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Előadás az újhartyáni 
Fajt(h) családokról

A Német Nemzetiségi Önkormányzat meghívására telt-
házzal, mintegy hetven fő érdeklődő részvételével zajlott a 
Könyvtár Pinceklubban az újhartyáni Fajt családok szárma-
zásáról, betelepítéséről szóló előadás. Az elmúlt év őszén, 
szintén nagy érdeklődés kísérte Majer Ferencné, a hartyáni 
Kaldenekkerekről szóló családfa történetét.

Pontos ismeretek igazolták a Fajt családok Németor-
szágból, Berkheimből való származását, melyet Surman-
Majeczki Martin mutatott be. Vendégelőadónk, Schmauder 
János helytörténész számolt be „Feith Johann – Tauser 
Gertrud” házaspár életéről, amit Soroksáron töltöttek el. 
Majer Ferencné pedig tájékoztatott bennünket a Soroksárról 
Újhartyánba telepedett Fajt családok (Feith Johann Michael 
– Hoser Margaretha, Feith Franz – Natz Lucia) érkezéséről, 
letelepedéséről.

A beszélgetés végén a nemzetiségi önkormányzat család-
fa adatlapok szétosztásával bíztatta a jelenlévőket további 
kutatásokra, melyhez az Újhartyáni Könyvtár Pinceklub 
minden segítséget megad. A rendezvényt érdeklődő jelen-
létével megtisztelte Dr. Sásdi Antal, Újhartyán tiszteletbeli 
polgára is.

Lauter Antal

Három település 
pedagógusainak találkozója
2019. február 14-én került sor az immár hagyományos 

„három település német nemzetiségi találkozójára”. A talál-
kozón a taksonyi, vecsési és újhartyáni nemzetiségi képvise-
lők, intézményvezetők vettek részt. A találkozó célja a nem-
zetiségi intézményfenntartás aktuális ügyeinek áttekintése 
volt. Az ülést Lauter Antal, az Újhartyáni Német Nemzetisé-
gi Önkormányzat elnöke nyitotta meg, egyben tájékoztatta 
a résztvevőket Újhartyán intézményfejlesztési terveiről. A 
vecsési és a taksonyi delegáció tagjai is beszámoltak a te-
lepülésük nemzetiségi ügyeiről. Kiemelt téma volt az egyre 
jobban érezhető pedagógushiány, valamint a bérminimum 
alá süllyedő pedagógusbér okozta problémák. Szó volt arról, 
hogy a nemzetiségi nevelés, oktatás jó híre terjed a megyé-
ben, egyre többen jelentkeznek mindhárom település nemze-
tiségi intézményeibe. Sajnos még mindig szűkösek a német 
nyelvet középiskolai szinten továbbtanulók részére elérhető 
lehetőségek, a legtöbb középfokú oktatási intézményben a 
haladó német csoportokban is visszafejlődnek a tanulóink 
német nyelvi kompetenciái. Jó hír, hogy egyre több tanulót 
tudunk felkészíteni a DSD nyelvvizsga rendszer vizsgáira. 
További jó hír, hogy az újhartyáni iskola Augmented Reality 
technológián alapuló digitális nemzetiségi tananyagot fej-
lesztett a tanulók részére, melyet a közeljövőben Taksony és 
Vecsés is használni fog majd.   

Sósné Lauter Adrien 
Igazgató
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„Tiszteld a nőket, ők szővik és fonják földi sorsunkba a mennyei rózsát.”
(Schiller)

Kedves Lányok, Asszonyok, Édesanyák!
 
Minden férfi  életének alapját két nő határozza meg. Az 

első: az édesanyja, a második: az első szerelme. Évszázadok 
óta éneklik meg a költők mindkét nőt, nálam szebben fejezve 
ki mindazt, amit legbelül érzek, és csak szeretnék kimonda-
ni. Pedig tudom, hogy ki kell mondani, mert a nők szívéhez 
közel a szavakon át visz az út. Bár ha a szemükbe nézünk, 
úgy állunk előttük, mint egy Dávid-szobor. No, nem biztos, 
hogy olyan férfi as alkattal, de gyakran ugyanannyi ruhában. 
Meglátnak minden apró jelet, és meghallják a legkisebb fül-
lentést. Mert szeretnek bennünket, férfi akat. Ez a titok.

Szeretnek bennünket, mert a nők az élet hordozói, ápolói, 
nevelői. 

„A nők ellátnak minket minden földi jóval, jóval, többel 
megint, mint járna nekünk érdemünk szerint. A nők a világ 
jobbik fele, mi férfi ak - ebbe - nyugodjunk bele.”

Igaz a bölcs mondás: keresd a nőt! Minden értük és miat-
tuk zajlik és zajlott ezen a világon. Bár a nők más megoldást 
találtak volna, mint a férfi ak.

Férfi ak elmélkednek azon, vajon milyen lehetne az az élet, 
amelyben közelítünk az ideálishoz. Montesquieu ezt kérdezi:
„...vajon a természet törvénye aláveti-e a nőt a férfi nak? 
Nem... a természet sosem hozott ilyen törvényt. Az uralom, 
melyet rajtuk gyakorlunk, valóságos zsarnokság; ők is csak 
azért törődnek bele, mert szelídebbek, tehát emberségeseb-
bek és okosabbak nálunk.”

Szent Ágoston üzenete is visszarepít a történelemben, és 
azt igazolja, hogy tartozunk: 

„Ha Isten a nőt a férfi  urává akarta volna tenni,  Ádám 
fejéből vette volna. Ha rabszolgájává, a lábából. Ámde ol-
dalából vette, mert élettársává, egyenlő párjává akarta.”

Ha pedig így van, tartozunk. Tartozunk a gondoskodó tü-
relmükért, az óvó szeretetükért, a megértő simogatásért, az 
önfeláldozó gondoskodásért, a tiszta ruháért, a fi nom ételért, 

a családi fészek 
melegéért.

Egy nap hi-
vatalosan is a 
nőké. Amikor 
ma egy szál vi-
rággal vagy egy 
egész csokorral 
akarjuk mind-
azt elmondani, 
amit 364 nap 
számos alkal-
mával nem tet-
tünk meg, nem 
biztos, hogy 
arra gondolunk, 
miért pont ez az 
a bizonyos nap.

A nőmozga-

lom 1857. március 8-án indult útjára amerikai nők demonst-
rációival, akik a rossz munkakörülmények, és az alacsony 
fi zetések ellen tiltakoztak. A 20. század elején még mindig 
élő volt ez a probléma, hiszen a nők kiszolgáltatott helyzetén 
akart változtatni. Clara Zetkin, akinek javaslatára 1910-től 
rendszeresen megünneplik a nemzetközi nőnapot.

Férfi  vagyok, és hálás. Férfi  vagyok, a bőrömből aligha 
bújhatok ki. Jackie Stewart férfi  módjára mondta ki, milye-
nek is a mai nők, legyenek bármennyi évesek is: 

„A nők olyanok, mint a versenyautók: hallatlanul érzéke-
nyek, nagyon nehéz őket irányítani, de ha egyszer lendület-
be jöttek, szinte lefékezhetetlenek.”

Kívánom, Önöknek, kedves hölgyeim, hogy ne csak ezen 
a napon lássák meg férfi társaim az őket körülvevő nők cso-
dálatos lényét, mutassák ki köszönetüket mindazért, amit a 
nőktől kaptak és kapnak, tegyék emlékezetessé egy szeretet-
ajándékkal, egy hála-szóval, egy hosszú öleléssel. 

Költővel kezdtem, költőtől idézek végül.
Tisztelettel, szeretettel: 

Schulcz József polgármester

Pákolicz Mihály: Virág helyett
Neked írok és Magának!
Hajnal húrján harmat-árnak?
Szelek szárnyán szivárványnak?
Neked írok és Magának,
Leánynak, Hölgynek, Anyának!
 
Mosolyba töltöm örömöm?
Lelkem kottáján köszönöm?
Rajzolt betűkkel körmölöm,
hogy szívem burkát feltöröm,
s köszöntőm csokorba kötöm?
 
Hozzád szólok és Magához!
Liliomos lángoláshoz?
Szépségből szőtt szarkalábhoz?
Hozzád szólok és Magához,
Leányhoz, Hölgyhöz, Anyához!

Hajadonok és Nagymamák!
Rózsaszirom-rím ritkaság,
csalogányt őrző hinta-ág
a férfi -féltő tisztaság.
S fi akból nőnek nagypapák!
 
Neked írok és Magának!
Csilingelő csillogásnak?
Láthatatlan láttatásnak?
Neked írok és Magának!
Leánynak, Hölgynek, Anyának!
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BETEKINTÉS A KÉPVISELŐTESTÜLET MUNKÁJÁBA

2019. január 17-én a Képviselő Testület:
– úgy döntött, hogy hogy dr. Farkas Gábor tervező 

által bemutatott Újhartyán, Fő utca Öregek Otthona 
látványterveket elfogadja.

– az önkormányzat úgy döntött, hogy Újhartyán Város 
Önkormányzata és az PEDI-COM Kereskedelmi Kft. 
közötti, a háziorvosi feladatok egészségügyi vállalkozás 
formájában történő ellátásáról szóló szerződés módosítását 
és a módosításokkal egységes szerkezetben elfogadja az 
előterjesztés szerint.

– úgy döntött, hogy Újhartyán Város Önkormányzata 
és a Fehér Sólyom Gyermekgyógyászati Bt. közötti, a 
házi gyermekorvosi feladatok egészségügyi vállalkozás 
formájában történő ellátásáról szóló szerződés módosítását 
és a módosításokkal egységes szerkezetben elfogadja az 
előterjesztés szerint.

– úgy döntött, hogy a városi főépítészi feladatok ellátásával 
megbízza dr. Farkas Gábort. A megbízás időtartama 
határozott: 2019.01.01. - 2019. december 31-ig.

– úgy döntött, hogy felveszi a kapcsolatot a németországi 
Tapfheim-i polgármesterrel, azzal kapcsolatban, hogy 
a kivándorolt dunai sváb őseink emlékére emléktáblát 
helyezne el Újhartyán három németországi településen.

– úgy döntött, hogy a 2019. évtől a Faluközpontban 
megrendezésre kerülő színházi előadások jegyeit az alábbiak 
szerint határozza meg:

A színházterem első öt sorában lévő színházjegyeket 
2500 Ft/db áron, a többi jegyeket pedig 2000 Ft/db áron 
értékesíti.

– úgy döntött, hogy a Dabas és Környéke Üdülőtábor 
Alapítvány kuratóriumi tagságába Újhartyán részéről 
Bambuk Lászlót delegálja.

2019. február 14-én a Képviselő Testület:
– úgy döntött, hogy a bemutatott Újhartyán, Ipari parkba 

tervezett munkásszálló látványterveket elfogadja.
–  úgy döntött, hogy a beterjesztett 2019. évi költségvetését 

elfogadja. /teljes terjedelemben a : www.ujhartyan.hu 
oldalon megtekinthető/ 

– úgy döntött, hogy ösztöndíj pályázatot hoz létre.
– úgy döntött, hogy az új egészségház épületében minden 

szombaton 9-15 óra között előre leegyeztetett időpontokban 
gyermek szakpszichológusi ellátást biztosít minden 
újhartyáni állandó lakóhellyel rendelkező gyermek részére. 

– úgy döntött, hogy a közületi hálózatfejlesztési 
hozzájárulás díja 2019. március 1-től víz esetében 270.000 
Ft/m3, szennyvíz esetében 1.000.000 Ft/m3 

Schulcz József
polgármester

Újhartyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete, az előző újság megjelenésétől 
2 alkalommal tartott testületi ülést, ahol az alábbi döntések születtek: 

Tanulmányi ösztöndíjra 
jelentkezhetnek a fi atalok
Újhartyán Város Önkormányzata a 2019. február 14 

-i ülésén döntött arról, hogy a településen élő fi atalok 
számára ösztöndíjprogramot indít. 

A városvezetők jövőbeni célja az, hogy a helyben 
jelentkező munkaerőhiány kérdésére megfelelő választ 
tudjanak adni. Tervezetten azoknak a fi ataloknak a 
továbbtanulását szeretnék támogatni, akiknek az iskola 
elvégzése után munkát is tudnak biztosítani. 

Úgy vélik, hogy ez a program előnyös lehet mind 
a település, mind pedig a fi atalok szempontjából. 
Kiszámíthatóvá, tervezhetővé teszi a munkaerőpiaci 
folyamatokat, elősegíti a munkába állást, megkönnyíti 
a munkakezdést és hozzájárul ahhoz, hogy minél több 
fi atal a városban maradjon és családot alapítson. 

Az ösztöndíjprogramról a városvezetés az 
intézmények vezetőivel is egyeztetett. Középiskolai, 
valamint főiskolai vagy egyetemi képzésekben résztvevő 
diákok szüleivel, illetve fi atalokkal kötne szerződést az 
önkormányzat. 

