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A munkakör betöltésének feltételei: 

- Autószerelői munkakörhöz autószerelő vagy gépjárműszerelői, vagy ezzel egyenértékű végzettség 
- Villamossági szerelő munkakörhöz autóvillamossági szerelő autóelektronikai műszerész végzettség 
- Karosszéria lakatos munkakörhöz karosszéria lakatos végzettség 
- Jármű fényező munkakörhöz jármű fényező végzettség 
- Egészségügyi alkalmasság 

 
Amit kínálunk: 

- stabil háttérrel rendelkező nagyvállalatnál hosszú távú munkalehetőség 
- bejelentett, versenyképes jövedelem 
- Kollektív Szerződés szerinti bérpótlékok, juttatások 
- ingyenes utazás a BKV járatain akár további két hozzátartozónak is 
- vidéki munkavállalók számára a munkásszálló ingyenesen is elérhető 
- béren kívüli juttatás (cafeteria) 

 
A jelentkezés folyamatos, a munkakör betölthető a kiválasztást követően azonnal. 
 
 
 

 
 
 
 

BKV Zrt. Autóbusz és Trolibusz Üzemeltetési Igazgatóság 
Trolibusz Divízió 

 

JÁRMŰ FÉNYEZŐ, KAROSSZÉRIA LAKATOS 
ÁLTALÁNOS BETANÍTOTT KARBANTARTÓ 

munkakörökbe  
 

felvételt hirdet 

Felvilágosítás és jelentkezés minden esetben a műszaki szolgálatvezetőnél: 
Görbicz Ferenc 

  Telefon: +36-70-390-9873 
    e-mail: gorbiczf@bkv.hu 

                                                                         Cím: 1101 Budapest, X. Zách utca 8.  
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BETEKINTÉS A KÉPVISELŐTESTÜLET MUNKÁJÁBA
Újhartyán Város Önkormányzat Képviselő-
testülete, az előző újság megjelenésétől 4 al-
kalommal tartott testületi ülést, ahol az alábbi  
döntések születtek: 

2019. március 26-án :
– Az Önkormányzat úgy döntött, hogy a bemutatott Lövöl-

de tér lakópark terveket (2367 Újhartyán, Fő u. 61. 276 hrsz.) 
elfogadja és kéri az engedélyeztetésre való benyújtását.

– úgy döntött, hogy Újhartyán Város Önkormányzatának 
2019. évre vonatkozó közbeszerzési tervét, amely az előter-
jesztés mellékletét képezi, megtárgyalta és elfogadta.

– Az Önkormányzat úgy döntött, hogy  a Belsőellenőrzési 
Kézikönyvet az előterjesztés szerint elfogadja.

– Az Önkormányzat úgy döntött, hogy Újhartyán Város 
Önkormányzata és Intézményei Stratégiai Ellenőrzési Ter-
vet (2019-2022) az előterjesztés szerint elfogadja.

– Az Önkormányzat úgy döntött, hogy Újhartyán Város 
Önkormányzata és Intézményei Kockázatelemzését az elő-
terjesztés szerint elfogadja.

– Az Önkormányzat úgy döntött, hogy  a Rozmaring Idő-
sek Otthona 2018. évi működéséről szóló beszámolót az elő-
terjesztés szerint elfogadja.               

– Az Önkormányzat úgy döntött,  hogy a közterület fel-
ügyelő 2018. évi beszámolóját az előterjesztés szerint elfo-
gadja.        

–Az Önkormányzat  úgy döntött, hogy az Újhartyán 
Egyesített Művelődési Intézményei 2018. évi beszámolóját 
az előterjesztés szerint elfogadja. 

– Az Önkormányzat úgy döntött, hogy az Újhartyán 
Egyesített Művelődési Intézményei 2019. évi munkatervét 
az előterjesztés szerint elfogadja.

 – Az Önkormányzat úgy döntött, hogy az Újhartyán 
Egyesített Művelődési Intézményei 2019. évi képzési tervét 
az előterjesztés szerint elfogadja.

–  Az Önkormányzat  úgy döntött, hogy a Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
102.§ (1) bekezdése alapján úgy döntött, hogy Csévharaszttal 
kötendő, csévharaszti 0214 és 0188/1 hrsz-ú területekre szó-
ló területátadási megállapodással vegyes ajándékozási szer-
ződés tervezetet elfogadja. 

– Az Önkormányzat úgy döntött, hogy mint az Újhartyáni 
Városfejlesztő Kft.  tulajdonosa hozzájárul ahhoz, hogy a 
Kft. tulajdonában lévő Újhartyán belterület  126 hrsz-ú in-
gatlant a Rozmaring- Ház Építő  Kft. megvásárolja és társas-
ház beruházást valósítson meg.

– Az Önkormányzat úgy döntött, az Szívességi Használati 
Szerződést köt a MAG Televízió Kft-vel az Újhartyán Ön-
kormányzat 1/1 tulajdonában lévő új Polgármesteri Hivatal  
épület földszintjén található 14,94 m2 nagyságú helyiségre 
vonatkozón.

– Az Önkormányzat úgy döntött, hogy  Rizmajer Róbert 
kőszobrásztól megrendeli az új hivatal falára kiépítendő em-
léktáblát.

– Az Önkormányzat úgy döntött, Térfi gyelő Rendszerét 
korszerűsítését elrendeli.

–Az Önkormányzat úgy döntött, hogy hogy kifejezi azon 

szándékát, hogy a kistérség együttes kamerarendszerének 
működtetésére, „Együttműködési megállapodást” köt a 
Dabasi Rendőrkapitánysággal. 

– Az Önkormányzat úgy döntött, hogy kifejezi azon 
szándékát, hogy testvérvárosi kapcsolatot alakít ki a Közép-
csehországi Kerületben lévő településsel. A képviselő-tes-
tület felhatalmazza a Polgármestert a testérvárosi kapcsolat 
kialakításához szükséges tárgyalások lebonyolításával.

– Az Önkormányzat úgy döntött, hogy a tanulói támoga-
tási ösztöndíj pályázati programra keretében középiskolai 
tanulókat támogat az iskolai időszakban havi 20.000.-FT/hó 
összeggel azon szakmákat, melyet az előterjesztés szerint 
elfogadott.

– Az Önkormányzat úgy döntött, hogy a tanulói támogatá-
si ösztöndíj pályázati programra keretében Főiskolai/egyete-
mi tanulókat támogat az iskolai időszakban évi 200.000.-FT 
összeggel azon szakmákat, melyet az előterjesztés szerint 
elfogadott.

– A képviselő-testület egyetért, hogy Kakucs Község Ön-
kormányzat Pénzügyi vezetőjét a Jegyző pénzügyi feladatok 
ellátására felvette és megbízta átmeneti időre.

–A képviselő testület úgy döntött, hogy a az Önkormány-
zat 1/1 tulajdonában lévő természetben: 2367 Újhartyán, 
Deák F. u. 1. sz. alatti hrsz 61  melléképületben lévő 1 szo-
ba, konyha, fürdő épületet az önkormányzat szükséglakássá 
nyilvánítja, melyben külön testületi határozat alapján a rá-
szorult család csak átmeneti időre, 6 hónapig tartózkodhat.

– Az Önkormányzat úgy döntött,  hogy a Bölcsőde vezetői 
pályázat elbírálására szakmai bizottságot hoz létre, melynek 
tagjai: Rizmajer Ildikó óvodavezető, Sósné Lauter Adrien 
iskola igazgató, Göndörné Frajka Gabriella jegyző.

2019. április 25-én:
– Az Önkormányzat úgy döntött, hogy a Kormányrende-

letben foglaltakra tekintettel – határozatlan idejű, kisgyer-
mekgondozói közalkalmazotti munkaköre mellett – ha-
tározott időre, 5 éves időtartamra 2019. június 1. napjától 
2024. május 31. napjáig kinevezi Maczák-Varga Emesét  az 
Újhartyáni Bölcsőde vezetőjévé és megbízza az intézmény-
vezetői feladatok ellátásával. Egyben a Képviselő-testület a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tör-
vény 23.§. (1) bekezdésében rögzítettek alól felmentést  ad.

– Az Önkormányzat úgy döntött, hogy lezárja a telepü-
lésrendezési eszközök felülvizsgálatának véleményezési 
szakaszát.

– Az Önkormányzat úgy döntött, hogy Újhartyán Város 
Polgármesteri Hivatala Informatikai Biztonsági Szabályza-
tát az előterjesztés szerint elfogadja.

– Az Önkormányzat úgy döntött, hogy a teljes pénzügyi 
átvilágításról szóló beszámolót és ellenőrzési jelentést elfo-
gadja.

– Az Önkormányzat úgy döntött, hogy Rizmajer Róbert 
okleveles kőszobrász-restaurátorral megcsináltatja a Böl-
csőde emléktáblát

– Az Önkormányzat úgy döntött, hogy a kapott indika-
tív árajánlat alapján  a Bölcsőde eszközbeszerzés  feltételes 
közbeszerzési eljárás elindítja.

– Az Önkormányzat úgy döntött, a K&H Biztosító Zrt.  és 
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az Újhartyán Város Önkormányzat közötti vagyonbiztosítá-
si szerződés  módosítását elfogadja.

– Az Önkormányzat úgy döntött, hogy elindítja azt a 
programot 2019. évben is, hogy 18-24 év közötti Újhartyáni 
fi atalokat önkéntes munkára ösztönzi azzal, hogy cserébe a 
jogosítványukat fi nanszírozza az önkormányzat.

– Az Önkormányzat úgy döntött, hogy az előterjesztés 
szerinti haszonbérleti szerződést az Önkormányzat tulajdo-
nában lévő újhartyáni 097/12 hrsz-ú rétre vonatkozóan el-
fogadja.

– Az Önkormányzat úgy döntött, hogy a Cziffra György 
alapfokú művészeti iskola kihelyezett tagozata Újhartyán 
Német Nemzetiségi Festőműhely kulturális civilközösség  
részére 100.000.-Ft vissza nem térítendő támogatást nyújt a 
CIVIL ALAP-ból nyári tábor lebonyolítására.

– Az Önkormányzat úgy döntött, hogy az Irodalmi,- és 
Helytörténeti Társaskör részére 300.000.-Ft vissza nem té-
rítendő támogatást nyújt a CIVIL ALAP-ból a 2019. április 
30-án az Újhartyán, Faluközpontban megtartandó rendezvé-
nyük lebonyolításához.

– A képviselő-testület úgy döntött, hogy indul a helyi ön-
kormányzatokért felelős miniszter az    államháztartásért fe-
lelős miniszterrel közösen kiírt – a Magyarország 2019. évi 
központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3. mel-
léklet II. 2. pont a), b) és c) pontok szerinti  Önkormányzati 
feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása pályázaton. 
A benyújtandó támogatási cél, a c.) pont: a belterületi utak, 
járdák, hidak felújítása témakörben a Liget és kápolna ut-
cák felújítása. A pályázathoz szükséges bruttó 13.842.554 
Ft  önerőt az elmaradt beruházások megtervezett összegének 
terhére biztosítja.

– Az Önkormányzat úgy döntött, pályázatot nyújt be a 
Magyar Falu Program keretén belül „A nemzeti és helyi 
identitástudat erősítése” címen.

A kiírás kódszáma: MFP-NHI/2019. 2.1.1.1. A közössé-
gi és kulturális építmények építése és külső és belső tere-
inek felújítása, bővítése, korszerűsítése tevékenység című 
alprogramhoz.  A pályázat címe: Bagolyfészek felújítása és 
raktár építése.

– Az Önkormányzat úgy döntött,  pályázatot nyújt be a 
Magyar Falu Program keretén belül „A nemzeti és helyi 
identitástudat erősítése” címen.  A kiírás kódszáma: MFP-
NHI/2019. 

2.1.1.2. A közösségi célú helyiségekben megvalósuló bel-
téri programok és az ehhez kapcsolódó kültéri programok 
szervezése, ezekhez kapcsolódó eszközbeszerzés és műkö-
dési költségek támogatása tevékenység  című alprogramhoz. 
A pályázat címe: Hartyánfeszt  gasztronómiai és kulturális 
fesztivál. A pályázaton elnyerhető 5.000.000 Ft támogatás 
feletti összeget 16.500 Ft-ot Újhartyán Város Önkormány-
zata a 2019. évi költségvetéséből biztosítja.

 – Az Önkormányzat úgy döntött, hogy a pályázatot nyújt 
be a Magyar Falu Program keretén belül  „Orvosi eszköz” 
címen.A kiírás kódszáma: MFP-AEE/2019. A pályázat címe: 
Védőnői ellátáshoz szükséges eszközök beszerzése.

2019. május 23-án:
– Az Önkormányzat úgy döntött, hogy126/2019.(V.23.) 

sz. Képviselő-testületi határozat – az önkormányzat úgy 
döntött, hogy a bemutatott Idősek Otthona Újhartyán, Fő 
u. 21. hrsz. 236 hrsz. terveit, továbbá az Újhartyáni Német 

Nemzetiségi Általános Iskola tanterembővítési vázlatterveit 
elfogadja. 

127/2019.(V.23.) sz. Képviselő-testületi határozat – úgy 
döntött, hogy a Pest Megyei Rendőr-Főkapitányság Dabas 
Rendőrkapitányság a 2018. évi beszámolóját Újhartyán tele-
pülés közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság javítása 
érdekében tett intézkedésekről és az ezzel kapcsolatos fel-
adatokról elfogadja.

128/2019.(V.23.) sz. Képviselő-testületi határozat – úgy 
döntött, hogy a „Háziorvosi Ügyelet” Intézményfenntartó 
Önkormányzati Társulás 2018. évi beszámolóját az előter-
jesztés szerint elfogadja.

129/2019.(V.23.) sz. Képviselő-testületi határozat –   úgy 
döntött, hogy a Dabas és Környéke Vízügyi Kft. (2370 
Dabas, Széchenyi u. 3.) 2018. évi beszámolóját elfogadja az 
előterjesztés szerint.

130/2019.(V.23.) sz. Képviselő-testületi határozat – az 
önkormányzat úgy döntött, hogy az UTÜ-OKIP Kft. (2367 
Újhartyán, Cigleher u. 1/A) 2018. évi beszámolóját az elő-
terjesztés szerint elfogadja.

131/2019.(V.23.) sz. Képviselő-testületi határozat – 
az önkormányzat úgy döntött, az UTÜ-OKIP Kft. (2367 
Újhartyán, Cigleher u. 1/A) 2020. évi üzleti tervét az előter-
jesztés szerint elfogadja.

132/2019.(V.23.) sz. Képviselő-testületi határozat – az 
önkormányzat úgy döntött, hogy az UTÜ-OKIP Kft. (2367 
Újhartyán, Cigleher u. 1/A) 2019. II. félévi likviditási tervét 
az előterjesztés szerint elfogadja.

