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…Szemükbe’ ha könnyet
Csillogtat a bánat:
Istenem; fogd kézen
Az édesanyákat!
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Letették az újhartyáni új Városháza alapkövét
A városunkban 2018. március 26-án 13.00 órakor rendezték 

azt az ünnepséget, amelynek keretében sor került az új városháza 
alapkövének letételére. 

Ünnepi beszédében Pogácsás Tibor a Belügyminisztérium ál-
lamtitkára, országgyűlési képviselő a következőket fogalmazta 
meg: „A német nemzetiségi gyökereit erősen és intenzíven meg-
élő település közössége nagyon összetartó közösség. Előnyeit 
láthatjuk, elég csak végigmenni a város utcáin, megnézni az in-
tézményeit, vagy akár a magánportákat. Tapasztaljuk, hogy lehet 
tiszta környezetben élni, mindehhez csak az kell, hogy az ott élők 
összetartók és szorgalmasak legyenek. Odafi gyelnek mindarra 
ami a városé, a közösségé, amit közösen használnak. Újhartyán 
szerencsére egy olyan település, ahol megvannak az értékek, ahol 
a klasszikus értékek mellett az emberek nyitottak a világ újdon-
ságaira, nyitottak a fejlődésre. Így van ez az önkormányzattal is, 
hiszen minden olyan intézmény-fejlesztést véghezvisz a város, 
ami ahhoz szükséges, hogy az új évezredben az itt élők, az itt élők 

gyerekei ne vágyódjanak el innen, örökre otthon érezzék magu-
kat. Ha mégis úgy hozza a sors, hogy távol kell élniük, szívesen 
jöjjenek ide vissza. Éppen ezért a városháza létrejötte szimbolikus 
jelentőséggel bír.

A városháza építésével kapcsolatban kiemelte, hogy bízik ab-
ban, hogy ez az építkezés nem az utolsó építkezés lesz, hogy a 
közösség kikényszeríti a helyi önkormányzattól az újabb és újabb, 
a közösséget szolgáló létesítmények létrejöttét. Reméli, hogy ezek 
a majdani fejlesztések olyan közösségeket tudnak majd szolgál-
ni, akik a település értékeit továbbviszik és bízik abban, hogy 
ehhez a szükséges támogatást, segítséget ő is meg tudja adni.
Az alapkövet Pogácsás Tibor Országgyűlési képviselő és Schulcz 
József polgármester helyezték el. Az építkezés várhatóan ez év 
nyarán indul el.

T.A.
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Anyák napi köszöntő
Újhartyán Város Önkormányzata nevében ezzel a verssel 

köszöntök minden édesanyát, nagymamát, Anyák Napja al-
kalmából! 

Móra László: Anyák ünnepén
Aki a virágnak
Kibontod a szirmát,
Aki óriássá
Neveled a kis fát,
Aki a harmatot
A fűre leheled,
Aki a zord telet
Tavaszba temeted,
Aki örök ura
Vagy a nagy világnak:
Áldd meg jóságoddal
Az édesanyánkat!
Elfáradt kezüket
Simogasd, szeretgesd,
Napi gondok között
Biztatgasd, vezetgesd,
Szemükbe’ ha könnyet
Csillogtat a bánat:
Istenem; fogd kézen
Az édesanyákat!

Édesanyánk az a személy, akivel szü-
letésünkkor először kapcsolatba kerü-
lünk, és akivel ez a láthatatlan kötelék 
megmarad egész életünkben. Ő az, aki-
hez örömünkkel, bánatunkkal fordulha-
tunk. Tőle függ, milyen társadalomban 
élünk, tőle kapjuk az első szavakat, az 
első dalokat, meséket, illatokat és íze-
ket. Ő élteti hagyományainkat, nevel 
erkölcsre, szokásokra, szemléletre. Ön-
zetlenül adják a mindent önmagukból, 
miközben egyáltalán nem adják fel ön-
magukat. Egyszerre tudnak sugárzó nők, 
odaadó édesanyák, fi gyelmes feleségek, 
megbízható munkatársak lenni. 

Az anyai szeretet kritikátlan, önzetlen 
és önfeláldozó, az anyai szeretet mindent 
megbocsát: a hisztizést, a könnyeket, a 
közömbösséget, a hálátlanságot vagy a 
kegyetlenséget is. Az anyai szeretet egy 
fekete lyuk, ami elnyeli a bírálatot, fel-
ment minden vád alól, megbocsátja az 
istenkáromlást, a lopást és a hazugságot, 
és még a leggonoszabb cselekedetet is 
olyasmivé változtatja, ami nem az ő hi-
bája. Nem más ez, mint a feltétel nélküli 
szeretet.

Az anyai szeretet egészen különleges. Talán a legerősebb 
emberi és lelki kötelék a világon. Ha anya vagy, sohasem 
maradsz igazán egyedül a gondolataidban. Egy anya min-
dig kétszer gondolkodik: egyszer önmagáért, másodszor a 
gyermekéért.

Isten éltessen minden drága Édesanyát!
Schulcz József polgármester

Závodszky Ferenc rajza
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BETEKINTÉS A KÉPVISELŐTESTÜLET MUNKÁJÁBA
Újhartyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete, 
az előző újság megjelenésétől 3 alkalommal tartott 
testületi ülést, ahol az alábbi döntések születtek: 

2018. február 22-én  

– Az önkormányzat úgy döntött, hogy a választási eljárás-
ról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 24. § (1) bekezdésében 
biztosított jogkörében eljárva a szavazatszámláló bizottságok 
tagjait megválasztja.

– Az önkormányzat úgy döntött, hogy a Dabasi Család- és 
Gyermekjóléti Szolgálat és Központ (2373 Dabas, Áchim u. 
6.) által előterjesztett, személyi gondozásra javasolt személyi 
térítési díjat, valamint a szociális segítés javasolt személyi té-
rítési díját Újhartyán Város Önkormányzata fi zeti meg a gon-
dozottak helyett.

– Az önkormányzat úgy döntött, hogy a beterjesztett adás-
vételi szerződés szerint, megvásárolja az Újhartyáni külterü-
leti 067/44 hrsz-ú, erdő, szántó és rétként megnevezett, ösz-
szesen 15 ha 6142 m2 nagyságú területből 1761 m2 területet 
csapadékvíz elvezetés céljára.

– Az önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzata-
iról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 102.§ (1) bekezdése 
alapján, a jelenleg Csévharaszt Község közigazgatási területé-
hez tartozó, a két település határán lévő 0214 hrsz út (kb. 1600 
m, kb. 1,4 ha) és 0188 hrsz-ú út ból (kb. 3400 m2) Újhartyánnal 
határos részét Újhartyán Város területéhez csatolja,

Az önkormányzat úgy döntött, hogy az Újföld Kft.  2017. 
évi éves ügyvezetői  beszámolóját az előterjesztés szerint el-
fogadja.

– Az önkormányzat egyetért azzal, hogy az Újföld Kft. 
ügyvezetése előkészíti a társaság jogutód nélküli megszün-
tetéséhez szükséges dokumentációt annak érdekében, hogy 
2018. április 01-i kezdő időponttal a végelszámolás elrende-
lésre kerüljön.

– Az önkormányzat úgy döntött, hogy a Kovács-Kert 
Tanácsadó, Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. árajánlatát az 
Újhartyán Monori utca II. ütem parkosítási munkáira (Presszo 
tér) elfogadja és megrendeli az ajánlat szerint.

– Az önkormányzat a Hartyáni Sváb Fiatalok Baráti Köre 
részére a 2018. április 14-én (szombaton) megrendezendő 
eredeti Sváb Lakodalom rendezvényhez 300.000 Ft összegig 
ételszámla kifi zetését engedélyezi.

– Az önkormányzat úgy döntött, hogy  a „Hümpfner János 
és felesége emlékére” Alapítvány  megszüntetését az alapítók 
kezdeményezésére, tudomásul veszi.

– Az önkormányzat úgy döntött, hogy az Újhartyáni Mo-
nográfi a keményfedeles 1000 db példány nyomtatására aján-
latokat kér be több helyről.

– Az önkormányzat úgy döntött, hogy a következő színházi 
előadásokat rendeli meg a Faluközpont nagytermébe: Anconai 
szerelmesek 2018. 05.10. Hippolyt a lakáj 2018.10.13.

– Az önkormányzat a 2018. évi Közbeszerzési tervét és 
közbeszerzési szabályzatát elfogadja.

2018. március 27-én 

– Az önkormányzat úgy döntött, hogy az Újhartyán, Ep-

res utca 589/6 hrsz területen megvalósuló „Bölcsőde építés 
kivitelezése” megnevezésű projektet kiemelt beruházásként 
kezeli. A bölcsőde területigénye miatti biológiai aktivitás 
érték változás miatt a 415/1 hrsz-ú, jelenleg intézményi te-
rület is a kiemelt beruházás részét képezi. Újhartyán Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete a TÉR-T-REND Kft 
az Újhartyán, Zrínyi M. utca – Jókai Mór utca – Epres utca 
– Monori utca által határolt tömbre vonatkozó helyi építési 
szabályzat módosításának elkészítésére adott ajánlatát elfo-
gadja.

– Az önkormányzat  a 2017. évre szóló belső ellenőri jelen-
téseket elfogadja, valamint egyetért az intézkedési tervel.

– Az önkormányzat a közterület felügyelő 2017. évi beszá-
molóját az előterjesztés szerint elfogadja.

– Az önkormányzat  a Rozmaring Idősek Napköziotthona 
2017. évi beszámolóját elfogadja.

– Az önkormányzat úgy döntött, hogy a Speed Analytics 
Kft-től sebességmérő táblát rendel meg, és kihelyezi a 
Kossuth útra.

– Az önkormányzat úgy döntött, hogy Majer Ferencnét el-
ismerő oklevélben részesíti a 28 éves szavazatszámláló bi-
zottsági munkájáért.

– Az önkormányzat úgy döntött, hogy a 2018. évi 
Hartyánfeszt rendezvényének élő zenekari koncerten fellépő 
művésze Rúzsa Magdi legyen. 