A következő szakmaterületeken tovább tanuló diákok 
képzéséhez járulnának hozzá: 

- középiskolai szinten: szakács, villanyszerelő, 
élelmezésvezető, informatikus, dajka, szociális gondozó, 
ápoló és gyógy masszőr.

- Főiskolai, vagy egyetemi végzettség szerint: 
pedagógus, óvódapedagógus, fejlesztő pedagógus, 
pszichológus, védőnő, gyógytornász.

Kiskorúak esetében a szülőkkel kötne Tanulmányi 
szerződést az önkormányzat. A havi 20.000 forintos 
támogatásból az útiköltség, a tankönyvek, a kollégiumi 
szállás költségeire lehetne pénzt biztosítani. 

A felsőoktatásban résztvevők esetében Ösztöndíjra 
kötnének szerződést, egy havi fi x összegre, vagy a 
költségtérítésnél a tandíjra. A támogatás összege ebben 
az esetben 200.000 forint/év. Ahány évet támogat a város, 
annyi évet kell a településen ledolgozni a fi ataloknak.

A program a tervek szerint szeptembertől indul. 
Azok jelentkezését is várják, akik már megkezdték az 

adott területen a tanulmányaikat.
Minden további részlettel kapcsolatos felvilágosítást 

hivatali időben az önkormányzaton kérhetnek.

T.A. 
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35 millió forinttal támogatja az 
önkormányzat a templom felújítását
Újhartyán Város Önkormányzata képviseletében Schulcz 
József polgármester, a katolikus egyház részéről Hefl er 
Gábor püspöki tanácsos aláírták azt a támogatási szerző-
dést, amelynek keretében a város önkormányzata 35 mil-
lió forinttal járul hozzá a templombelső felújításához.

Évértékelés 2018
Költségvetésről tájékoztató:
A 2018. évi bevételi és kiadási előirányzatok évközi 
változását fi gyelembe véve, a költségvetési főösszegünk: 
3.116.967.000 Ft. Ezen összeg nem tartalmazza az Iskola 
és óvoda működésére fordított költségvetését, az a Német 
Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésében szerepel.

Bevételi oldal:
helyi adóbevétel: 409.500.000.-- 
átengedett központi adó (gépjármű adó 40%-a): - 
15.000.000.-, 
költségvetési támogatás: 4.441.000.- (közművelődési - 
feladatok)
Működési bevételek: 157.771.000.-- 
átvett pénzeszközök (OEP támogatás, mezőőrök, - 
közmunka támogatás): 8. 440.000.-, jóval kevesebb az 
előző évhez képest
Finanszírozási bevételek (előző évi maradvány, ÚJFÖLD - 
kft osztalék): 1.738.070.000.-.
Fejlesztési bevételek (pályázatok): 672.470.000.-- 

- 
Kiadási oldal:

új adóelvonást vezettek be 2017. évtől, szolidaritási - 
hozzájárulás címen, melynek összege: 66.104.655.-, 10 
millióval több, mint az előző évi.-
működési kiadások (szakfeladatok, személyi juttatások, - 
dologi kiadás…stb) : 465.558.000, hasonló, mint előző 
évben.
felhalmozási kiadások (beruházások): 2.323.967.000.-, - 
ami a megvalósult és folyamatban lévő beruházásokat 
jelenti.

adósságszolgálat (hiteltörlesztés, kamat): 139.500.000.- - 
, nem változott az előző évhez képest
Pénzeszköz átadások, támogatások: - 

UTÜ-OKIP Kft kötelező feladat teljesítésére átadott 
pénz: 31.881.000.-, Civil alap: 3.000.000.-
Együttsegítő szolgálat működésére: 1.359.000.-
Mentőkocsi fenntartásra: 240.000.-
DABAS rádió támogatása: 600.000.-
Ügyeleti központ működtetése Újhartyáni költsége: 
5.723.000.-
Táboroztatás: (Bagolyba 3 és 6 osztálynak) 
2.000.000.-
Építéshatóság működtetése: 1.000.000.-
Újszülöttek támogatása: 200.000.-
Ország Közepe Kistérségi Társulás fenntartása: 
500.000.-
Üdülő tábor támogatása: 287.000.-

Részletesen szakfeladatonként 
mire költ az önkormányzat:

Települési hulladék begyűjtése: 4 674 000.-
Óvodai, iskolai intézményi étkeztetés: 57.926.000.-
Közvilágítás: 8 255 000.-
Háziorvosi alapellátás: 5.176 000.-
Ügyelet: 31.000.000.-
Család és nővédelmi eü. gondozás (védőnői ellátás): 
3 960 000 .- 
Első lakáshoz jutók támogatása: 2 000 000.- 
Gyermekvédelmi ellátások, támogatások: 100 000.-    
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, 
támogatások    (köztemetés, átmeneti segélyek):  
7 450 000.-
Idősek otthoni gondozása kifi zetése a gondozott helyett:
1 500.000.-
BURSA Hungarica: 650 000.- 
Idősek otthona fenntartása: 7 155 000.-
Városgazdálkodási feladatok:  105 969 000.-    
Alapfokú művészetoktatással összefüggő feladatok: 
2 500 000.-    
Civil szervezetek működési támogatása: 5 400 000.-  
Közcélú foglalkoztatás: 3 278 000.-
Közművelődési intézmények közösségi színterek 
működtetése, ifjúsági szálló: 28 400 000.-    
Sport támogatása: 27 735 000.-
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége: 159 542 000.-    

Megvalósult beruházásokról tájékoztató, beruházási 
kiadások beruházásonként : Beruházási kiadások 
beruházásonként: 1.972.661.000 Ft

Ingatlanvásárlás Monori út   • 

12.000.000.-

Ingatlanvásárlás Fő u.61. 10.000.000.-• 

Ingatlan bontása 6.291.580.-• 

Ingatlanvásárlás (Monori úti rét) 12.000.000.- • 

Ingatlanvásárlás Zrínyi u. 8. 15.000.000.-• 
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Homok utca parkoló kiépítése 6.953.000.-• 

Presszó klíma, járdaépítés 2.811.850.-• 

Iskola játszótér építés 12.000.000.-• 

Iskola étkező bővítése 3.000.000.-• 

Kültéri fi ttnesspálya 19.539.000.-• 

Általános műszaki feladatok: 9.366.000.-• 

Polgármesteri Hivatal kiviteli terv: 10.909.000.-• 

Hivatal építés beruházási költség: 317.500.000.-• 

Régi hivatal áttervezésének költsége: 8.918.000.-• 

Idősek otthona átépítési költség tartaléka 2019. • 

évre: 261.366.000.-                             

Templom belső festése: 5.000.000.-• 

Rendezési terv Tér-T-Rend Kft: 9.791.700.-• 

Hősök tere áram: 4.990.000.-• 

REHAU-nak közmű építés: 143.140.000.-• 

Ipari Park Infrastruktúra pályázat kiépítése:• 

478.839.928.- 

Ipari Park járdaépítés 8.800.000.-• 

Bölcsőde építés: 361.800.000.-• 

Bölcsőde tervezési díj: 9.779.000.-• 

Belterületi útfelújítás: 19.050.000.- • 

Külterületi helyi közutak fejlesztése: 30.624.091.-• 

Presszó térrendezés: 5.000.000.-• 

Szép utca növényzet csere és locsolóberendezés: • 

6.046.038.-

Sportpálya elektromos tápellátás szabványosítása:   • 

1.710.000.-

Egészségház tervezési díja: 4.914.900.-• 

Egészségház bővítése és a régi korszerűsítése:• 

157.000.000.-

Mozgássérült kisbusz vétele: 3.565.000.-• 

Ipari hűtőszekrény -konyha: 762.000.-• 

Tájékoztató a 
Járőrszolgálatról: 

Újhartyán Város Önkormányzata 2012. évben hozta létre 
a településőri szolgálatot, azzal a céllal, hogy a lakosság 
fi nanszírozza. A lakossági befi zetés egyre kisebb mértékű 
volt, így bevezetésre került 2018. július 1-től a járőrszolgálat 
telefonjára rákötött riasztórendszer felügyelete után havi 
2.000.-Ft/hó díjat köteles fi zetni minden ingatlan tulajdonosa, 
aki rákötött, vagy rá fog kötni a távfelügyeletre.

2018-ban az önkormányzat erre a szakfeladatra 
16.579.000.- költött. 

Készül a komplex fejlesztési stratégia Újhartyán jövőjéről. 
DR. Trócsányi András docens, a Pécsi Tudományegyetem 
Társadalomföldrajzi és Urbanisztikai Tanszék vezetője 
bevonásával készétjük el, mélyinterjúkon keresztül, 
kérdőíves felmérésekből, fókuszcsoportos megbeszéléseken, 
lakossági fórumon, stakeholderekkel történő egyeztetésekből 
nyert primer információk feldolgozása alapján. A jövőkép 
megalkotása, prioritások megfogalmazása, valamint 
intézkedési terv felállítása, illetve az ezen feladatok 
ellátásához szükséges adatok beszerzése, felmérése a fő cél.

Így emlékeztünk 
az 1848-as szabadságharc hőseire



2019. március 7

Tájékoztató a benyújtott és elnyert pályázatokról: 
 

A program címe 
és azonosító 
száma 

A projekt/tevékenység 
megnevezése 

A pályázatot kiíró 
szervezet 
megnevezése 

A pályázati 
összeg 

Támogatás 
mértéke 

Státusz 

VEKOP-6.1.1-15-
PT-I2016-0015 

Bölcsőde létrehozása Nemzetgazdasági 
Minisztérium 

148.800.000 100% Elbírálva 

NYERTES 

VEKOP-5.3.2-15-
2016-00003 

Újhartyán-Dabasi szőlők 
kerékpárút hálózat 
kiépítése 

Nemzetgazdasági 
Minisztérium 

497.134.834 100% Bírálat alatt 

egyedi elbírálás 
Polgármesteri Hivatal 
építése 

Belügyminisztérium 250.000.000 100% Elbírálva 

NYERTES 

KEHOP-5.4.1. 
Szemléletformálási 
programok 

Nemzeti Fejlesztési 
Minisztérium 

5.000.000 100% Bírálat alatt 

VP6-7.2.1-
7.4.1.3-16 

Helyi termékértékesítést 
szolgáló piacok 
infrastrukturális  
fejlesztése 

MVH 49.742.000 85% Bírálat alatt 

VP6-7.1-7.4.1.2-
16 

Külterületi helyi közutak 
fejlesztése 

MVH 104.807.318 85% Elbírálva 

NYERTES 

VEKOP-1.2.2-15-
2016-00015 

Ipari Park Infrastruktúra 
pályázat 

Nemzetgazdasági 
Minisztérium 

499.998.778 100% Elbírálva 

NYERTES 

2017. évi MÁ 
Település csapadékvíz 
elvezetés 

Emberi Erőforrás 
Minisztérium 

213.976.082 85% Elutasítva 

2017. évi MÁ 
Egészségügyi alapellátás 
fejlesztése (egészségház 
bővítés) 

Magyar 
Államkincstár 

89.999.500 85% Elbírálva 

NYERTES 

KEHOP-5.2.9 
Energetikai fejlesztés 
(általános Iskola) 

Nemzetgazdasági 
Minisztérium 

123.888.117 100% Bírálat alatt 

LEADER helyi 
felhívások VP6-
19.2.1-33-5-17 

Élhető terek 

(Hartyánfeszt koncert) 

Magyar 
Államkincstár 

4.914.900 95% Elbírálva 

NYERTES 

Hazai pályázat 
Munkásszállások 
kialakítása ipari parkban 

Pénzügyminisztérium 380.000.000 80% benyújtás 
alatt 
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Vadveszély
Az őz hazánkban a legelterjedtebb nagyvad, egyedszámát 

mintegy háromszázhatvanezerre becsülik. Riasztó adat, de 
évente mintegy négyezer őzet ütnek el.

A balesetek túlnyomó része a párzási időszakban történik, 
de nem árt egész évben fi gyelni. Az üzekedés alatt az őzek 
nappal is aktívak, fi gyelmetlenek, és gyakrabban ugorhatnak 
ki az útra, ezzel növelve a balesetveszélyt. Az utakra ugró 
állatok igen nagy kockázatot jelenthetnek a járművezetők-
nek, hiszen egy esetleges ütközésnek komoly következmé-
nyei is lehetnek.

Nemcsak az autóban és a vadban keletkezhet kár, hanem 
akár személysérülés is történhet ás az állat pusztulását is 
okozhatja. Éppen ezért fokozott óvatossággal kell közle-
kedni az erdő mellett vezető közutakon, valamint ott, ahová 
„Állatok” veszélyt jelző táblát helyeztek ki.

A vadak hol kisebb, hol nagyobb csapatokba verődve ha-
ladnak át az úttesten. A környezetünkben élő vadállatok a 
hajnali és a szürkületi órákban a legaktívabbak, ekkor foko-
zottan fi gyeljünk az utakon.

A vadbaleseteket nagyon nehéz, de nem lehetetlen meg-
előzni, azért érdemes megfogadni néhány tanácsot. Például 
akkor is lassítsunk, ha még nem tapasztalunk közvetlen ve-
szélyt. Ha pedig őzet látunk átszaladni az úton, számíthatunk 
rá, hogy másik is követi, így mindenképpen lassítsunk.

