási 
előnnyel nyerte a 2019-es Kettesfogathajtó Világbajnokság 
főpróbáját. 

Mielőtt még az akadályhajtás elkezdődött volna, majdnem 
biztos volt, hogy ő nyeri majd meg a kettesfogatok verse-
nyét. Miután megnyerte mind a díjhajtást, mind a maratont, 
23,96 hibapontos előnye, több mint elégnek bizonyult a győ-
zelemhez. 

Világbajnoki szereplései:

Póni egyesfogat:
2011: 7. hely: FEI fogathajtó-világbajnokság Lipica (SLV)

2013: 1. hely: FEI fogathajtó-világbajnokság póni Pau 
(FRA)

2015: 2. hely: FEI fogathajtó-világbajnokság Breda (NED)
Kettesfogathajtó-bajnokság:

2017: 1 hely: FEI fogathajtó-világbajnokság Lipica (SLV)
2019....

Sok sikert, és eredményes felkészülést kívánunk a jövő évi  
világbajnokságra!

TCHOUKBALL REGIONÁLIS KÖZPONT LESZ ÚJHARTYÁN
2017. szeptemberében kezdődött egy furcsa nevű lab-

dajáték oktatása az iskolánkban. Konczig Kitti, az iskola 
testnevelője, egy ismerőse tanácsára vette fel a kapcsola-
tot Kunos Anitával, a Tchoukball Hungary SE elnökével és 
közös ötletelésük gyümölcseként elindult az iskolai szak-
kör. Azóta a gyerekek körében 
töretlen a sportág iránti lel-
kesedés és reméljük a jövőben 
ez még inkább így lesz.

Egyesületünk életében egy 
újabb mérföldkő előtt állunk, 
mely ismét egy új lendületet ad 
a helyi sportéletnek és tovább 
színesíti városunk sportkul-
turális életét! Már bizonyára 
többen is értesültek arról, hogy iskolánk növendékei részt 
vettek nyáron az Olaszországban (Castellanza) megren-
dezett Tchoukball Európa bajnokságon, ahol Magyarország 
először szerepelt és bizony nem akármilyen eredménnyel! 
A gyerekek Dabasról, Újhartyánból és a budapesti Pitypang 
Általános Iskolából érkeztek és 3 indított csapattal képvisel-
ték Magyarország színeit az EB-n két korosztályban.

Eredmények: 2 db ezüst és 1 db 5. helyezés, ami igen 
fi gyelemreméltó és szép teljesítmény!

A sportág hazai képviseletét jelenleg a Tchoukball Hungary 
SE tölti be, melynek vezetője Kunos Anita nagy odaadással és 

lelkesedéssel próbálja népszerűsíteni és meghonosítani ezt a 
pörgős, nagyon látványos labdajátékot. A Tchoukball (ejtsd: 
csukból) külön érdekes és fi gyelemre méltó sajátossága, 
hogy gyors és izgalmas játékmenetet kínál, azonban mindezt 
egy sérülésmentes és békés játékkörnyezetben. Jelenleg ez a 

világ leggyorsabb kézilabda 
játéka. Szeptemberben Ani-
tával és Kittivel egy közös 
egyeztetés és megbeszélés 
után úgy döntöttünk, hogy 
az Újhartyán VSE is ezen 
sportág népszerűsítésén fog 
dolgozni, illetve elindítjuk 
saját Tchoukball szakosz-
tályunkat, melyek edzései 

szeptember közepétől „tesztüzemben“ el is indultak és igen 
nagy a népszerűségnek örvend!

Nagy örömmel jelentem be, hogy a jövőben az Újhartyán 
VSE, mint Tchoukball Regionális Központ fog működni és 
tevékenykedni! Célunk, hogy tovább népszerűsítsük ezt a 
békés és látványos csapatsportot, illetve minél több isko-
lába, óvodába és sportegyesületbe eljuttassuk. 

Szeretettel várunk minden érdeklődő gyermeket 
egyesületi edzéseinkre csütörtökönként 14:30–16:00-ig!

Puskás Attila Barna
városi sportvezető / sportmenedzser

Sikeres évet zárt háromszoros fogathajtó világbajnokunk Hölle Martin
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Kutyás szabadidő és sport programok egész évben
„Lapzárta után érkezett ez a képes beszámoló az Ország 

Közepe jótékonysági terepfutásról, amit az újhartyáni Spor-
tolj 6 lábon Egyesület és a VizslaKalandorok szerveztek, 
ezért itt és most adunk hírt az eseményről. Mint ahogy a 
neve is jól tükrözi, a szomszédságunkban zajlottak az ese-
mények. A két napos rendezvénynek az újlengyeli Gidrán 
Major adott otthont. (gidránmajor fotó)

Szombaton a 10,5 – 21 – 42 – 84 km-es távok között vá-
laszthattak a résztvevők, mindenki a magának leginkább 
megfelelőt.