– Az önkormányzat úgy döntött, hogy a VP6-19.2.1-33-
5-17 jogcímű, élhető terek és innovatív kezdeményezések a 
helyi közösségek számára LEADER pályázatot benyújtja.

2018. április 25-én 

– Az önkormányzat módosította az építmény és telekadó 
rendeletét, kibővítette a reklámhordozó után fi zetendőadó 
mértékével. 

– Az önkormányzat módosította, és új rendeletben foglalta 
a  szociális rendeletét, melyet egységes szerzetkében a www.
ujhartyan.hu honlapon olvasható. 

– Az önkormányzat úgy döntött, hogy pályázatot nyújt be 
az önkormányzati tulajdonú belterületi utak felújítása Pest 
megyében pályázaton, és ezen pályázat keretében felújítani 
kívánja a Szép utcát és a Malom utcát.

– Az önkormányzat úgy döntött, hogy megvásárol a német-
országi Tapfheimből 2 kerekesszék beemelésére is alkalmas 
kisbuszt.

– Az önkormányzat úgy döntött, hogy engedélyezi Éger 
Ákos számára az Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános 
Iskolában,  8-10 gyerek részére,  heti egy alkalommal hagyo-
mányőrző és olimpiai íjászat irányában íjászati képzést, és a 
felszerelésre 300.000.-t-ot biztosít.

– Az önkormányzat úgy döntött, hogy az Újhartyáni 
Tchoukball Hungary Sport Egyesület, Ifjúsági és Felnőtt Eu-
rópa bajnokságon való részvételüket támogatja.

– Az önkormányzat úgy döntött, hogy a Homok utcában az 
óvoda parkolásának biztosítása céljából az ingatlanok előtti 
párhuzamos parkolást kiépítetti.

Schulcz József
polgármester
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A közösségi együttélés alapvető 
szabályairól szóló rendelet kiegészítése

A Képviselő-testület a közösségi együttélés alapvető 
szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogkövet-
kezményeiről szóló 17/2013.(IX.18.) önkormányzati ren-
delet módosításáról döntött, ahol leszabályozásra kerül, 
hogy az ingatlanokban, adott m2-re hány fő költözhet be, 
azaz:

8./A § A közösségi együttélés alapvető szabályai el-
mulasztását követi el az, aki

1. a lakáson belül, a közös használatú helyiségekben 
vagy az udvaron az alapvető higiéniai követelmények 
fi gyelmen kívül hagyásával, szennyezéssel zavaró szag-
hatást vagy rovarok, rágcsálók megjelenését előidézve – 
olyan életkörülményt alakít ki, amely káros hatással lehet 
a környezetében élőkre;

2. a lakóházban olyan magatartást tanúsít, amely az 
együttélés követelményével ellentétes, a környező lakó-
közösség kialakult élet- és szokásrendjét indokolatlanul, 
szükségtelenül és tartósan zavarja;

3. az önkormányzat tulajdonában álló bérlakást, a kö-
zös használatra szolgáló helyiségeket, illetve területet 
rendeltetésellenesen használja;

4. az a lakástulajdonos, aki lakásába bérlők tekinteté-
ben a lakószoba egy főre eső alapterülete meghaladja 6 
m2-t.

A rendeletbe továbbá az alábbiak is leszabályozásra 
kerültek:

8. § A közösségi együttélés alapvető szabályai elmu-
lasztását követi el az, aki

1. közterületet rendeltetésétől eltérően közterületi 
használati engedély nélkül vagy az engedélyben foglalt 
feltételektől eltérő módon használ,

2. utcai bútorokat, berendezéseket rendeltetésellenesen 
használja, felállítási helyükről elmozdítja,

3. a lomtalanításra meghirdetett időpontban a hulladékot 
úgy helyezi el, hogy az a jármű és gyalogos forgalmat za-
varja, a zöldterületeket és a növényzetet károsítja, továbbá 
baleset- vagy károkozás veszélyének előidézésével jár.

4. a játszótér használatának rendjéről szóló rendeletben 
foglaltakat megszegi.

5. a közterületre irányuló kamerát szereltet fel az ingat-
lanára, illetve ingóságára és azzal felvételt készít.

Kérem a Tisztelt lakosságot, hogy a fentiekben leírt 
szabályokat mindenki tartsa be.

Jegyző

Lakossági tájékoztató a szilárd és 
egyéb hulladékszállítási díjakról
Újhartyánban a hulladék szállítási nap a HÉTFŐ.
A lakossági hulladékállítási díjak eltérőek az űrtarta-

lom és az igénybevett kedvezmények és a díjfi zetés mód-
ja alapján. 

A lakóingatlant egyedül és életvitelszerűen egyedül 
használó személy esetében az eddigi 120 literes edény he-
lyett lehetővé vált legfeljebb 60 liter űrtartalmú edény 
választása, a kétszemélyes háztartásoknál – amennyiben 
hetente a 120 liternél kevesebb hulladék termelődik – ak-
kor 80 literes edényt választhatnak az ingatlantulajdo-
nosok.

A 60 és 80 literes edények igénybevételéhez szükséges 
kérelem a Polgármesteri Hivatal szociális osztályán igé-
nyelhető, és a Hivatal által kiadott igazolással kell igazol-
ni a jogosultságot a szolgáltatónak. 

Az Újhartyáni lakóhellyel rendelkező 70 év felettiek 
részére az önkormányzat 50%-os díjkedvezményt bizto-
sít, a helyi szociális rendelet alapján. Az 50%-os kedvez-
mény igénybevételéhez szükséges kérelem és tájékozta-
tást a Hivatal szociális osztályán kérhető.  

 
A díjfi zetés a következők szerint alakul: 
120 literes űrtartalmú edény esetén: Bruttó 1924 Ft/hó 
120 literes űrtartalmú edény, csoportos beszedési díjfi -

zetés esetén: 1873 Ft/hó
120 literes űrtartalmú edény, 50%-os díjkedvezmény-

nyel: 963 Ft/hó
120 literes űrtartalmú edény 50%-os díjkedvezmény-

nyel csoportos beszedési díjfi zetés esetén: 912 Ft/hó 
80 literes űrtartalmú edény esetén: Bruttó 1283 Ft/hó 
80 literes űrtartalmú edény, csoportos beszedési díjfi -

zetés esetén: 1232 Ft/hó
80 literes űrtartalmú edény 50%-os díjkedvezménnyel: 

641 Ft/hó
80 literes űrtartalmú edény 50%-os díjkedvezménnyel 

csoportos beszedési díjfi zetés esetén: 591 Ft/hó 
60 literes űrtartalmú edény esetén: Bruttó 963 Ft/hó 
60 literes űrtartalmú edény, csoportos beszedési díjfi -

zetés esetén: 912 Ft/hó
60 literes űrtartalmú edény, 50%-os díjkedvezmény-

nyel: 481 Ft/hó
60 literes űrtartalmú edény 50%-os díjkedvezménnyel 

csoportos beszedési díjfi zetés esetén: 431 Ft/hó 
GFG

Tisztelt Újhartyániak, Tisztelt Választópolgárok!
Szeretném megköszönni mindenkinek, aki fontosnak érezte részvételét az országgyűlési választáson, 
hogy eljött szavazni, és megtisztelt bizalmával, hogy rám, illetve Fideszre voksolt. Hatalmas siker és 
egyben óriási legitimáció az új országgyűlésnek ez a rekord magas részvétel. Soha ekkora győzelmet 
még nem aratott a Fidesz , köszönet érte, minden szavazónak.

Pogácsás Tibor országgyűlési képviselő
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Tisztelt Újhartyániak. 
Önkormányzatunk a korábbi évek gyakorlatának 

megfelelően idén is várja polgáraink,
civil szervezeteink részéről a javaslatokat ,

felterjesztéseket hogy 
2018 évben kinek ítéljük oda az 

„Újhartyánért” kitüntető címet. 
2018 június 10-ig várjuk írásban javaslataikat,

ajánlásaikat.
Köszönjük.Megszépült a Szép utca

Kedvezményezett neve: Újhartyán Város Önkor-
mányzata

A projekt rövid címe: Újhartyán Város egészségügyi 
központjának bővítése

A projekt megvalósulásának helyszíne: Újhartyán, 
Monori út

 
Újhartyán Város Önkormányzata sikeresen pályázott 

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

Az egészségügyi alapellátást nyújtó intézmények 
fejlesztésére irányuló pályázat célja, hogy elősegítse 
az önkormányzati tulajdonú egészségügyi alapellátó-
rendszer infrastrukturális fejlesztését, az intézmények 
szolgáltatásainak és infrastrukturális feltételeinek kor-
szerűsítését, a hozzáférés egyenlőtlenségeinek mérsék-
lését.

Újhartyánon a meglévő orvosi rendelő épülete 2005-
ben készült el, átalakítással és bővítéssel. Funkcionális 
elrendezése ma már nem tudja kielégíteni a települési 
igényeket, mivel nincs szabályosan kialakított gyer-
mekrendelő, a közös váróterem fertőzési veszéllyel jár, 
az orvosi ügyeletnek nincs önálló helyisége, a gyer-

mekorvosi és védőnői kapcsolat megoldatlan, valamint 
a vetkőzők hiányoznak.

A fejlesztés keretében épülő orvosi rendelő egyrészt 
átépítéssel, valamint bővítéssel készül. Az önkormány-
zat megvásárolta a rendelő melletti telket, és a telken 
lévő 130m2 -es bruttó alapterületű épületet. A meglévő 
épület jó műszaki állapotban van, s alkalmas arra, hogy 
új belső válaszfalrendszerrel és hozzáépítéssel gyer-
mekorvosi rendelőként üzemeljen. A gyermekorvosi 
rendelő és a védőnői ellátás kiépülésével kapcsolatosan 
felszabaduló területek lehetőséget biztosítanak arra, 
hogy a szakorvosi rendelő külön helyiséget kapjon a 
körzeti váróhoz kapcsolódóan. Az orvosi ügyeleti ren-
delő olyan helyen üzemelhet, amely külön bejáratával 
és orvosi gépkocsivezetői pihenőjével és önálló váró-
helyiségével funkcionálisan sokkal kedvezőbb lesz a 
jelenlegi helyzeténél. A belső átalakítás minimális, a 
körzeti orvosi rendelőhöz vetkőző készül. Hőszigete-
lés és fűtéskorszerűsítés járul hozzá az épület jövőbeni 
gazdaságos működéséhez.  