Amennyiben az autó elé ugrik, az egyetlen megoldás a 
vészfékezés. Semmiképp se rántsuk félre a kormányt, ne 
próbáljuk kikerülni az állatot, mivel ez további balesetve-
szélyes helyzethez vezethet.

Vadállat észlelése esetén a távolsági fényszóró alkalmazá-
sa kifejezetten hátrányos lehet. Hiszen az úttesten lévő vad 
ilyen esetekben általában riadtan a fény felé fordul, megder-
med, és nem tud időben kitérni az ütközés elől.

A tapasztalatok szerint az óvatos közlekedés mellett a 
hangjelzés alkalmazása már nagyobb segítséget jelenthet, 
hiszen az állatok többsége megijed az erős kürt hallatán, és 
menekülni akar a közeledő zajforrás elől.

Hasznos lehet még az ultrahangos vadriasztó síp, melyet 
a járműre rögzíthetnek, és a menetszél hozza működésbe 
– javasolta a sajtóreferens, aki hozzátette, hogy a motorral 
közlekedőknek a fentiek betartása különösen indokolt, mi-
vel őket nem védi a jármű karosszériája.

2015 óta a vadbaleset két veszélyes üzem találkozásának 
minősül, ezért alapesetben mindkét fél a saját kárát fi zeti. 
Tehát a gépkocsivezető a saját autója javíttatásának költsé-
geit, a vadászatra jogosult pedig a vadban okozott kárt.

Az elütött őzet nem lehet hazavinni.
Őzzel, vaddal való ütközéskor feltétlenül értesíteni kell a 

rendőrséget, mivel ez közúti balesetnek minősül. A helyszí-
nelés jegyzőkönyve képezheti az alapját bármilyen továb-
bi intézkedésnek. A területileg illetékes vadászatra jogosult 
szervezetet (általában vadásztársaságot) a rendőrség értesí-
ti.

Nagyon fontos, hogy az elpusztult állatot a járműveze-
tő ne vigye magával, mert az bűncselekménynek számít. A 

tetem elszállításáról a vadászatra jogosultnak kell gondos-
kodnia.

Közhelynek minősülő kijelentés, de az úton számtalan 
veszély leselkedik ránk, és nem mindegyik elhárítására le-
het előre felkészülni. Részben ilyen a vadveszély is, mert 
hiába vannak fi gyelmeztető táblák elhelyezve az adott út-
szakaszokon, hiába tartjuk be a sebességkorlátozásokat, egy 
takarásból hirtelen elénk ugró őzzel, szarvassal vagy éppen 
vaddisznóval történő ütközés elkerülése szinte lehetetlen.

/forrás:internet/
GFG

ZÁRTLÁNCÚ 
INFORMÁCIÓS RENDSZER 

AZ EGÉSZSÉGHÁZ 
VÁRÓTERMEIBEN

Városunk életében időről- időre vannak olyan fon-
tos önkormányzati és közérdekű információk, kulturá-
lis, hagyományőrző és sport események, illetve egyéb 
programok, melyekről minél több helyi lakost szeret-
nénk informálni. Az eddigi kommunikációs felületek 
(MagTV, helyi újság és közösségi média) jól betöltik 
hírközlő funkciójukat, azonban egészségház felújítása-
kor és az új várók  kialakításakor lcd tévék kerültek 
kihelyezésre, melyek hasznosításáról Újhartyán Város 
képviselő testülete úgy döntött, hogy egy zárt láncú he-
lyi információs és hírdetési felületet alakít ki rajuk és 
indít el 2019 márciusában.

Ezen felületek fő funkciója lesz, hogy vizuálisan is 
jól megjelenített és látványos formában információt 
adjon a létesítmény nyitvatartási és az itt rendelő or-
vosok rendelési idejéről, elérhetőségeikről, illetve min-
den olyan plusz eseményről, melyek az egészségház 
működésével kapcsolatban felmerülnek.

Az alap információkon felül lehetőség nyílik közér-
dekű felhívások, programok és helyi események meg-
jelenítésére, melyeket szeretnénk minél szélesebb kör-
ben eljuttatni a lakosság körében. A rendelőben eltöltött 
várakozási idő alatt lehetőség van a tévéken megjelenő 
reklámspotok megtekintésére és elolvasására. 

Az lcd hírdetési felületek üzemeltetője Újhartyán 
Város Önkormányzata. További információkért, il-
letve esetleg reklám célú egyéb gazdasági hirdetési 
lehetőségekkel kapcsolatban keressék Rutterschmidt 
Zoltánné-t. Tel.: +36 (29) 372 133; Email: szocialis@
ujhartyan.hu

PA.
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Sajtóközlemény 

 
Kezdődik Újhartyán Város külterületi útjainak felújítása 

 
2018/08/30 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 2016-ban elkészítette a terveket, majd 2017. januárjában beadta a pályázatot. A 
támogatási szerződést 2018. 08. 17-én kapta meg.  

Az elnyert támogatás összege:  61.248.183 Ft 
A támogatás intenzitása: 90%-os 
 
Az utak fejlesztésére vonatkozó több, mint 61 millió forint összegű európai uniós és hazai költségvetési 
támogatás, valamint a közel 24 milliós önkormányzati önerő segítségével, Újhartyán Város külterületén 
két külterületi dűlőút egyes szakaszai kapnak szilárd burkolatot.  
 
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 megvalósuló beruházásnak köszönhetően az ezen a területen 
működő vállalkozások gazdasági mutatóinak javulása érhető el.  

A projekt várható befejezése: 2019. június 30. 
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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2018.12.12-én került sor a 
2017.12.01 és 2018.11.30 kö-
zött született és Újhartyánra 
érkezett újszülöttek és szüle-
ik köszöntésére a Városköz-
pont nagytermében. 

A kint uralkodó hideg elle-
nére szép számmal gyűltünk 
össze. Az anyukák mellett 
sok apuka és nagyobb test-
vér is eljött. Vendégeinket 
innivalóval és süteménnyel 
vártuk. 

Schulcz József polgár-
mester néhány szóban ecse-
telte, hogy mennyire örül 
a 30 újszülöttnek, hiszen 
voltak olyan évek a város 
történetében, amikor alig 
10-15 újszülött született. 
Rámutatott arra is, hogy 
mennyire fontos, szép és 
nehéz, ugyanakkor örömteli 
munkát végeznek a csecse-
mőket, gyermekeket nevelő 
családok. Milyen boldogság, 

amikor a gyermek átöleli az 
ember nyakát, és milyen 
iszonyú pánik, ha hirtelen 
felmegy a láza, vagy bár-
milyen más betegség gyötri, 
amivel a szülő nem tud mit 
kezdeni. Mélyen együtt ér-
zett a megjelent szülőkkel, 
hiszen ők is a gyermek-
nevelés ezen útját, hegy-
csúcsait és völgyeit járják.
 A köszöntő után egy szál 
virággal és kis borítékkal 

kedveskedett a szülőknek. 
Utána mindenkit sütemény-
nyel kínáltunk. Evés közben 
lehetőség volt a szülőknek 
egymás közti beszélgetésre, 
ismerkedésre. 

Nagy élmény volt együtt 
látni ezt a 30 gyermeket. 
Bízni benne, hogy egyszer 
majd ha nagyra nőttek, ők 
viszik tovább a városunk ha-
gyományait.

Barta Kornélia

2018.12.12-én került sor a 
2017.12.01 és 2018.11.30 kö-

Schulcz József polgár-
mester néhány szóban ecse-

amikor a gyermek átöleli az 
ember nyakát, és milyen 

kedveskedett a szülőknek. 
Utána mindenkit sütemény-

Újszülöttek köszöntése

Tóth Márk

Fajt Noel Sándor

Herbert Ákos

Kéri Emma

Kuzsdra Emese

Hermann Péter 
Baltazár

Kleineizl Kristóf

Láncos Lilián

Hackl Benett

Horváth Krisztián 
Sándor

Ménich Patrik

Mucsi Milán

Surman Aranka Maja

Murárik Anita

Rizmajer Gréta
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Újszülöttek köszöntése

Burka Ádám

Czikó Lilien

Gavló Gábor Attila

Kőrösi Lotti Dalma

Maczkó Zalán

Novák Benedek

Pencz Ádám

Serfel Gréta Flóra

Orosz Maja

Rajszki Petra Gina

Pataki Patrik László

Surman Réka

Szalai Tamás

Tóth Júlia

Takács Luca Viktória és Takács Jázmin Szilvia

Bihács Bátor
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A GYERMEKVÁRBAN JELENLEG NINCS BÖLCSŐDE,
DE ÉPÜL AZ ÚJ INTÉZMÉNY

2018. szeptember 1-től hatályos jogszabály alapján hazánkban megszűntek az ,,egységes óvoda-bölcső-
dék”, tehát már nem működhet az óvodánkban sem olyan gyermekcsoport, ahol bölcsődés korú (2 éves) 
gyermekek vannak.  
Ezzel párhuzamosan nagy öröm, hogy épül az új, korszerű bölcsőde Újhartyánban, tehát a 3 év alattiak 
intézményes ellátásának problematikája csupán átmeneti.

                                                                                        Rizmajer Ildikó óvodavezető

ÓVODÁBA VAGY BÖLCSŐDÉBE?!
Hamarosan eljön az óvodai beíratás ideje, ezzel együtt több kisgyermekes szülő keresett meg 
a fenti kérdéssel, hiszen a most épülő bölcsőde is egy lehetőség sokak számára. A kérdés 
azért merülhet fel a szülőkben, mert a gyermekek óvodai nevelése legkorábban már 2,5 éves 
korban megkezdődhet, viszont a 2,5 éves kisgyermek még bölcsődébe is járhat.
A kérdésre választ (javaslatot) adni az adott kisgyermek fejlődésének ismeretében lenne 
korrekt, hiszen a gyermekek fejlődési üteme különböző, így a szükségleteik, igényeik is más 
körülményt kívánnak.
Az alábbi táblázatban a két intézménytípus összehasonlítása látható a teljesség igénye nélkül. 
A táblázat és a működés egyik leglényegesebb eleme a csoportlétszám.

Bölcsőde Óvoda
nevelés-gondozás nevelés-oktatás
maximális létszám 12 fő maximális létszám 25 fő
önállóságra nevelés, szobatisztaságra 
nevelés

önállóság az étkezésben, önállóság 
öltözködésben kis segítséggel, 
szobatisztaság-ágytisztaság

kisgyermeknevelő óvodapedagógus
Tanulás: ,,minden olyan tapasztalat-, 
illetve információszerzési folyamat, 
amely tartós változást idéz elő a 
viselkedésben”

Kötött és kötetlen tanulási formák 
(foglalkozások) teljesítmény 
elvárással

napi étkezések száma: 4 napi étkezések száma: 3
napirend:
kb. 2 óra szabadban végezhető 
mozgás
kb. 2,5 óra pihenő

napirend:
kb.1-1,5 óra szabadban végezhető 
mozgás
kb. 2 óra pihenő

A bölcsődei és óvodai beíratásról külön hirdetményben tájékoztatjuk Önöket!
                                                                                                        

                                                                                                          Rizmajer Ildikó intézményvezető
www.gyermekvarovoda.hu
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Amit a békéltetésről, mint alternatív 
vitarendezésről tudni kell 2019-ben

          

TISZTELT ÚJHARTYÁNI 
KEDVES OLVASÓK!

A békéltetés ingyenes, rövid időtartamú, szakszerű bírósá-
gon kívüli vitarendező eljárás. Célja az egyezség létrehozása 
a fogyasztó és a vállalkozás között keletkezett jogvitában. 
A békéltetés nem minden ügyben, csak a megoldást kere-
ső, együttműködő felek között eredményes. Ha az egyezség 
nem jön létre a felek között, akkor a békéltető testület eljáró 
tanácsa a rendelkezésére álló bizonyítékok és a felek nyilat-
kozatai alapján - alapos kérelem esetén - ajánlást tesz a fo-
gyasztói panasz rendezésére. Alaptalan kérelmeket, zaklató 
jellegű beadványokat a Békéltető Testület is elutasítja.

A Pest Megyei Békéltető Testület a Pest Megyei és Érd 
Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara mellett 
működő független testület. Hatáskörébe tartozik a Pest me-
gyében lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező 
fogyasztók által kezdeményezett jogviták bírósági eljáráson 
kívüli rendezése. Fogyasztói jogvitának minősül a termék 
és szolgáltatás minőségével, biztonságosságával összefüggő 
vitás ügy, amely a fogyasztó és a vállalkozás között keletke-
zett. Ha a fogyasztónak hitellel vagy biztosítási eseménnyel 
kapcsolatos panasza van, akkor a Pénzügyi Békéltető Testü-
lethez kell fordulnia. Határon átnyúló ügyekkel az Európai 
Fogyasztói Központ foglalkozik. A Pest Megyei Békéltető 
Testület a hozzá benyújtott, a hatáskörébe nem tartozó ké-
relmeket hivatalból átteszi a hatáskörrel rendelkező szerve-
zethez, vagy írásban tájékoztatja a kérelmezőt, hogy közvet-
lenül mely szervezethez lehet fordulnia. 