Vasárnap a kutyásoké volt a főszerep, egységesen 10,5 
km-t futott a négylábúakkal együtt. Az újhartyániakat 
Schmitter Attila és Zénó nevű vizslája képviselte. 
(Schmitter fotó) Szeretném megemlíteni , hogy nagyon jó 
időt futottak, mindössze 0:46:26 idővel  teljesítették a távot, 
ezzel a férfi  csoportban a II. helyen végzett! Ezúton is gra-
tulálunk Nekik. A 3 frissítőponton frissülhettek fel futás köz-
ben a NaturAqua  és a Powerade támogatásával. Az induló 
csomag része a tecnikai póló, izotóniás ital befutáskor pedig 
csodaszép egyedi érmet (okf_érme) valamint oklevelet, vá-
szontáskát és rengeteg ajándékot kaptak támogatóinktól. A 
kutyák megkóstolhatták az adalékmentes kutyafagylaltot is. 
a Best Ice jóvoltából. A jótékonysági esemény partnereink 
voltak:

Platinum-Natural Kft, Kutyabarát.hu, Viharlovasai, 
Onlinekutyabolt.hu, Best Ice, NHSZ-Remondis Dabas és a 
helyszínt adó Gidrán Major. A kétlábúak egészségére Rescue 
vigyázott, míg a négylábúakra Dr. Rausch Ferenc.

Hatalmas segítséget kaptunk az újlengyeli Lovas Polgár-
őrségtől és az önkéntesektől. Hálás köszönet érte.

Jótékonysági felhívásunkra összegyűlt sok-sok plüss ál-
latot a Dankó utcai Óvoda lakói részére adtuk át. 

Anyagilag, 123.000 Ft-tal ezúttal az ózdi Kék-
csillag Segítőkutyás Egyesületet támogattuk, 
akik terápiás vizsláikkal segítenek gyerekeken.
Ők már jártak korábban Újhartyánban egy jól sikerült bemu-
tató erejéig.

Sok önkéntes segített a lebonyolításban, nélkülük aligha 
sikerült volna ilyen jól. A visszajelzések pedig egyértelmű-
en bizonyítják, hogy jövőre újra megrendezésre kerül a két 
napos Ország Közepe Terepfutás.

A kétlábúak sportja mellett egyre inkább teret nyernek a 
kutyás sportesemények is, így egyre gyakrabban lehet talál-
kozni hasonló rendezvényekkel.

Biztosra állíthatom, hogy a közeljövőben sokszor talál-
koznak még a Sportolj 6 lábon Egyesület nevével.

December 9-én piros mikulás sapkában kirándulunk majd 
az erdőben többszázan.

A résztvevőket forró teával és müzli szelettel várjuk.
Szerintem érdemes lesz megnézni. Mik a terveink jövőre? 

Nem fogunk unatkozni mert sok programot tervezünk kutyá-
soknak és nem kutyásoknak egyaránt. : Az év elején (január-
február) HAVAS FUTAMra lehet jelentkezni, majd farsangi 
kirándulásra csábítjuk az érdeklődőket, lesz programunk a 
Föld Napja alkalmából, lesz tájékozódási kalandok. A tava-
szi teljesítménytúrákat illetően újra tervezett útvonalakon a 
7-15-20-30 km táv mellett tervezzük az 55 és a 100 km-es 
távokat is, melyek a séta mellett természetesen futással is 
lehet majd teljesíteni.  Ez igazi kihívást szeretők ezt imádni 
fogják. Nem hagyjuk ki Bakonyban a Városlődön töltött né-
hány napos kirándulásokat sem, mint ahogy a Börzsönybe is 
vissza térünk Kemencére. A VizslaFesztivál-t 8. alkalommal 
szervezzük majd meg.”

Kollár Mihály
+3620/924 1220

Facebook: https://www.facebook.com/kollar.mihaly
Twitter: https://twitter.com/kollar_mihaly

Instagram: https://www.instagram.com/kmisi68/
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A romániai német nemzetiség megismerése, kapcsolatfelvé-
tel az ottani aktív ifjúsági szervezetekkel, a német intézmé-
nyek és kulturális központok felkeresése és nem utolsó sorban 
hároméves baráti kapcsolatunk elmélyítése a dettai Edelweiss 
tánccsoporttal - ezek voltak november 16. és 19. közötti ro-
mániai utunk főbb célkitűzései. Hogy milyen tapasztalatokat 
gyűjtöttünk és milyen közös élményeket szereztünk? – Erről 
olvashatnak az alábbi cikkben.

Utunk fő állomásai az ország jelentős német múlttal bíró nagy-
városai Temesvár, Nagyszeben és Brassó voltak, de ezek mellett 
a fontos központok mellett felkerestünk kisebb településeket is, 
amelyek meghatározóak a német nemzetiség életében.