 
A projekt összes költsége: 110 995 217 Ft

A támogatás mértéke: 85%

További info:
2367 Újhartyán Fő u. 21. Tel.: +36-29-372-121

Sajtóközlemény
 

Újhartyán Város egészségügyi központjának bővítése
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SAJTÓ KÖ ZLEMÉ NY 

Ipari park fejlesztés Újhartyánban 
Ezú ton tá jé koztatjuk Önöket a Projekt indulá sá ró l! 
A projekt Széchenyi 2020 program keretében valósul meg. A program keretében 499 998 778 Ft támogatással 
Újhartyán Város Önkormányzata egy komplex ingatlanfejleszté si beruházást hajt végre ipari zó ná já ban. A fejlesztés 
az Európai Unió́ tá mogatá sá val, az Európai Regionális Fejlesztési Alap és a Magyar Kö ltsé gveté s forrásai által, vissza 
nem térítendőő 100 %-os támogatási intenzitással valósul meg. 

Projekt címe: Ipari park fejlesztés Újhartyánban 
Projekt kódja: VEKOP-1.2.2-15-2016-00015 

Támogatás mértéke: 499 998 778 Ft
Megvaló sí tá s tervezett ideje: 2017.09.01.
Megvaló sí tá s tervezett vége: 2018.08.31. 

A beruházás keretében az ipari zóna kapacitásának fejlesztése történik új, gazdasági célra használható́ terület 
kialakí tá sá val, amely magában foglalja a tereprendezé s, ú té pí té s, valamint a közművek kié pí té sé nek tevé kenysé gé t. A 
fejlesztés eredményeként megé pí té sre kerül egy szervizú t a meglévő és az újonnan kialakított terület megkö zelí té sé nek 
biztosí tá sá ra. A projekt megvaló sí tá sa helyszínei között az önkormányzati tulajdonban lévőő ingatlanokon kívül 
magántulajdonban lé vő  ingatlanok is szerepeltek, amelyeket ré szben szintén é rint a fejlesztés, igy szü ksé g volt a 
fejleszté ssel igé nybevett ré szek adá s-vé tel útján tö rté nő  megszerzé sé re (067/41, 067/42 hrsz.). Az é pí té si munká latok 
a munkaterü let á tadá sá t kö vető en a terü letek elő ké szí té sé vel kezdő dnek (tereprendezé s, bozó t- é s cserjeirtá s, 
fö ldmunká k)

ütem 02-es jelű terület (Japán fasor)
az alapinfrastruktú ra kié pí té se: ivó ví z-, szennyví zhá ló zat, csapadé kví z elvezeté s, 

ideiglenes á ramellá tá s é s ú té pí té s.
ütem 01-03-as jelű területen (Horka dűlő, Monori út)

az alapinfrastruktú ra kié pí té ssel: ví z-, szennyví zhá ló zat, ideiglenes á ramellá tá s 
ütem 01-03-as jelű területen (Horka dűlő, Monori út)

Teljes útellátás, csapadékvíz elvezetés

A beruházás hosszú távú célja a város és a térség fejlő dé sé hez történő hozzá já rulá s ipari területek fejlesztésével, mely 
kedvezőő hatással van a térség, és az önkormányzat gazdasági életére, elő segí tve a lakosság é letszí nvonalá nak emel-
kedését. 

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

2367 Újhartyán Fő u. 21 Tel.: +36-29-372-121

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások ál-
talános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény alap-
ján, 2018. január 1-től a gazdálkodó szervezetek számára 
kötelező az elektronikus kapcsolattartás. Az önkormányzat/
polgármesteri hivatal részéről az ügyfeleknek kimenő iratok 
szempontjából ez azt jelenti, hogy nem postai kézbesítésre 
kerül sor, hanem elektronikus kézbesítésre (azaz, egy hitele-
sített PDF dokumentum kerül megküldésre az ügyfél cégka-
pujába/KÜNY tárhelyére).

Mivel a gazdálkodó szervezetek részére az elektronikus 
kapcsolattartás kötelező érvénnyel írja elő a törvény, az adó-

zói dokumentumok (pl.: gépjárműadó határozatok) megkül-
dése is elektronikus kézbesítéssel történik.

A Polgármesteri Hivatal az adózói dokumentumok elekt-
ronikus megküldéséről az adózót papíralapon értesíti. Kérjük, 
hogy szíveskedjenek a postai úton/hivatali kézbesítés során 
megküldött dokumentumokat CÉGKAPUN vagy KÜNY 
TÁRHELYEN (régi nevén: Ügyfélkapu) keresztül letölteni.

Amennyiben gazdálkodó szervezetként jelenleg még nem 
rendelkezik CÉGKAPUVAL vagy KÜNY TÁRHELLYEL, 
kérem, hogy regisztráljon!

Jegyző

Elektronikus kapcsolattartás gazdálkodó szervezetek részére
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Tájékoztatjuk a tisztelt temetőlátoga-
tókat, hogy 2018. évben az újhartyáni 
temetőben az alábbi munkálatokat ter-
vezzük megvalósítani:

A tulajdonos egyházközséggel tör-
tént egyeztetések után helyszíni bejárás 
alkalmával felmértük a temető gazos, 
bokros elhanyagolt részeit úgy határoz-
tunk, hogy a kegyeleti szempontokat is 
fi gyelembe véve ezeket kitakarítjuk a 
veszélyes, beteg fákat, bokrokat kiirt-
juk.

Április hónapban a munkálatok 
megkezdődtek, felszámoltuk a temető 
hátsó részén a bokros, gazos területet, 
az oda hordott lakossági hulladékot 
összegyűjtöttük. A német nemzetiségi 
önkormányzattal és a plébános úrral 
megegyeztünk a régi német feliratú 
sírkövek, fejfák, sírjelek összegyűjté-
séről, annak kijelöltünk egy területet, 
ahol emlékparcellát alakítunk ki, ott 
méltó körülmények közé elhelyezve a 

múlt megmaradt emlékeit. Az átalakí-
tással járó kellemetlenségekért ezúton 
is kérjük szíves türelmüket.

A temető nyilvántartása, számító-
gépes rendszerre feltelepítésre került. 
Az elhagyott, lejárt sírok felszámolás-
ra kerülnek a Temetkezési törvényben 
rögzítettek szerint.

A ravatalozó előtt felállításra került 
a feszület, amelyre új Corpus került.

A tereprendezési munkákat foly-
tatjuk, megfelelő körülményeket ala-
kítunk ki a parkoláshoz, illetve a te-
metőbe illő növényzetet kívánunk a 
megfelelő helyekre telepíteni.

A kialakításnál folyamatosan egyez-
tetünk, az egyházközséggel valamint 
tájékoztatjuk a helyi önkormányzatot 
is.

Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a 
sírhelyek lejárati ideje:

Koporsós sírhelynél  25 év

Kriptahelynél   60 év
Urnafülkénél   10 év

2018. évben lejárnak az 1993-ban 
váltott sírhelyek, az 1958-ban váltott 
kriptahelyek, illetve a 2008-ban váltott 
urnafülkék.

Újraváltással kapcsolatban informá-
ció munkanapokon 8-16 óra között a 
29-360-219 telefonszámon.

SZIGÜ Temetőüzemeltető Kft.

Ma Magyarország egyik legsúlyosabb környezet-egész-
ségügyi problémája a nem megfelelő lakossági fűtés, a 
nyílt téri (pl. avar, vagy kerti hulladék) égetés okozta leve-
gőszennyezés. Az elmúlt években elkészített országos lég-
szennyező anyag-leltárok adatai alapján a kisméretű szálló 
por (PM10) kibocsátás kb. kétharmadát a lakossági fűtés 
okozza. Emellett lényegesen kisebb a hozzájárulása a ko-
rábban fő probléma-forrásnak gondolt iparnak (kb. 10 %) 
és mezőgazdaságnak (kb. 14 %). (Természetesen a nagyobb 
forgalmú utak mellett a közlekedés is számottevő emissziós 
forrás, de az országos PM10 átlaghoz a közlekedés csupán 
kb. 5 %-kal járul hozzá.)

A PM10 légszennyező anyag a légzőszervi megbete-
gedések legfőbb okozója. Kevesen tudják, de a statiszti-
kai elemzések szerint hazánkban évente 6-8 ezer ember 
halála hozható összefüggésbe a légszennyezettséggel. 
Számos tanulmány áll rendelkezésre a légszennyező anya-
gok egészségügyi hatásairól. Ezek az anyagok nemcsak a 
légzőrendszerre, légzőszervekre fejtenek ki káros hatást, de 
a szervezet egészét károsítják. Az Egészségügyi Világszer-
vezet (WHO) a légszennyezettséget is a rákkeltők közé so-
rolja. Ugyanis a kisméretű szálló por részecskék felületére 
rákkeltő szerves anyagok, fémek tapadnak. Jelenleg komoly 
hangsúlyt kap az égésből származó, szénalapú részecskék 
egészségkárosító, alapvetően gyulladást előidéző hatása. A 
PM10 koncentráció rövid távú emelkedése is izgatja a nyál-
kahártyákat, köhögést és nehézlégzést válthat ki, a tüdőben 
felszívódva pedig gyulladásos folyamatot indíthat el. Mi-
nél kisebb a szálló részecske mérete, annál veszélyesebb: a 
kisebb, ultra fi nom részecskék elérik a tüdőben a gázcsere 
helyszíneit, majd képesek behatolni a vérpályába és köny-
nyen továbbjutnak a szövetekbe.

Elsősorban szívritmuszavarokat, megemelkedett szintű 

véralvadást és vérben megjelenő gyulladásfaktorok fellépé-
sét okozzák, melyek a szív- és érrendszeri betegségek és a 
daganatok kialakulásának rizikófaktorai.