A békéltető eljárást a fogyasztó kezdeményezheti, aki a 
terméket megvásárolta, vagy igénybe vette a szolgáltatást. A 
természetes személyen kívül a társasház, lakásszövetkezet, 
egyházi jogi személy, civil szervezet vagy mikro-, kis- és 
középvállalkozás is fogyasztónak minősül a gazdasági tevé-
kenységi körén kívüli jogvitában. 

A békéltető testületi eljárás megindításának feltétele, 
hogy a fogyasztó először a panasszal érintett vállalkozással 
kísérelje meg a vitás ügy rendezését. Ennek eredménytelen-
sége levéllel, jegyzőkönyvvel bizonyítható. Az eljárást írás-
ban, postán feladott levélben vagy e-mailben a Pest Megyei 
Békéltető Testülethez benyújtott kérelemmel kell kezdemé-
nyezni. 

A kérelemhez -- két-két példányban -- másolatban csa-
tolni kell azokat az iratokat, amelyek tartalmára a fogyasz-
tó a beadványában bizonyítékként hivatkozik, különösen 
a számla, nyugta, garanciajegy, jegyzőkönyv, munkalap, 
szakvélemény, levelezések, a vállalkozás elutasító nyilatko-
zata. A Testület fénymásolást nem vállal, a másolatokat a 
kérelmezőnek kell elkészíteni és benyújtani. 

A vállalkozást az eljárásban szervezeti vagy jogi képvi-
selő (ügyvéd) képviseli. A fogyasztót bármely természetes 
vagy jogi személy, illetőleg jogi személyiséggel nem ren-
delkező szervezet képviselheti. Aki szeretné, hogy ügyében 
jogi képviselő járjon el, ügyvédet kell megbíznia.

A meghatalmazás eredeti példányát a kérelemhez csatol-
ni kell. A Békéltető Testület a kérelmezőnek vagy a meg-
hatalmazottnak tértivevényes-ajánlott levélben kézbesíti az 
eljárás lefolytatásához szükséges értesítéseket és a határo-

zatot. A meghatalmazott meghall-
gatáson történő megjelenéséről a 
meghatalmazó gondoskodik. 

A meghallgatást háromtagú 
eljáró tanács vagy jogász képzett-
ségű egyedül eljáró testületi tag

tag folytatja le. A háromtagú 
tanácsnak is van jogász képzett-
ségű tagja vagy a tanács elnöke 
rendelkezik az előírt végzettség-
gel. A fogyasztó és a vállalkozás 
a megküldött listából választott 
tagot jelölhet a háromtagú eljáró 
tanácsba. A jelölt tag független szakértő, nem képviselője a 
feleknek. A feleket az ügyvéd képviseli, ha részére megha-
talmazást adtak. Ha a felek a tanácsba történő jelölést elmu-
lasztják, vagy nem kívánnak élni ezzel a lehetőséggel, akkor 
a Testület elnöke jelöli ki az eljáró tanács tagját. 

Az eljáró tanács vagy az egyedül eljáró testületi tag a 
meghallgatás befejezését követően az okirati bizonyítékok, 
szükség esetén tárgyi bizonyítékok és a felek nyilatkozatai 
alapján határozatot hoz vagy ajánlásról dönt, melyet a meg-
hallgatáson kihirdet. Az eljáró tanács határozata lehet köte-
lezés, egyezség jóváhagyása határozattal vagy ajánlás. A ki-
hirdetett határozatot az eljáró tanács 30 napon belül postán, 
tértivevényes ajánlott levélben megküldi a feleknek vagy 
meghatalmazottaiknak.

A vállalkozást az eljárásban együttműködési kötelezett-
ség terheli, így a fogyasztói panaszra válasziratot kell kül-
denie a Testület részére. Ha a vállalkozásnak Pest Megyé-
ben van székhelye, telephelye vagy fi óktelepe – egyezség 
létrehozására is feljogosított képviselőt kell küldenie a meg-
hallgatásra. Ha a vállalkozás nem teljesíti kötelezettségét, 
a fogyasztóvédelmi hatóság bírságot szab ki, mely kis- és 
középvállalkozások esetében ötszázezer forintig terjedhet, 
nagyvállalkozások esetében az éves árbevételhez igazodó-
an, akár milliós tétel is lehet. 

A Pest Megyei Békéltető Testület ügyfelei általános tájé-
koztatást kérhetnek és igénybe vehetik a tanácsadás lehető-
ségét is. Folyamatban lévő eljárásban a jogvita rendezésének 
várható eredményéről Testület és az Ügyfélszolgálati Iroda 
munkatársai nem adhatnak tájékoztatást.

A fogyasztói panaszok rendezését kezdeményező kérel-
meket az alábbiak szerint lehet benyújtani a Pest Megyei 
Békéltető Testülethez:

Személyesen a Testület székhelyén félfogadási időben, 
keddtől csütörtökig 9:00 – 14:00 óra között lehet benyúj-
tani, vagy postai küldeményként a Pest Megyei Békéltető 
Testület 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. em. 240. címre 
lehet feladni.

Postán feladott küldeményként levelezési címre is küld-
hetők; 

Pest Megyei Békéltető Testület 
1364 Budapest, Pf.: 81

Honlap: www.panaszrendezes.hu
Telefon:      (+36 -1) 269-0703

Dr. Csanádi Károly
a Pest Megyei 
Békéltető Testület
elnöke
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SAJTÓKÖZLEMÉNY  

Az újhartyáni Gyermekvár Német Nemzetiségi Óvoda bölcsődei fejlesztése 

 

Újhartyán Város Önkormányzata 148,8 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert a Széchenyi 
2020 program Versenyképes Közép -Magyarország Operatív Program pályázatán. Ennek köszönhetően 
megkezdődhet a 24 férőhelyes újhartyáni Gyermekvár Német Nemzetiségi Óvoda bölcsődei 
fejlesztése. 

Újhartyán Város Önkormányzata a Széchenyi 2020 program keretében, a „VEKOP-6.1.1-15-PT1-2016-
00015 –Kisgyermeket gyermeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának növelése” elnevezésű 
pályázaton sikeresen vett részt. A fejlesztés fontos célkitűzése, hogy megteremtse az egészséges 
környezet és a hatékony nevelés infrastrukturális feltételeit, ezzel is segítve a minőségi 
szolgáltatásokhoz való hozzáférést, mely a munkavállalói mobilitást, elsősorban a kisgyermekes szülők 
(főleg nők) munkaerőpiacra történő visszatérését támogatja azáltal, hogy biztosítja 0,5-3 éves 
gyerekek bölcsődei elhelyezését. 

Az önkormányzat a fejlesztéssel kapcsolatos terveket már 2015-ben elkészítette. 2016-ban indult a kiírt 
pályázaton. A támogatási szerződést a hatósággal 2018.02. 26-án írták alá.  

A fejlesztés összköltsége: 400.889.846 forint. 

A beruházás során az Epres u. 4/b szám alatt felépül egy új, 24 gyermek elhelyezésére alkalmas 
bölcsőde. A tervezett intézmény egy gondozási egység (24 gyermek) elhelyezésére szolgál, 2 db 12 fős 
csoporttal. Az épületben kialakított két gyermekszoba mellett bejárati előtér és gyermekkocsi tároló, 
átadó, fürösztő, biliző (2db) és raktárak (2 db) létesülnek. A régi játszótér helyett a gyerekek számára, 
bölcsődéhez tartozóan teraszt, játszóteret, játszókertet alakítanak ki.  

A fejlesztés során közel 37 millió forint összegben történik majd eszközbeszerzés. 

A dolgozók részére vezetői iroda, gyermeknevelői szoba, irattár, teakonyha, személyzeti öltöző, 
melegítőkonyha, raktárak és takarítószer- és eszközraktárak (5 db) és mosdók (3 db) létesülnek. A 
beruházás során felépült új bölcsőde bruttó alapterülete: 632,8m2 lesz. 

 

Projekthelyszín: 2367 Újhartyán, Epres u. 4/b 

Projekt megvalósulásának tervezett ideje: 2019.07.31. 

Projekt címe: Az újhartyáni Gyermekvár Német Nemzetiségi Óvoda bölcsődei fejlesztése 

Projekt azonosítója: VEKOP-6.1.1-15-PT1-2016-00015  

Támogatás összege: 148.800.000 forint 

Támogatási intenzitás: 100 % 

További információ: 
tel.: +36-29-372-133 
www.ujhartyan.hu 
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Az Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola 
2018-19-es tanévének első félévi beszámolója 

Az idei tanévet 28 főállású pedagógussal és 3 óraadóval 
kezdtük meg. A gyerekek lelki egészségvédelme 
szempontjából szeptembertől iskolapszichológust alkalmaz 
iskolánk. Ezen kívül egy főállású gyógypedagógus és egy 
pedagógiai asszisztens is segíti a pedagógusok mindennapi 
munkáját. 

Ebben a tanévben is kiemelt feladat a pedagógusok 
magas szintű továbbképzése az oktató-nevelő munka 
hatékonysága érdekében. Gavló Henrik az Apor Vilmos 
Katolikus Főiskolán 2018 júniusában német nemzetiségi 
tanító oklevelet szerzett, így szeptembertől egy fővel bővült 
a német nemzetiségi tanítóink száma. Fajth Erzsébet a 
Neumann János Egyetem fejlesztő, differenciáló pedagógia 
területen pedagógus szakvizsgára iratkozott be, tanulmányait 
2019 júniusában fejezi be. Rizmajer Ildikó az Apor Vilmos 
Katolikus Főiskolán drámapedagógia területen pedagógus 
szakvizsgát kíván szerezni.

Az első félévben 4 kollégánk pedagógus minősítésen vett részt, 
akik sikeres minősítésüket követően januártól Pedagógus 
II. fokozatba léphettek. Ők: Rizmajer Ildikó, Klauzné 
Keresztes Ágota, Bambuk László és Sósné Lauter Adrien. 
Balázs-Jánosik Ágnes kolléganőnk szintén szeptemberben 
vett részt a pedagógus életpálya minősítő vizsgáján, és nyílt 
lehetősége arra, hogy Gyakornok fokozatból Pedagógus I. 
fokozatba léphessen. 

Az Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola 
tanulóinak száma jelenleg 330 fő. Szeptemberben 50 kis 
elsős érkezett hozzánk az újhartyáni és környező települések 
óvodáiból.  Az egész napos iskolában az osztályokat két tanító 
vezeti, mindkét nevelő tanít bizonyos tantárgy csoportokat, 
egymást váltva, s naponta a szabadidős tevékenységeket és 
a tanórán kívüli tevékenységeket is irányítja. 

A tanév kiemelt feladatai és célkitűzései:

Iskolánk csatlakozott a DSD nyelvvizsga rendszerhez, • 
amelynek keretében nyolcadik osztályos diákokat 
készítünk fel a tanév során, hogy megszerezzék a 
DSD I. (A2, B1) típusú nyelvvizsgát.
A DÖK szervezésében színes, tartalmas diák • 
közösségi élet kialakítása.
Magyarország erdőinek, mezőinek élővilágát • 
ismertetjük meg tanulóinkkal, erdei tantermi 
foglalkozások. 
A tanulmányi kirándulások céltudatos tervezése. • 
A természeti környezet megóvásának érdekében • 
Föld Napja előadások szervezése, regionális 
hulladékkezelő látogatás.
Iskolánk csatlakozott az oktatásért felelős miniszter • 
által meghirdetett Digitális Témahéthez, illetve 
Pénz 7 nevű pénzügyi és vállalkozói témahéthez 
Komjáthy Kálmán - a Takarékbank szakértője - 
segítségével.

Mint német nemzetiségi nyelvoktató iskola kiemelten • 
kezeljük nemzetiségi hagyományaink megőrzését, 
a német nemzetiségi kultúra megismertetését a 
tanulókkal. 
Az egészség megőrzésével kapcsolatos legfontosabb • 
ismeretek átadása, tanórai és tanórán kívüli 
foglalkozásokon. 
 Folyamatos pályázatfi gyelés és pályázás. • 
Karácsonyi vásár szervezése a DÖK javára. • 
Szülők-nevelők báljának szervezése az iskola • 
támogatására. 

• 
Iskolánk tehetséggondozó munkáját részben tehetséggondozó 
szakkörök keretében, részben a gyerekek által szabadon 
választott délutáni foglalkozások keretében végzi magas 
színvonalon. Szakköreink közül a német nyelvi, művészeti, 
színjátszó, sport, valamint a zenei a legnépszerűbbek.