Elsőként a magyar határ közelében fekvő Zsombolyára utaz-
tunk, ahol megtekintettük a nagy sváb festőművész Stefan Jäger 
lakóházát, a múzeumban megcsodálhattuk a festő számos művét, 
melyek javarészt a svábok mindennapjait, illetve ünnepeit jelení-
tik meg.

Ezt követően a szintén bánsági Csatádra látogattunk, ahol a hí-
res német romantikus költő Nikolaus Lenau szülőházában a szer-
ző életébe kaptunk betekintést.

Mindkét híres dunai sváb személyiség emlékművénél koszorút 
helyezett el csapatunk.

A Bánság fővárosában Temesváron a helyi német fórum veze-
tője Edith Singer fogadta delegációnkat a helyi német szociális, 
kulturális és politikai központban, az Adam Müller-Guttenbrunn 
Házban. Singer Asszony bemutatta nekünk tánccsoportja a 
„Banater Rosmarein” gyönyörű népviseleteit, a ház gazdag nép-
rajzi gyűjteményét, valamint láthattuk Stefan Jäger legnagyobb 
alkotását „A svábok megérkezése a Bánságba” című triptichont. 
Az ebédet a romániai németek parlamenti képviselője Ovidiu 
Victor Ganţ Úr társaságában töltöttük, a kellemes beszélgetés 
során szóba került a német nemzetiség parlamenti képviselete és 
jelenlegi helyzete is. Délután pedig Benjamin Neurohr egy tartal-
mas vezetés során megmutatta nekünk a „Kis-Bécsnek” becézett 
Temesvár főbb nevezetességeit.

Ezen az estén Dettán, nagy örömünkre, három éve tartó kiváló 
kapcsolatunk megkoronázásaként barátsági szerződést kötöttünk 
a helyi Edelweiss Tánccsoporttal. A szerződés megkötése után 
magyarul és németül énekeltünk Fodor Jani bácsi harmonikakí-
séretére.

Hálásan köszönjük vendégszeretetüket! Reméljük, eddigi ba-
rátságunk hasonlóan szépen folytatódik majd!

Másnap első állomásunk Szászsebes volt, ahol Annamaria 
Dahinten társaságában megismertük a helyi szász fi atal tánccso-
portot és az evangélikus egyház példaértékű munkáját, a német 
közösség fennmaradásáért.

Ezután az egykori szász „főszékbe” Nagyszebenbe utaztunk, 
ahol az a nagy megtiszteltetés ért minket, hogy a város német 
polgármestere Astrid Fodor fogadta delegációnkat. Astrid Fodor 
a Romániai Németek Demokratikus Fóruma képviseletében, 2014 
óta Klaus Johannis – a jelenlegi szintén német származású román 
államelnök- utódjaként vezeti a várost. A német fórum sikereiről, 
a város jelenlegi helyzetéről, és terveiről kérdeztük polgármester 
asszonyt.

Nagyszebeni programunk keretében megismertük még a helyi 
német újság, a Hermannstädter Zeitung munkáját, valamint Józsa 
Benjamin, az országos német fórum irodavezetője a romániai 
németség érdekében végzett tevékenységükről mesélt nekünk. A 
tartalmas nap lezárásaképpen a páratlanul szép nagyszebeni ka-
rácsonyi vásárban bóklásztunk, ajánljuk mindenkinek, hatalmas 
élmény!

Utolsó napunkat Törcsváron kezdtük, itt található „Drakula 
vára”, bár a havasalföldi fejedelem Vlad Tepes valószínűleg so-
sem lakott itt, mégis lenyűgöző a középkori várkastély hangulata 
és fekvése a Kárpátokban.

A Barcaság központjában a szintén elbűvölő Brassóban 
megtekintettük a híres evangélikus Fekete Templomot, majd 
Szászfehéregyháza felé vettük az irányt. A világörökségi védett-
séget élvező skanszen-szerű faluban egy csodálatos szász erőd-
templom található. Érdekesség, hogy az angol trónörökösnek, 
Károly hercegnek saját háza van a faluban. A herceg alapítványa 
a faluban egy egész utcányi, nagyrészt lakatlan szász ház homlok-
zatát újíttatta fel.

A záró estet szintén Brassóban, nagy hóesésben, igazi téli han-
gulatban töltöttük. Új tagjaink prezentálták feladataik eredmé-
nyét, melyeket egyfajta sváb kihívásként, belépésükhöz kellett 
teljesíteniük.

Bátran mondhatjuk, hogy bánsági és erdélyi utunk az év egyik 
legszebb utazása volt, ami maradandó élményt jelent mindannyi-
unk számára. Bár ez még csak első közös projektünk volt dettai 
barátainkkal, egészen biztosan nem az utolsó! Sok szeretettel vár-
juk őket legközelebb Magyarországra

Köszönjük a Német Belügyminisztérium és a Romániai Néme-
tek Demokratikus Fóruma támogatását!