Szemléletformálás

A fenti megfontolások alapján indította útjára a Földmű-
velésügyi Minisztérium évekkel ezelőtt a „Fűts okosan!” 
felvilágosító és tájékoztató célú kampányát, melynek egyik 
fontos célkitűzése, hogy felhívja a lakosság fi gyelmét az 
egyes szilárd tüzelőanyagok használatának veszélyeire, a la-
kossági hulladékégetés tilalmára és káros hatásaira. További 
célja a kampánynak, hogy elérhetővé tegyen minden olyan 
információt, amely a helyes fűtési technikákat, a megfelelő 
tüzelőanyagok használatát ismerteti. Különböző kommu-
nikációs csatornákon (TV, rádió, plakátok, szóróanyagok, 
lakossági fórumok) hívja fel a fi gyelmet a problémára és 
osztja meg az ezzel kapcsolatos fontos információkat. A 
kampány céljainak megvalósítása érdekében az együttmű-
ködés széles körű. A kormányzaton belül az érintett tárcák 
(FM, BM, EMMI) és azok háttérintézményei (Herman Ottó 
Intézet Nonprofi t Kft.,

NÉBIH, Országos Közegészségügyi Központ) működ-
nek együtt. A lakosság minél szélesebb rétegeinek elérése 
érdekében a Földművelésügyi Minisztérium és az Országos 
Polgárőr Szövetség között is együttműködés alakult ki. Ezen 
túlmenően civil fórumokon és különböző

rendezvényeken keresztül kívánjuk a helyes fűtéshez 
szükséges ismeretanyagot bemutatni. A kampányról és he-
lyes lakossági fűtésről részletesebb információkat a www.
futsokosankampany.hu weboldalon talál.

Jegyző, 
Dr. Kökényesi Imre

Környezet-egészségügyi hatások

Tájékoztató az újhartyáni temetővel kapcsolatos munkálatokról
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Még 2017-ben a Gyermekvár Német Nemzetiségi Óvoda 
felkérést kapott a Német Óvoda és Iskolaegyesület veze-
tőségétől a XIV. Gyermekdalok és Gyermekjátékok Fesz-
tiváljának megszervezésére, melyre örömmel készültünk. 
Örömmel és hálával, mert a felkérő Láng Ferencné Mari-
ka, az Egyesület elnökhelyettese kulcsszerepet töltött be az 
újhartyáni német nemzetiségi óvodai nevelés létrejöttében 
és a mai napig folyamatosan informál ja intézményünket 
szakmai képzésekről, német nyelvi könyvekről, folyóiratok-
ról, külföldi tapasztalatszerző utakról. 

Ahogy ez lenni szokott, sok nehézség merült fel a fesztivál 
szervezése során, de a közösség mással nem helyettesíthető 
ereje, a szakmai elhivatottság átsegített bennünket szerve-
zőket mindenen. A vendégek által méltatott, sikeresnek mi-
nősített rendezvényünk kulcsszemélyei voltak a programot 
támogató szülők, akik sokat könnyítettek a szervező peda-
gógusok terhein.

Erre a jeles napra 136 gyermek és 30 felnőtt vendég ér-
kezett Újhartyánba Kismaros, Szigetújfalu, Érd települé-
sekről, valamint három budapesti óvodából (Pesterzsébet, 
Rákosmente, Zugló). Az újhartyáni Gyermekvárból a ,,Tu-
lipán” nagycsoportosok adtak német nemzetiségi hagyo-
mányőrző műsort, melyet szinte teljes létszámban a gyer-
mekek szülei is megnéztek.

A vendégek fogadása az óvodában zajlott, itt volt mód az 
átöltözésre, az óvoda megtekintésére. Süteményt, italt kínál-
tak a kijelölt pedagógusaink, dajkáink, majd a rendezvény 
helyszínére a Faluközpont szépen feldíszített nagytermébe 
kísérték a vidám vendégsereget. A műsort német nyelvű 
gyermekjátékok, dramatizálás, nemzetiségi táncok alkották. 
Csodálatos élményeket szereztek a gyermekek, mi pedagó-
gusok pedig az élmények mellett sok szakmai-módszertani 
tapasztalatot nyertünk.  A két és fél órás program közepén 
szendvicsebédet biztosítottunk a Faluközpont előtti téren 
felállított sátorokban a szülők segítségével és az óvoda dol-
gozóinak közreműködésével.

A résztvevő óvodák intézményvezetői levélben köszönték 
meg a kedves és fi gyelmes vendéglátást, a remek szervezést. 
Rácsodálkoztak Újhartyán gyönyörű óvodájára, a Faluköz-
pontunk, a tér tiszta kellemes környezetére. 

Minden ebben közreműködőnek én is tisztelettel köszö-
nöm! 

Rizmajer Ildikó

,,Festival der Kinderlieder und Kinderspielen”
2018. április 18. Újhartyán
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Idén harmadszor jött el az Újhartyáni Német Nemzetiségi 
Általános Iskolába a Magyar Természetvédők Szövetsége a 
Föld Napja alkalmából. Immár velük tartott a Vatya Népe 
Hagyományőrző Egyesület is Újlengyelből. 

Mi alsósok az őseink életéről hallgattunk előadásokat, 
íjásztunk. Cserna Endre megmutatta a magyarok fegyvereit, 
a fokost, a buzogányt, a kardot, csatakeresztet és a szablyát. 
Megismerkedtünk ezek használatával, és harci taktikákról is 
hallottunk. Hogyan használták például a csatakeresztet ősi 
aknaként, vagy hogy a malomkő harcmodor is lehet. Ger-
gely Csaba őseink hétköznapi és harci viseletét mutatta be. 
Milyen díszítéseket hordtak a lovas íjászok a ruhájukon, 
többek között a turul madarak különböző képeit. Megmu-
tatta, hogy mit és hogyan raktak az övükre, például tarsolyt, 
szablyát, kardot, kést, nyílvessző és íjtartó tegezt, tűzgyújtó 
eszközöket, kovakövet. Apukám Éger Ákos tartotta az íjá-
szatot. Mesélt róla, hogyan kell íjászni, megmutatta a régi 
íjakat és nyílvesszőket. Itt végre mi is kipróbálhattuk vele a 
magyarok ősi fegyverét az íjat, melynek mindenki nagyon 
örült. 

Az aulába én is segítettem kirakni a természetvédők ki-
állítását, melyet bárki megnézhet egész héten. A képeken 
környezetvédők vannak, akik sokat tettek a természet vé-
delméért. Köztük Molnár Antal akit személyesen is isme-
rek, gyönyörű természetfotókat készít, és együtt voltam vele 
Bodrog túrán.

A felsősök akadályversenyen vettek részt, amit a termé-
szetvédők tartottak. Megtudtuk, hogy a mobil és a tablet 
nemcsak azért rossz, mert káros az egészségre és csak ezzel 
foglalkozunk, de sok gyereket is dolgoztatnak a gyártására, 
sok szemét és veszélyes anyag gyűlik össze míg elkészül, és 
az akkumulátor is veszélyes hulladék. Fontos, hogy takaré-
koskodjunk az árammal, napelemeket használjunk, de azzal 
is védjük a környezetet, ha ritkábban cseréljük le elektromos 
dolgainkat. Legyünk sokat kint helyette a természetben, és 
olvassunk könyveket.

Éger Álmos Regő, III/b osztály
Magyar Természetvédők Szövetsége önkéntes

Mozgalmas Föld Napja az újhartyáni iskolában
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Föld napja az iskolában
Magyarországon 1990 óta minden évben április 22-én ünne-

peljük a Föld napját, ezzel felhívva a fi gyelmet a Föld termé-
szeti környezetének megóvására. 

Iskolánkban idén április 20-án vette kezdetét a felső tagoza-
tos programunk, aminek első állomásaként a 6. évfolyam ellá-
togatott az NHSZ OKÖT Nonprofi t Kft. dabasi telephelyére. 
Boldogan szálltunk buszra, mert nagyon kíváncsiak voltunk. A 
telepen Volenszki József ügyvezető és Komjáthy Ágnes cégve-
zető fogadott majd vezetett körbe minket, miközben elmondtak 
néhány fontos információt. Érdekes volt látni és hallani, hogy 
mi történik a szemetünkkel, miután azt elviszi a kukásautó. A 
zöld kukák tartalmát egy hatalmas szemétdombon láthattuk vi-
szont. Itt is sok érdekes dolgot hallhattunk, bár legtöbbünket 
inkább a szagok foglalkoztattak.

Miután lesétáltunk a dombról, következett a kirándulás szá-
momra legizgalmasabb része, a szelektív hulladékokkal fog-
lalkozó terület. Meglepődtünk, amikor megláttuk, hogy kézzel 
válogatják a hulladékot különböző kategóriákra, majd ezek 
után bálákba rendezik őket. Egy bálában csak PET palackot, 
míg a másikban csak tejes dobozokat fi gyelhettünk meg. Itt azt 
is megtudtuk, hogy mennyire nehéz az embereket arra buzdíta-
ni, hogy szelektíven gyűjtsék a hulladékot. Arra is fény derült, 
hogy milyen sok háztartásban helytelenül válogatják a szeme-
tet és mennyi olyan hulladékot dobunk a zöld kukába, aminek 
a sárga fedelesben lenne a helye és fordítva.

Ezek után egy elég felkavaró része következett utunknak: 
egy konténerben elpusztult állatok tetemét tárolták. Nem min-
denki szeretett volna bemenni, köztük én sem, mert már az 
épület előtt is érződtek a kellemetlen szagok.

Kirándulásunk végén még hallhattunk pár szót arról, hogy 
mennyire fontos a Földünk védelme és, hogy tudatosan gyűjt-
sük a hulladékot. Mindent felvált a műanyag és ha nem vi-
gyázunk, belefulladunk a saját szemetünkbe. Remélem, egy-
szer odáig is eljut az emberiség, hogy nem csak a Föld napján, 
hanem minden nap gondolni fogunk a földünk védelmére és 
fi gyelni fogunk arra, hogy ne szennyezzük a környezetünket.