A Szülői Munkaközösség és az Újhartyáni Iskoláért 
Alapítvány is fontos partnerünk. Munkájuk és anyagi 
támogatásuk is hozzájárul az intézmény fejlődéséhez. A 
szülők és a pedagógusok között nagyon jó az együttműködés. 
Segítik és anyagilag támogatják közös programjaink, pl. a 
Szülők-nevelők Bálja szervezését, lebonyolítását. A szülők 
közössége készségesen támogatja gyermekeink kulturális 
programokra való eljutását. A téli szünetben történt 
tűzeset utáni rendkívül gyors helyrehozatala, kitakarítása 
iskolánk épületének szintén nagy példaértékű összefogással 
valósulhatott meg, amelyben a szülői közösség készséges, 
önzetlen segítségnyújtásról tett tanúbizonyságot. A szülők 
mellett Újhartyán Város Önkormányzata, városunk civil 
szervezetei, Faluközpont Kft., Bagolyfészek Kézművesház 
dolgozói és a Gyermekvár Óvodája munkatársai is rengeteg 
segítséget nyújtottak. Ez úton is köszönet még egyszer 
MINDEN SEGÍTŐNEK! 

Az első félévben egy nagyon szép játszóteret adhattunk át 
tanulóinknak és kollégáinknak az iskola udvarán a gyermekek 
nagy örömére. A megvalósításért és anyagi támogatásért 
köszönet illeti Újhartyán Város Önkormányzatát. Hasonlóan 
támogatták iskolánk ebédlőjének bővítését, hogy ez által egy 
nagyobb, komfortosabb helyen, épületben valósulhasson 
meg tanulóink mindennapi étkeztetése.

Büszkén mondhatjuk el, hogy nyolcadik osztályos tanulóink 
nagyon jól szerepeltek az idei központi felvételiken, az 
országos átlag felett teljesítettek. 

Végül megállapítható, hogy nagyon sok szép, a tanév elején 
betervezett és tartalmas programokon, rendezvényeken 
vagyunk túl, szeretném megköszönni minden kollégámnak 
és fenntartónknak az első féléves munkáját és segítségüket, 
második félévre is sok kitartást és jó egészséget kívánok!

Sósné Lauter Adrien
igazgató
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SPORTBÁL 2019.                                   –                                   BATYUS BÁL 2019.

Az újhartyáni Lila Akác nyugdíjas klub idén is meg-
rendezte hagyományos bálját. Mártonné Teréz klub el-
nök és a Polgármester úr köszöntője után az úhartyáni 
német nemzetiségi óvodások vidám rigmusokkal szí-
nesített műsora csalt mosolyt a bálozók arcára. A fi nom 
vacsora csak elő készítette a hangulatot igy volt mit 
„ledolgozni” utána a tánccal. 

- A tánc az egyik legjobb megoldás ízületi gondokra 
-mondták sokan. A  Sváb Party zenekar zenéjére hajna-
lig táncoltak a klubtagok és vendégeik.  

/-sz- / fotók: drszix /

Az Újhartyáni Városi Sport Egyesület nagysikerű jó 
hangulatú hagyomány teremtő sport bált szervezett. A 
bál keretében az elmúlt év legeredményesebb sporto-
lói, csapatai kitüntető okleveleket vehettek át. 
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Svábbál 2019
Az idei esztendőben is nagy sikerrel rendezte meg az 

Újhartyáni Német Nemzetiségi Önkormányzat a svábbált, 
amely a februári báli időszak legjelentősebb rendezvénye. 
A svédasztalos állófogadást követően hagyományos nem-
zetiségi műsor vette kezdetét, amelyben a nagy múltú pé-
csi Fünfkirchen Leőwey táncegyüttes varázsolta el a ven-
dégeket. A fi atal középiskolásokból és egyetemistákból 
álló együttes vezetője Heil Helmut, aki alapítója is egyben 
a csoportnak. A táncosok műsorát a szintén pécsi Schnaps 
Kapelle kísérte. 

A báli program immár elengedhetetlen része a német 
nemzetiségi általános iskola végzős diákjainak keringője. A 
két osztály táncának koreográfi áit Kaldenecker Ágnes Dóra 
állította össze. 

A nyitótáncot követően a színpadon a Sváb Parti zenekar 
foglalta el a helyét, akik hajnalig gondoskodtak arról, hogy 
a 250 vendég közül mindenki megtalálja a zenei ízlésének 
megfelelőt. 

Természetesen most sem hiányozhattak a szinte kötelező 
báli elemek, így a tombola és az éjfél előtti meglepetés mű-
sor sem, amelyben Heller Tamás és Beregi Péter szórakoz-
tatta a nagyérdeműt.

Tölli Andrea   /fotók : drszix. /
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Svábbál 2019
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Köszönjük, ha adója 1%-ával segíti 
egyesületünk munkáját!

Adószámunk: 

18701328-1-13
Hercel Sváb Hagyományőrző Egyesület

Jótékonysági�teljesítménytúra
az�újhartyáni�óvodáért

2019.04.27.
Béla�gödör

Előnevezési�határidő:�2019.04.22.

Bővebb�információért�keressétek
a�plakátokat�vagy�az�esemény

facebook�oldalát!
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Eredményeink, folyamatban lévő tennivalóink, 
terveink a katolikus közösségben

Az is szép lehetne, ha csak egyik címbeli valóságról 
kellene írnom, de most mindhárom adott!  Eredmény: A 
plébánia pince felújítva alagsori ebédlő, vagy előadó te-
rem címet is viselhetne.  Száraz, több felől szellőztethető, 
még a nap is besüt, jól padlózott Barabás kővel.  A lejárat 
ugyan meredek, de van fogódzó, és mivel a lépcsőfokok 
egyenletesek, nagyon jól lehet rajtuk járni. A pincéhez 
illő világítás van benne kialakítva, még konnektorok is 
vannak elektromos készülékek csatlakoztatására. Nem 
olyan nagy, mint a faluház alatti pince, de adott esetben, 
ebben is elfér harminc ember.  Jól mutatja ezt a Valentin 
naphoz kötött házassági áldás ünnepe befejezése ebben a 
pincében. A legközelebbi jeles esemény, melynek befe-
jező helyszíne lesz, az apák napi ünnepség. Sok ifjúsági 
találkozó, egyházközségi rendezvény /farsangi bál/ hűs 
ebédlőjének képzelem ezt a helyszínt. Adná Isten, hogy 
élettel tudjuk megtölteni.

Folyamatban lévő tennivalóink: a plébániabővítés egy 
közösségi teremmel, előszobával, vizes blokkal, egy kis 
szobával.  Hét ember folyamatosan dolgozik rajta, már 
látszik, hogy mi fog kibontakozni, de még nagyon sok 
munka van. Ezután jön majd a tető átépítés, ami az idő-
járástól is függ és nagyon izgalmas időszak lesz.  Annyi 
bizonyossá lett előttem, hogy teljesen újat könnyebb épí-
teni, mint a régit renoválni.  Itt azonban a település leg-
régibb épületének átalakításáról van, szó, amit csak nagy 
körültekintéssel lehet megtenni.  Én úgy látom, hogy szép 
is és praktikus is lesz ez a bővítés.  Nagyon nagy remé-
nyeim vannak a közösségi élet pezsgő megvalósítására.  
A munkatársaim is fantáziálnak már, hogy mi mindent 
lehet majd ebben a szép nagyszobával rendelkező épület 
részben csinálni.   Még színdarabot is el tudok képzelni 
10-15 szereplővel, 30 nézővel. Nagyszerű hely lesz a pad-
lóképek megvalósításához is.  Több /3/ be - vagy kijárata 
lesz.  Lesz rajta két jól világítóablak, és a belső magasság 
biztosítani fogja a levegőt több ott tartózkodó esetén is.  

Természetesen lesz kis konyha, vizes blokk mosdókkal, 
WC-vel, zuhanyozóval.  Még egy kicsi vendégszoba is 
lesz.  Ez lehet kelléktár, átöltöző hely, stb.

Terveink: A templommal kapcsolatosan még mindig a 
tervezésnél tartunk. De már a munkák sorrendje, és mene-
te is körvonalazódni látszik. Az első a műszaki felújítás.  
Ebbe beletartozik a villanyszerelés, kamera rendszer, stb. 
Ez a munka fog leghamarabb elkezdődni. Az idén meg 
kell oldani a lábazatok visszaállítását is.  Talán sor kerül-
het a szentély festésére is. Ez a „talán” a pénzügyi helyzet 
miatt került bele a mondatba. Sok-sok millióról van szó!

Kedves Jó Újhartyáni Hívek! Többször elmondtam, 
hogy én nem fogok szidni sohasem a templomban senkit.  
Azt hiszem ezt eddig megtartottam. Soha nem kellett ke-
serű szájízzel hazamennetek. Nincs is okom a szidásra, s 
ha lenne, se tartanám megfelelő eljárásnak.  Sajnos ez ne-
kem is csak öregkori bölcsességem.  Korábban nálam is 
előfordultak zúgolódások. Még egy elhatározásom van.  
Soha nem fogok erőszakosan a pénzzel foglalkozni. Nem 
fogok panaszkodni, hogy nincs pénz, nem fogok erősza-
kosan kunyerálni, vagy kényszeríteni.  Persze pénz azért  
kell….Inkább jó példával járnék elöl.  Például a pince 
rendbehozatala nagyon jutányosan készült.  Ebben benne 
van az Adamcsik család kb. 500 ezer forintos hozzájáru-
lása.   A munkások munkadíját, és az anyagárat, azt én 
fi zettem, bárkinek meg tudom mutatni a bankszámlám.   
Nem kis összeg!  Már hatott a jó példa: ugyan ebben az 
időben kaptam  Bitay Mártontól  400 ezer  Ft támogatást.  
Ő nagyon hálás nekünk, hogy egyszer itt keresztelhették 
egyik gyermekét, a mi templomunkban. Már akkor meg-
ígérte a segítséget és most valóra is váltotta.  Isten fi zesse 
meg.    Nos, sokszor szeretném ezt elmondani…         

Tisztelettel 

Hefl er Gábor plébános 
Fotók : -Szp.-/
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A vízkereszt napi házszenteléssel egy régi, települé-
sünkön már nem élő német szokást kívánt feleleveníteni 
egyesületünk. Január 6-án, vízkereszt ünnepén három, ki-
rálynak öltözött általános iskolás diák, valamint Hefl er Gá-
bor atya útra keltek, hogy a betlehemi csillagot magukkal 
hordozva, napkeleti bölcsek történetével, német és magyar 
nyelvű áldásokkal megszenteljék az újhartyáni otthonokat. 
Szentelt krétával az alábbi felirat került az ajtókeretekre: 
„20†C†M†B†19”, melynek jelentése „Christus mansionem 
benedicat”, azaz Krisztus áldja meg e hajlékot. 

A kezdeményezésünknek nagy sikere volt, számos csa-
ládtól kaptunk meghívást. Külön öröm volt látni, ahogy a 
családok apraja-nagyja összegyűlt erre az ünnepi alkalom-
ra.

A véletlen műve volt, hogy végül nem csak otthonokat, 
hanem egy középületet is fel kellett szentelnünk. Az általá-
nos iskola az év végi tűzvészt követően egy csodás össze-
fogásnak köszönhetően került rendbehozatalra. Különleges 
érzés volt ennek a nagy munkának a végén újraszentelni az 
iskolát, reméljük az áldás megteszi hatását!

Köszönjük mindenkinek a szívélyes fogadást és vendég-
látást, valamint az adományokat. Összesen 100 ezer Forint 
gyűlt össze, amelyet a templom kórusa mögött található ab-
lak színes ólomüvegre történő cseréjére ajánlottunk fel. A 
tervek szerint a vadonatúj ablak Szent Cecíliát, a kórusok 
védőszentjét ábrázolja majd.

Hálás köszönet mindenkinek, aki hozzájárult a házszente-
lés sikeréhez! Külön köszönjük Hefl er Gábor atyának, hogy 
felkarolta kezdeményezésünket, illetve az Újhartyáni Német 
Nemzetiségi Általános Iskola vezetésének és diákjainak a 
közreműködést!

Bízunk benne, hogy a német-magyar nyelvű házszentelés 
ismét hagyománnyá válik településünkön!

Surman-Majeczki Martin

Nagy örömünkre egyesületünk tagja és a Német Nem-
zetiségi Gimnázium diákja Szolnoki Vivien a magyar-
országi németség legnagyobb ifjúsági kitüntetésében, 
Valeria Koch-díjban részesült, kimagasló tanulmányi 
eredménye és aktív 
német nemzetisé-
gi tevékenysége 
elismerésekép-
pen.

A rangos ki-
tüntetés átadásá-
ra január 12-én 
a Magyarországi 
Németek Orszá-
gos Gálaműsora 
keretében került 
sor a budapes-
ti Kongresszusi 
Központban. Immáron egyesületünk és Újhartyán két 
Valeria Koch-díjassal is büszkélkedhet.

Szívből gratulálunk Viviennek, sok sikert kívá-
nunk a továbbiakban is!

A Hartyáni Sváb Fiatalok Baráti Köre Elnöksége

Dreikönigstag – Vízkereszt Újhartyánon
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2014-ben, immáron 5 éve elevenítette fel baráti körünk 
első alkalommal a tuskóhúzás hagyományát, amely már év-
tizedek óta nem élt Újhartyánon, csak az iskola falain belül.