133/2019.(V.23.) sz. Képviselő-testületi határozat – úgy 
döntött, hogy az UTÜ-OKIP Kft-t (2367 Újhartyán, Cigleher 
u. 1/A) a Nonprofi t Kft-vé alakítja. Az átalakítást a 2020. 
évre tervezi és az előkészítéssel a pénzügyi szakembereket 
megbízza.

134/2019.(V.23.) sz. Képviselő-testületi határozat – az ön-
kormányzat úgy döntött, hogy az Újhartyáni Városfejlesztő 
Kft. (2367 Újhartyán, Fő u. 21.) 2018. évi beszámolóját az 
előterjesztés szerint elfogadja.

135/2019.(V.23.) sz. Képviselő-testületi határozat – úgy dön-
tött, hogy az Újhartyáni Városfejlesztő Kft. (2367 Újhartyán, 
Fő u. 21.) veszteséges működés megszüntetése kapcsán pótbe-
fi zetés kezdeményez a tulajdoni rész arányában.

136/2019.(V.23.) sz. Képviselő-testületi határozat – úgy 
döntött, hogy mint az Újhartyáni Városfejlesztő Kft. (2367 
Újhartyán, Fő u. 21.) 50 %-os tulajdonosa úgy döntött, hogy 
kezdeményezi a Kft. önkormányzat tagsági viszonyának 
megszüntetését.

137/2019.(V.23.) sz. Képviselő-testületi határozat –   úgy 
döntött, hogy az Egy csepp öröklét Közalapítvány (2367 
Újhartyán, Fő u. 21.) 2018. évi beszámolóját az előterjesztés 
szerint elfogadja.

138/2019.(V.23.) sz. Képviselő-testületi határozat – az 
önkormányzat úgy döntött, hogy az Újhartyán Közbizton-
ságáért Közalapítvány (2367 Újhartyán, Fő u. 21.) 2018. évi 
beszámolóját az előterjesztés szerint elfogadja.

139/2019.(V.23.) sz. Képviselő-testületi határozat – az 
önkormányzat úgy döntött, a Nemzetiségi Hagyományok 
Háza Kultúrközpont Egyesület (2367 Újhartyán, Újsor u. 
3.) 2018. évi beszámolóját az előterjesztés szerint elfogad-
ja.

140/2019.(V.23.) sz. Képviselő-testületi határozat – az 
önkormányzat úgy döntött, hogy az Újhartyáni Önkéntes 
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Tűzoltó Egyesület(2367 Újhartyán, Fő u. 21.) 2018. évi be-
számolóját az előterjesztés szerint elfogadja.

141/2019.(V.23.) sz. Képviselő-testületi határozat – úgy 
döntött, hogy az új településszerkezeti tervet a hozzátartozó 
tervlapokkal megismerte és Újhartyán Város településszer-
kezeti tervét az előterjesztés mellékletét képező tartalommal 
elfogadja.

142/2019.(V.23.) sz. Képviselő-testületi határozat – az 
önkormányzat úgy döntött, hogy gyermekjóléti és gyámügyi 
feladatok 2018. évi ellátásáról szóló beszámolót megismerte 
és elfogadja.                                  

143/2019.(V.23.) sz. Képviselő-testületi határozat – úgy 
döntött, hogy a Dunavölgyi Vízgazdálkodási Társulat (2370 
Dabas, Vonat u. 18.) és az önkormányzat közötti U-I, U-II 
és U-III belvízelvezető csatornák tekintetében megkötött 
üzemeltetési szerződést az önkormányzat felbontja. Az U-I, 
az U-II és az U-III belvízelvezető csatornák üzemeltetésére 
és fenntartására az önkormányzat tulajdonában lévő UTÜ-
OKIP Kft-vel (2367 Újhartyán, Cigleher u. 1/A) köt szer-
ződést.

144/2019.(V.23.) sz. Képviselő-testületi határozat – úgy 
döntött, hogy az Újhartyán Város Sportkoncepcióját 2019-
2024. időszakra az előterjesztés szerint elfogadja.

145/2019.(V.23.) sz. Képviselő-testületi határozat – úgy 
döntött, hogy az a SZIKLA TRANS Kft-vel (2367 Újhartyán, 
József a. u. 1/A) vállalkozási szerződést köt a Újhartyán fog-
orvosi rendelő előtti járda térkövezésére, melyet az önkor-
mányzat saját költségén megcsináltatott.

146/2019.(V.23.) sz. Képviselő-testületi határozat – az 
önkormányzat úgy döntött, hogy megvásárolja az Újhartyán, 
Fő u. 23. sz. alatti 237 hrsz-ú ingatlan hátsó telekrészét és az 
önkormányzat tulajdonában lévő Újhartyán, Fő u. 21. hrsz 
236 ingatlanhoz csatolja.

147/2019.(V.23.) sz. Képviselő-testületi határozat – az 
önkormányzat úgy döntött, hogy az „Éjszakai csendért” pe-
tícióra reagálva úgy döntött, hogy a Presszó üzemeltetőjé-
nek az egy évben megtartható kültéri rendezvények számát 
lekorlátozzák 2 rendezvényre (Húsvét és Búcsú idejére), to-
vábbá kéri az üzemeltetőtől a fokozott biztonsági szolgálatot 
a rendezvények idejére.

148/2019.(V.23.) sz. Képviselő-testületi határozat – az 
önkormányzat úgy döntött, a Szociális Bizottság külsős bi-
zottsági tagjának Berchi Anitát (2367 Újhartyán, Malom u.) 
választja meg.

149/2019.(V.23.) sz. Képviselő-testületi határozat – úgy 
döntött, hogy néhai Fajh Andrásnét az önkormányzat saját 
halottjának tekinti és a temetési költségeit megfi zeti.

150/2019.(V.23.) sz. Képviselő-testületi határozat – úgy 
döntött, hogy a továbbra is fenntartja a 160/2016.(VII.19.) 
számú határozatát, és kéri a Földhivatali bejegyeztetését a 
Kakucs 0112/7 hrsz-ú szennyvíztisztító telep ingatlanra az 
Újhartyán és Kakucs Önkormányzatok ½ -1/2-ed arányú tu-
lajdoni hányadát.

151/2019.(V.23.) sz. Képviselő-testületi határozat –   a 
képviselő-testület úgy döntött, hogy hogy a Rekord ’96 
Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft-vel a Megbízási szer-
ződést a könyvvizsgálói feladatok ellátására vonatkozóan 
2019. június 1-től felbontja.

  152/2019.(V.23.) sz. Képviselő-testületi határozat – az 
önkormányzat úgy döntött, hogy hogy pályázatot nyújt be az 
önkormányzati tulajdonú, fenntartású és működtetésű böl-

csődei vagy óvodai gyermekétkeztetést szolgáló főzőkony-
ha és kapcsolódó kiszolgáló létesítmény bővítésére. A pá-
lyázatírásra megbízási szerződést köt az Általános Magyar    
Önkormányzati Projektmenedzsment Kft-vel.

153/2019.(V.23.) sz. Képviselő-testületi határozat – az 
önkormányzat úgy döntött, Tóth Anikó volt pénzügyi veze-
tővel szemben keresetet indít szerződésen kívül okozott kár 
megtérítése iránt. Felhatalmazza Dr. Pacsirta István ügyvé-
det eljárásban való képviselettel.

154/2019.(V.23.) sz. Képviselő-testületi határozat – az 
önkormányzat úgy döntött,  a Faluközpont Kft-vel kötött 
bérleti szerződést az újhartyáni 659/2 hrsz-ú ingatlanon 
(2367 Újhartyán, Hősök tere 4.) található felépítményben 
elhelyezkedő, és a szerződésben részletesen körülírt  15 m2 
nagyságú működési irodahelyiség tekintetében megszünteti 
2019. június 30-val.

155/2019.(V.23.) sz. Képviselő-testületi határozat – úgy 
döntött, hogy a Lang Miklós és Telepóczki Pál részére en-
gedélyezi, hogy az Újhartyán Város Önkormányzata tulaj-
donában lévő 019/2 és 029-es számú belvízelvezető árkok 
vízelvezvezető képességének szabályozására föld és fólia 
alapú fenékküszöböket építsenek ki az árkokban a saját költ-
ségükön.

156/2019.(V.23.) sz. Képviselő-testületi határozat – úgy 
döntött, a Dabas és Környéke Vízügyi Kft.(2370 Dabas, 
Széchenyi u. 3.) mint üzemeltető részére az Újhartyán 
szennyvízhálózat vákuumgépház vezérlésének felújításához 
szükséges árajánlat szerinti 325.100 Ft +ÁFA összeg kifi ze-
tését engedélyezi.

157/2019.(V.23.) sz. Képviselő-testületi határozat –   úgy 
döntött, hogy az Újhartyán – Kakucs Szennyvíztisztító telep 
biztosítására szerződés köt a K&H Biztosító Zrt-vel.

158/2019.(V.23.) sz. Képviselő-testületi határozat – az 
önkormányzat úgy döntött, az tervezési szerződést köt az 
Uranus’ 2002 Mérnöki Iroda Kft -vel  az Újhartyán Liget 
utca útburkolat megerősítésének, korszerűsítésének tervezé-
sére, valamint az Újhartyán Gárdonyi utca költségvetésének 
aktualizálására.

159/2019.(V.23.) sz. Képviselő-testületi határozat – az 
önkormányzat úgy döntött, az Újhartyán Város Általános Is-
kolájának energetikai korszerűsítése   tárgyban kötött felté-
teles közbeszerzési eljárásban kötött Vállalkozási szerződést 
a Három Fenyő Kft-vel  elindítja.

160/2019.(V.23.) sz. Képviselő-testületi határozat – úgy 
döntött, Szécsényi 2020 keretében az épületenergetikai fel-
hívására önkormányzatok számára KEHOP-5.2.9-16-2017-
00179 kódszámmal az Újhartyáni Német Nemzetiségi Ál-
talános Iskola energetikai korszerűsítésére a beruházásra 
elnyert pályázat összeget: 116.456.000.-Ft elfogadja és a 
beruházást megvalósítja.

161/2019.(V.23.) sz. Képviselő-testületi határozat – úgy 
döntött, hogy az elrendelt és az önkormányzat részéről jóvá-
hagyott 163 millió forint hitelfelvétel fedezeteként az önkor-
mányzat felajánlja az Újhartyán Epres utca 4/B, 589/6  hrsz 
alatt épülő Bölcsőde épületét.

162/2019.(V.23.) sz. Képviselő-testületi határozat –   úgy 
döntött, hogy a tulajdonát képező Újhartyán 097/12 hrsz-ú 
ingatlanhoz az árok profi lozását valamint tereprendezést 
megrendeli a TRANS-IT 2002 Kft-től

163/2019.(V.23.) sz. Képviselő-testületi határozat – az 
önkormányzat úgy döntött, az kezdeményezi az újhartyáni 
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237, 240, 241, 371, 375/1, 386, 391, 392, 658, 657, 655, 
656, 337/1, 335/3, 339/1 és 342 hrsz-ú ingatlanokra a Föld-
hivatalnál az elővásárlási jog bejegyzését.

164/2019.(V.23.) sz. Képviselő-testületi határozat – az ön-
kormányzat úgy döntött, az a Fehér Sólyom Gyermekgyógy-
ászati Bt. (2367 Újhartyán, Fő u. 26.)  képviseletében Dr. Ko-
vács Ákos gyermekorvos által javasolt a házigyermekorvosi 
feladatok egészségügyi vállalkozás formájában történő el-
látásával kapcsolatos beterjesztett szerződés kiegészítését 
elfogadja, azzal a feltétellel, hogy plusz túlóra díj 6000 Ft/
óra.

Újhartyán esetében 4,5 óra a heti plusz óra, így heti 27.000 
Ft a túlóra díj, amelyet Újhartyán Város Önkormányzata 
megfi zet. 

2019. június 20-án:
– Az Önkormányzat úgy döntött, hogy a Bölcsőde intéz-

ményének mivel az Epres utcában van: Eperke Bölcsőde 
Újhartyán nevet adja.

– Az Önkormányzat úgy döntött, hogy a Bölcsődei intéz-
mény gondozási díjait az alábbiak szerint határozza meg:

Állandó Újhartyáni lakcímmel rendelkező gyermek ese-
tében a térítési díj: 30.000.-Ft/hó/gyermek, valamint az ét-
kezési díj: 10.000.-Ft/hó/gyermek

Nem Újhartyáni lakos esetében a térítési díj: 60.000.-Ft/
hó/gyermek, valamint az étkezési díj: 10.000.-Ft/hó/gyer-
mek

Szolgáltatást időszakosan igénybe vevő gyermekek eseté-
ben: 5.000.-Ft/nap/gyermek

Eleget téve a Gyvt.150§ (1) (3) bekezdés előírásának, ki-
vételes élethelyzetre való tekintettel egyedi szociális elbírá-
lást a képviselő-testület szociális bizottsága kérelem alapján 
gyakorolja.

– Az Önkormányzat úgy döntött, hogy új könyvvizsgálót 
alkalmaz az önkormányzatok és intézményeiknél.

– Az Önkormányzat úgy döntött, hogy indul a Kulturált 
Település Környezeti díjért.

– Az Önkormányzat elfogadta a beszámolót a belterületi 
és külterületi vízelvezető árkokról.  

– Az Önkormányzat elfogadta a 2019. III. negyedévi lik-
viditási tervét.

– Az Önkormányzat elfogadta a polgármester beszámoló-
ját a OKÖT társulás 2018. évi működéséről.

– Az Önkormányzat úgy döntött, hogy költségvetéséből 
7.387.118.-Ft önerőt biztosít az Iskola energetikai pályázat 
megvalósításához, így ebben az évben az Általános Iskola 
teljes nyílászáró cseréje, homlokzati és tornatermi  hőszige-
telése megvalósul.

Schulcz József polgármester

Új pénzügyi munkatárs a hivatalnál
Keindlné Fajt Andrea személyében új pénzügyi mun-

katárs kezdte meg a munkáját Újhartyán Város hivatalá-
ban. Sokan ismerhetik őt, hiszen a családja és ő is itt él 
közöttünk. Az általános iskola elvégzése után Budapesten 
a II. Rákóczi Ferenc Fővárosi Gyakorló Közgazdasági 
Szakközépiskolában szerzett külkereskedelmi ügyintézői 
végzettséget. Ezt követően a gyöngyösi Károly Róbert 
Főiskola gazdálkodási szakán, vámigazgatási szakirá-
nyon, jeles közgazdász diplomát vehetett át.

A diploma megszerzése után újhartyáni, majd dabasi 
könyvelőirodában dolgozott. A munkát adatrögzítőként 
kezdte, de mellette folyamatosan képezte magát. Először 
számviteli ügyintéző, majd vállalkozási mérlegképes 
könyvelő szakképesítést szerzett. 