Péntekünk zárásaként papírgyűjtést szerveztünk, amin min-
den felsős osztály részt vett. Kellemesen eltöltöttük a délutánt, 
sokat nevettünk és a nap végére teljesen teleraktuk papírral a 
konténert. 

Április 23-án, hétfőn folytatódtak a programok. Felső ta-
gozatos diákok részére érdekes vetélkedőt tartottak a Magyar 
Természetvédők Szövetségének tagjai. 

A vetélkedők a 4.-5. órában zajlottak, először az ötödik és 
a hetedik, majd a hatodik és a nyolcadik évfolyam vett részt 
rajta. Négy állomás volt, ezeken játszva ismerkedhettünk meg 
a természetvédelemmel és a környezetszennyezés következ-
ményeivel.

Az első állomáson beszélgettünk arról, hogy a most nagyon 
híres „kütyük” milyen hatással vannak ránk. Szó volt a hát-
rányokról, például hogy balesetet okozhat, ha az út helyett a 
telefonunkra fi gyelünk, de arról is, hogy milyen előnyei van-
nak, ugyanis a mai elektronikai eszközöket rengetek jó dologra 
lehet használni, kezdve az ébresztőórától a kapcsolattartáson át 
egészen a rengeteg információkig, amiknek köszönhetően akár 
tanulhatunk is. 

Szerintem nincs olyan ember, aki még nem játszott sosem 
Activity-t. A második állomáson hasonló volt a feladat, kü-
lönböző szavakat kellett elmutogatnunk egymásnak, és annyi 
pontot kaptunk, amennyit sikerült kitalálnunk 10 perc alatt. A 

szavak természe-
tesen passzoltak a 
témához, volt köz-
tük napelem, szél-
kerék és még sok 
hasonló. Nekem 
személy szerint ez 
az állomás volt a 
kedvencem. 

Következett a 
legnehezebb ré-
sze a programnak, 
ahol egy totót kel-
lett kitöltenünk. 
Elgondolkodtató 
kérdések voltak 
szintén a „Föld” 
témában. Ebből is 
sokat tudtunk ta-
nulni, ugyanis tele volt olyan információkkal, amiket eddig 
nem tudtunk. 

Az utolsó állomáson megint csak játszottunk egy kicsit: kis 
labdákra szavakat írtak, nekünk pedig el kellett dönteni, hogy 
melyik csoportba illik (háztartási hulladék, veszélyes hulladék, 
komposzt vagy műanyag) és abba a hullahopp karikába kellett 
beletalálnunk a labdával. Azért is volt szerintem nagyon érde-
kes ez a feladat, mert nagyrészt olyan dolgok voltak a labdák-
ra írva, amelyek bármelyik háztartásban megtalálhatóak, pl.: 
tejfölös doboz vagy almacsutka. Ezért is volt nehéz a döntés, 
de végül szerintem a csapatunk egész jól teljesített ezen az ál-
lomáson. 

Ezek után jöhetett az eredményhirdetés, ahol elmondták a 
sorrendet, végül pedig minden osztály kapott egy vászontás-
kát, benne mindenféle ajándékkal.

Az aulában még megtekinthettünk egy kiállítást, olyan ma-
gyar és külföldi emberekről olvashattunk, akik valamit tettek a 
Földünkért és fontos volt nekik a természetvédelem. 

Számomra nagyon érdekes volt ez a program, nagyon sok 
olyan dologra rávilágítottak, amikre nem is gondoltam volna, 
ennek köszönhetően még inkább rájöttem, hogy mennyire fon-
tos a környezetvédelem, és az, hogy vigyázzunk a Földünkre, 
hiszen csak egy van belőle. 

Tóth Petra, 6.a osztályos tanuló

Az iskola diákönkormányzata ezúton szeretné megköszönni 
MINDENKINEK a támogatást, köszönjük, hogy ennyi papírt 
összegyűjthettünk!

Az alsó tagozatos virágültetéshez köszönjük a virágok fel-
ajánlását a 4.b osztálynak, Soltész Csilla közreműködésével!
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EMMI kiegészítő támogatás 
Az EMMI kiegészítő támogatási pályázatán idén az isko-

lánk 6 millió forintot nyert. A megnyert támogatás célja az 
IKT eszköz és szoftverállományunk fejlesztése. Az eszköz-
fejlesztés keretein belül az iskolánk beszerzett egy nagy tel-
jesítményű színes fénymásolót, egy nagy felbontású videók 
készítésére alkalmas drónt, 25 darab tabletet a tanulók részé-
re a digitális tananyagok használatának megkönnyítésé cél-
jából. Beszerzésre került még egy projektor és folyamatban 
van egy 3D nyomtató és egy Virtual Reality kit beszerzése is 
a tanulók részére. A támogatás keretében két tartalom is be-
szerzésre kerül egy-egy augmented német nyelvű tananyag 
a naprendszer bemutatására és egy az újhartyáni hagyomá-
nyos sváb telkek és házak bemutatására.

                          Bambuk László ig.h.

Íjászedzések Újhartyánban!
2018. szeptembertől az Újhartyáni Városi 

Sportegyesület és az Újhartyáni Német Nemzetiségi 
Általános Iskola keretei között íjászedzések indulnak 

tradicionális és olimpiai íjakkal 7-14 éves diákok 
számára.

A sport kipróbálása, gyakorlása céljából várok minden 
gyermeket májusban minden pénteken ingyenes 

íjászedzésekre. Felszerelést biztosítok.
Első alkalom: 2018. május 4. péntek 17.00 -

 Helyszín: Újhartyán, Gödör (óvoda mellett)
Bővebb információ: 06-20-9946577, 

ijaszat.hartyan@gmail.com
Éger Ákos, íjászedző

Az Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskolában 
a 2018/2019-es tanévre 50 fő elsős iratkozott be, várhatóan 
ezzel a létszámmal indítjuk a tanévet, két osztályban 25-25 
fővel. Ebből 44 gyermek az újhartyáni „Gyermekvár” Német 
Nemzetiségi Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsödéből érke-
zik, 6 gyermek pedig a környező települések óvodáiból. A 44 
gyermekből nem mind újhartyáni lakos. 

A 8. osztályból 33 fő ballag el júniusban. Többségük a kö-
zépiskolákba való jelentkezések során felvételt nyert az álta-
la jelölt első helyre. Nagy örömünkre tanulóink közül jelen 
tudomásunk szerint 7 gyermek folytatja német nemzetiségi 
vagy német kéttannyelvű iskolákban tanulmányait.

A jövő tanévre vonatkozóan előre láthatólag összesen 348 
tanulóval kezdünk szeptemberben.

                 S.L.A. igazgató.

A Cziffra György Alapfokú Művészeti Iskola újhartyáni 
tagozatának rézfúvós növendékei taksonyban az ÉMNÖSZ 
szervezésében lebonyolított zenei versenyen vettek részt. 
A verseny 2018 április 20.-án került megrendezésre a he-
lyi művelődési házban. Növendékeink rézfúvós kamarazene 
kategóriában indultak a versenyen, melyen három darabot 
adtak elő. A szakértőkből álló zsűri arany minősítéssel jutal-
mazta ifjú rézfúvósaink produkcióját.

A kamaracsoport tagjai: Keindl Patrik,Slonszki Gergely, 
Katona Dániel trombita,Serfel Dávid tuba.

Gratulálunk a sikeres szerepléshez és a kiváló eredmény-
hez.

Tóth Antal
intézményvezető

A művészetoktatás hírei
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Hogyan képzelem el Újhartyánt 10 év múlva
A „Hümpfner János és felesége emlékére” alapítvány ku-

ratóriuma „A városom - ahogy tíz év múlva látni szeretném” 
- címmel pályázatot írt az alapítvány névadója születésé-
nek  100. évfordulója tiszteletére.

A felhívásra pályázatot nyújtott be Veres Nikolett az 
Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola nyolcadik 
osztályos tanulója „Hogyan képzelem el Újhartyánt 10 év 
múlva” címmel.

Az alapítvány kuratóriuma a pályázatot jól átgondolt, a fi -
atalok igényeit megfogalmazó ötletes munkának ítélte, ezért 
jutalomban részesíti.

Néhány gondolat Veres Niki munkájából: már az első 
mondat nagyon tetszett, „Újhartyán egy fejlődőképes kis-
város, ezért is gondolom azt, hogy fényes jövő áll előtte.” 
Egyébként pedig megfogalmazza a múlt fontosságát és a 
jövő célkitűzéseit. Büszke az elmúlt 250 év alatt elért ered-
ményekre, ugyanakkor látja a fejlődés irányát, leírja elkép-
zeléseit: könyvesbolt, mozi, középiskola, kulturált szórako-
zóhelyek, kerékpár utak, turizmus, ifjúsági klub és sok-sok 
további jó ötlet.