Mára ismét hagyománnyá vált, hogy húshagyókedden, 
farsang utolsó napján a hartyáni fi úk harmonikaszóval útra 
kelnek, hogy tuskót húzva keressék fel párjaikat, akikkel a 
farsangi bálokon együtt táncoltak.

Mivel a korábbi években írásaimban részletesen kifejtet-
tem ennek az érdekes szokásnak a hátterét és pontos mene-
tét, ettől most eltekintenék és inkább arra az összefogásra 
helyezném a hangsúlyt, ami nélkül nem működne ismét ez 
sokak számára kedves hagyomány, illetve nem lett volna ez-
úttal talán minden eddiginél nagyobb volumenű.

Elsőként az iskola és az idősebbek szerepét hangsúlyoz-
nám, ha nem ismerkedtünk volna meg annak idején sváb 
napok és népismeret órák keretében a régi hartyáni farsan-
gok világával, akkor egészen biztosan nem pattant volna ki 
a fejemből 5 évvel ezelőtt, hogy érdemes lenne ezt a nép-
szokást eredeti formájában, de mégis a mai korhoz igazítva 
feleleveníteni. 

Természetesen ebben sokan a kezdetektől segítségemre 
voltak, de két személyt szeretnék most kiemelni, akik nélkül 
képtelenség lett volna visszahozni a múltból ezt az eltűnt 
szokást, az egyik dédim -Márton Józsefné, Lencsi néni-, aki 
rengeteget mesélt, nekem a régi idők farsangjairól, a másik 
Surman „Kistorgyán” András, aki a kezdetektől tréfás tör-
téneteivel, szellemes rímeivel gondoskodik a tuskóhúzások 
hamísíthatatlan hangulatáról. 

Persze, tuskóhúzás nem működhetne harmonikaszó nél-
kül sem, a kezdeteknél Dondi bácsi, az utóbbi években Fajth 
Laci bácsi gondoskodik a talpalávalóról. 

Mégis talán az egyik legfontosabb: ha nem lettek volna, 
és nem lennének olyan fi atalok és családok Újhartyánon, 
akik szívesen részt vesznek egy ilyen talán „kőkorszakinak” 

2014-ben, immáron 5 éve elevenítette fel baráti körünk 
első alkalommal a tuskóhúzás hagyományát, amely már év-

„Itt a farsang áll a bál, avagy az 5 éves tuskóhúzó terv – teljesítve!”

tűnő hagyomány felelevenítésében, amelynek, fő motívuma 
-egy külső szemlélőnek legalábbis- egy fadarab húzása az 
utcán, akkor hiába lett volna a külső segítség, nem tudtuk 
volna megszervezni ezt a hagyományőrző eseményt. 

Ha pedig a helyi médiai képviselői, mint például Dr. 
Szikszay Péter és „Falusi Fotográfusunk” Fajt-Kleineisel 
Marika néni nem kapják lencsevégre a tuskóhúzás legemlé-
kezetesebb pillanatait, valamint a Mag Televízió munkatár-
sai és Bambuk Laciék nem dokumentálják a népszokást, ak-
kor egészen biztosan nem tudná jelenleg ország-világ, hogy 
Újhartyánon tuskóhúzással, „Blochziehen-nel” búcsúztatják 
a farsangot.

De visszatérve a mába, az idei tuskóhúzásnak különleges 
hangulatot kölcsönzött az, hogy az utolsó lányos házat a táj-
ház jelentette, valamint az, hogy a hagyományos esti menüt, 
a kolbászos rántottát Polgármester Urunk készítette, még-
pedig ínycsiklandó módon. Az éjfélig tartó záró mulatság-
nak pedig jobb helyszínt nem is találhattunk volna a tájház 
pincéjénél, ezúton szeretném megköszönni a sok segítséget 
a Bagolyfészek munkatársainak, valamint Polgármester Úr-
nak.

Bízom benne, hogy az előbb leírtaknak köszönhetően 
sokan megkedvelték a nálunk fi atalabbak között is a tuskó-
húzást, lesz, aki majd tovább viszi ezt a szép népszokást, 
nekem egészen biztosan örök kedvenc marad!

Surman-Majeczki Martin / fotók: Fajt Kleineisel Mária 
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Kulturális életünk hírei
Ahogyan azt már korábbi írásomban is említettem, a kul-

túra-művelődés területén a személyi állományban létszám-
változás következett be, hogy minél szélesebb kör részére 
tudjunk programokat biztosítani, szervezni. Pár szóban be-
mutatnám az Újhartyán Egyesített Művelődési Intézményei 
munkatársait.

Intézményvezetőnk Hornyák Gyuláné, Lauter Antal 
és Surman-Lang Helga művelődésszervező, Budai-Nyíri 
Margó és Kaldeneckerné Jeszenszki Márta közművelődési 
asszisztens, Disztl Adrienn technikai munkatárs, Horváth 
Anita könyvtári asszisztens. Bármilyen kérdéssel, ötlettel 
forduljanak hozzánk bizalommal.

Most pedig pár szót, 2019 eddigi rendezvényeiről
Januárban a Hartyáni Sváb Fiatalok fi lmvetítést tartot-

tak a Tájház Pincéjében a nagy sikert aratott Sváb lagziról, 
melyre az abban résztvevőket és az érdeklődőket is szeretet-
tel fogadták.

Szép számmal és fergeteges hangulattal zárult az 
Újhartyáni VSE által meghirdetett Sport bál is. Öröm volt 
látni, ahogyan a kis sportolók büszkén átvették díjaikat mi-
közben a szülők könnyekkel küszködve tapsolták meg őket.

Az idei év egyik legújabb,,próbálkozása”részünkről talán 
MOZI bevezetése volt. Úgy gondolom sikerült minden kor-
osztály részére megfelelő fi lmet vetíteni, és a 3D élménye is 
abszolút meghozta hatását.

A Magyar Kultúra Napja alkalmából a Pinceklub adott 
helyett Závodszky Ferenc Kreativitás és örömforrás c. elő-
adásának.

Az idei év sem maradhatott el Újévi Koncert nélkül, me-
lyen a már jól ismert, Bonheur Big Band dalaira dobogtak 
ritmusra a közönség lábai.

Februárban nagy szeretettel vártuk Kollár-Klemencz 
Lászlót, zenés irodalmi estünk meghívott vendégét a Fa-

luközpont Dísztermébe. Az újhartyáni gyökerekkel bíró ze-
nész- író előadása könnyeket csalt mindenki szemébe.

A Tájház Pincéje adott helyet Somogyvári Edit előadásá-
nak, mely az,,Öltözködésünk dilemmái” című témával nagy 
sikert aratott az érdeklődő hölgyek körében.

Szokásos módon idén is megrendezésre került a Nyugdí-
jas Batyus Bál valamint a Sváb Bál is. Mindkét esetben a jó 
hangulatról a Sváb Parti zenekar gondoskodott. A Sváb Bál 
sztárvendégei: Leöwey tánccsoport és zenekar Pécs, Heller 
Tamás és Beregi Péter volt.

Természetesen az Újhartyáni Színházi esték sem marad-
hattak el, ismét teltházas előadást tudhatunk magunkénak, 
Nejem a neten című sikeres darabbal. A folytatás garantált.

A Bagolyfészekben Bűvészképző programot szervez-
tünk, ahol a Mesekocsi Színház varázslója kápráztatta el a 
kis Harry Pottereket, valamint saját kezűleg készíthettek va-
rázspálcát és cilindert a kis növendékek.

Február hónapban több alkalommal tartott Majer Gyuri 
bácsi népismereti órákat Tájházunkban, és a farsang jegyé-
ben még fánkot készíteni is megtanulhattak a kisdiákok.

Ugyanitt megemlíteném, hogy vendégeink voltak a Roz-
maring Idősek Napközi Otthona tagjai is, egy közös fánksü-
téssel egybekötött teaázós beszélgetős délelőttre.

A tavasz első napján Adorján Liza mother choach tartott 
előadást a kedves anyukáknak, akik nagy érdeklődéssel ér-
keztek, és sok új tapasztalatcserével gazdagodva térhetett 
haza…

A Hartyáni Sváb Fiatalok ismét hagyományaink ápolásá-
nak érdekében Tuskóhúzást szerveztek, ahol Fajt Laci bácsi 
harmonikájának kíséretében ropták a táncot a fi atalok, majd 
a megéhezett kis csapatot Schulcz József polgármester úr 
várta szeretettel, saját kezűleg készített vacsorával a Tájház 
Pincében.

Továbbra is helyet ad a Bagolyfészek Kézművesház a ci-
vil szervezetek programjaira, előadásaira a teljesség igénye 
nélkül pld.: Sváb Kemencések, Pest Megyei Információs 
Centrum ( pályázati tájékoztatók) stb….

 Surman-Lang Helga
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Kis tehén Újhartyánban
Több mint másfél évtizede már, hogy találkoztam a ma-

gyar zene frontján a Kis tehénnel, a Sziget Fesztivál reklám-
jaként hallottam az „Én vagyok a kis tehén, ülök a fa tete-
jén” szöveggel induló dalt, amiről aztán a nevét is kapta a 
zenekar. Kollár-Klemencz László írta és énekelte a rajzfi lm-
hez a dalt, együttese azóta nagy utat járt be, megismerte őket 
az egész ország. Ahol mindig ismerték, az éppen Újhartyán. 
Ő jött „haza” idén február 1-én zenés irodalmi estet tartani 
az Újhartyáni Faluközpontba. Rövid életrajzként idézem az 
előadáshoz harmonikajátékával is hozzájáruló Lauter Antal 
meghívó leveléből: Édesapja újlengyeli származású, édes-
anyja újhartyáni, aki az 1950-es évek amatőr vidéki szín-
játszásának egyik kiemelkedő alakja volt a faluban. Laci 

nagyapja, Klemencz Miska bácsi az Öreg Banda sváb fúvós-
zenekar tagja, míg dédnagyapja Kaldenekker János – ahogy a 
faluban nevezték – Miklós Hanzi bácsi – pedig a zenekar ve-
zetője volt. Laci gyermekkora nyarait valóban Újhartyánban 
töltötte el nagyszülői családi körben. Tehát február 1-én, egy 
pénteki nap délutánján 6 órától Kollár-Klemencz Lászlót 
hallgattuk városunk színpadján, de nem csak zenei, hanem 
egyben – ahogy a bevezetőben írtam - irodalmi esten is ül-
tünk azon az estén, mert részleteket is hallhattunk a „Miért 
távolodnak a dolgok?” és „A műanyag kerti székek élete” 
címmel  eddig megjelent két novelláskötetéből is, amellett 

életéről is mesélt a kisgyerekével és feleségével „hazaláto-
gatott” művész. Leginkább a magyar alternatív popzene ka-
tegóriájába sorolható talán zenekarának munkái, de ezt nem 

pusztán a lemezeiből megszólaló 
zene, hanem a dalok szövegei 
is így, ebbe az irányba terelik. 
Gitárjátékával kísérte énekét és 
adta elő már népszerűvé vált da-
lait, slágeréiból megemlíthetem 
a Szájbergyerek, a Szerelmes 
vagyok minden nőbe, a Virá-
gok a réten című dalait, de hogy 
személyes is legyek, nekem az a 
természetes és közvetlen hang, 
amivel a színpadon minden 
megnyilvánulásában érvénye-
sült személyisége, az engem 
mindenféleképpen megnyert. Az 
előadás után pedig ugyanezzel 
a közvetlenséggel találkoztunk 
akkor, amikor sorra kerültünk 
a kazettákért illetve könyvekért 

várakozó tömegben. Köszönet a 
szép estéért mind a szervezőknek mind pedig a hazalátogató 
Kollár-Klemencz Lászlónak.     

     Závodszky  /fotók : drszix. /
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Hat lábon sportoltunk…
Már korábban is beszámoltunk arról, hogy az újhartyáni 

székhelyű „Sportolj 6 lábon Egyesület” a kutyás programok 
mellett, nem csak kutyásoknak nyújt remek sportprogramo-
kat. 

Így volt ez tavaly szeptemberben is, a kétnapos futónap 
alkalmával az Ország Közepén, Pusztavacson.

Lapzárta előtt kaptuk a hírt, miszerint február 23-án HA-
VAS FUTAM-ot szerveztek Kakucson.

Erről is beszélgettünk Kollár Misivel az egyesület veze-
tőjével.

- Hogy jött az ötlet Mihály?
A túrázást leszámítva nem mondhatom, hogy nagy sporto-

ló lennék, már régóta terveztem, hogy a városi sportok helyett 
jó lenne a természetbe (erdő, mező) csábítani az embereket, 
ahol friss a levegő. Ha már sport, legyen egészséges is.

A kutyás társadalomban pedig igény mutatkozott a maga-
sabb szintű sportra, például a kutyás futásra.