A jelentkezése során kiemelte, a vállalkozói területen 
szerzett pénzügyi szakmai tapasztalatait szeretné kama-
toztatni a közigazgatás területén. Kihívásnak érzi a mun-
kát, amelyben fontosnak tartja a szakmaiságot, a precíz 
munkavégzést és az erkölcsi fedhetelenséget.

TA

„SÉRELMEK A PSZICHIÁTRIÁN
Ön vagy szerette sérelmet szenvedett pszichiátriai 

kezelése során?
Ne hagyja annyiban!

Tegyünk valamit, hogy másokkal ugyanez már ne 
történhessen meg!

Vegye fel velünk a kapcsolatot! 
Állampolgári Bizottság az 

Emberi Jogokért Alapítvány 
Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182.

Telefon: 06-1- 342-6355, 06-70-330-5384 
E-mail: panasz@cchr.hu 

Weboldal: www.emberijogok.hu
Minden információt bizalmasan kezelünk!” 

„PSZICHIÁTRIAI SZEREK 
VISELKEDÉSI PROBLÉMÁKRA?

Ha gyermeke „tanulási problémára” vagy 
„viselkedési rendellenesség” miatt pszichiátriai 

szereket szed, és úgy érzi, hogy a gyermek állapota 
semmit sem változott vagy rosszabbodott emiatt, 

keresse az Állampolgári Bizottság az Emberi 
Jogokért Alapítványt. 

Az alapítványtól ingyenes tájékoztató kiadvány is 
kérhető a hiperaktivitás témájában.

Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182.
Telefon: 06 (1) 342-6355, 06-70-330-5384 

E-mail: info@cchr.hu
Weboldal: www.emberijogok.hu

Minden információt bizalmasan kezelünk!”

Nyomatékosan kérjük a lakosságot, hogy 
tartsák be a hétvégi csendrendeletet kerti gépi 
munkák végzése tekintetében. Szombat déltől 
hétfő hajnalig ill ünnepnapokon fűnyírógépek, 
villanyfűrészek, szegélynyíró fűkaszák és egyéb 
zajkeltő kerti gépek használatát kérjük, szüne-
teltessék .

Legyenek tekintettel mások hétvégi nyugal-
mára. Köszönjük.
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Az árkok karbantartása 
a tulajdonos feladata

A vízelvezető árokrendszerek karbantartási munkálatait 
még idejében végre kell hajtani. Az árokrendszerben ve-
szélyforrás lehet a víz útjába kerülő bármilyen akadály, ami 
meggátolja a víz elfolyását vagy felduzzasztja azt. Ilyen ese-
tekben a környező kertekben vagy akár lakóházakban is kárt 
tehet a víz.

A belvíz- és más helyi vízkárok megelőzésének szerves 
részét képezik a hatósági ellenőrzések, amelyek során a me-
gyei katasztrófavédelmi igazgatóság polgári védelemi szak-
területe valamennyi településen megvizsgálja a belterületi 
vízelvezető rendszereket és a szemlék során tapasztalt hiá-
nyosságok megszüntetésére javító intézkedéseket fogalmaz 
meg. A hatósági munka ugyanis csak az egyik eleme a meg-
előzésnek, hiszen a tisztítást és a karbantartást a tulajdono-
soknak  kell elvégeztetniük.

A belterületi vízelvezetők hatósági visszaellenőrzésekor 
az ellenőrzést végzők általános tapasztalatai alapján a leg-
gyakoribb problémák közé tartozik az elvezetők és az át-
ereszek feliszapolódása, a hiányos esetleg tönkrement kül-
területi vízelvezető hálózat, az átereszek beszakadása vagy 
feltöltődése, valamint az elburjánzó növényzet az elvezetők 
partoldalán.

Kérem a Tisztelt Lakosságot, hogy a nyári hónapokban az 
ingatlanjaik előtti árkaik karbantartását csinálják meg, fel-
készülve az őszi esős időkre.

Göndörné Frajka Gabriella
jegyző

Új beruházások Újhartyánban
A két legjelentősebb beruházásunk jelenlegi helyzete 

szerint a megvalósulás és műszaki átvételének időpontja a 
korábbi szerződéses időpontokhoz képest módosul. A kivi-
telezés előre haladását a Városháza és a bölcsőde építésnél 
akadályozza, hogy az építőipar túlterheltsége miatt szakipari 
vállalkozók csak jelentős késedelemmel és kis kapacitással 
tudnak felvonulni és dolgozni. Ez az állapot tapasztalható az 
egyszerű családi házas építkezések esetében is. A városháza 
liftjének gyártásának csúszása, vagy a Bölcsőde födém zsalu-
zatának leszállításának késedelme is ezt mutatja. A Városhá-
zán több módosítást is kért az Önkormányzat a későbbi jobb 
kihasználhatóság érdekében. A díszterem fölötti látvány fö-
démet elhagytuk és így egy nagyobb tárgyaló helység alakít-
ható ki az emeleten, vagy például a külső tároló kialakítása is 
módosult, hogy az egyik részében a korszerű irattározásnak 
megfelelő lehetőség biztosítható legyen. A Városháza a le-
hető legmodernebb optikai adatátviteli csatlakozást, tartalék 
antennás rendszert kap és még sorolhatnánk ezeket a kivi-
telezés közbeni 
módosításokat 
amik változtat-
ják a határidőt. 
Az Önkormány-
zat szándéka, 
hogy a lehető 
leg modernebb 
és funkciójában 
hosszú ideig jól 
teljesítő épüle-
tet hozzon létre, 
ami a lakosság megelégedését szolgálja. A Városháza építé-
sével egyidőben a Hősök tere térrendezése is megkezdődik, 
valamint a meglévő csapadékvíz rendszer, parkolók és az 
elektromos hálózat, valamint a térvilágítás kiépítése is meg-
kezdődik, amik egyeztetése elengedhetetlen a Városháza 
építésével. 

A Bölcsőde építése a korábban ígért szeptemberi megnyi-
táshoz képest csúszni fog a fenti beszállítói, alvállalkozói 
miatt. A „lamloch” új arculatának kialakítása is megtörténik 
a beruházással egyidőben. Parkosítás, új játszótér, sétálóút 
kialakítása és parkolók létesítése is megtörténik. Mindkét 
létesítmény vonatkozásában úgy döntött az Önkormányzat, 
hogy nincs kampány időszak kényszer és inkább a kor és 
a jövő elvárásainak megfelelő épületek jöjjenek létre. Ha 
a komplett megfelelő műszaki megoldás és térrendezések, 
park és játszótér integrálása miatt tolódik a határidő, az ki-
sebb probléma, mintha elsietve olyan létesítmények készül-
nek, amiket idő előtt kell átalakítani és módosítani. Mind-
két létesítmény a legmodernebb energetikai normáknak és 
környezetvédelmi előírásoknak megfelel. A Bölcsőde hőszi-
vattyús fűtéssel és napelemes rendszerrel is fel lesz felsze-
relve. A várható befejezések 2019 decemberig várhatók. A 
használatbavétel pedig ezt követően.

H.A.

Parlagfű-mentesítés Újhartyánon!
A parlagfű elszaporodásának a közegészségügyi és gazda-

sági károsító hatása számottevő. A parlagfű elleni védekezés 
elsősorban az ingatlan tulajdonosának, illetve használójának 
a kötelezettsége. 

Június 1-jével lejár a parlagfű, illetve gyommentesítési 
türelmi idő, ezt követően belterületen a jegyző, külterü-
leten a növény- és talajvédelmi hatóság köteles hatósági 
eljárást indítani azokkal szemben, akik elmulasztották a 
parlagfű elleni védekezést.

Amennyiben a parlagfű elleni védekezési kötelezettségé-
nek a földhasználó nem tesz eleget, akkor közérdekű véde-
kezést kell elrendelni. Ez belterületen a jegyző, külterületen 
a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala (a nö-
vény- és talajvédelmi hatóság) feladata. 

A növényvédelmi bírság alapja a parlagfűvel fertőzött te-
rület nagysága. A bírság mértéke belterületen és külterületen 
is egyaránt 15.000.- Ft-tól 5.000.000.- Ft-ig terjed.

A védekezési kötelezettségét nem teljesítő tulajdonos/
földhasználó a bírságon túl, a vele szemben elrendelt közér-
dekű védekezéssel, elrendeléssel és végrehajtással kapcsola-
tosan felmerülő költség megtérítésére is kötelezett. A költség 
köztartozásnak minősül. A közérdekű védekezés elrendelése 
után minden esetben növényvédelmi bírság kiszabására ke-
rül sor, az élelmiszerlánc felügyeletével összefüggő bírsá-
gok kiszámításának módjáról és mértékéről szóló 194/2008.
(VII.31.) Kormányrendelet alapján.

Jegyző
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Sajtóközlemény 
 
Befejeződött Újhartyán Város külterületi útjainak felújítása 

 
2019/04/26 
 
 
 
 
 
 
 
 

Újhartyán Város Önkormányzata sikeres pályázatot nyújtott be a Vidékfejlesztési Program keretén belül 
a „Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, 
karbantartásához szükséges erő és munkagépek beszerzése” című, VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 azonosító 
számú felhívásra.  

Az önkormányzat már 2016-ban elkészítette a fejlesztésre kijelölt területekre az új, szilárd burkolat 
kiépítésének a terveit. 2017 januárjában sikerült a pályázatot beadni. A támogatási szerződést 2018. 
08. 17-én kapta meg az önkormányzat. 

Az elnyert támogatás összege:  61.248.183 Ft 
A támogatás intenzitása: 90%-os 
 
A megvalósult beruhás végén a város két új külterületi, szilárd burkolattal ellátott úttal lett gazdagabb.  
Az utak fejlesztésére vonatkozó több mint 61 millió forint összegű európai uniós és hazai költségvetési 
támogatás mellé az önkormányzat közel 24 milliós önerőt biztosított. 
 
Az érintett területek:  
I rész:  036 hrsz. út szilárd burkolat kiépítése a hernádi úttól a 028/74 hrsz. útig  

Az útépítés a 46109 j. út (6+890 kmsz) indul és a 028/74 hrsz útig tart 
 
II rész:  038/61 hrsz. út szilárd burkolat kiépítése a hernádi úttól a 038/64 hrsz. út térségéig 

Az útépítés a 46109 j. út (6+890 kmsz) indul és a 038/64 hrsz útig tart 

 

A Széchenyi 2020 program keretében megvalósult beruházásnak köszönhetően az ezen a területen 
működő vállalkozások gazdasági mutatóinak javulása érhető el.  

A projektről bővebb információt a www.ujhartyan.hu oldalon olvashatnak. 

 
 

A Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból 
és a hazai központi költségvetési előirányzatból 61,24 millió Ft összegű, vissza nem terítendő 
támogatást nyújt a „Újhartyán külterületi útjainak fejlesztése és a karbantartáshoz szükséges 
munkagép beszerzése” című projekt megvalósításához. A támogatás 90 %-os intenzitású.  
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Mit kell tudni a vállalkozásnak, ha a 
Pest Megyei Békéltető Testület
fogyasztói panaszról értesíti
1. rész – Értelmezési tudnivalók

TISZTELT ÚJHARTYÁNI KEDVES OLVASÓK!

Tisztelettel köszöntöm Önöket! Ez a cikk elsősorban 
az egyéni vállalkozóknak és a társas vállalkozások ve-
zetőinek szól, de a t. Fogyasztók is hasznosíthatják, bő-
víthetik fogyasztóvédelmi ismereteiket. Más cégnél a 
vállalkozók is fogyasztók lesznek!

A vállalkozás ügyfele a fogyasztó, aki terméket vásárol 
vagy igénybe veszi a vállalkozás szolgáltatását.

Fogyasztónak minősül a természetes személy, a civil szer-
vezet, az egyházi jogi személy, a társasház, a lakásszövetke-
zet, a mikro, kis- és középvállalkozás, amely árut vesz, ren-
del, kap, használ, igénybe vesz vagy az áruval kapcsolatos 
kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje, ha az önálló 
foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok 
érdekében árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz vagy 
az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat 
címzettje. 

A vállalkozás a felsorolt tevékenységet önálló foglalko-
zásával vagy gazdasági tevékenységével összefüggő célok 
érdekében végzi. A vállalkozás abban az esetben lehet fo-
gyasztó (végfelhasználó), ha a panasz tárgya nem függ össze 
a vállalkozási tevékenységével. A vállalkozás gyártmánya-
ihoz vásárolt anyagokkal, félkész termékekkel kapcsolatos 
jogviták vagy a vállalkozás nevére szóló előfi zetői szerző-
déssel használt mobil telefon vitás ügyeinek rendezése bí-
rósági eljárásban rendeződhet, ha a Felek nem tudnak egy-
mással megegyezni.

Gyártó a termék üzletszerű előállítója, termelője, hely-
reállítója vagy felújítója, illetve aki a terméken elhelyezett 
nevével, védjegyével vagy egyéb megkülönböztető jelzés 
alkalmazásával önmagát a termék gyártójaként tünteti fel; 
vagy importáló.

Fogyasztói jogvitának minősül a fogyasztó és a vállal-
kozás közötti adásvételi vagy szolgáltatási szerződés meg-
kötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy, valamint a 
termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelős-
ségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével 
összefüggő vitás ügy,

Belföldi a fogyasztói jogvita akkor, ha adásvételi vagy 
szolgáltatási szerződéssel kapcsolatban felmerül olyan jog-
vita, amely esetében a fogyasztó a termék vagy a szolgáltatás 
megrendelésének időpontjában Magyarországon rendelke-
zik lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel, és a vállalkozás-
nak Magyarországon székhelye, telephelye vagy fi óktelepe 
van.

A forgalmazó az a vállalkozás, amely a terméket közvetle-
nül a fogyasztó részére forgalmazza (eladja, értékesíti). Leg-
többször a kereskedő vállalkozás a forgalmazó, de ritkább 
esetben a fogyasztó a gyártóval is kapcsolatba kerülhet. A 

forgalmazás valamely termék vállal-
kozás által – értékesítés, fogyasztás 
vagy használat céljára ellenérték 
fejében vagy ingyenesen – történő 
rendelkezésre bocsátása, ideértve a 
fogyasztó számára történő felkíná-
lást is, A termék minden birtokba ve-
hető forgalomképes ingó dolog – ide 
nem értve a pénzt, az értékpapírt és a 
pénzügyi eszközt – és a dolog mód-
jára hasznosítható természeti erő,

A szolgáltatás termék, ingatlan vagy vagyoni értékű jog 
értékesítésén kívül minden  ellenszolgáltatás fejében végzett 
tevékenység, amely a megrendelő, illetve megbízó igényé-
nek kielégítésére valamely eredmény létrehozását, teljesít-
mény nyújtását vagy más magatartás tanúsítását foglalja 
magában.