Ha nem is gondolunk rá, akkor is végigkíséri életünket 
az irodalom, hisz amikor a Himnuszt énekeljük, akkor egy 
verset dalolunk, mindig felállva, átélve a szavak értelmét, a 
sorok jelentését. Sok szép emberi dolgot teremtettünk, ezek 
között az egyik legemberibb a költé-
szet, amit létezésünkben megalkotott az 
ember. Ezt ünnepeljük meg hazánkban 
minden év április 11-én már több mint 
ötven éve, mégpedig az egyik legna-
gyobb költőnk, József Attila születés-
napja emlékére, hisz 1905-ben ezen 
a napon született a Tiszta szívvel , A 
Dunánál, Születésnapomra című – és 
még sok csodálatos költemény – szer-
zője. Érdekességként hadd említsem 
meg, hogy 5 évvel őt megelőzve jött 
világra egy szintén hatalmas irodal-
márunk ugyanezen a napon, Márai 
Sándor is, épp 1900-ban. Még az úgy-
nevezett Kádár-rendszerben, 1964-ben 
tartottuk az első magyarországi rendez-
vényt, majd az 1989-es rendszerváltás 
után a Magyar Írószövetség is csatla-
kozott a Költészet Napja ünnepéhez.
 Épp húsz éve tartották talán e sorozat eddigi legnagyobb 
rendezvényét, élő költőinkből egy nagy csapat összefogott 
és együtt írtak egy szonettet, a nemrég Újhartyánban járt és 
verseit a Pinceklubunkban előadó Varró Dániel költő - ak-
kor húsz évesen is már – ehhez a költőcsapathoz tartozott.
 Az ideit meg iskolásaink ünnepelték meg méltón, az is-
kolánk Színjátszó körének tagjai közül 10 tanuló város-

unk hét helyszínén adta elő a kiválasztott verset, a felke-
resett helyszínek - az Idősek otthona, Óvoda, Faluközpont 
+ bolt, Kóci Ajándékbolt, Polgármesteri Hivatal, Napra-
kész ABC – ott lévő közönsége örömmel és őszinte taps-

sal köszönte meg a rögtönzött előadást, 
nyugodtan elmondhatjuk, hogy e költészet-
napi akció sikeresnek minősült és emlé-
kezetes marad minden résztvevő számára.
 Az iskola aulájában tartott csütörtöki meg-
nyitót követően úgy folytatódott az ünnep-
ség, hogy az iskola összes osztálya részt 
vett benne, ugyanis minden osztály kiállí-
totta egy vagy több tanulóját, akik egy-egy 
verset szavaltak el az ünnepen. Végül ezt a 
8. osztályos Garamvölgyi Gergő zárta az-
zal, hogy saját versét mondta el a Költészet 
Napjára összegyűlt közönségnek. Ezt kö-
vetően – az iskolai órák közti szünetekben, 
szófelhők formájában megjelenített költe-
mények között - versfelismerési verseny 
folyt egész délelőttön át. A felismerendő 
vers címét, a verset jegyző költő nevét kel-
lett kitalálni, majd az elkezdett versszak le-

írása, folytatása volt a feladat. A verseny alatt 
elért eredményes megoldásokat különböző könyvjelzőkkel 
és fi nomabbnál fi nomabb csokoládékkal díjazta a tanári kar, 
ami persze fokozta iskolásaink örömét. Reméljük minden 
évben hasonló színvonalon fogjuk tudni megünnepelni a 
Költészet Napját és ezzel is erősíthetjük tovább tanulóink 
irodalom iránti szeretetét.

závodszky

Azt kívánom Újhartyán fi atalságának, vegyetek részt 
közösen Veres Nikivel ebben a munkában, alakítsátok úgy 
Újhartyán jövőjét, hogy a következő 250 évben is egy élhe-
tő, örömteli település legyen.

A pályamunkához a „Hümpfner János és felesége emlé-
kére” alapítvány nevében gratulálunk.

LA

A Költészet Napja az iskolánkban
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Nagyon kemény, embert-próbáló, de annál eredménye-
sebb időszakon vagyunk túl. Még nincs egy hónapja, hogy 
a pilisvörösvári Schiller Gimnáziumban az ÉMNÖSZ pró-
zamondó és szavalóversenyén vettünk részt. A maximális 
keretszámot kihasználva a felső tagozatból 6 tanuló vehetett 
részt a versenyen. Balogné Acsai Hajnalka és Ruttersmid 
Katalin németnyelv tanárok ezt kihasználva tehát 6 tanuló-
val indultak egy délelőtti tanítás után Pilisvörösvárra. 

A megmérettetés 2 körben zajlott, két különböző bizott-
ság előtt. A 6 tanulóból 2 tovább jutott a 2. körbe. Név 
szerint Pintér Veronika (felkészítő tanára: Balogné Acsai 
Hajnalka) és Kohout Lucy (felkészítő tanára: Ruttersmid 
Katalin). Már ez az eredmény is igen nagy lelkesedéssel 
töltött el bennünket, de ami ezután következett, az igazi 
meglepetés volt. Kohout Lucy, 5. a osztályos tanuló má-
sodikként jutott tovább az országos versenyre. Azt hiszem, 
hogy ilyen kis iskola történetében ez nem mindennapi do-
lognak számít.

Ezen izgalmakon túljutva, a tavaszi szünet után egy még 
nagyobb megmérettetésre került sor, nevezetesen a 8. osz-
tályosok DSDT (Deutsches Sprachdiplom) szóbeli nyelv-
vizsgájára. Ennek írásbeli részét- ami olvasásértés, német 
hanganyag, azaz hallás utáni értés, valamint egy írásbeli 
kommunikáció, egy félhivatalos, irányított levél, fogalma-
zás írása érveléssel egybekötve- egy egész délelőtt írták a 
gyerekek. 8-12 óráig azt gondolom, hogy egy felnőttnek is 
becsületére válik az ilyen koncentrált fi gyelem, nem beszél-
ve akkor a 13-14 éves gyerekekről. Mivel a fenti vizsgát 
személyesen bonyolítottam le, ezt én is keményen megta-
pasztaltam.

Az idei évben nekünk ugyanis már nem kellett utaznunk, 
hogy nyelvvizsgát tegyünk, hiszen a tavalyi kiemelkedő 
eredményeink után az iskolánk megkapta a jogot a vizs-
gáztatásra, tehát az idei tanév szeptemberétől hivatalosan 
DSD nyelvvizsgahelyszín vagyunk. Azt hiszem, hogy erre 
is büszke lehet egy ilyen kis iskola. 

Az írásbeli dolgozatok Németországban kerülnek kiér-
tékelésre, azokról tehát még nem tudunk beszámolni, de 
a szóbeli eredményeket már tudjuk. Sajnos a 7 jelentkező 
újhartyáni iskolásból egy visszalépett – kár volt – a másik 
6 tanuló viszont eredményesen vizsgázott. A nemzetközi 

szintnek megfelelő B1 
fokozatot 5 tanuló érte el, 
1 tanuló A2 fokozatot ka-
pott.

Mint vizsgáztató tanár 
elmondhatom, hogy a tör-
ténet nem volt egyszerű, 
de tanulóink helytálltak. 
A német vizsgabiztos, aki 
elnökként felügyelte a 
vizsgát, igen sokat kérde-
zett, igen igényes, szigorú 
volt, de megelégedéssel 
távozott. Ha elgondolko-
zunk azon, hogy hány em-
ber azért nem kapta meg a 
diplomáját, mert B2 szin-
ten nem tudott nyelvvizs-
gát szerezni, akkor ezek 
az eredmények még job-
ban felértékelődnek. 

S ha megenged egy személyes véleményt az olvasó. Ami 
számomra a legfelemelőbb volt: tanulóim Csáki Balázs, 
Fajth Réka, Fekete Zsófi a, Mikus Dániel, Schlusnik Nóra 
és Spáth Bence a nagy feszültség után így fogalmazott kol-
légáimnak: „Nem is a B1-nek örülünk a legjobban, hanem 
annak, hogy Kati néni (Ruttersmid Katalin) meg van velünk 
elégedve. Azt hiszem pedagógusként egy gyerek efféle pozi-
tív megnyilvánulása a legnagyobb dicséretként értékelhető.

Nap mint nap- s ezt jó megtapasztalni- láthatjuk, hová ju-
tottak gyerekeink, akik komolyan vették a német nyelvet. 
Többen ma már nyelvtudásukból élnek, s hogy milyen szin-
ten beszélik ezt az egyáltalán nem könnyű nyelvet, azt a ren-
geteg sváb rendezvényen nap mint nap látjuk városi szinten. 
A jelen nyolcadik osztályból is többen mennek tovább akár 
nemzetiségi, akár emelt szinten német tagozatra.

Valamennyiüknek gratulálunk, további szép sikereket kí-
vánunk!

Szép volt gyerekek!
Ruttersmid Katalin

német munkaközösségvezető

Eredményekkel telített időszakon túl…

Kohout Lucy
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Ebben az évben az Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános 
Iskola sok szép sporteredményt ért el.

Terematlétika – Ócsa

Iskolák közötti összetett verseny III. helyezés
Egyéni: 50 m síkfutás -  Dori Blanka I. hely

Takács Péter I. hely
Krajczár Márton III. hely
Schlusnik Nóra III. hely

Helyből távolugrás  - Krajczár Márton I. hely
Medicinlabda lökés - Újvári Zsófi a I. hely

Kovács Kata III. hely
Csapat: 6×100 m váltófutás - II. hely

Dori Blanka, Egyed Márton, Balázs Janka, Takács Péter, 
Schlusnik Nóra, Schulcz Tamás

Pest Megyei Mezei Futóverseny – Tápiószecső
II.korcsoport: Kovács Martin, Szilágyi Péter, Miták Milán, 

Csaba Dániel, Keindl Kristóf, Szlovák Áron
Csapat verseny: megyei  VI. hely

Egyéni verseny: X. hely Miták Milán
III.korcsoport:  Takács Péter, Dori Erik, Krajczár Márton, 

Mudra Zsombor, Puskás Péter, Keindl Patrik
Csapat verseny: megyei XI. hely

Itt a tavasz, megkezdődtek a sportversenyek

Kispályás labdarúgás

Körzeti forduló - Dabas I. korcsoport II. hely
Mihucz Simon, Wrábel Dominik, Kis Dominik, Tóth 
Ádám, Antal T. Mátyás, Éger Regő, Mikus Márkó, 
Bánffy Balázs, Kaldenecker Dániel, Iványi Dániel, 

Kántor Géza

Körzeti forduló - Dabas II.korcsoport. I. hely 
Csaba Dániel, Kovács Martin, Dienes Martin, Egyed Már-
ton, Keindl Kristóf, Szlovák Áron, Miták Milán, Szilágyi 

Péter, Lauter Balázs, Lauter Kristóf
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Megye területi forduló - Kiskunlacháza II. korcsoport 
I. hely

Pest Megyei döntő – Gödöllő III. hely

Körzeti forduló - Dabas III. korcsoport II. hely
Bende Ádám, Fajth Bálint, Kleineizl Ákos, 

Kunfalvi Benjámin, Takács Péter, Lauter Ádám,
 Puskás Péter, Dori Erik, Kovács Kristóf, Surman Ádám

Köszönöm a Szülőknek, az Edzőknek és az Egyesületeknek 
az eddigi kitartó és színvonalas munkáját!
További sok szép sikert kívánok a sportoló gyerekeknek! 
Legyetek büszkék az elért eredményeitekre!