Azt mondhatom, szerencsés helyzetben vagyunk, hiszen 
sok fl ancos futás van ország szerte, viszont Ország Közepe 
csak egy van. A pusztavacsi rendezvényünk visszajelzései 
arra ösztönözte az egyesület tagjait, hogy ne álljunk meg, 
kár lenne tavaszig várni, szervezzünk egy téli futást is. Tu-
lajdonképpen így született meg a HAVAS FUTAM, aminek 
helyszíne Kakucs lett, a Kakucs-Ring melletti hatalmas te-
rület. Itt szeretnék köszönetet mondani a KINGSPAN KFT.-
nek, akik támogatták az eseményt azzal, hogy a melegedő-
sátor nem kevés költségét átvállalták, illetve 20 dolgozójukat 
nevezték be a futásra. Örömünket fokozta, hogy köztük ku-
tyások is érkeztek. Köszönet illeti még az Állatorvosi fel-
ügyeletért  Dr. Rausch Ferencet, a helyszínbiztosítást az Új-
lengyel Polgárőrség (Oskó Tamás) látta el. Köszönjük!

Példátlan közösségi összefogás eredményeként pedig 
HÁLÁSAN KÖSZÖNJÜK a támogatóink a tárgyi segítsé-
get.

Kakucs Önkormányzat (területfoglalás), Újhartyán Ön-
kormányzat (padok, asztalok), Lovas István (Kakucs-
Ring), Kratos Kft, (aggregátor) Kingspan Kft. (melegedő-
sátor), a VizslaKalandorok önkénteseinek és valamennyi 
segítőnek

- Nagyon szép lett a befutóérem.
Köszönöm szépen, az ötletemet a hó alkotta és grafi kussal 

konzultálva született meg.

A csodaszép 
éremnek köszön-
hetően kellett meg-
hosszabbítani a ne-
vezési határidőt.

Összesen 300 
fő indult a HAVAS 
FUTAM-on, köz-
tük (szülői/nevelői 
felügyelettel) 29 
kiskorú gyerek is, 
akiknek a nevezé-
sük díjtalan volt.

- Milyen tervei-
tek vannak még erre az évre?

Mozgalmas év elé nézünk.
A számtalan túrák és a többnapos weekendjeink mellett 

több nagyobb eseményre is készülünk. Május 18-án Tájé-
kozódási Sportnap lesz Újlengyelben. Ennek a lényege, 
hogy itt nem szükséges futnia annak, aki nem akar, bár aki 
szeretne, nem ellenkezünk. Családi napot tervezünk, ahol a 
család együtt tölti el a szombat délelőttöt úgy, hogy a ki-
helyezett kódokat kell megkeresniük egy 12 km-es hosszú 
távon. Útvonalat nem jelölünk, viszont jelöljük a térképen 
azokat a pontokat, ahova elhelyeztük a kódokat. Szerintem 
rendkívül érdekesnek ígérkezik. Itt is kap mindenki érmet, 
aki a nevezéskor azt jelzi felénk. ONLINE nevezni április 
közepéig a https://sportolj6labon.hu oldalon lehet, az ese-
mény kiválasztása után. A 10 év alatti gyerekeknek nem kell 
nevezni, ők díjmentesen vehetnek részt. Természetesen em-
lékérem erre a napra is készül.

Az esemény társszervezője az Újlengyeli Lovas Polgár-
őrség.

- Ez elég érdekesnek hangzik, mi van még a tarsoly-
ban?

- Július 6-án Újhartyánban szervezzük meg az első éjsza-
kai terepfutást, ami egyszerűen fantasztikus lesz. Erről sok 
részletet nem szeretnék most elmondani, de itt is csodálatos 
befutóérme tulajdonosa lehet, aki teljesíti a 3,5 km-es távot, 
2 kör esetén a 7 km-t, 3 kör esetén a 10 km-t. Természetesen 
nem csak kutyásokra számítunk azon az estén.  További in-
formáció és a nevezés szintén a weboldalunkon található.
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- Augusztus 31-én ALFÖLD100 teljesítménytúrának ad 
otthont Újhartyán.

Igen, jól hallottad, vannak fanatikusok, akiknek a 10, 20, 
40 km meg sem kottyan.

Számukra találtuk meg azt az útvonalat, ami Újhartyán 
– Inárcs – Ócsa – Csévharaszt – Pusztavacs – Hernád – 
Újhartyánon keresztül vezet. Aki nem bírja a gyaloglást, fut-
hat is, de úgy tudjuk lovasok is csatlakoznak. A „Sportolj 6 
lábon” nem csak a kutyásokra gondoltak. 

- Szeptemberben VizslaFesztivál lesz, valamint újra 
megrendezzük a kétnapos Ország Közepe Terepfutást 
Pusztavacson. Tavaly 200 fő állt a rajthoz és reméljük, idén 
többen jönnek el.

- Sok szép esemény, hogyan tudjátok megoldani ezeket 
a programokat?

Szerencsére önkéntesek bevonásával és a csapatunk 

mérhetetlen segítőkészségével meg 
tudunk birkózni a feladatokkal. Kö-
szönettel várjuk azok jelentkezését, 
akik szeretnének részt vállalni az 
önkéntes feladatokban. 

Számítunk további olyan további 
támogató partnerekre is, akik se-
gítségével színvonalasabbá tehetjük 
eseményeinket, hogy a visszatérő 
résztvevők vigyék Újhartyán jó hírnevét.

- Az érdeklődők milyen elérhetőségeken fordulhatnak 
hozzátok?

Sok információt megtalálnak a programjainkról a https://
sportolj6labon.hu oldalon, de szívesen válaszolok telefonon 
is a 06209241220-as telefonszámon.

-Sz-

Az idei év sem indulhatott másképp, mint hogy újabb sport-
sikerekkel gyarapodott egyesületünk labdarúgó szakosztá-
lya! Dabason az OBO Arénában került megrendezésre egy 
“Téli Utánpótlás Kupa” elnevezésű teremlabdarúgó torna, 
melyen az U7-es korosztályunk óriási küzdelemmel a do-
bogó felső fokára állhatott. Büszkék vagyunk játékosainkra, 
illetve felkészítő edzőinkre! A szakmai munka folyik tovább 
és készülünk a következő megmérettetésekre! A csapat tag-
jai: Keindl Márk, Bálint Máté, Zsila Levente, Surman Mi-
lán! HAJRÁ FIÚK, HAJRÁ ÚJHARTYÁN!   

P.A.

ARANYÉREM AZ U7-ES LABDARÚGÓ CSAPATUNK NYAKÁBAN
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Kék Róka és a futball
Bárki bármit is mondjon , azért az tény, hogy egyre job-

ban színesedik a hartyáni fociélet. A versenysport termé-
szetétéből adódó pillanatnyi hullámvölgyektől eltekintve – 
mármint ami az eredményeket illeti - mi szurkolók hisszük, 
hogy van jövője a hartyáni focinak, és az ugyanolyan dicső , 
és színes, mint a múltja. 

Van gyönyörű pályának innovatív kiegészítőkkel, van egy 
jó csapatunk, zászlónk, címerünk, indulónk, de valami még 
hiányzott a jelképeink közül, ami nem más mint  a KABA-
LA!  Felvetődött tehát az igény, hogy újabb értéket adjunk 
a kedvenc csapatunknak - persze magunknak szurkolóknak 
is -, hogy ezáltal is többek legyünk, még valamivel többek, 
mint a riválisaink, és újabb értéket teremtsünk az egyébként 
is irigylésre méltó sportkultúránkhoz!

Ha megvizsgáljuk a nemzeti, vagy nemzetközi csapatok 
jelképeit ( és most maradjunk „csak” a futballnál), egytől- 
egyik találkozhatunk valamiféle szerencsét hozó szimbó-
lummal, kabalával, netán címerállattal, ami egyedivé és 
szerethetővé teszi a klubot, és tükrözi az általa képviselt ér-
tékeket.

WikiSzótár  szerint: kabala (főnév I.)
1. Szerencsét hozó mozdulat, csele-

kedet, amelytől egy babonás ember 
szerencsét remél.

2. Szerencsét hozó tárgy, ami-
nek birtoklásától azt várja az em-
ber, hogy a baj, csapás elkerülje

Nekünk természetesen a má-
sodikat kell fi gyelembe vennünk. 
Nyilvánvaló, hogy az újhartyáni 
futballnak is szüksége van egy ka-
balára, ami mágikus erejével átsegíti 
a csapatot a nehézségeken, és a hullám-
völgyeken. Ezen eszmefuttatáson végigha-
ladva elgondolkodtunk azon, hogy mi lehetne az 
újhartyáni futball csapat, és szurkolói számára a leginkább 
azonosulásra alkalmas, szerencsét hozó fi gura. Úgy gondol-
tuk, hogy legjobb táptalaj ennek felkutatására a történelem. 
Persze a hartyáni focitörténelem. Végeztünk is egy kis bú-
várkodást az idő mélységeibe és azt kell mondanom, hogy 
bármelyik csatornát is választottuk kizárólag egy valami 
bukkan a felszínre. Egy állat. Története a következő:

Annak idején, amikor az internet, és facebook felhasz-
nálók zöme még meg sem született létezett Hartyánon egy 
kocsma. (Végülis több kocsma, de a szóban  forgó kocsma 
valamiben különbözött a többitől.) Ez a vendéglátó egység a 
Szép utcába működő „Schenk kocsma” volt, és van egy ide 
vonatkozó legendája:

A régmúlt időben, a Schenk kocsmában volt egy terem, 
ahonnan a foci csapat játékosai elindultak megmérkőzni 
az aktuális ellenféllel. Ez a helyiség szolgált öltözőként, és 
egyfajta szentélyként is, innen indultak, és ide tértek vissza 
azok a hősök, akik megteremtették a hartyáni foci alapjait, a 
hazai futballszeretők számára valóságos szakrális hely volt. 

Ez a hely adta 
meg a megfele-
lő szellemiséget 
az ügyünkhöz. 
Ezt a helyet úgy 
hívták RÓKA-
LYUK.

Szóval ösz-
szegezve, ott-
honunk sport-
történelmének 
egy olyan szeg-
mensét sikerült 
felszínre hozni, 
ami tökéletesen 
alkalmas egy 
kabala szerepé-
nek betöltésére, 
a jelen és a jövő 
időre vonatkozóan. Ez pedig nem más mint: 

DER FUCHS -  A RÓKA!

Néhány jellemző a róka tulajdonságaiból: 
ragadozó, könyörtelen, ravasz, taktikus, 

tüzes.
Pont olyan tulajdonságok, me-

lyek egy olyan csapatot jellemez-
nek, aminek mi szurkolók büsz-
kén drukkolhatunk.

Ezen felbuzdulva az 
„Újhartyáni foci drukker” 

facebook oldala pályázatot hirde-
tett az újhartyáni futball csapat és 

szurkolói számára kabala megterve-
zésére. 

A fentiek tekintetében felhívást tettünk 
közzé az említett oldalon minden rajzoló -és/

vagy tervező ambícióval bíró hartyáni, vagy nemhartyáni 
fociszerető, vagy nem szerető művészlélek számára kreatív, 
igényes pályázati munka elkészítésére!

Feltételek nem nagyon voltak, a kreativitásokra bíztuk, a 
cél az volt, hogy kék színű róka legyen bármilyen környe-
zetben, lényeg, hogy könnyen megjeleníthető, de mutatós 
legyen, akár plakáton, akár hímezve pólóra, pulcsira. A ha-
táridő 2019. március 1 volt. A győztes jutalma a dicsőség és 
az örökkévalóság!

A határidő lejártával, az Újhartyáni Foci drukker oldalán 
közzétettük a beérkezett pályamunkákat és megszavaztattuk 
a facebook-felhasználó szurkolókkal. A szavazók elsöprő 
fölényben Konyicsák Kata, az Újhartyáni Német Nemze-
tiségi Általános Iskola 5. osztályos tanulója pályamunkáját 
ítélte a legjobbnak. 

A Kék Róka ezennel az újhartyáni futball hivatalos ka-
balaállatává vált ( amit persze a városi sport összes többi 
szakosztályával szíves örömest megosztunk).  

„Maverick Lowrey”
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Ki ez a barbár zseni? 
A 20. századi képzőművészet hogyan hat napjaink 

művészetére, mit jelenthet, hogyan jelenik meg ez a 
hatás korunk művészeinek munkáiban, talán erre mu-
tat rá az Aba-Novák Vilmos emlékére rendezett kiállí-
tás sorozat 2019-ben. Több mint 80 éve történt, hogy 
Picasso, amikor meglátta Aba-Novák 1937-es párizsi 

világkiállítás magyar pavilonjának festett pannóját, 
így kiáltott fel: “Ki ez a barbár zseni?” A pannójáért 
egyébként akkor Grand Prix kitüntetésben részesült Pá-
rizsban Aba-Novák. 1913 nyarától Fényes Adolf mel-
lett a szolnoki művésztelepen dolgozott, megismerte a 
vidéki élet jellegzetes típusait, élethelyzeteit. Népélet-
képeinek témáit többnyire innen merítette. Sajnos a II. 
világháborút követő Rákosi rendszer (majd ezt folytat-
va Kádárék is azzal, hogy mivel a német kultúrához 
is kötődött, ezért ellenségnek minősítették) mindent 
megpróbált, hogy elfelejtesse világhírű művészünk ne-
vét a hazai művészettörténetben, hisz nem illett bele 
az elvakult és műveletlen kommunista világba. Aba-
Novák Vilmos 1894. március 15-én, éppen a nemzeti 
ünnepen született, így ebben az évben lenne 125 éves. 
Az Aba-Novák Galéria 2010. január 22-én, a Magyar 
Kultúra Napján kezdte meg működését Leányfalun. 