A Békéltető Testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói 
jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető tes-
tület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rende-
zése céljából az egyezség létrehozását a fogyasztó és a vál-
lalkozás között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben 
döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony 
és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. 
A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére 
tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót 
terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

Nem minden fogyasztói panasz rendezhető a békéltető el-
járásban, csak a probléma megoldását kereső, együttműkö-
dő Felek között eredményes a békéltetés. Ha a Felek között 
kibékíthetetlen az ellentét, ha nincsenek tekintettel egymás 
érdekeire, ha az álláspontjukból nem engednek, ha a jogvita 
rendezéséhez bonyolult bizonyítási eljárás szükséges, jobb, 
ha a hagyományos bírósági utat választják.

„Fogyasztói Jogviták” című fogyasztóvédelmi magazin 
műsor elérhető és visszanézhető a FIX Televízió www.fi xhd.
tv hivatalos honlapján és a YouTube oldalon. Két hetenként 
új műsor látható a képernyőn páros héten, csütörtökön 21 
óra 15 perckor. A műsor ismétlésének időpontját a Műsor-
újság tartalmazza. A műsor házigazdája és műsorvezetője a 
cikk szerzője. 

Ha a t. Olvasó fogyasztói panaszt kíván benyújtani, postán 
feladott küldeményként az alábbi levelezési címre küldheti;

Pest Megyei Békéltető Testület
1364 Budapest, Pf.: 81
Honlap: www.panaszrendezes.hu
Telefon félfogadási időben: (+36- 1) 269-0703 

Dr. Csanádi Károly
a Pest Megyei 

Békéltető 
testület 
elnöke 
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Maczák-Varga Emese az épülő 
bölcsőde vezetője

Újhartyán Város Önkormányzata sikeresen pályázott 
bölcsőde építésére. Az Epres utcában megvalósuló beru-
házás még az idei esztendőben befejeződik. Az új intéz-
ményben 24 gyermek gondozását tudják majd vállalni. Az 
építéssel párhuzamosan, a törvényi előírásoknak megfele-
lően, már keresik azokat a munkatársakat, akik majd ellát-
ják az intézményben a gondozási-nevelési feladatokat.

Az új bölcsőde vezetőjét már meg is találták Maczák-
Varga Emese személyében. A jelenleg Inárcson élő és dol-
gozó, három gyermek boldog édesanyja, az ELTE Tanító 
és Óvóképző karán szerzett csecsemő –és kisgyermekne-
velő diplomát. 

Az ócsai gimnáziumi évek után Egerben kezdte meg 
főiskolai tanulmányait, ahol andragógiát, felnőttképzést 
tanult. Ahogy nyilatkozta, élvezte az ott eltöltött három 
évet, de tudta, hogy nem ez az ő útja. Máig érvényben lévő 
jelmondatát azonban itt véste magába: az ember életében a 
legfontosabb az élethosszig való tanulás.   

A tudatosan vállalt nagycsaládos életforma ébresztette 
rá arra, hogy hivatásszerűen a kisgyermekekkel szeretne 
foglalkozni. Éles váltásnak tűnhetett, de a családja min-
denben támogatta. Első lépésként ismét tanulni kezdett és 
kisgyermeknevelői szakképesítést szerzett. A bölcsődék-
ben eltöltött szakmai gyakorlatok során már érezte, hogy 
ez az a terület, ahol igazán otthon érzi magát. A gyermekek 
szeretete, az odaadás, a türelem és az empátia határozták 
meg gondozói munkáját. A harmadik gyermekük vállalá-
sával egy időben jelentkezett az ELTE kisgyermeknevelői 
alapképzési szakára is.

Munkája során fontosnak tartja, hogy színesen, élénken, 
játékosan és derűsen foglalkozzon a kicsikkel. Lényeges 
számára, hogy ne gépiesen és csupán magára kényszerített 
fegyelmezettséggel végezze a munkáját.

Vezetőpedagógiai hitvallásában a következőt írta: Hi-
szem, hogy minden ember számára meghatározó és egész 
életére kihat, ha szeretetteljes elfogadó, pozitív környezet-
ben nevelkedik gyermekkorában, melyben kulcsfontossá-
gú szerep jut a családi nevelést kiegészítő intézményes ne-
velésnek, az optimális nevelőnek is. Az optimális nevelő 
érett önismerettel, identitással, stabil emberi értékrenddel, 
professzionális szakmai tudással rendelkezik. Hiszem, 
hogy a jó vezetőnek van jövőképe, mely mindenki számá-
ra egyértelmű, rendszeresen kommunikálja ezt, ugyanúgy, 
mint az elvárásokat, a célokat és a prioritásokat. Nem csak 
az eredmény, a folyamat is érdekli. A közös győzelemben 
hisz, nem arra törekszik, hogy leigázza a partnereit.

Sok sikert kívánunk új feladatához.

TA

TÁJÉKOZTATÓ 
BÖLCSŐDEI BEÍRATÁSRÓL

A 2019/2020-as nevelési-gondozási évre 
a BÖLCSŐDEI beíratás időpontja

2019. június 25-én 8.00-16.00 óráig
2019. június 26-án 8.00-16.00 óráig

Helyszín: Gyermekvár Német Nemzetiségi Óvoda 
2367 Újhartyán Béla gödör 3.

A bölcsőde olyan szolgáltató intézmény, amely az 
alapellátás keretében alaptevékenységként napközbeni 
ellátást nyújt a gyermekek számára. 
Az 1997. évi XXXI. gyermekvédelmi törvény 
értelmében 

bölcsődei ellátás keretében a gyermek 20 hetes • 
korától 3 éves koráig vehető igénybe.

A bölcsődei felvétel során előnyben kell • 
részesíteni azt a gyermeket:

aki állandó vagy ideiglenes újhartyáni lakcímmel o 
rendelkezik

akinek szülője, vagy más törvényes képviselője o 
igazolja, hogy munkaviszonyban vagy 
munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll.

rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre o 
jogosult gyermeket

3 vagy több gyermeket nevelő családban élő o 
gyermeket

az egyedülálló szülő által nevelt gyermeketo 

védelembe vett gyermeket.o 

Kérem Önöket, hogy a beiratkozáshoz hozzák 
magukkal:

a beíratással érintett gyermeket• 

szülők és a gyermek lakcímkártyáját• 

gyermek TAJ kártyáját• 

gyermek születési anyakönyvi kivonatát• 

a szülők munkavállalási igazolását • (ha 
édesanya még nem dolgozik, akkor a munkáltató 
szándéknyilatkozatát arról, mikortól szándékozik 
alkalmazni őt)

A felvételi döntéssel kapcsolatos határozatokat a szülők 
által megadott elérhetőségek egyikén (email, posta) 
küldjük ki
További tájékoztatás, időpont foglalás a 0630/665-
4576 telefonszámon lehetséges.

Maczák-Varga Emese
bölcsődevezető
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Búcsú a Gyermekvártól
2019. május 25-én 54 nagycsoportos gyermekünktől, ki-

váló SZMK vezetőktől és kedves kolléganőnktől, Hanusch 
Istvánné Ica óvónénitől búcsúztunk, aki 42 éve dolgozik 
elhivatott szakem-
berként az óvo-
dáskorú gyerme-
kekért, szüleikért, 
Újhartyánért. 

H a n u s c h 
Istvánné Ica 
óvónéni az 
Ú j h a r t y á n i 
Napköziotthonos 
Óvodában 1980. 
szeptemberében 
kezdett dolgozni először óvónőként, majd 1992-ben 10 éven 
át óvodavezetői munkakörben. A szakmai életútján mindvé-
gig egyenletesen magas szintű szakmai tudása a szorgalmá-
nak és folyamatos önképzésének következménye.  Ica óvó 
néni pedagógiai munkáját mindig nagyfokú humanitás, em-
pátia, lelkiismeretesség, tapintatosság jellemezte, mély tisz-
telettel, alázattal és őszinte érdeklődéssel fordul a gyerme-
kek, szülők és kollégák irányába. Pedagógiai munkája során 
olyan módszertani kultúrát képviselt, mellyel differenciál-
tan szolgálja mind a gyermekek fejlődését, mind a kollégák 
szakmai személyiségének kiteljesedését.

Az intézményvezető búcsúztatója után városunk vezetői, 
Schulcz József polgármester és Göndörné Frajka Gabriella 
jegyző is köszöntötték ez alkalomból. 

R.I.

,,Tégy meg minden jót, ami tőled telik,
Amilyen eszközzel csak tudod,

Amilyen módon csak tudod,
Ahol csak tudod,

Akivel csak tudod,
Ameddig csak tudod.”

Ezek a sorok tükrözik azt az elkötelezett magatar-
tást, amilyennek mi Puskásné Kökényesi Gabriellát és 
Rutterschmidt Tündét megismertük. Az elmúlt 3 nevelési 
évben lelkesen, elhivatottan együtt irányították a Gyer-
mekvár óvoda Szülői Közösségét. Fáradhatatlan, derűs 
emberként ismerhettük meg őket, akik a felmerülő probléma 
esetén mindig a megoldást, a lehetőségeket is megkeresték… 
Köszönettel tartozunk, mert gyakran a privát életüket háttér-
be állítva tevékenykedtek az újhartyáni óvodásokért képvi-

selve és összefogva 
az aktuális szülői kö-
zösséget. A búcsúzás 
idején szívünkben 
hálával és szeretettel 
köszönhettük meg a 
közösségért végzett 
munkájukat. 

R.I.

I. Gyermekvár Jótékonysá-
gi teljesítménytúra

Néhány szülő felkeresett azzal az ötlettel, hogy az 
Újhartyáni Gyermekvár Alapítvány javára egy jótékonysági 
teljesítménytúrát szerveznének. Nagyon megörültem ennek 
a remek újszerű ötletnek, mert 
ez a program sok családnak 
adhat új élmény-lehetőséget 
itt a mi kisvárosunkban és 
a környékén. Annak ellené-
re, hogy az időjárás nem a 
legideálisabb arcát mutatta 
azokban a napokban, április 
27-én szombaton, mégis 140 
ember döntött úgy, hogy a 3 
különböző táv valamelyikén 
sétál babakocsival, túrázik 
fut, vagy bringázik. Nemcsak 
újhartyáni és környékbeli 
résztvevők voltak, érkeztek 
Budapestről, Velencéről és 
Szentendréről is. A Gyer-
mekvár előtti parkolóban re-
gisztráltak, térképet, matri-
cát, útravalót kaptak, majd 8 
és18 óra közötti időtartamon 
belül teljesítették a ,,babako-
csi-kört”, a ,,kis bohóc kört” 
vagy a 21 km-es nagy távot. 
A frissítő állomásokon csoki-
val vízzel lehetett energiához 
jutni, de a szervezőknek kö-
szönhetően nagyon érdekes 
információkat is szerezhet-
tünk az adott helyről, mely-
hez megoldandó feladatokat 
is kaptunk. A célban a helyes 
megoldás felmutatásával le-
hetett igazolni, hogy a túra 
minden állomását végig lá-
togatta a résztvevő. Fagyi 
kupon járt ajándékba, amit a 
Presszóban lehetett beváltani.
Hálásan köszönjük a Tokai családnak, a Hölle családnak, 
Dormány családnak, Závodka családnak a professzionáis 
tervezés-szervezèst, a lebonyolítást! Nagy öröm számunk-
ra, hogy a túrán való rèszvètellel, a túra lebonyolításával, 
vagy felajánlásokkal támogatták az Alapítványt. A bevétel 
252.000 Ft lett, melyet a nyár során udvari játékvásárlásra 
szánunk. 

Akik sokat segítettek a sikeres megvalósulásban:
Brabi-Csoki, Dabas Rádió, Fajth Benő, Fajt-Savi, 

Hermann Szikvíz, Kári-ker, Kockamalac, Manna Ice, 
Mizse Pékség, Naprakész ABC, Teor, Újhartyán Város 
Önkormányzata
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Határtalan barátságok 

Újhartyán - Nagybacon
A „Határtalanul” program keretein belül az a lehetősé-

günk adódott, hogy hat napra elutazhattunk Erdélybe. Bejár-
tuk Barót környékét, Erdővidéket, a Sóvidéket, megismer-
tük a vidéki és nagyvárosi életet is. Az utazásunk egyik fő 
célja az volt, hogy határainkon túl is barátokat szerezzünk, 
egy erdélyi iskola szintén hetedik osztályos diákjaival is-
merkedjünk. 

A második napon ezért 
mentünk Nagybaconba, 
a Konsza Samu Általá-
nos Iskolába, ahol meg-
ismerhettük az ottani, 
velünk egykorú diáko-
kat. Nagyon nagy szere-
tettel fogadott minket az 
igazgató úr és aligazgató 
asszony, valamint a gye-
rekek. Előadások kere-
tein belül bemutattuk a 
diákságnak Újhartyánt, 
iskolánkat, évfolyamun-
kat, ők pedig saját isko-
lájukat és programjaikat. 
A bemutatkozás után 
szabadprogramot kap-

tunk, mialatt összebarátkozhattunk a gyerekekkel. Nagyon 
közvetlenek voltak, ezért a kezdeti megilletődöttség után 
könnyedén feloldódtunk. Később körbevezettek bennünket 
az iskolájukban, majd egy játék közben összehasonlítottuk 
a székely szavakat az általunk használtakkal. Legközelebb 
csütörtökön találkoztunk újra, ám ez egyben a búcsúest is 
volt. Velük együtt meghallgattunk egy előadást a nagyba-
coni református templomban, majd visszasétáltunk az isko-
lába, ahol a fi úk fociztak, mi lányok pedig a lelátón ülve 
beszélgettünk. Este még táncoltunk egy kicsit, de sajnos ha-
mar elérkezett az idő, amikor el kellet búcsúznunk. Átadtuk 
ajándékainkat új barátainknak és az utolsó ölelések után fel-
szálltunk a buszra. Ahogy távolodtunk, visszanézve láttuk, 
ahogyan telefonjaik fényével integettek nekünk.

Köszönjük kísérő tanárainknak, Adrien néninek, Hajni 
néninek, Anita néninek, Kitti néninek, hogy vigyáztak ránk 
az egy hét alatt. Külön köszönet Kitti néninek a rengeteg 
szervezőmunkáért, nélküle ez a kirándulás nem jöhetett 
volna létre. Felejthetetlen élmény volt, reméljük, hogy újra 
találkozhatunk még a jövőben új barátainkkal. Nagyon kö-
szönjük a vendéglátást és azt a sok szeretetet, amit kaptunk 
ottlétünk alatt. Bár időközben hazaértünk, de szívünkben 
örökké érezni fogjuk, hogy távolról is összetartozunk! 