Kőnig László

Atlétika körzeti verseny Hernád 
/Újhartyáni Német Nemz.Ált Isk.helyezettjei /

II. korcsoport 3 próba egyéni II. hely 
Dori Blanka 3.a

III. korcsoport 4 próba fi ú csapat III. hely 
Krajczár Márton, Fajth Bálint, 
Keindl Patrik, Kovács Kristóf, 

Mudra Zsombor

Életmentési gyakorlat 
Ha szükség van rá merjetek segíteni!
Ezzel a gondolattal zárta az életmentő- és segélynyújtó 

előadást a Kispesti Mentőszolgálat munkatársa.
A közelmúltban, a környező és a világ futball-pályáin 

történt tragikus, illetve szerencse, netán isteni gondviselés 
révén tragédiába nem torkolló események hívták életre az 
Újhartyáni VSE kezdeményezését. Pénteken 19 órától a 
Bagolyfészek pincéjében megrendezett közel egy órás elő-
adáson a meghívott mentőszolgálat munkatársai kivetítőn, 
PowerPoint prezentációval, illetve gyakorló ápolók közre-
működésével profi  módon szemléltették az eszméletlen em-
beren elsődlegesen elvégzendő, adott estben életet mentő 
gyakorlatot, melyet az előadás végén bárki kipróbálhatott.

Valamilyen oknál fogva a hirtelen szívleállás legtöbb eset-
ben a futballpályákon jelentkezik. Ez adódhat a foci sajátos-
ságaiból adódóan a szervezetre gyakorolt hatásaiból, vagy 
csak egyszerűen a nagy számok törvénye a felelős, mivel 
az egyik legnépszerűbb, játékosok számát tekintve legtöbb 
szereplővel bíró sportág a futball. De az is lehet, hogy on-
nan jut el hozzánk a legtöbb hír, mivel a foci vonatkozásá-
ban nagyobb a hírérték, ezért gondoljuk, hogy a futballisták 

hatványozottabban vannak a veszélynek kitéve ezen a téren. 
Egy biztos! Szükség van az ilyen gyakorlatok elsajátítására, 
ezért is volt jó, hogy a játékosokon kívül számos szülő és 
„civil” is részt vett a rendezvényen, hisz bármikor adódhat 
olyan szituáció, amikor valakinek elsősegélyre, netán életet 
mentő beavatkozásra lehet szüksége. Segítségre szorulóval 
pedig nem csak edzésen, vagy meccsen, pályán, vagy a le-
látón találkozhatunk; egy antisportolót ugyanúgy meg kell 
tudnunk menteni.

lány csapat II.hely Balázs Janka, Újvári Zsófi a, 
Kohout Larissa, Kohuot Lucy, Kiss Réka, Bán Luca, 

Farkas Vivien
egyéni II.hely Krajczár Márton



2018. május 17

Városi Sportaktualitások
TAO sportpályázati információk:

Tavalyi évben városi sportegyesületünk sportfejlesztési 
pályázatát pozitív elbírálásban részesítette a Magyar Labda-
rúgó Szövetség. A pályázati önerő és cégek álltal felajánlott 
támogatások feltöltésre kerültek, így elkezdődhettek a kivi-
telezési munkálatok, melyek szemmel láthatóan átalakítot-
ták a sportpályát és környezetét. Új kerítés, labdafogó háló 
és szerkezet, kapuk, profi  eredményjelző berendezés, illetve 
immáron új cserepadok gondoskodnak róla, hogy a labdarú-
góink és a kilátogató szurkolók modern környezetben játsz-
hassanak és szurkolhassanak a helyi csapatnak. A munka és 
a fejlesztési elképzelések - szorosan a városi sportkoncep-
cióra építve - ezzel még nem értek véget! További sport-
infrastruktúra fejlesztéseket tervezünk, melyek alapjaiban 
alakítják majd át a helyi iskolás, ovodás és utánpótlás korú 
sportolóink felkészülési és versenyzési lehetőségeit.

Defi brillátort pályázat: 

Örömmel értesítünk mindenkit, hogy az MLSZ 
defi brillátor beszerzési pályázatán is sikeres elbírálást kap-
tunk! Ennek értelmében 10%-os önerővel beszerzésre kerül 
egy modern újraélesztő készülék 500.000 Ft értékben. Fon-
tosnak érezzük sportolóink egészségét és életének védelmét, 
ezért megnyugtató, hogy a közeljövőben sporteseményein-
ken felkészülhetünk azokra a váratlan életmentő helyzetek-
re, szituációkra is mikor sportolóink élete múlhat ennek a 
készüléknek a meglétén! A városi sportegyesület ennek 
keretében és a pályázati beszerzést megelőzően, életmentő 
tanfolyamot is szervezett a felnőtt csapat játékosainak, edző-
inek, melyen 50 fő vett részt!

Események és Rendezvények

„Újhartyáni Minifoci Kupa”: Az idei évben immáron má-
sodjára kerül - úgymond hagyományőrző jelleggel - meg-
rendezésre a városnapi programok keretein belül, ez az 
utánpótlás korosztálynak szervezett sportesemény. A saját 

játékosainkon kívül több környező település csapata is kép-
viselteti magát, 3 korosztályban, összesen 12 csapat részvé-
telével. A tavalyi első rendezvényre több mint 350 fő láto-
gatott ki, megtelt a lelátó, igazi családi és sportünnep volt 
ez minden sportoló és hozzátartozó számára! Sok szeretettel 
várunk idén is minden helyi és környékbeli érdeklődő és 
sportszerető látogatót! További részletek a városnapi plaká-
ton és a városi sportegyesület facebook oldalán.

„Strandfoci Tábor”: Az Újhartyán VSE egyik kitűzött 
céljai közé tartozik, hogy a labdarúgás minden szakágában 
képviseltesse sportolóit, illetve megismertesse azok némi-
leg eltérő játékszabályait. A futsall szakág mellett a strand-
foci is egyre nagyobb népszerűségnek örvend, teljesen új 
környezetbe helyezzi a hagyományos futball játékvilágát, 
a gyermekek imádják! A tavalyi évben 3 utánpótlás (U10, 
U12, U19) korosztályt is neveztünk a strondfoci bajnokság-
ba, mely nagyon pozitív élményekkel és nagyon szép ered-
ménnyel ért véget. Ennek apropójából úgy döntött a szakmai 
stáb, hogy megrendezzük az egyesület első saját “Strandfoci 
Táborát”, melyre pillanatok alatt el is fogytak a szabad he-
lyek! A tábor 2018 május 2-5-ig kerül megrendezésre, így 
a lap megjelenésekor már túl leszünk a programon, viszont 
a következő számban képekkel és élménybeszámolóval is 
jelentkezni fogunk!

Megújult az Újhartyán VSE onilne kommunikációja

Ez úton szeretnénk tájékoztatni minden újhartyáni lakost, 
hogy elindult az Újhartyán VSE saját honlapja, melyet a 
www.ujhartyanvse.hu domain néven érhetnek el. Fontos 
fejlesztés ez az egyesületi kommunikációban, hiszen a kö-
zösségi médián kívül új weboldalunkon lehetőségünk lesz 
tematikus egyedi tartlamak megjelenítésére, korosztályos 
csapatfotók, játékos adatok, egyesületi hírek és események 
közzétételére is! Az oldalt optimalizálva van telefonra, lap-
topra és asztali gépre is, így könnyen és egyszerűen bön-
gészhetik a tartalmakat, bármely készüléken.

Puskás Attila Barna
városi sportmenedzser
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Elkészült az újhartyáni monográfi a (2)
Az újratelepülés tárgyalása előtt Grassalkovich (I.) Antal 

pályáját ismerteti a monográfi a. Azokat a mendemondákat 
is tisztázza, melyeket a grófról már saját korában és később 
is terjesztettek. A gödöllői kastélyában látható két cserép-
bögréről például maga is híresztelte, hogy egykor a barátok 
konyhájáról ezzel hordta haza az ingyen kosztot, hisz sze-
gény tót diákból emelkedett a leggazdagabb arisztokraták 
közé. Csakhogy ebből egy szó sem igaz. Apja ugyanis Boty-
tyán János szolgáltában állt, s egyike volt a tábornok végren-
deleti örököseinek, így minden bizonnyal a félelmetes hírű 
kuruc vezérrel való családi kapcsolat leplezésére burkolózott 
a koldusdiák köpenyébe. Az sem igaz, hogy 1751. augusztus 
10−12-én Mária Teréziát szánkón hozatta kastélyába. Ehhez 
tudniillik az erdélyi sóbányák éves termését kellett volna el-
pazarolnia, ez pedig éppúgy távol állt tőle, mint a királynő-
től az efféle üres látványosságok elfogadása.

Kétségtelen tény viszont, hogy gyors meggazdagodása 
sokakat irritált, ezért rengeteg támadásban volt része. Hisz 
valóban kisbirtokos nemesből emelkedett az arisztokraták 
közé, és vált egy mesés nagyságú uradalom gazdájává. Eb-
ben bizonyára pozícióját is kihasználta, de birtokait (mint 
Hartyánt) pénzért vette, vagy (mint Kakucsot) elmaradt fi -
zetése fejében az uralkodótól kapta. Az is fontos, hogy ezek 
hasznának jelentős részét fordította közcélokra, templomok, 
iskolák és más intézmények építésére. Korának egyik leg-
tehetségesebb politikusa volt, aki nem meglopta (mint el-
lenfelei hirdették), hanem működése során többszörösére 
növelte az államkincstár vagyonát. Nem csupán évi 10.000 
forintra becsült saját jövedelme volt kiemelkedő, sőt, a jó 
gazda jelentősége eltörpült államférfi úi erényei mellett. Az 
addig defi cites kamara éves bevételét az 1740-es 300 ezer 
forintról az 1760-as években 3,5 millió forintra emelte, és 
számos programot nyújtott be a királynőnek az ország és a 
gazdaság – például a magyar mezőgazdaság, a lótenyésztés 
és a kereskedelem – fejlesztésére. Sőt nevéhez fűződik a ma-
gyar nyelv térhódítása is, amit – korát megelőzve – a hivatali 
nyelv rangjára emelt, és a tehetséges szegény nemes ifjak 
hivatali pályáját is támogatta.