Surman-Majeczki Martin

„A romániai németek nyomában…“ 
A Hartyáni Sváb Fiatalok Baráti Köre és a dettai Edelweiss Tánccsoport Közös projektje
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Kedves fi atal gyermek olvasóink. Szeretnénk az év 
végi ünnepkör jegyében Nektek is kedvezni. Reméljük 
újságunkat Ti is lapozgatjátok .Fogadják szeretettel 
újhartyáni szerzőnktől Surman Viktortól ezt a mesét. Persze 
érdeklődő felnőtt olvasóinknak is szívesen fi gyelmébe 
ajánljuk. (a szerk. )

Köd és Reggel
Amikor a Mindenség Királynőjének megint nagyon fontos 

dolga akadt a világegyetem peremén, kénytelen volt magukra 
hagyni óriásfi ait. Mivel az óriásfi ak apja a Világ Felügyelője 
rengetegsok teendője miatt rendkívül elfoglalt volt most is, 
és Mammának is más dolga akadt, aki pedig mindig nagyon 
szívesen vigyázott rájuk, így kénytelen volt egy megfelelő 
helyet keresni, ahol biztonságba lehetnek, amíg ő vissza 
nem tér hozzájuk. Pedig nem szívesen hagyta őket magukra, 
mert egyrészt 
szerette, ha ő 
g o n d o s k o d h a t 
róluk, nézheti 
őket önfeledt 
játékuk közepette, 
és nem szeretett 
volna lemaradni 
f e j l ő d é s ü k 
e g y e t l e n 
s z a k a s z á r ó l 
sem, másrészt 
pedig elég nehéz 
feladat volt őket 
kordában tartani 
az igencsak 
s z é l s ő s é g e s 
t e r m é s z e t ü k 
miatt, tudniillik 
amikor az 
óriásfi ak együtt 
voltak ott előbb - utóbb valami katasztrófaszerű dolog 
történt. Amíg Köd, ha egyedül volt nyugodt, békés és 
kiszámítható volt, az ideje nagy részét építéssel, alkotással 
töltötte, mindenféle addig nem létező dolgot készítve, ezzel 
új bajforrást létrehozva, addig Reggel a kisebbik óriásfi  meg 
nem állt folyton-folyvást mozgásban volt, hangosan kiabált 
és mindent lerombolt, amihez csak hozzáfért, legfőképp, és 
előszeretettel Köd műveit. Nemcsoda, ha anyjuknak örökös 
fejfájást okozott csemetéi kordában tartása és kifárasztása. 

Tehát mivel, nem tudta gyermekeit otthon hagyni a 
Mindenség Királynője útnak indult, hogy keressen egy 
olyan helyet, ahol Köd és Reggel nem tud túl nagy bajt 
okozni. Amíg ezen morfondírozott elrepült egy kicsiny és 
teljesen élettelen bolygó mellett, amin megakadt a szeme. 
Élettelen volt, kemény sziklák borították, de elég közel 
volt a Naphoz, hogy melegen tarthassa fi ait. Párszor körül 
repülte, minden oldalról alaposan megvizsgálta, sőt még 
le is szállt rá. Miután meggyőződött arról, hogy teljesen 

biztonságos a kölykeinek, nagy örömmel haza sietett, és 
fi ainak gondolkodási időt nem hagyva, megragadta őket 
és elreppent az újonnan kiszemelt planéta felé. Amíg Köd 
duzzogva követelte anyjától, hogy vigye haza, ő nem akar 
sehova sem menni, különben sem fejezte még be újdonsült 
találmányát, addig Reggel békésen szemlélte az elsuhanó 
csillagokat és bolygókat. 

- Megérkeztünk. Itt, hagylak titeket, amíg elintézem 
a munkámat, itt nem tudtok semmi galibát okozni – 
tájékoztatta fi ait a Mindenség Királynője. Kitépett hajából 
egy-egy fürtöt, és kezükbe adta, azért hogy az illata velük 
maradjon és biztonságba érezzék magukat tőle, azután 
hatalmas szárnycsapásokkal pillanatok alatt felreppent és 
eltűnt az űrben. A két fi acskája nézte-nézte, amíg csak kicsi 
ponttá nem vált a végtelenségben, aztán az a kicsike kis pont 
is elveszett a csillagok között. 

Reggel nagyot sóhajtott, felállt és elindult, hogy felfedezze 
a helyet. Amíg 

anyja vissza nem 
jön érte, addig 
jól megvizsgál 
mindent, amit itt 
talál. 

K ö d 
szomorúan nézett 
körbe;.

- Itt minden 
csak szürke 
és kő, nincs 
semmi, amivel 
játszhatnék – 
mondta. Aztán 
unalmában csak 
elkezdte a köveket 
p a k o l g a t n i , 
egyiket a másikra, 
míg csak egy 
hatalmas nagy 
hegy nem lett 

belőle.
- Ez tetszik! -  kiáltott fel, és még egy hegy építésébe 

kezdett az előző mellett.
Reggel azon morfondírozott, hogy biztosan van itt valami 

elrejtve számára, különben nem hagyta volna itt az anyja, de 
csakhamar visszajutott testvéréhez, mert nem talált semmit, 
amivel elfoglalhatta volna magát. 