Szeretettel és mosollyal gondolunk az együtt töltött időre: 
az Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola 7. évfo-
lyamos diákjai

Tóth Petra, Szelepcsényi Míra Szófi a
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Ismét az országos döntőben
Az Újhartyáni 

Német Nemzetiségi 
Általános Iskola éle-
tében először fordult 
elő, hogy három tanu-
ló jutott el az országos 
német nemzetiségi 
vers- és prózamondó 
versenyre.

A gyerekek már 
négy megmérette-
tésen helyt álltak. A 
helyi forduló után 
Vecsésen a regioná-
lis, Dunabogdányban 
a megyei versenyen 
sikeres szereplésük 
után eljutottak a Bu-
dapesti Német Nemzetiségi Gimnáziumba, amely az orszá-
gos döntő helyszíne volt.

Büszkék vagyunk Pintér Sára Boglárka 4. osztályos és 
Kohout Larissia, Kohout Lucy 6. osztályos tanulóinkra.

Felkészítő tanáraik Cserna Veronika és Ruttersmid Kata-
lin.

Ügyesek voltatok lányok!
Iskolavezetés

Tchoukballosaink sikerei
Tchoukballosaink ebben az évben is eredményekben gaz-

dag ,  termékeny időszakot tudhatnak maguk mögött. Na-
gyon keményen dolgoztunk egész évben és ennek eredmé-
nyét is látjuk.

Szeptembertől zajlott a magyar bajnokság, ahol több for-
dulóban mérhettük össze tudásunkat az ország különböző 
részeiről érkező diákokkal. Maximum 15 évesekből álló  
csapatunk kemény küzdelmekben az összesítésben 3. helye-
zést ért el. Újonc vegyes csapatunk 1. helyezett lett, de ők 
nem szerepeltek még a hivatalos bajnokságban, viszont az 

eredményeik alapján ígéretes jövő àll előttük. Célunk a jövő 
évben az ezüst és arany érmek megszerzése és ennek érdeké-
ben mindent bele fogunk adni az edzéseken. Decemberben 
barátságos találkozón vettek részt néhányan, az M15-ös csa-
patunkból Budapesten, ahol Csehország csapatával fejlesz-
tettük játék tudásunkat. Helyünk volt a világbajnokságon, 
mivel az Európa – bajnokságon ezüstérmet szereztünk M15 
lány és M12 fi ú kategóriában, de sajnos anyagi okokból nem 
tudunk kiutazni az ázsiai játékokra. Gyógyírként az angli-
ai csapatok meghívtak Burry St. Edmundsba, hogy velünk 
együtt készüljenek a világbajnokságra. Nagyon örültünk a 
meghívásnak, így május végén Londonba utaztunk, ahol 
több angol klub válogatott játékosaival edzettünk együtt. 
Nagy élmény volt számunkra a velük töltött 3 nap, rengete-
get tanultunk tőlük. Családoknál voltunk elhelyezve, ennek 
külön örültünk, hiszen tudtuk gyakorolni a nyelvet is és ez-

által új barátokat találtunk. Utolsó 
napunkat egy londoni városnézés-
sel töltöttük, ami nagyon külön-
leges és szép élményünk maradt. 
Minden játékosunk maximális 
erő bedobással tesz a sikereinkért, 
igazi csapattá és kis családdá ko-
vácsolódtunk, ami nagyon jó érzés 
számunkra. 

Végül, de nem utolsó sorban 
szeretnénk megköszönni a renge-
teg felejthetetlen élményt Konczig Kitti néninek, hiszen ha 
ő nincs, mi soha nem kaptunk volna ilyen lehetőségeket. Re-
méljük, a következő évben még többen csatlakoznak csapa-
tunkhoz, hiszen jövő nyáron ismét Európa – bajnokság, ahol 
célunk az arany érem!

Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola  és 
Újhartyán VSE Tchoukball csapata
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HARTYÁNFESZT ELŐZETES
 2019. szeptember 7. szombat

MEGNYITÓ Zenés felvonulás

14 – 15 Óvoda, iskola, 
 helyi tánccsoportok Újhartyán

15 – 16 Vendégtelepülés - Borovenka 
 Dabas-Sári szlovák tánccsoport
 Cziffra Gy. Alapfokú Műv. Iskola 
 tánccsoportja 

16 – 17  Inárcsi nyugdíjas énekkar
 
17 – 18 Brass Time koncert

20:00    Vad Fruttik koncert

22:00  Utcabál - Presso Band

Kiállítások:
Nemzetiségi Festőműhely – Könyvtár Pinceklub

Egész napos programok:
Kézműves foglalkozások
Gyermekprogramok

Népismereti tábor előzetes
Lovas Park látogatás 

(lovaskocsikázás, fürdőzés, 
vizibiciklizés...)

Újlaki Major Sajtműhely látogatás
Sütés-főzés

Kézműves foglalkozások
Batikolás

Filmvetítés, társasjátékok, Fitness 
Park és fagyizás, vetélkedők

Mesetábor előzetes
Minden napra egy mese

Mesés játékok, mesenézés, elemzés
Kézműves foglalkozások

Könyvtár látogatás
Filmvetítés, társasjátékok, Fitness 

Park és fagyizás, vetélkedők

Szeretettel várunk minden érdeklődőt!

Őszi kulturális
programtervezet

2019.09.07. Hartyánfeszt
2019.10.01. Idősek napja 

- Zalatnay Sarolta
2019.10.11. Újhartyáni Színházi esték

„Szerelmes komédiások 
avagy Miss Arizóna”

Gyerekszínház - Faluközpont
MOZI - Faluközpont

Őszi irodalmi és történelmi esték
/ Bemutatkoznak helyi amatőr írók 
dr. Szikszay Péter - Surman Viktor 

- Pinceklub
Bagoly őszi tábor - Bagolyfészek

Zenés est - Faluközpont
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Elkészült az egykori újhartyáni német dialektus nyelvészeti kutatása
Prof. Wild Katalin a Pécsi Tudományegyetem 

legmagasabb “professor emerita” tudományos 
besorolású oktatójának jóvoltából most már -a legtöbb 
magyarországi német településhez hasonlóan- mi is 
tudjuk milyen nyelvjárás is volt pontosan a hartyáni 
„sváb”. 

A következőkben Wild Tanárnő négyoldalas 
elemzésének rövidített verzióját olvashatják.

„Újhartyában egy igen összetett keveréknyelvjárást 
beszéltek hajdanán, amelyben a domináns középbajor elemek 
mellett találunk sváb és frank nyelvészeti sajátosságokat is.

Ennek legfőbb oka a település betelepítési történetében 
keresendő, másrészt kimutatható az Újhartyánhoz viszonylag 
közel fekvő középbajor nyelvjárású települések befolyása 
is.

Újhartyán úgynevezett „leánytelepülésnek” tekinthető, 
hiszen lakosai a betelepítés korában más környező 
településekről érkeztek. Scheiling Péter nyomán a német 
telepesek többsége Soroksárról, Dunaharasztiból és 
Taksonyból érkezett. Mint ismeretes a Németországból 
közvetlenül érkező telepesek az említett településeken 
éltek, Újhartyánt elsősorban a második generáció képviselői 
telepítették be 1764-től Gróf Grassalkovich Antal 
hirdetményének hatására.

Az újhartyáni németek őseinek többsége Németországon 
belül a mai Donau-Ries és Dillingen an der Donau járásokból 
származik. Ezek a járások Bajorország svábok által lakott 
részén találhatók, ahol három nyelvjárási terület: a bajor a 
sváb és a frank találkozik. Az újhartyáni nyelvjárás jellegzetes 
jegyeit az ottani nyelvjárásokban is megtalálhatjuk.

Claus Jürgen Hutterer (1991: 261) magyarországi német 
nyelvész kutatásai szerint is az említett három településen a 

bajor nyelvi jegyek mellett sváb nyelvhatás is érzékelhető, 
ugyanakkor Hutterer frank elemeket nem említ. 

Ugyanakkor Újhartyánra nem csak ezekről a településekről 
érkeztek telepesek, hanem például Szigetszentmártonból 
és környékéről. Mivel ezeken a településeken középbajor 
nyelvjárásokat beszélnek, bizonyára ez is hozzájárult a bajor 
dominanciához Újhartyánon.

Továbbá az újhartyániak ősei nemcsak az említett 
bajorországi Svábföldről érkeztek, hanem a német 
nyelvterület más részeiről, például Közép-Bajorországból, 
illetve Baden-Württembergből. Ezek az információk az 
újhartyáni nyelvjárás sokszínűségének tényét tovább 
erősítik.

A Magyarországi Német Nyelvi Atlaszhoz tartozó 
kérdőívet Újhartyánban 1962-ben Végh Anna töltette ki 
idősebb lakosok közreműködésével. Ez alapján, a kérdőív 
alapján foglalom össze az újhartyáni német nyelvjárás főbb 
bajor, sváb és frank elemeit.

Azt hogy az újhartyáni német nyelvjárás egyértelműen a 
felnémet (tehát dél-németországi) dialektusok közé tartozik 
azt egyértelműen a p mássalhangzó eltolódása jelzi pf-é: 
Opfel ’Apfel’ (=alma), Pfl uch „Pfl ug” (=eke).

1, A bajor nyelvjárások alábbi elsődleges jegyeit 
tartalmazza többek között az újhartyáni dialektus:

Az • u átalakulása ua-vá: Pluat ’Blut’ (=vér), Muada 
„Mutter” (=anya), Bua „Bube” (=fi ú). 
Az • a átalakulása o-vá: Spotz „Spatz” (=veréb),  jogn 
„jagen” (=vadászni).
Az • enk, eng formák használata „euch” (=titeket), 
„euer” (=tiétek) helyett: I keh zu enk. „Ich gehe zu 
euch.” (=Hozzátok megyek.) I sikt engr Haus. „Ich 
sehe euer Haus.” (=Látom a házatokat.).
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hiszen Wild Tanárnő kutatásának köszönhetően közel 600 
hartyáni „bajor-sváb-frank” szó került ismét napvilágra 
az ELTE könyvtárából. A teljes kutatás, valamint az előbb 
említett szólista megtekinthető az Újhartyáni Könyvtárban.

Surman-Majeczki Martin

Tehát, kik is voltak 1962-ben Végh Anna Ócsán élő, 
akkori egyetemista lány riportalanyai? Kleineisel Jakab és 
felesége: Kaldenecker Rozina 
(Újhartyán, Fő u.23.), illetve 
Hümpfner Jani bácsi. Nem 
mindennapi élmény: több 
mint ötven év után valaki a 
nagyszülei, dédszülei hangját 
hallhatja magnókazettán, 
ráadásul a sváb anyanyelvén 
szólva.

Gyerekkoromban vasárnap 
délután, ha a templomba 
menő nagymamák mögött 
sétáltunk, hallhattuk a sváb 
szót, hallhattuk otthon a 
házban is. Mára a hartyáni 
sváb nyelv kihalt. Mégis, 
ha kezünkbe vesszük ezt a 
hatszáz szavas gyűjteményt, 
nosztalgiából újratanulhatjuk 
őseink nyelvét.

Hogy pörölt a sváb asszony az urával Hartyánon, ha az 
nem fogadott szót?

„Tu, tu, tu piszt a krosze oksz!!! Du bist ein großer 
Ochse!!! Te vagy egy nagy ökör…”

Lauter Antal

Az • -l kicsinyítő képző gyakori használata: 
Madl „Mädchen” (=lány), Waiperl „Weinbeere” 
(=szőlőszem).

2, További ismertetőjegyek, amelyek nemcsak a bajorra 
jellemzőek vagy a bajorra egyáltalán nem jellemzőek:

Az • ei átalakulása a-vá: tswa „zwei” (=kettő), praad 
„breit” (=széles) – frank jelenség.
A • b átalakulása w-vé: Kiwel „Giebel” (=homlokzat), 
Gowl „Gabel” (=villa) – frank jelenség.
A • t átalalkulás d-vé: eldr „älter” (=idősebb) – frank 
jelenség.
Az • i használata „ich” helyett i han, i hob „ich habe” 
(=van valamim) – sváb és bajor jelenség
Schwigri•  „Schwieger”, Schwiegermutter” (=anyós) 
– csak kisebb sváb és frank reliktumterületeken 
használatos.
Sire•  „Söhnerin”, „Schwiegertochter” (=meny) – 
csak egy kisebb sváb reliktumterületen használatos.
Az anyagban sok főnévi igenév és befejezett • 
melléknévi igenév végződik –n-re: melkn „melken” 
(=fejni), kholfn „geholfen” (=segített).
(…)• 

3) További szavak, mondatok az újhartyáni német 
dialektusból nyelvészeti besorolásukkal együtt:

Kod „Patin” (=keresztanya) (sváb, frank)
Pruader „Bruder” (=fi útestvér) (bajor)
Fisole „Bohnen” (=bab) (bajor)
Ross „Pferd” (=ló) (bajor)
Schwamml „Schwamm” „Pilz” (=gomba) (frank, az–l 
kicsinyítő képző bajor) 
Mili „Milch” (=tej) (bajor)
Laamloch „Lehmgrube” (=agyaggödör) (frank)
Krumbirn „Kartoffel” (=burgonya) (frank, bajor)
Waatz „Weizen” (=búza) (frank, bajor)
I pin kumma. „Ich bin gekommen.” (=Megjöttem.) (bajor)
aar „Ei” (=tojás) (bajor)
Paam „Baum” (=fa) (frank, bajor)
Si hot pochn. „Sie hat gebacken.” (=Sütött.), hot (frank), 
pochn (bajor)
teis „das” (=a, az) (bajor)
Nepel „Nebel” (=köd) (sváb)
(…)”

Szerencsére a felsorolás még sokáig folytatódhatna, 
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VÁROSNAP 2019
Ismét eltelt egy év, és újra megtelt a tér nyüzsgő gyere-

kekkel, árnyékban ücsörgő, zenét hallgatni vágyó közönség-
gel és persze a koncertre és táncra szomjazó fi atalokkal.

Az idő nekünk kedvezett, így minden játék, koncert élve-
zetes volt.

Miniparkunk újdonság volt, amit azt hiszem maximálisan 
kihasználtak a gyerkőcök. A homokozó és mezítlábas park 
pillanatok alatt megtelt, ugyanúgy mint az arcfestő, a henna 
és a csillámtetkó standja is.

Minden korosztálynak jutott az ”ugrabugrálásából” az 
ugrálóvár, eurobungee és a nagy sikert arató söprögető szi-
mulátor felállításával.

Mindeközben jégkásával és coctailallal hűsíthették magu-
kat a látogatók.

Időközben elkészült a fi nom ebéd is, amiért ismét köszö-
net ,,Streifi  bandájának” és a felszolgáló hölgyeknek is.

Délután Solymos Tóni dalaira nosztalgiázhattunk, mint 
pld. a ,”Kislány vigyázz” , az” Ó egy kis csók”, és még sok 
más ismert dalon át.