Idén február 15-én kezdődött a „Tisztelet a Mester-
nek „ sorozat Szolnokon, az ottani Aba-Novák Agóra 
Kulturális Központban „Hommage a Aba-Novák 
Vilmos” c. kiállítással. A megnyitón Szabó Noémi, a 
Ferenczy Művészeti Központ művészettörténésze be-
szélt Aba-Novákról hosszan. 25 kortárs képzőművészt 
hívtak meg, a kiállítók országunk elismert művészei 
(közöttük többen Kossuth- és Munkácsy díjjal rendel-
keznek): Baksai József, Bálint Ildikó, Buczkó György, 
Gaál József, Gvárdián Ferenc, Homolya Gábor, Jovián 
György, Kárpáti Tamás, Kemény Zoltán, Keresztes 

Dóra, Kiss Ilona, Kéri Imre, Kontur András, Kovács 
Lászó PuTu, Kovács Péter, Lukoviczky Endre, Matzon 
Ákos, Nagy Gábor, Nádas Alexandra, Orosz István, 
Pulikovics Iván, Pistyur Imre, Richter Sára, Scwartz 
Rezső és Závodszky Ferenc. Az anyag bemutatása a 
2019. 03. 15., 17.00-kor 125ABA100 címmel nyíló ki-
állítással folytatódik a Leányfalui Aba-Novák Galériá-
ban. A kiállítás kurátora Varga Bori és Kováts  Kristóf, 
akik az elmúlt évtizedben sok színvonalas és sikeres 
kiállítás létrehozói voltak.

-zs-
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Tájházak kerékpárnyeregből
Az országos tájházak napja programsorozathoz kapcso-

lódóan kerékpáros családi túrát szervezünk, mely során a 
környékbeli tájházakat látogathatod meg, így egyszerre bi-
cajozhatsz és a tájházakat is megismerheted. A túrát telje-
sítheted kis, közepes vagy nagy körben teherbírásodnak és 
kedvednek megfelelően. Minden állomáson szeretettel vá-
runk valami meglepetéssel egy kis frissítővel és pihentető 
programokkal. A szervezett túrák hossza 15 és 80 km között 
változik, így akár kisgyerekekkel vagy kezdőként is lehet 

megfelelő távot találni, a nagy teherbírásúak se fognak unat-
kozni!

Aki nem szeret biciklizni, az is látogasson el a tájházak 
valamelyikébe, hiszen ezen a napon egész nap minden ér-
deklőt ingyenes programokkal várunk! A részletes progra-
mok a tájházak facebook oldalán olvashatók.

Résztvevő tájházak: Bagolyfészek Kézművesház, Sváb 
néprajzi gyűjtemény Újhartyán, Kakucsi Tájház, Inárcsi Táj-
ház, Ócsai Tájház, Bugyi Tájház, Sári Szlovák Udvar (Táj-
ház és Rétesház), Felsődabasi Nemes Kúria, Dabas-Gyóni 
Tájház, Dabas-szőlősi Tájház, Hernádi Tájház.

Hornyák Gyuláné - Surman Lang Helga

PROGRAMELŐZETES 2019
03.12. Könyvtár Helytörténeti est a Fajth családokról Könyvtár, Pinceklub
03.14. Hősök tere Március 15. - megemlékezés Közművelődés
03.27. Faluközpont Színházi világnap - színházi előadás gyerekeknek Közművelődés
03.31 Faluközpont Mozgó Mozi 10:00-20:00 Közművelődés
03.30. Bagolyfészek Mesepedagógia előadás 1. - Bajzáth Mária 
  elõadása 10:30-13:00 (6-10 éves gyerekeknek) Közművelődés
04.05-07 Bagolyfészek Egészségnap Közművelődés
04.10-11 Iskola, Újhartyán Költészet napja Iskola
04.14. Újh.Kat.Templom Virágvasárnapi Passió éneklés Újhartyáni Egyházközösség
04.18. Bagolyfészek Kézműves foglalkozások a Húsvét jegyében Közművelődés
04.19. Újh.Kat.Templom Nagypénteki Passió bemutatása Újhartyáni Egyházközösség
04.20. Újh.Kat.Templom Feltámadási körmenet fúvószenekarral Újhartyáni Egyházközösség
04.23-24. Bagolyfészek Kézmûves foglalkozások a tavaszi szünetben Közművelődés
04.27. Tájház Májfaállítás - Majális Sváb fi atalok BK
04.27. Bagolyfészek Mesepedagógia előadás 2. - Bajzáth Mária előadása 
  10:30-13:00 (6-10 éves gyerekeknek) Közművelődés
04.28. Tájház Tájházak kerékpárnyeregbõl 
  - Tájházak napja alkalmából Közművelődés
04.29-05.05 Erdély Határtalanul - Erdély Barót Iskola
05.08 Iskola Sváb nap Iskola
05.11 Pilis Teljesítménytúra Iskola
05.17 Faluközpont Újhartyáni Színházi esték - Leszállás Párizsban Közművelődés
05.24 Bagolyfészek Gyermeknap a Meselátó Társulattal meglepetésekkel. Közművelődés
  Levendula szüret és kézműves programok a nyár folyamán Közművelődés

VÁROSNAPI ELŐZETES: 2019.06.01. 
15:00 Solymos Tóni

16:00 Waiting for Violet
18:00 HOOLIGANS

20:30 PUNNANY MASSIF
22:30 Éjszakai Robot Show

Utcabál RBT Trio

NYÁRI TÁBOR ELŐZETES
2019.06.24-06.28. Színjátszó tábor Berchi Edit vezetésével

2019.07.01.-07.06. iskolai tábor
2019.07.08-07.13 iskolai tábor

2019.07.22-07.26. Bagoly Népismereti-népi kézműves  tábor
2019.07.29-08.02 Bagoly -Mese tábor
2019.08.12-08.16 HSFBK Sütőtábor

A programokról folyamatosan tájékoztatást nyújtunk a www.ujhartyan.hu honlapon, Újhartyán Város Facebook 
oldalán, plakátokon, valamint az Orvosi Rendelőben a hirdető tv-ben.
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MESESAROK

Nap és felhő
Volt idő réges-régen, vagy tán nem is olyan túlságosan 

régen, de az bizonyos, hogy hosszú-hosszú ideig, olyan 
hosszú ideig, amit csak az ember el tud képzelni, szóval 
volt idő, amikor a Nap naphosszat sütkérezett a saját fé-
nyében és nem tűrt meg semmit, ami az ő fényességét 
csak egy szemernyit is csorbítaná. Úgy gondolta, - és 
egyébként meg jól gondolta - hogy bizony ő a világmin-
denség közepe, és mint ilyen nagy tisztségben lévő elem, 
nyilvánvalóan minden teremtett elme az ő lényét, lényé-
nek szépségét dicsé-
ri, magasztalja, és 
csodálja. Ebben a 
tudatban teltek a 
Nap napjai, miköz-
ben átsétált a tün-
dér-kék égen, hori-
zonttól  - horizontig 
és minden erejével 
azon volt, hogy be-
ragyogja az eget és 
a Földet, be az egész 
világot. Keltétől-
nyugtáig  szépségét 
és az erejét fi togtat-
ta, hisz tudta, hogy 
nincsen nála tündök-
lőbb szépség a vilá-
gon, és mindenki, 
aki látja, őt csodálja, 
dicséri, és magasztalja, és bizony - mivel jó lelkű is volt 
- nem is tehette meg azt, hogy ne mutassa magát minden 
lénynek, és nem lénynek, amikor van rá kedve. Kedve 
pedig volt, csak az volt.  

Valahonnan, a jó ég tudja, hogy honnan, egyszer csak a 
Nap mellé úszott egy felhőcske. Egy szürke színű, kövér 
felhő.

Eltakarsz és megzavarsz a tündöklésemben! Tűnj - 
el, vagy elpusztítalak!  - rivallt rá a Nap a felhőre, amint 
megpillantotta.

Te vagy a legcsodálatosabb teremtmény a Vilá-- 
gon, hát hogyan tudnám én megzavarni a Te tündöklésed, 
hisz én csak pára vagyok, meg gőz, nem érek fel a Te 
szépségedhez. A Széllel jöttem idáig.

A Napnak tetszett a felhő hízelgése, ezért nagy kegye-
sen megengedte, hogy mellette maradjon (persze csak 
jóval arrébb).

 Mond csak! Ugye, nincs nálam szebb teremt-- 
mény? - kérdezte a Nap, bár a választ maga is tudta.

 Világegyetem királya! Nincs nálad szebb. Nézd, - 
a Föld  összes lakója csak téged imád, téged csodál, mert, 
Te vagy a leggyönyörűbb, és a Te kegyelmedből léteznek 
ott mindannyian, Te vagy ki fényt, meleget és életet ad 
nekik. 

A Nap a felhő szavaira felragyogott, felemelte orcáját 
és büszkén villogtatta sugarait.

Te vagy az Életük, - folytatta a felhő-  imádnak - 
és szeretnek. De Te is szereted- e úgy őket, ahogy ők té-
ged?

Hát hogyne, hisz aki engem szeret, azt szeretem - 
én is - válaszolt a Nap.

Ha szereted őket, akkor állj meg egy pillanatra, és - 
nézz le rájuk, Fenséges Nap! 

Igen látom őket - válaszolt a Nap.- 
Akkor azt is látod, ahogy szenvednek? - 

A Nap tágra nyitotta szemeit.
Látod, hogy a Te végtelen ragyogásod élhetetlen-- 

né teszi számukra a Földet? Pusztává vált az otthonuk, 
kiszáradtak a folyók, 
tavak, elszáradtak a 
növények, szomjaznak 
az emberek és állatok, 
mert Te csak ragyogsz, 
tündökölsz, és nem vi-
seled gondjukat!

Hát nem teszi - 
boldoggá őket az, hogy 
bennem gyönyörköd-
hetnek?

Te vagy a világuk - 
közepe, Te vagy nekik 
a Mindenség, de a Te 
örökös ragyogásod mi-
att sínylődnek az élőlé-
nyek.

A Nap újra lenézett a 
Földre és meglátta azt, 

amiről a Felhő beszélt. 
Egyszeriben megértette, hogy amíg ő csak saját magával 
törődött, ragyogott és tündökölt addig más miatta gyöt-
rődött. 

Ha megengednéd, hogy feláldozzam magam, ak-- 
kor új élet fakadhatna, és újra boldog lenne mindenki – 
ajánlott a felhő.

Segíts nekem helyrehozni, amit elrontottam – - 
egyezett bele a Nap. 

A felhő nem szólt semmit, csak mosolygott és lassan a 
Nap elé úszott sötét árnyékba borítva a szomjas Földet. 
Azután megrázta magát, amire a testéből milliónyi víz-
csepp viháncolva kelt útra, hogy aztán locsogva, fecseg-
ve érjen talajt. 

Az eső csak esett és esett, mindaddig, amíg a szürke, 
kövér felhő végül teljesen el nem fogyott, de minden 
lehulló vízcsepp nyomán új élet tört az ég felé, a Föld 
zöldbe borult, üde lett minden, kivirágzott a rét, az erdő, 
vízzel teltek a medrek, vidám újszülöttek népesítették be 
a dombokat, hegyeket, szél csavargott a fák között. Életre 
kelt az élet.

Azóta a Nap, - bár továbbra is szeret tündökölni és ra-
gyogni - megengedi minden arra járó felhőnek, hogy esőt 
bocsásson a Földre, és ilyenkor színes szivárványt is fest 
az égre, emlékül annak, hogy ne feledje senki azt, hogy 
nem csak akkor szép a világ, ha csak süt a nap.

Surman Viktor   /illusztráció : Agárdi Gabi /
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Az Év Autója már volt.
Most övé az év ajánlata?

www.volkswagen.hu

Passat és Passat Variant Business modellek kimagasló 

Porsche M5
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TULAJDONOSOKAT
   KERESÜNK,
 AZONNALI KEZDÉSSEL.

ŠKODA OCTAVIA MODELLEK KÉSZLETRŐL.

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 készletről elérhető modellekről és a további részletekről érdeklődjön márkakereskedésünkben. 

A ŠKODA OCTAVIA és OCTAVIA COMBI modellek kombinált átlagfogyasztása: 3,9-6,9 l/100 km, CO2-kibocsátása: 103-156 g/km.

PORSCHE M5 1238 Budapest, Szentlőrinci út  Tel.: +36 1 421-8221  www.porschem5.hu
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