Köd addigra hét hatalmas hegyet épített és szorgalmasan 
rakodta a nyolcadikat, amikor észrevette fi vérét. 

-  Reggel! Hagyd békén a szikláimat, azok az enyémek 
én építettem! 

De Reggel nem hallgatott rá, azonnal odaszaladt a 
legközelebbihez és felmászott rajta. Köd éktelen ordításba 
kezdett:

- Reggel ne, ne csináld! Hagyd békén a hegyeimet, nem a 
tiéd! Te vagy a világ legrosszabb babája! – sírta.

Reggel felmászott a hegy legeslegtetejébe és büszkén 
húzta ki magát, hogy bizony ezt ő meg tudta csinálni, és 
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különben is innen be tudja látni az egész környéket, úgyhogy 
eltökélt szándéka, hogy lesz ami lesz ő ott is marad. A sziklák 
viszont nem úgy gondolták és mivel Köd nem fordított túl sok 
gondot arra, hogy kötésbe rakja a köveket, ezért azok Reggel 
igencsak súlyos teste alatt megremegtek, az egész hegy 
megingott, ráborult a mellette lévőre, dominóként döntve 
el egyiket a másik után, a kisebbik óriásfi  pedig hatalmas 
puffanással a földre zuhant. Erre Reggel is fájdalmas sírásba 
kezdett. Ott ült a két óriásfi  egymás mellett ki-ki saját bánatát 
siratva, könnyeik patakokban folytak le arcukon. Nem volt 
ott senki, aki megvigasztalja őket. 

De lám! A könnycseppjeik arcukról a földre hullva a 
sziklák közt kígyóként tekerőzve kerestek utat maguknak, 
hol eltűnve a kövek alatt, hol felbukkanva, hogy aztán 
összetalálkozva folyóvá duzzadjanak. 

Köd kinyitotta a szemét. Nézte ahogy a könnyfolyók hol 
sebesen, hol egészen lassan folydogálnak, bele egyenesen 
egy medencébe, ami akkor keletkezett, amikor ő felpakolta 
onnan a köveket. Abbahagyta a sírást, felállt és elindul a 
meder irányába, mivel észrevett valami igencsak érdekeset 
annak partján. Lehajolt, szemügyre vette. Anyja hajszála 
volt. Ez önmagában még nem lett volna elég indoka arra, 
hogy abba hagyja a kellemes délutáni pityergését, de az már 
igen, hogy az a hajszál a vízben felegyenesedve zöld színűvé 
változott és vidáman hajladozott a könnyű szellőben. 
Megértette. Keresni kezdte az anyjától kapott hajszálcsokrot, 
és csakhamar meg is találta a leomlott sziklahegyek között.

Közben Reggel felfi gyelt testvére motoszkálására és ő is 
abbahagyta a sírást, addigra azonban már számos könnyfolyó 
kelt önálló életre és tekergőzött körülöttük. Felállt, komolyan 
tanulmányozni kezdte a folyók mozgását, irányát, és látta, 
amint a meder lassan megtelik vízzel, majd ki-kicsurran a 
szélén. 

Köd izgatottan pakolgatta anyja hajszálait a folyók 
partjára, és csodálkozva szemlélte, amint azok a víz érintésére 
életre kelnek, és zöld leveleket bontanak. Rövid időn belül 
a folyópartok teljes hosszát beültette, amitől minden víz 
partja zöld díszbe borult, a hajszálak gyökeret eresztettek, 
növekedtek és virágba pattantak. 

A víz felett pára képződött, a pára felszállt és felhővé 
változott, a felhőből pedig esni kezdett az eső, az eső meg 
felduzzasztotta a folyókat. Amikor ezt Köd látta odakiáltott 
testvérének:

- Reggel, segíts! Vezesd a vizet ki a medencéből!
Reggel a kicsorduló mederhez sietett és villámgyorsan 

dobálni kezdte a köveket a víz útjából. Tetszett neki. Néhol 
kanyarokat alakított, néhol hosszan, egyenesen engedte 
a folyót, hol köveket pakolt elé szigetet emelve, hol mély 
medencéket ásott.  

Köd megkereste a másik csokor hajszálat is és szorgalmasan 
rakosgatta Reggel által készített meder partjára. Nemsokára 
az egész bolygót keresztül-kasul folyóvizek és kisebb-
nagyobb medencékben állóvizek szabdalták, a partjukat 
zöld fák díszítették. A vizek között Reggel eldobált köveiből 
néhol hegyek, dombok alakultak ki, néhol nagy síkságok 
maradtak utána. Egyre több felhőből egyre több eső esett, 
felduzzasztva a medreket, és a fellazított talajon Köd által 

elszórt hajszálakból tarka virágok nyíltak, beborítva az 
egész bolygót. 