Ezt követően kicsit keményebb zenei stílussal a dabasi 
Waiting for Violett zenekar mutatkozott be a színpadon.

Meglepetés volt ahogyan a tömegből előkerülő hangok a 
téren egészet alkotva előadták a Queen slágerét, azt hiszem 
a fl ashmob feeling érezhető volt. Ők voltak a Paris Musical 
Műhely, és lehet, hogy nem is utoljára láttuk őket itt.

Hatalmas tömeg fogadta a Hooligans zenekar élő koncert-
jét, szemmel láthatóan ők semmit sem változtak az elmúlt 23 
év alatt. A zene, a fények és végül ,,Csipa„ közönségre mért 
konfetti ágyú lövése szédületes volt.

Miközben a Hooligans zenekar tagjai hűsítették magukat, 
és fotózkodtak, a másik sátorban már javában készülődött az 
est másik igen népszerű zenekara, a Punnany Massif. A leg-
apróbb közönségtől az idősebbig, mindenki együtt énekelte 
slágereit , amivel igazi fesztivál hangulatot teremtettek.

Besötétedett, a fények kialudtak….és megérkeztek a ro-
botok, akik a közönség minden tagját elvarázsolták modern 
LED öltözetükkel és zsonglőr mutatványaival.

És aki még nem fáradt el nap végére, az hajnalig rophatta 
a táncot a bálban, ahol  a talpalávalót  az RBT tánczenekar 
szolgáltatta.

A visszajelzések alapján az idén is ,,hoztuk a színvonalat” 
mind a programokkal, mind a fellépőkkel, kiszolgálással.

Köszönet mindenkinek, aki részt vett az előkészületek-
ben, munkákban, és köszönet a közönségnek hogy ennyien 
eljöttek! 

Surman-Lang Helga  
/ Fotók : Hornyákné Teréz és Surman L. Helga /

2019. július 17 17 17
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VÁROSNAP 2019
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III. Minifoci Kupa
Az idei újhartyáni városnapi programok délelõtti in-

dító programja az elõzõ évekhez hasonlóan - és már 
hagyományszerûen - a sportról és a labdarúgásról szólt. Az 
Újhartyán VSE saját szervezésû rendezvénye nagy sikernek 
örvend, így a meghívott klubok (Cegléd VSE, Ócsa SE, Her-
nád SE), több csapattal is képviselték egyesületüket. Ismét 
nézõszám és résztvevõi rekord született, hiszen a tavalyi 
150-200 fõ a mostani rendezvényünk közel elérte a 350 fõt.

A rendezvényt a délelõtti órákban Schulcz József polgár-
mester Úr nyitotta meg ünnepélyesen, majd a csapatok ösz-
szesorsolásával elkezdõdtek az „összecsapások”. A szülõk 
birtokba vették a lelátót és az egész rendezvény alatt egy 
táborként buzdították a csapataikat, gyermekeiket. Termé-
szetesen minden csapat sportszerûen és a másik testi épségé-
re ügyelve játszotta le mérkõzéseit és kialakultak a dobogós 
helyezések. 

Az idei minifoci kupánkat egy picit tartalmasabbra és 
színesebbre sikeredett, hiszen a mérkõzések után, egy 20 
perces, nagyon látványos táncbemutató is helyet kapott a 
programban a „VSN Hip Hop” csapatának köszönhetõen. A 
fi atal lányok és fi úkból álló táncosok között több újhartyáni 
gyermek is képviseltette magát. Az ünnepélyes kupa és 
éremosztó után, minden meghívott csapatot és saját csapata-
ink gyermekeit, szüleit is vendégül láttuk egy fi nom ebédre, 
majd következett a megszokott sporttombolázás, melynek 
már tavaly is hatalmas sikere volt. A versengést és küzdel-
mek helyét átvette a szakmázás és beszélgetés edzõk, szülõk 
és a stábtagok között. Jó érzés volt a sok elégedett és nagyon 
pozitív visszajelzés a meghívott csapatok és edzõik részérõl, 
illetve elismerõ szavaik, hogy egy tartalmas és magas szín-
vonalú sportrendezvény házigazdái voltunk, melynek hírét 
bizony tovább viszik a szélrózsa minden irányába, illetve 
vissza szeretnének jönni jövõre is! Sok szeretettel várjuk 
Õket, illetve köszönjük a részvételüket!

Hatalmas élmény és jó érzés egy ilyen sikeres rendezvény 
szervezõjeként megélni, hogy a helyi sportélet és ebben az 

esetben a labda-
rúgás ilyen nagy 
tömegeket mozgat 
meg, illetve kis vá-
rosi egyesületként 
egyre nagyobb után-
pótlás bázissal ren-
delkezünk és benne 
vagyunk az MLSZ 
vé rke r ingésébe , 
aktívan részt ve-
hetünk a minõségi 
utánpótlás neve-
lésben. Dolgozunk 
tovább és van még 
sok tennivalónk, de 
úgy gondolom/gon-
doljuk, hogy a helyi 
sportélet jó úton jár 
és már vannak kö-
zös sikereink me-
lyekre méltán büsz-
kék lehetünk.

Végül, de nem utolsó sorban ki kell emelnem, hogy az 
idei rendezvény színvonalát tovább emelték azon helyi vál-
lalkozók és támogatók is, akik tombola ajándékokkal, fel-
ajánlásokkal, aktív részvételükkel hozzájárultak a rendez-
vény sikeres lebonyolításához. Köszönöm kollégáimnak, 
edzõinknek és segítõ szülõknek, a szervezésben való rész-
vételt, illetve a profi  lebonyolítást és közremûködést!

Köszönjük az alábbi támogatóinknak: Podiart Kft. | 
Sziliburger | Három-Fenyõ Kft. | Újhartyáni Presszó | Burka 
János és családja .

Puskás Attila Barna
városi sportmenedzser
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Megnyílt a DorEsz Panzió
Áprilisban ünnepélyes kertek kö-

zött megnyílt Újhartyán első wellness 
panziója. Ennek apropójából beszél-
gettünk a tulajdonossal Fail Mihályné 
Mártival.

- Wellness Újhartyánon. Szó-
val már utaznunk sem kell, ha egy 
ottalvós wellness -kényeztetésre vá-
gyunk?

- Igen, eljutottunk idáig. Mertünk 
nagyot álmodni, és ez az álom most va-
lóra vált.

- Azt mondod, eljutottatok idáig. 
No, de honnan is indult a vállalko-
zás?

- 20 éve, 1999-ben nyitottam meg 
a Pipacs utcában lévő családi házunk-
ban a kozmetikai, szépségápolási stú-
diót. Egy évre rá a férjem is becsatla-
kozott a vállalkozásba, és megkezdte 
a működését a konditerem is. Közös 
célokkal indultunk és a sikerélmények 
inspiráltak újabb és újabb fejlesztésre, 
hol Misi, hol az én fejemből pattant ki 
egy-egy szikrányi gondolat, amit aztán 
szinte minden esetben cselekvés kö-
vetett.  Így jött létre 2004-ben a kettő 
squash pálya, 2007-ben a három sávos 
bowlingpálya az étteremmel, 2012-ben 
a beltéri élménymedence fi nn szauná-
val, infraszaunával, gőzkabinnal, relax 
szobával, majd az elegáns étterem, 
2015-ben a kültéri medence készült el, 
végezetül idén a panzió került átadás-
ra.

- Azt mondod “végezetül”, de va-
lahogyan az az érzésem, hogy ez még 
nem a vége.

- Valóban nem. A DorEsz jelenleg 
panzió besorolású, de tervben van, a 
szálláshely hotellá minősítése.

-  Mitől függ, hogy panzió vagy 
szálloda? Ezek a csillagok, amikkel 
hirdetik magukat a szálláshelyek?

- Igen is, meg nem is. Pontosan meg 
vannak határozva azok a szolgáltatá-
sok, amelyeket teljesíteni kell a kívánt 
kategóriához, mint például a szobák 
száma. A DorEsz jelenleg 8 szobával 
üzemel, a hotel besoroláshoz minimum 
11 szoba kell. Viszont a panzió osztá-
lyába tartozó szálláshelyek is kapnak 
minősítést, ami a szolgáltatások minő-
ségét jelzi, mely a mi esetünkben négy 
csillagnak felel meg. Szóval, ha hotellá 
akarunk előrelépni, növelni kell a szo-
báink számát, és egyéb más szolgálta-
tással is ki kell egészítenünk a kínála-
tunkat.  A terveink szerint összesen 22 
szobára bővítünk, de létrehozunk még 
egy konferenciateremet, és lesz kültéri 
melegvizes medence is.

- Tehát van még mit tenni… Hogy 
látjátok, a belefektetett energia, pénz 
meghozza a várt eredményeket?

- Az eddigi tapasztalatokból kiin-
dulva abszolút bizakodók vagyunk. 
A megnyitó óta eltelt cirka három hó-
napban szinte folyamatosan teltházzal 
üzemelünk, ami kicsit meglepett min-
ket is. 

- Szerinted mi az oka, a mondhat-
ni azonnali sikernek?

- Mindenekelőtt azt kell mondanom, 
hogy Újhartyán jó helyen van ebből a 
szempontból is. Másodsorban, vagy in-

kább emellett a város szépsége, a kör-
nyezet és a kiszolgálás minősége is az 
erényeinket erősíti. 

- Kíváncsi lennék, hogy leginkább 
honnan érkeznek a szállóvendégei-
tek.

- Elmondom én szívesen: van hazai, 
és külföldi, átutazóban erre járó vendé-
günk, van az ipari parkban, magasabb 
beosztásban dolgozó állandó vendé-
günk, de jöttek vendégek  Gyuláról is, 
akik kifejezetten a kikapcsolódás miatt 
választották a panziónkat. 

- Gyuláról? Végül is, azt mondják 
valaki a legjobbat is unja.

- Hát igen. Az országos szállás-ke-
reső oldalakon elérhetőek vagyunk, 
könnyen meg lehet találni a DorEsz-t.

- Gondolom nehéz volt eljutnotok 
idáig. 

- Mint mondtam, az elejétől fogva 
közös volt a cél, Misi és én is erre szen-
teltük az életünket, és természetesen 
sokszor ehhez a szerencse is társult. 
Olykor bizony sok bátorság kellett egy-
egy új tevékenységbe kezdeni. Eleinte 
nem volt alkalmazottunk, próbáltunk 
mi magunk megoldani mindent, ma 
már 13-14 állandó alkalmazottunk van, 
és a család minden tagja részt vesz a 
működtetésben. 

Így visszatekintve azt mondhatom, 
hogy – bár voltak akadályok, melyeket 
igyekeztünk megoldani- összességében 
minden gördülékenyen haladt, mire el-
jutottunk idáig.

Surman Viktor / fotók : drszix /
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Vannak pillanatok, amikor valamilyen megmagyarázha-
tatlan módon összeállnak azok a csillagok, amik az ember 
lelkében megnyitnak valamiféle kapukat, amin keresztül 
szabad utat engedünk a  bennünk rejtőző gyermeki rácsodál-
kozásnak, a vidámságnak, a felindultságnak. Ilyen pillanatok 
minden ember életében előfordulnak - szerencsés esetben jó 
párszor - de ezeket a pillanatok makacsok, és bármennyire is 
szeretnénk mesterségesen megismételni, újra átélni, egysze-
rűen nem jön össze. 

Lehet, hogy a fent említett csillagok, de az is lehet, hogy 
a szervezők előrelátása miatt, de május elseje előestéjén 
összeállt az a bizonyos pillanat. Az Újhartyáni Irodalmi és 
Helytörténeti Társaskör már sokadjára bizonyította az el-
kötelezettségét a minőségi kulturális élményszerzés iránt. 
Ennek újabb tanúbizonyságát szolgáltatta az ominózus este, 
aminek létrejöttén a városi közművelődés szervezői bábás-
kodtak, de az igazi ízét egyértelműen a közreműködők te-
hetsége szolgáltatta.

A két rendező és konferanszié; Tölli Andrea és Majer 
György élményszámba menő előadásmódján túl,  a búgó 
hangú díva, Balázs-Jánosik Ágnes, valamint Rizmajer Ildi-
kó beleéléseivel, Lauter Antal, Tóth Antal, Kaldenecker At-
tila profi zmusával,  Majer Milán, no, meg dr. Szikszay Péter 
üdítő jelenségével fűszerezett két felvonás tényleg maradan-
dó élményt nyújtott a Faluközpont teltházas közönségének. 

Az est tökéletesen visszaadta a monarchia utolsó évtize-
deiben divatba jött - a hol komoly mondanivalójú, igényes 
költői fogalmazással,  hol könnyed zenére, tréfás refrénnel 
bíró érzelmes, humoros, vagy sikamlós szöveggel spekulá-
ló - agyba tapadó kuplék, sanzonok élményét és a kávéhá-
zi hangulatot. ,A  “Tanulj meg fi acskám komédiázni!”, “ A 
muzsikusnak dalból van a lelke” vagy éppen a“Stux, maga 
vérbeli párizsi lett” című dalok közben, a háttérben, vásznon 
futó korabeli felvételek, a díszlet, a fellépők, a kor humorá-
val töltött prózák, anekdoták elhangzása ( talán a felkínált 
laza borok is  ) mind-mind igyekeztek ezt az életérzést el-
mélyíteni.

Szemmel láthatóan maguk az előadók is teljes mértékben 
azonosulni tudtak a korabeli orfeumok, kabarék művészei-
vel;  a közreműködők elmondása szerint egyszerűen jó volt 
ott lenni, és részt venni benne. Az előadást kemény, egyhó-

Múlt idéző kávéházi zenés irodalmi este, avagy 
kuplék és sanzonok nyomában…

napos felkészülés előzte meg, de a fellépést már felszaba-
dultan tudták élvezni, át tudták adni és át is tudták érezni a 
kor feelingjét.

Ezt igazolta, hogy az egy -egy nóta szemmel láthatóan 
a kipróbált zenészek érzelmeit is képes volt megtépázni, 
ugyanúgy, mint a jelen lévő egészen fi atal  korosztály - akik 
maximum a Budapest Bár dalaiból ismerik a műfajt - és a 
már érzelmileg tapasztaltabb, idősebb vendégek lelkületét 
is. 

Nem könnyű alig egy oldalban összesűríteni az élménye-
ket, de nem volt könnyű ezt a remek előadást sem így ösz-
szehozni. Hát, várjuk a következő dobást. Ami jól megy azt 
folytatni kell...

Surman Viktor  /Fotók : Hornyákné Teréz /
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A Pinceklubban rendezték meg a Ráckevén született fes-
tőművész Fegyó Béla kiállítását. A megnyitón Hefl er Gábor 
atya méltatta a festő munkásságát, valamint Hanusch Róbert 
gitárjátéka és éneke tette színessé az estét.

Fegyó Béla, a tanító, majd tanárképző főiskola elvégzése 
után jutott el álmai helyszínére a Képzőművészeti Főiskolá-
ra.  53 éves volt amikor elkezdte a ráckevei galéria és csa-
ládi ház megépíté-
sét.  7o éves koráig 
tanított, rajzszakkört 
vezetett.  Talán csak 
pár éve él úgymond 
nyugdíjas éveket, 
bár most is alkot a 
festő asztalon.

Hefl er Gábor atya 
a megnyitón a kö-
vetkezőt mondta: 
Fegyó Bélát méltat-
ni nekem a magam 
sorsának átgondolá-
sát is jelenti.  Bizo-
nyára mindenki így 
van ezzel,  akire ha-
tással volt a Mester, 
de én, ha akarnám 
se tudnám másként.  
Mondta ezt azért, 
mert ő maga is Fegyó Béla szakkörein érezte meg az alkotás 
varázsát.

Az atya a megnyitón összefoglalta mindazt, ami szerinte 
fontos ahhoz, hogy megértsük művész munkásságát.

A témáit négy csoportba sorolják:
1.Ráckevei képek, amelyek lokálpatriotizmusból ered-

nek: Születése óta kézzelfogható elérhetőségben van számá-
ra a ráckevei Duna, s ennek vize, nádasai, elvesző partjai, 
zsombékosai, sejtelmes távlatai, madarai, csónakjai, ame-
lyek az évszakok változásaival együtt.  

2. Emberábrázolások, érző emberszeretetből
„forrásvidéke nemcsak a látvány önfeledt öröme, hanem 

az emberi együttérzés is. Sosem volt műterembe zárkózó 
festő, hogy a rajzpedagógia hosszas gyakorlása ugyan a 
megélhetésforrása is volt számára, de mindig hivatás is.” – 
írta róla Feledy Balázs.

3. Az élet apróbb nagyobb örömeinek ábrázolása, az 
életszerető ember részéről. 

4. A vallásos témák  
„A festő ezeken a képeken emlékeit is megfesti, s az 

emlékekbe foglalja a valóságot. S így van ez emelkedett 
szakrálisnak tartható képei esetében is, melyeken Ráckeve 
templomainak külső és belső megjelenítésével áhítatot, benső-

ségességet, hitet su-
gároz.” Feledy Ba-
lázs

Valósághű festő. 
Losonczi Miklós így 
írt róla: „Fő színe a 
barna. A spanyol fes-
tészetben ez a mél-
tóságot jelentette, 
Munkácsy művésze-
tében  a megnyug-
vást, Mednyánszky 
képeit a drámát,. 
Fegyó Bélánál a bar-
na összeköti a színek 
özönét, mérlegelő 
vezénylés, miköz-
ben az nyugalom és 
a pompa megtestesí-
tője.”  

A méltatás végén 
az atya következő gondolatokkal köszöntötte a művészt:

Van egy kedves  Idős asszony c.  arcképem  Fegyó  Bé-
lától melynek a  hátuljára a következő van írva: Hefl er Gá-
bornak barátsággal  1992 febr. Fegyó Béla. Én 1991 nyarán 
kerültem Gyálra, tehát elég hamar felfedeztük egymást.  Kö-
szönöm Bélának a fi nom tapintatát, mellyel összes tanítvá-
nyát, és engem is kezel. Még sosem mondta azt, hogy egy 
képem nem jó. Azt mondja: Én ezen még dolgoznék. Köszö-
nöm Bélának, hogy felnyitotta a szemem az ábrázolt szépre.  
Mint lelkipásztor lépten-nyomon templomépítési, szépítési 
feladatokba botlok, nem mindegy, hogy milyen hozzáértés-
sel teszem. Köszönöm, hogy  adott csendes manuális elfog-
laltságot a fáradt estékre.  Rajzolgatni még fáradtan is tudok, 
rossz TV fi lmek helyett.  

Hefl er Gábor

Fegyó Béla kiállítása a Pinceklubban
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Búcsúzunk Fajt Andrásné 
Futura Katitól

Megrendülve búcsúzunk Fajt Andrásné „ Futura Ka-
titól” .Váratlanul és korán hagyta itt szeretteit Hiányzik  
mindenkit lelkesítő, kedvesen kritikus  személyisége 
közösségünkből. Talán megenged az olvasó egy kis ki-
térőt. E sorok írója 
1977-ben kevere-
dett Újhartyánba 
friss diplomásként 
fővárosban felnőtt 
emberként. Kati 
volt egyike azok-
nak , aki Tsz ad-
minisztrátorként 
tanácsaival, segítő 
készséggel jó kol-
legiális meglátá-
saival is segítette 
beilleszkedését a 
vidéki életbe. Ké-
sőbb együtt szer-
kesztettünk helyi 
reklám újságot, abban sok más közösségi tevékenység-
ben fáradhatatlan kolléga volt. E sorok írója emlékszik 
amikor igazi családanya pozícióban egyik –akkor még 
pici -lányát a biciklije elején lévő kosárban, másikat a 
nagyobbat bicikli csomagtartóján ültetve kerekezett 
dolgait intézni Újhartyán utcáin. Majd mikor harmadik 
gyermeke –a fi ú- is megérkezett ,őt is felpakolta vala-
hogy. Szeretettel gondoskodó, irányító családanya volt 
. Utóbbi években már minden családi gondolata az uno-
kák körül forgott. Cselekvő közösség szervező is volt.   
Nagycsaládosok helyi szervezetének aktív szervező tagja 
lett később. Az utóbbi években legfőbb és legnemesebb 
tevékenysége a rászorulók, elesettek, betegek támogatá-
sa volt. Bár  hivatalból  szolgált ,de tette mindezt szívből 
,nagy szakértelemmel. Fáradhatatlanul látogatta ápoltjait 
és mindig kereste, ha úgy alakult kérte a segítség nyújtás 
lehetőségeit részükre. Naponta többször találkozhattunk 
vele Hartyán utcáin  amint biciklijén száguldott, szinte 
repült egyik ápoltjától a másikig. Elesettek közül többen 
pótanyukájuknak tekinthették. Önkormányzatunk szoci-
ális bizottságában , gyakorlati tapasztalataival célzott se-
gítség nyújtási javaslataival pótolhatatlan tevékenységet 
végzett. Segítőkészsége, energiája kimeríthetetlen volt.

Túl hamar távoztál közülünk Kati ! A Jó Isten nyu-
gosztaljon békében , jó Andris embered szívében hoz-
zon megnyugvást a Teremtő és családtagjaid könnyeit 
szárítsa az idő . 

Mosolygós tevékeny fi atalos személyiséged emlékét  
szeretettel őrizzük !

-sz-

Énekkarok az újhartyáni templomban
A templomunkban adott jótékonysági koncertet az örkényi 

Cantate Domino kórus a tűzkárosult család megsegítésére. 
Az énekkar Balogh László atya lelkipásztorsága idején ala-
kult. Ő jelenleg külföldi szolgálatot vállalt, a munkáját így 
Jánosik Ágnes énektanár folytatja. Nemes gondolat volt a 
kórus és vezetője részéről, hogy a koncert bevételével támo-
gassák a nehéz 
helyzetbe jutott 
család újrakez-
dését. Sajnos egy 
kicsit kevesen 
vettek részt ezen 
az eseményen. 
M ű s o r u k b a n 
klasszikus egy-
házi művek sze-
repelnek ezeket 
bizonyára polgá-
ri  összejövetele-
ken  is szívesen 
meghallgatják a 
résztvevők. Aki 
nem tudott részt 
venni az esemé-
nyen, de támo-
gatni szeretné 
a családot, az a 
kórus CD leme-
zének a megvásárlásával is megteheti azt. 

A templomunkban, a nagy ünnepeinken a Pátria énekkar 
Dömök Virág vezetésével rendszeresen szerepel. Így volt ez 
a bérmálás alkalmával is. Az idei esztendőben azonban kie-
gészültek a nyáregyházi kórus tagjaival, valamit a Kakucsi 
Bárdos Lajos kórus énekeseivel. Így negyven énekkaros 
foglalt helyet a szentélyünkben, külön-külön is és együtt is 
énekeltek. Felemelő volt.  Törekedni fogok arra, hogy ez ne 
csak egyszeri alkalomlegyen.

A „megszokottság végett”, mivel ők rendszeresen szere-
pelnek, majdnem elfelejtettem  felsorolni a mi Gitáros zene 
és énekkarunkat. Ők a szentmise előtt szolgálták a bérmál-
kozókat a Pünkösd történetének elmondásakor.  10 betét 
éneket énekeltek nagyon szépen.  Köszönet és hála nekik.

Istennek legyen hála a sok színes élményért.  
Hefl er Gábor plébános

A templomi zenekar és énekesek

Pátria Énekkar

Cantate Domino kórus
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Csíksomlyói zarándoklat a pápalátogatáskor
Történelmi esemény volt Őszent-

sége apostoli csíksomlyói látogatása, 
amelyre 2019. június 1-jén került sor, 
hiszen a katolikus egyház feje még 
soha nem járt Erdélyben! Ezen a na-
pon–szentmisét mutatott be a Kis – és 
Nagysomlyó hegyek közötti nyeregben 
a Hármashalom oltárnál.

Ferenc pápa a második katolikus 
egyházfő, aki ellátogatott Romániába, 
de az első, aki Székelyföldön is misét 

tartott. Elsőként II. János Pál pápa járt 
Romániában 1999-ben, akkor ő csak 
Bukarestet kereste fel, Erdélybe már 
nem jutott el. 

A pápai szentmisére az utat Burka 
Katalin szervezte. Az újhartyáni hívek 
mellett, Dabasról és Újlengyelből is so-
kan jelentkeztek, hogy családtagjaikkal 

együtt közösen vehessenek részt ezen a 
történelmi zarándoklaton. 

Az úton a lelki atya szerepét Hefl er 
Gábor újhartyáni, újlengyeli plébá-
nos vállalta, az idegenvezetőét pedig 
Surman Majeczki Martin.

A zarándokcsoport szerdán indult, 
hogy a szombati szabadtéri szentmise 
előtt legyen elég idejük megismerni Er-
dély szépségeit is. A Székelyudvarhely 
melletti kis faluban, Kecseten volt a 

szállásuk, ahonnét csil-
lagtúra szerűen fedezték 
fel Erdély nevezetessé-
geit: a tordai hasadékot, 
a Gyilkos tavat, a Békás 
szorost,  Farkaslakát, Ta-
mási Áron emlékhelyeit, 
Parajdon a sóbányát,  
Korondot, Szovátán a 
Medve tavat  és a legma-
gyarabb székely várost, 
Székelyudvarhelyt.  

Kecseten, a tiszta ma-
gyar faluban szalagavató 
ünnepséget is láthattak 

és megtapasztalhatták, hogy tiszta ma-
gyar dalokra mulatnak az ott élők.   

A zarándokcsoportnak hajnalban, 
a szentmisére indulva, szembe kellett 
nézni az esővel, de ez nem tántorított el 
senkit. Helyi idő szerint fél tizenkettő-
kor kezdődött a pápai szabadtéri szent-
mise a sok szép pünkösdi búcsút látott 

nyeregben. A csíksomlyói Szűzanya 
palástjával fogta föl az esőt a szentmi-
se idejére. 

A pápai beszédben a zarándoklatról 
a következő hangzott el: 

Zarándokolni nem más, mint érezni 
a meghívást és a késztetést, hogy jár-
junk együtt az úton, kérve az Úrtól a 
kegyelmet, hogy a régi és a mostani 
sérelmeinket és bizalmatlanságainkat 
változtassa új lehetőségekké a közös-
ség érdekében. Azt jelenti: elszakadni 
a bizonyosságainktól és a kényelmünk-
től, egy új földi életnek a keresésében, 
amelyet az Úr nekünk akar ajándékoz-
ni. 

A pápai mise felemelő élmény volt 
a maga egyszerűsége ellenére. Az ilyen 
alkalommal nem a szenzációt kell ke-
resni.  Ahogy Böjte Csaba mondata: „a 
pápa bátor ember, odamegy, ahol ne-
hézségek vannak, vagy voltak”. 

Vasárnap délelőtt hazafelé a csoport 
megállt a Körös-parti Párizsban, Nagy-
váradon, Ady emlékhelyeit felkutatva. 

A székesegyházban még egy régi pi-
arista társammal is találkoztam. 

Felemelő volt ezen a történelmi 
zarándoklaton részt venni. Köszönet 
mindazoknak, akik szervezőként, vagy 
résztvevőként velünk tartottak.

Hefl er Gábor plébános
/fotók: Surmam Majeczki Martin /
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Pünkösdi gondolatok: 
A történelmünk része a kereszténységünk

A művészet tud beszélni a teremtő-
höz kötődőkről a legjobban. Az egyet-
len dolgot, ami létünk alapja, amit a Te-
remtő Jézussal mutatott meg nekünk, 
ez a szeretet. Ez nem szimpátia, nem 
kedv kérdése, hanem az élet értelme 
és biztosítéka. A szeretet szerepéhez 
nem valódi, csak elképzelhető dolgot 
mondok példának, képzeljük el, hogy 
tenger önti el városunkat (ez itt lehe-
tetlen a magyar alföldön, ezért csak 
elképzelhető, ezért is merem felhozni). 
Egy festményemmel tudom illusztrálni 
a példát.

Bent vagyok egy házban, mindegy 
melyikben és elképesztő gyorsasággal 
ömlik be a több méter magas víz, nagy 
levegőt veszek. Maslow világhírű pszi-
chológus szerint a legelső, amin min-
den többi alapszik és a legfontosabb 
parancs, az életben maradás parancsa, 
vagyis elsősorban a lélegzés. Ezt a 
legfőbb parancsot írja felül szerintem 
valami. Ez a valami, hogy a gyereke-
met kapom fel és tartom a fejem előtt, 
viszem fel a levegőre. Nem jó vagyok, 
csak ennek a belső parancsnak enge-
delmeskedem. Lehet, hogy megfulla-
dok, de neki élni kell. És ez a parancs a 
szeretet parancsa. Ezt nehezen hiszem 
el, hogy a véletlen szülte. Ez Jézus 
szerepe az életünkben. Azt nem tapasz-
talatból döntöm el, hogy a gyerekeim 
élete fontosabb az enyémnél vagy bár-
mi másnál. Ez valami efölötti, ezelőtti 
tudás (apriori – latin - „abból ami ko-
rábban van”).