Színes lett a világ; zöld növények között kék víz folyt, 
a szürke hegyek csúcsára fehér hó telepedett, az égen 
bárányfelhőket terelgetett a szél.

Köd és Reggel leültek egy nagy víz partjára és büszkén 
néztek körbe. Köd csakhamar új elfoglaltságot talált. 
Észrevette, hogy a vizes homokból könnyedén formákat tud 
gyúrni. Összegyűjtött egy nagy marék sarat és olyan lényeket 
mintázott belőle, mint amilyeneket az univerzumban már 
látott. Voltak köztük egészen aprók, de voltak hatalmasak, volt 
amelyiknek négy lába, de akadt olyan is amelyiknek szárnya 
lett. Reggel elunta magát és Köd ezt észrevéve, úgy gondolta, 
hogy ad neki feladatot, amíg még nem csinál valami bajt.

- Fogd a fi gurákat Reggel és pakold szét! Oszd el, 
mindenhova jusson belőlük!

Reggel engedelmesen felnyalábolta a fi gurák egy részét 
és elkezdte szétpakolni a bolygón. 

Pakolt a zöld mezőre, a hófödte hegycsúcsokra, a sűrű 
erdőkbe, de jutott a vizekbe, és még a száraz, kietlen 
részekre is. Amikor már az egész bolygó megtelt sárfi gurával 
a két testvér lehuppant a puha fövenyre és a fáradtságtól 
csakhamar elaludt.

Amikor a Mindenség Királynője visszatért a fi aihoz 
nagyot csodálkozott, hiszen ő egy élettelen sziklás bolygón 
hagyta a gyermekeit, ahol még csak szintkülönbség sem 
volt, most pedig egy kék-zöld, növényektől hemzsegő, 
hegyekkel, völgyekkel tűzdelt varázslatos világot talált a 
helyén. Rövidesen rá is lelt gézengúz fi acskáira, egy nagy 
víz partján szundítottak a meleg napsütésben. Kisvártatva 
megérkezett apjuk a Világ Felügyelője is és mosolyogva 
fordult párjához; 

- Látod kedvesem? Végre megtanultak egymással játszani 
és nézd mi lett belőle! 

- Teremtettek!
Szelíden egymásra néztek, boldogság csillant szemeikben. 

A boldogság csillanása tekintetük nyomán végigszaladt 
a bolygócska körül, hogy aztán földet érve milliárdnyi 
darabra törjön, úgy folytatva útját, át a köveken, a vizeken, 
a növényeken. 

Az épp felébredő óriásfi ak még láthatták, amint a boldogság 
csillanásai körülveszik a sárból gyúrt alakokat, majd beléjük 
szállva életre keltik azokat. Hirtelen megmozdult a világ, 
madarak reppentek az égre, szarvasok szökelltek a mezőkön, 
delfi nek ugrándoztak a habos óceánokban, élő lett minden és 
folyamatos változásba kezdett a táj. 

Mivel látta, hogy ez jó, a Világ Felügyelője aztán őrül 
állította hű farkasát Holdat, hogy a Föld körül keringve védje 
meg azt minden külső veszélytől. (Hideg éjszakákon néhol 
még ma is hallani lehet a földi farkasok énekét, ahogyan 
tanácskoznak vezérükkel a Holddal.)

Szüleik felemelték gyermekeiket felröppentek a felhők 
fölé és a család szeretetteljes pillantásokat vetett a varázslatos 
új világra amit életre hívtak. Ez a szeretet aztán ott is maradt 
a Földön, hogy békesség teremtődjön az élőlények között 
mindörökre.

Surman Viktor
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Adventi, karácsonyi programok 2018
Adventi díszek készítése

2018.12.01. 08:00 Bagolyfészek
Erre jár a Mikulás – Szegedi Miniszínház 2018.12.04. 13 óra

Faluközpont Díszterem

Hartyáni sütemények sütése a Nyugdíjas Klub segítségével
2018.12.08. Bagolyfészek

Német nyelvű betlehemezés a Magyarországi Németek Házá-
ban – Hartyáni Sváb Fiatalok Baráti Köre

2018.12.12. 18 óra Magyarországi Németek Háza Budapest

Történelmi esték
Járt e Rákóczi Dabason és környékén?

Dr. Szabó József János
2018.12.13. 18 óra 

Könyvtár - Pinceklub

Adventi hétvége Újhartyánban 2018

2018.12.15. 14:00 Presszó tér
Karácsonyi koncert

2018.12.16. 14:30 óra Templom
Irodalmi est

Karácsonyi versek, zenék
2018.12.17. 18 óra Könyvtár - Pinceklub

Német nyelvű betlehemezés családoknál – Sváb Fiatalok
2018.12. 21-22. Újhartyán

Német nyelvű betlehemezés a templomban – Sváb Fiatalok
2018.12.21. 16,30 Templom

Újhartyáni Színházi Esték 
Tökéletes szerelem

2018.12.28. 19:00
Faluközpont Díszterem

2019. évi programtervek
Doni áttörés napja – megemlékezés 01.12.