A római birodalom 476-ig tartott. 
Az érdekes lényegi kérdés, hogy az 
első keresztény zsinat a Római biro-
dalomban volt. Ugyanis végül mégis 
keresztény birodalomként bukott meg. 
Pedig Pilátus római helytartó volt, aki 

a keresztre feszítés ítéletét aláírta. Az 
a Biblia újszövetségi részének elbeszé-
léseiből ismert, hogy érezte vagy tud-
ta, hogy a cselekedete bűn, hogy az a 
kéz, amelyik aláírta azt az ítéletet, azt 
lemossa, ezzel tiszta maradjon, innen 
ered a „mosom kezeimet” mondásunk. 
Krisztus küldetését a Római biroda-
lomban Munkácsy Trilógiája beszéli 
el – többek közt – a művészet nyelvén. 
A Jézus Pilátus előtt, Az Ecce Homo - 
Íme, az Ember, ami 1896-ra, a Millená-
ris ünnepségre készült el és a Golgota a 
Trilógia 3 darabja.  

A Római Birodalomban Diocletianus 
vezetése alatt folyt a keresztények üldö-
zése. Őt követte halála után Konstantin, 
mégpedig úgy, hogy megállította ke-
resztényüldözést. Anyja - Szent Ilona 
- volt az, aki áttért a kereszténységre, 
és ez hathatott rá. Ilona - a hitével és 
vallásosságával egészen egyedülálló 
asszony - isteni intés hatására elzarán-
dokolt a Golgotára, ahol Krisztus szent 
testét keresztre feszítették. Ott megta-
lálta a Szent Keresztet. Ez alapvetően 
határozta meg Európa jelentőségét és 
állította be a mára kialakult világot. A 
hagyomány így neki tulajdonítja Jézus 
keresztjének megtalálását, ezért lett a 
régészek védőszentje is és ezért van a 
kezében mindig kereszt. Így történhe-
tett, hogy – anyja hatására - az első zsi-
natot ez az I. Konstantin római császár 
hívta össze 325-ben Nikaiában, ez a ke-
resztény egyház püspökei számára az 
első egyetemes tanácskozás volt (már 
kb. 300-an voltak). A nikaiai zsinat 
történelmi jelentőségű, az első törek-
vés, hogy az egész keresztény világot 
képviselő gyűlés során jussanak kon-
szenzusra az egyházban. Theodosius 
császár fejezte be Constantin művét, 
tette aztán a kereszténységet a biro-
dalom kizárólagos vallásává 394-ben. 
Másik nagy női szentünk Mária, Jé-
zus anyja. Minden év október 18-án 
tartjuk a Magyar Festészet Napját, ez 
a nap ugyanis Szent Lukács napja, a 
festő evangélistáé, a festők szentje és 
egyben az orvosok szentje is. Lukács 
leghíresebb festői munkáját, Szűz Má-
ria portréját - Fekete Madonna - a Jasna 
Góra-i (fényes hegy) pálos kolostorban 

őrzik Lengyelországban. Nagy Lajos 
királyunk, aki 1370-től lengyel király 
is volt, halálos ágyán nyilvánította 
ki egy lengyelországi pálos kolostor 
alapításának szándékát. Ne felejtsük 
el, hogy a pálosoké az első és egyben 
utolsó magyar alapítású szerzetes rend, 
aminek központja a fentebb említett 
lengyel kolostor. A hegyet erdő vette 
körül, a tetején állt a kolostor, ide ke-
rült Szent Lukács Madonna képe. A fák 
egyszer lángra kaptak, kigyulladt az 
egész erdő, égett az egész hegy. Csoda 
az volt, hogy a kolostor nem égett le, a 
hagyomány azt tartja, hogy az ott lévő 
Szűz Mária portré védte meg. Viszont a 
füsttől megfeketedett, azóta hívják Fe-
kete Madonnának a világhírű ikont.

        Závodszky
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Úrnapi körmenet Újhartyánban 2019. június 23.

/fotók :drszix. /
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Tájékozódási Sportnap (Sportolj 6 lábon)
Mint arról már az előző számunkban beszámoltunk, 2019. 

május 18-án a Nemzetközi Tájékozódási Világnap alkalmá-
ból megrendezésre került Újlengyelben a két napos Tájéko-
zódás Sportnap.

Míg szombaton a kutyásoké és a nem kutyásoké volt a 
terep, addig vasárnap a lovasok vették birtokba az erdő, me-
zőt.

Az előzetes regisztrációt követően 4 vagy 11 km-es távot 
választhattak a résztvevők, ezúttal nem csak futással, hanem 
sétával is. Szerencsére a négylábú kedvenceinket most sem 
kellett otthon hagyni, sőt, rengeteg jutalom ajándékot zse-
belhettek be a kutyákok, ám a gazdik sem tértek haza üres 
kézzel, egyedi pólókkal emlékeznek a nap felejthetetlen ese-
ményeire.

Ajándék támogatók voltak: Platinum Natural Magyaror-
szág illetve a 8IN1 Hungary Kft.

A szervezés igazi csapatmunka volt.
A S6L Egyesület szervezése mellett az alábbi 

Társszervező(k) voltak:
- Újlengyeli Polgárőr Egyesület Lovastagozata, Gidrán 

Major, Tájlovaglás, LovasTúra.com, Gördögök SE Szolnok,
Újlengyel önkormányzata és az Amatőrverseny.hu

Az idő kegyes volt, ragyogó napsütés járta be a terepet a 
majd 150 résztvevővel együtt.

Ami az induló korosztályt illeti, igen szélsőséges volt.
A legfi atalabb 5 éves, míg a legidősebb 72 éves volt, min-

denki annyira sportos volt és öröm volt látni a lelkesedést.
Az egyéni indulók mellett teljes családok is indultak.
Mindazok, akik teljesítették a távot, az ezalkalomra ké-

szült egyedi érem boldog tulajdonosai lehettek. Terve-
ink szerint jövőre ismét megszervezzük sokak örömére.
További képek a https://sportolj6labon.hu weboldon.

Szöveg és fotók: Kollár Mihály

Az Újhartyáni Önkormányzat hivatalos lapja. Engedélyszám: ISSN 2062-6339.
Példányszám: 1200 db. Főszerkesztő: Dr. Szikszay Péter. Szerkesztők:Tölli Andrea, Lauter Antal, Závodszky Ferenc.

Fotók: Fajt Kleineisel Mária, Kollár Mihály, Surman Majeczki Martin, drszix és sokan mások.
E-mail: drszix@upcmail.hu - Telefon: 29/372-133, 29/372-258.

Kiadja: Pressman Nyomdaipari és Kereskedelmi Bt. Felelős vezető: Bálint Ferenc.
Nyomdai munkálatok:Pressman Bt., 2371 Dabas, Rozmaring u. 22. Tel./fax: 29/365-564
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MESESAROK

Kedves olvasóink! Ezen az oldalon az utóbbi idökben 
mindig egy mesét közlünk. Most azonban egy felnőt-
teknek  szóló történetet olvashatnak, ami persze az 
ifjak érdeklődését is felkeltheti. Fogadják szeretettel 
újhartyáni irodalmárunk Surman Viktor  tollából ezt 
a történetet  s hozzá az igényes  illusztrációt ,melyet 
Agárdi Gabi újlengyeli festőművésznő tanítványa  Szitó 
Balázs 14 éves tanuló alkotott. Ezúton is köszönjük ér-
tékes közreműködésüket ! /-sz-/

Az orvos lova
 
Talán ma már csak az igazán öregek emlékeznek a tör-

ténetre, amit most el fogok mesélni; én is még egész ki 
gyerekkoromban az öregapámtól hallottam a doktorról és 
az ő lováról.

Nagyon régen élt egy öreg orvos a faluban. Mindenki 
szerette és tisztel-
te, de még a mesz-
szi - messzi tája-
kon is hallottak a 
doktor jóságáról, 
és a csodával ha-
táros gyógyítá-
sairól. Invitálták 
is nemegyszer, 
hogy költözzön 
a királyi palotá-
ba, és legyen ud-
vari orvos, de ő 
hajthatatlan volt, 
mondván rá a vi-
déken van szük-
ség, a dolgos kezű 
parasztoknál, hisz 
ők a nemzet táplá-
lói.

A doktor minden hét első napján saját maga fogta be 
fakó kancáját, ütött kopott hintajába, és ha esett, ha fújt 
napestig járta a betegeket a faluban, és a környékbeli ta-
nyákon. Ha már nem is volt dolga a házban, vagy tudomá-
nyával nem tudott segíteni, néhány jó szót akkor is szólt 
a háziakhoz, és reménynyújtás nélkül sosem hagyta ott 
őket.

Azt már nem tudni, honnan származott, hogyan került a 
faluba, nem volt családja, rokon sem látogatta soha. Egye-
dül a lova volt, amiben kedvét lelte. Úgy voltak ők, mint 
a jó barátok, de inkább mint apja, meg gyermeke. A dok-
tor gyakran simogatta, becézgette, de látták azt is, hogy 
hosszasan suttog a lova fülébe, az meg csak áll, mintha 
csak értené a beszédét. Még éltében meghagyta, hogy a 
lovát senki se fogja be többé, hagyják szabadon, tegyen 
azt amit csak akar.

Egy forró nyári napon a doktor meghalt. Az emberek 
kétségbe estek, hisz, olyan régen praktizált a faluban, 
hogy senki nem élt már, aki tudhatta, hogy mi volt ő előt-
te.

– Ki lesz ezután ki gondunkat viseli, ki, aki meggyó-
gyítja a gyermekeinket?! – siránkoztak.

Néhány nappal a doktor halála után megbetegedett a 
falu bírája. Nem volt senki, aki a segítségére lehetett vol-
na, és csakhamar úgy maga alá gyűrte a betegség, hogy 
már-már papért szalasztottak hozzá.

A következő hétfőn reggel a bíró és a családja zajra éb-
redt. Hallották, ahogy paták kopogása halad el a ház előtt, 
majd az udvarba fordult, és a bejárati ajtónál megáll. A 
bent lévők döbbenetére az ajtó halk nyikorgása kíséreté-
ben kinyílt, majd kisvártatva a doktor fakó kancája jelent 
meg a szobában. Az állat egyenesen a bíró ágyához lép-
kedett, és nagy fejét az ölébe hajtotta. A bíró testét sem-
mihez sem fogható érzés járta át, ami majd szétfeszítette 

az ereit, a sírás ke-
rülgette, és csak-
hamar ki is tört 
belőle a zokogás, 
de még később 
sem tudta meg-
mondani, hogy a 
fájdalomtól, vagy 
a boldogságtól. 
Mintha csak va-
lamelyik Szent 
tért volna vissza a 
mennyországból 
az élőkhöz; meg-
magyarázhatatlan 
nyugalom áradt 
szét a szobában, és 
rátelepedett a szí-
vekre. 

Egy ideig így 
állt a bíró ágya mellett, majd olyan magától értetődően, 
mint ahogyan érkezett, el is távozott. Azonban nem ment 
messzire: néhány házzal odébb ugyancsak befordult egy 
udvarba, és így tovább egészen napestig, míg végig nem 
járta az összes beteget a faluban, meg a tanyákon.

A bíró hamarosan felépült, és ezt történt mindenkivel, 
akit meglátogatott a doktor lova.

Ez után még hosszú-hosszú éveken át, minden hét első 
napján a fakó kanca felkereste a falu betegeit, akik ezután 
csakhamar meggyógyultak. Az állat kedve szerint járt kelt 
a faluban, szabad bejárása volt mindenhová, lépten-nyo-
mon fi nom csemegével kedveskedtek neki, lecsutakolták, 
gondját viselték és eltitkolták a világ elől.

A falusiak ezután még hosszú ideig nem folyamodtak 
a vármegyei hivatalhoz új orvosért, hisz ott volt nekik a 
néhai doktoruk gyógyító lova.

Surman Viktor /illusztráció: Szitó Balázs /
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#MoreThan1Thing

Az új T-Cross.
Mindig tud újat mutatni.

www.volkswagen.hu

Porsche M5

Ha nem akarsz észrevétlen maradni.

P221_T-CROSS_kereskedoi_180x130_PorscheM5.indd   1 2019. 05. 16.   15:54:56

MEGNŐTT HOZZÁ
A CSALÁD
Hétüléses ŠKODA KODIAQ most akár 
2,5 millió forint állami támogatással és 
1,2 millió forint ŠKODA kedvezménnyel!

5 530 000 Ft-tól
Már akár

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 egyes többletfelszereltségek, tartozékok, valamint a vezetői szokások és egyéb, nem technikai jellegű tényezők 
(pl. környezeti feltételek) is befolyásolják. Az új személygépkocsi fajlagos üzemanyag-fogyasztási és CO2-kibocsátási adatai megtalálhatóak az üzemanyag-gazdaságossági 
ismertetőben, amely ingyenesen hozzáférhető minden eladási helyen és a fogyasztóvédelmi hatóságnál. A feltüntett ár a ŠKODA KODIAQ Ambition 1.5 TSI/150LE modell 
ajánlott fogyasztói ára 2,5 millió Ft állami támogatással, 600 000 Ft magánszemélyek részére szóló kedvezménnyel és a nagycsaládos extracsomag 600 000 Ft kedvezményével 
csökkentve. A nagycsaládos extracsomag kedvezményt azon nagycsaládosok vehetik igénybe a KODIAQ Ambition és Style modellekre, akik az állami támogatásra jogosultak 
és jogosultságukat az Államkincstár által kiállított igazolással érvényesítik. Az ajánlat legfeljebb a 100 darabos importőri készlet erejéig érvényes. A kép illusztráció.

A KODIAQ modellek WLTP szerinti fogyasztása: 
5,0-6,9 l/100 km, CO2 kibocsátása: 131-167 g/km

d l t

a:: 
mmmm7ules.skoda.hu

PORSCHE M5  1238 Budapest, Szentlőrinci út
Tel.: +36 1 421 8220 | skoda@porschem5.hu | www.porschem5.hu
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ÚJ ŠKODA SCALA. SOSEM FELEJTED EL AZ ELSŐT.

AZ ELSŐ
    MINDIG VALAMI  
       ÚJAT HOZ. 

ŠKODA SCALA modellek WLTP szerint mért fogyasztása 4,2-8,4 l/100km, CO2-kibocsátása 109-190 g/km.m.

A megadott értékek a típusjóváhagyás során rögzített, gyári felszereltséggel kerültek megállapításra, és a hirdetés feladásának időpontjában 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 egyes többletfelszereltségek, tartozékok, valamint a vezetői szokások és egyéb, nem technikai jellegű tényezők (pl. környezeti feltételek) is befolyásolják. 
A kép illusztráció. 

A meghatározó első dolgokra mindig emlékezni fogunk. Az első ŠKODA SCALA is ilyen, hiszen számos újításával kategóriát teremt 
modellpalettánkon. Új belső és külső dizájn, már szériafelszereltségként elérhető fejlett vezetéstámogató rendszerek, és hatalmas tér. 
Próbáld ki márkakereskedésünkben!

PORSCHE M5  1238 Budapest, Szentlőrinci út
Tel.: +36 1 421-8220 | skoda@porschem5.hu, www.porschem5.hu
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