Hősök tere
Sportbál 01.12. Faluközpont

Újévi koncert 01.20. Faluközpont
Závodszky Ferenc előadása 01.22. Könyvtár Pinceklub
Zenés irodalmi est Kollár-Klemencz Lászlóval 02.01.

Faluközpont
Nyugdíjas batyus bál 02.02. Faluközpont

Irodalmi est – a Biblia hatása az irodalomra 
02.05. Könyvtár Pinceklub
Svábbál 02.16. Faluközpont

Újhartyáni Színházi Esték – Nejem a Neten 
02.22. Faluközpont

Sulifarsang – Sánta csütörtöki bál 02.28. Iskola
Helytörténeti est a Fajth családokról 

03.12. Könyvtár Pinceklub
Zenés irodalmi est – Irodalmi Társaskör 

04.02. Könyvtár Pinceklub
Újhartyáni Színházi Esték – Leszállás Párizsban

05.17. Faluközpont

VÁROSNAP 06.01. Hősök tere

HARTYÁNFESZT 09.07. Hősök tere

Adventi, karácsonyi programok 2018
Adventi díszek készítése

2018.12.01. 08:00 Bagolyfészek
Erre jár a Mikulás – Szegedi Miniszínház 2018.12.04. 13 óra

Faluközpont Díszterem

Hartyáni sütemények sütése a Nyugdíjas Klub segítségével
2018.12.08. Bagolyfészek

Német nyelvű betlehemezés a Magyarországi Németek Házá-
ban – Hartyáni Sváb Fiatalok Baráti Köre

2018.12.12. 18 óra Magyarországi Németek Háza Budapest

Történelmi esték
Járt e Rákóczi Dabason és környékén?

Dr. Szabó József János
2018.12.13. 18 óra 

Könyvtár - Pinceklub

Adventi hétvége Újhartyánban 2018

2018.12.15. 14:00 Presszó tér
Karácsonyi koncert

2018.12.16. 14:30 óra Templom
Irodalmi est

Karácsonyi versek, zenék
2018.12.17. 18 óra Könyvtár - Pinceklub

Német nyelvű betlehemezés családoknál – Sváb Fiatalok
2018.12. 21-22. Újhartyán

Német nyelvű betlehemezés a templomban – Sváb Fiatalok
2018.12.21. 16,30 Templom

Újhartyáni Színházi Esték 
Tökéletes szerelem

2018.12.28. 19:00
Faluközpont Díszterem

2019. évi programtervek
Doni áttörés napja – megemlékezés 01.12.

Hősök tere
Sportbál 01.12. Faluközpont

Újévi koncert 01.20. Faluközpont
Sportbál 01.12. Faluközpont

Újévi koncert 01.20. Faluközpont
Sportbál 01.12. Faluközpont

Závodszky Ferenc előadása 01.22. Könyvtár Pinceklub
Zenés irodalmi est Kollár-Klemencz Lászlóval 02.01.

Faluközpont
Nyugdíjas batyus bál 02.02. Faluközpont

Irodalmi est – a Biblia hatása az irodalomra 
02.05. Könyvtár Pinceklub
Svábbál 02.16. Faluközpont

Újhartyáni Színházi Esték – Nejem a Neten 
Svábbál 02.16. Faluközpont

Újhartyáni Színházi Esték – Nejem a Neten 
Svábbál 02.16. Faluközpont

02.22. Faluközpont
Sulifarsang – Sánta csütörtöki bál 02.28. Iskola

Helytörténeti est a Fajth családokról 
03.12. Könyvtár Pinceklub

Zenés irodalmi est – Irodalmi Társaskör 
04.02. Könyvtár Pinceklub

Újhartyáni Színházi Esték – Leszállás Párizsban
04.02. Könyvtár Pinceklub

Újhartyáni Színházi Esték – Leszállás Párizsban
04.02. Könyvtár Pinceklub

05.17. Faluközpont

VÁROSNAP 06.01. Hősök tere

HARTYÁNFESZT 09.07. Hősök tere
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Hulladéknaptár

szelektív hulladék elszállítászöldhulladék átvétel
dupla mennyiség munkaszüneti nap 
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TUDJA, MI AZ  A VEZÉRMŰTENGELY
    SZIMERING?

NEM IS KELL.

Az 59 990 Ft-os havi bérleti díj a ŠKODA FABIA Ambition 1.0 MPI/75LE modellre vonatkozik 36 hónapos futamidő és 10 000 km-es éves futásteljesítmény esetén. A bérleti díj tartalmazza az autó használatának díját, 
valamint a kötelező biztosítást, a szerviz csomagot, a teljes körű Porsche CASCO-t, az Uniqa baleset-biztosítást és a forgalomba helyezés díját, továbbá egy MOL üzemanyag feltöltő-kártyát. A 0% vagy 0 Ft önerő 
bonitásvizsgálat függvénye. A részletekről és fi nanszírozásról érdeklődjön az akcióban részt vevő márkakereskedéseinkben. A privát bérlet akcióban részt vevő márkakereskedések listája elérhető a relax.skoda.hu oldalon. 
Az akció 2018. 03. 01-től 2018. 12. 31-ig vagy a készlet erejéig érvényes. A ŠKODA FABIA kombinált átlagfogyasztása: 4,6-4,9 l/100km, CO2-kibocsátása: 106-111 g/km. A megadott értékek a WLTP menetciklus alapján 
mért, majd az NEDC-re átszámított adatok, amelyek az alapfelszereltségű EU-szériamodell esetén érvényesek. A nevezett értékek nem egyes járművekre vonatkoznak, nem részei a tájékoztatónak, hanem a különböző 
járműtípusok összehasonlítására szolgálnak, a 715/2007 EK rendelet jelenleg  érvényes előírásainak megfelelően. Ezen értékeket a vezetői szokások és egyéb, nem technikai jellegű tényezők (pl. környezeti feltételek) is 
befolyásolják. 2017. 09. 01-től bizonyos új járművek típusjóváhagyása a „könnyűgépjárművekre vonatkozó világszinten harmonizált vizsgálati eljárás” (WLTP) alapján történik, amely egy új, reálisabb vizsgálati eljárás az 
üzemagyag-fogyasztás és CO2-kibocsátás mérésére. 2018. 09.01-től a WLTP teljes mértékben felváltja az „új európai menetciklust” (NEDC), amely a jelenlegi vizsgálati eljárás. A reálisabb vizsgálati körülmények miatt a 
WLTP keretében mért üzemanyag-fogyasztás és a CO2-kibocsátás sok esetben magasabb az NEDC-ben mért értékeknél. A kép illusztráció. A tájékoztatás nem teljes körű, kérjen ajánlatot szakértőinktől. Az út- és parkolási 
díjak a Bérlőt terhelik. A biztosítások szerződési feltételeit megismerheti honlapunkon.

ŠKODA RELAX BÉRLETI PROGRAM. BIZTOSÍTÁSI KÖLTSÉGEKKEL
A FIX HAVI DÍJBAN, AKÁR 0 FORINT KEZDŐ BEFIZETÉSSEL.

Porsche M5
1238 Budapest, Szentlőrinci út

+36 1 421 8220, skoda@porschem5.hu
www.porschem5.hu

59 990 FT-TÓL
MÁR AKÁR HAVI

Üljön új autóba egy fi x havi díjért, ami tartalmazza a 
kötelező biztosítást, egy szervizcsomagot, a CASCO-t,
a forgalomba helyezés díját és egy balesetbiztosítást. 
Keresse ŠKODA Privát Bérleti Program szakértőinket
személyre szabott ajánlatokért.

A megadott értékek a WLTP-menetciklus alapján mért, majd az NEDC-re átszámított adatok, amelyek az alapfelszereltségű EU-szériamodell esetén érvényesek. A nevezett értékek nem egyes járművekre vonatkoznak, nem 
részei a tájékoztatónak, hanem a különböző járműtípusok összehasonlítására szolgálnak a 715/2007 EK rendelet jelenleg érvényes előírásainak megfelelően. Ezen értékeket a vezetői szokások és egyéb, nem technikai jellegű 
tényezők (pl. környezeti feltételek) is befolyásolják. 2017. 09. 01-től bizonyos új járművek típusjóváhagyása a „könnyűgépjárművekre vonatkozó világszinten harmonizált vizsgálati eljárás” (WLTP) alapján történik, amely egy új, 
reálisabb vizsgálati eljárás az üzemanyag-fogyasztás és CO2-kibocsátás mérésére. 2018. 09. 01-től a WLTP teljes mértékben felváltja az „új európai menetciklust” (NEDC), amely a jelenlegi vizsgálati eljárás. A reálisabb vizsgálati 
körülmények miatt a WLTP keretében mért üzemanyag-fogyasztás és a CO2-kibocsátás sok esetben magasabb az NEDC-ben mért értékeknél. Az ajánlat érvényessége: 2018. december 31-ig vagy a 400 darabos importőri 
készlet erejéig. A kép illusztráció. A részletekről érdeklődjön márkakereskedésünkben.

A ŠKODA OCTAVIA és OCTAVIA COMBI modellek kombinált átlagfogyasztása: 3,9-6,1 l/100 km, CO2-kibocsátása: 103-139 g/km.
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AKCIÓS ŠKODA OCTAVIA MODELLEK AZONNAL, KÉSZLETRŐL.
PORSCHE M5 1238 Budapest, Szentlőrinci út | Tel.: +36 1 421 8220 | skoda@porschem5.hu | www.porschem5.hu

GYORSAN VAGY KEDVEZMÉNYESEN?
   VÁLASSZA MINDKETTŐT!
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