Számos falut telepített újjá, és több mint 30 templomot 
építtetett birtokán. Újhartyán telepítését 1764-ben még ő hir-

dette meg, de a mű befejezését már feleségére hagyta. 1771. 
december 1-jén délután a Csömörre megrendelt Nepomuki 
Szent János-szobor terveit nézegette, amikor egy váratlan 
szívszélhűdés végzett vele. Ezt és az újhartyáni templomot 
már az özvegy grófnő, Klobusiczky Terézia építtette meg, 
aki megvakulva is éleslátású utódának bizonyult, különösen, 
ha hercegi címet szerző fi a és unokája teljesítményével vet-
jük egybe.

Az 1764-ben meghirdetett újhartyáni telepítést Scheiling, 
Neumayer és Layer kutatási eredményei új megvilágításba 
helyezték, melyek a község másodlagos telepítését igazol-
ták. A kialakult jobbágyfalu problémáit részint az 1808-as 
kontraktus elemzése és az uradalom konfl iktusainak tárgya-
lása gazdagítja, az eleddig ismeretlen egyházi források pedig 
nem csupán az egyház, hanem a község történetére nézve is 
sok újat hoztak.

A község élén ez időben a mezővárosi magisztrátus kicsi-
nyített másának látszó községbíró szervezet állt. Az 1808-as 
úrbéri egyezség idején a főbíró Rizmayer Leopold, a törvény-
bíró Hornyák Pál, a hét esküdt pedig Taits János, Pinczel Já-
nos, Szaller József, Kaldenecker Leopold, Rizmayer Antal, 
Nagyszegi Mihály és Kleineisel Leonhard volt. A bíró hatal-
mát megjelenése és szimbolikus kellékei is demonstrálták, 
melyek a nemesi társadalom külsőségeit követték. Kitünte-
tett szerepe volt ebben a bírói kalapnak, amit eskütételekor 
felvett, leköszönésekor pedig a bírói hivatal asztalára helye-
zett. A másik ilyen eszköz (az uralkodói jogarra emlékezte-
tő) bírópálca volt, amit szintén ünnepélyes keretek között 
adtak át neki. A nemes fából faragott pálca fejét többnyire a 
napot vagy a holdat ábrázoló ezüst vagy rézdomborítás dí-
szítette, s ítélethozatalkor vagy ha fontosabb ügyben járt el, 
a bíró mindig magánál tartotta. A közhatalmat szimbolizálta 
„bírói szék” és a bírói pecsét is, a hivatalos iratokat pedig „a 
falu ládája” őrizte. A bíró házára az előtte felállított kaloda 
hívta fel a fi gyelmet, mely ítéletvégrehajtó hatalmát szim-
bolizálta. Székhelye a „községháza” volt, melynek kulcsait 
ünnepélyesen adták át, amikor hivatalba lépett.

A templom felépítéséről, működéséről és az iskola meg-
szervezéséről tehát az özvegy grófnő gondoskodott. Erről 
és az egyházi életről minden eddiginél részletesebb képet 
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kapunk a Historia Domus 
és az egyházi iratok alapján, 
melynek latin fordítását az 
önkormányzat tette lehető-
vé. Ebből itt csak a lakosság 
gazdálkodására vonatkozó 
feljegyzéseket emeljük ki. 
Ki gondolná ma már, hogy 
a háromnyomásos rendszer-
ben folyó gabonatermesztés 
és a szőlőhegy ültetvénye 
mellett a reformkor egyik 
legkedveltebb kultúrnövé-
nye Újhartyánon a hajdina 
volt, mely később feledésbe 
merült, s csak most jön divatba ismét.

Nem kevésbé érdekesek az időjárási anomáliák lejegyzé-
sei. Sokáig emlékezetes maradt például az 1822 pünkösdjén 
történt jégverés, mely a határt az utolsó gabonaszálig el-
pusztította, a szőlőszőlőhegyen pedig utána „egyetlen ép le-
velecskét sem lehetett találni”. A sok viszontagság közül ki-
emelkedett az 1840. június 13-i katasztrófa, amikor a hosszú 
szárazságnak egy hatalmas villámcsapással kezdődő vihar 
vetett véget, mely lángra lobbantotta a templomtorony zsin-
delyezését. A tűz terjedésének megakadályozására az egész 
falu részt vett az oltásban, s mivel a kutak jó része kiszáradt, 
legtöbben tejet hoztak otthonról és azzal oltották a tüzet.

Érdekes történetek maradtak meg az 1831-es kolerajár-
ványról, s az előtte két évvel pusztító a keleti marhavészről 
is. Sáskajárás utoljára 1834-ben pusztított a faluban. „E kár-
tékony állatok annyira elszaporodtak, hogy egyetlen négylá-
bún sáskák millióit lehetett látni. Minden füvet és növényt 
lerágtak, amelyek akár épp csak a földből és a gyökerek-
ből bújtak ki. A sáskahadak ellepték a mezőn boglyákba és 
kepébe rakott szénát is. Minden egyes kalászon és szalma-
szálon izgő-mozgó sáskák ezrei ecset módjára verték ki a 
kalászokból a magvakat, melyek a földön tönkrementek, a 
szalmaszálak pedig csak üresen meredeztek”.

A könyv részletesen mutatja be az 1848/1849-es forra-
dalom és szabadságharc, az önkényuralom, a Bach-korszak 
eseményeit, majd a birtokviszonyok kiegyezéssel napirend-
re került átalakulását. Pfeifer Gáspárné hartyáni, Benedek 
György pótharaszti kocsmárosok és Kaldenecker József ker-
tész történetei alapján, akik megszenvedték Bogár Imre ban-
dájának látogatását, a betyárvilágról is képet alkothatunk. A 
periratok pedig inkább emlékeztetnek a mai terroristákra, 
mint a népet gyámolító romantikus hősökre.

Igazán jelentős az ezekben az években bekövetkező pol-
gári birtokszerkezet kialakulása volt, mely – hosszú évek 
birtokperei, földmérési munkálatai és jogi eljárásai után – az 
újhartyáni községházánál tartott ünnepi közgyűléssel zárult. 
A jobbágyi kötöttségek megszűnése és a kreatív vállalko-
zások fellendülése olyan esetekben is testet öltött, mint a 
megyeszerte „Hartyáni Jancsi” néven ismert „öreg Cserna 
Jánosé”, aki az állatkereskedelemből gazdagodott meg. Pár 
évtized után már nagyobb egyenes adót fi zetett (vagyis ma-
gasabb jövedelmet élvezett), mint a falu több ezer holdas 

kegyura, kakucsi Liebner 
József. 1895-ben a két pusz-
tával együtt Újhartyánon 
már 16 száz holdon felüli 
gazdaság virágzott, s felük 
az egykori jobbágyok utóda 
volt. Munkájukat már gé-
pek, lokomobilok, pár évti-
zed múlva modern traktorok 
könnyítették meg. Mindezek 
következtében itt az elsze-
gényedő rétegek nagysága is 
sokkal kisebb, helyzetük pe-
dig jobb volt, mint a járás más 
falvaiban. Bár e folyamatot itt 

is megtörte a hatalmas emberáldozattal járó világháború, a 
forradalmakkal érkező felfordulás és a trianoni sokk, de a 
polgárosodás a két világháború között is folytatódott.

 A könyvben méltó helyet kaptak a második világ-
háború, a szovjet megszállás és a málenkij robot tragikus 
eseményei is. Nem kevésbé az ezt követő „szovjetizálás”, 
melynek során már az 1940-es évek második felében meg-
ismerkedhetett a lakosság a szalámitaktika helyi következ-
ményeivel, a kuláklistázással és kommunista hatalomátvétel 
várható következményeivel. Így köszöntött rá a falura az 
1950-es tanácsrendszer. A Szterszki Tiborral kezdődő (és az 
1971-es tanácstörvényig hasonló módszereket alkalmazó) 
proletárdiktatúra fejezetei átfogó képet festenek a korszak 
törvénytelenségeiről, a zsarnokság mibenlétéről, a lakosság 
beszolgáltatással történő kifosztásáról. Tételesen is megis-
merhetjük a kuláklistát, melyről 1956 nyarán derült ki, hogy 
hat éven át törvénytelenül uzsorázták ki általa a falu lakos-
ságát. Hogy mindez a mai ifjúság számára is világos legyen, 
a könyv családonként mutatja be a „K-listára” vétel okát és 
következményeit, hogy a „közellátás” elleni vétség (majd 
bűntett) alapján hány embert, illetve kiket ítéltek börtönre, 
vagy kobozták el a házát. Az egyes fejezetek jól érzékelte-
tik a változást, de a lényeg ugyanaz, hiszen a tanácselnök 
még 1955-ben, vagyis a forradalom küszöbén is rendeletben 
mondatta ki a tanáccsal a kulákság egyetemleges felelőssé-
gét.

A járási és a községi iratok egybevetésével minden eddi-
ginél részletesebb kép rajzolódik az olvasó elé az 1956-os 
forradalom helyi eseményeiről, következményeiről és meg-
torlásáról is. Megismerjük belőle a nemzeti bizottság veze-
tőinek munkásságát, azokat, akik végig mellettük álltak, ké-
sőbb védelmükre keltek, de azokat is, akik a legkeményebb 
diktatúra éveiben is feljelentésekkel vagy besúgással igye-
keztek leszámolni velük.

A Nagy Imréék kivégzésével kicsúcsosodó megtorlás 
éveit amnesztia, majd az „aki nincs ellenünk, az velünk 
van” elvének meghirdetése, végül az első tanácsi beruhá-
zások (Újhartyánon a kultúrház) megjelenése követte. Ez 
a fejezet átfogó képet rajzol ennek ellentmondásairól, majd 
következményeiről, hiszen a nagyterem-centrikus szocreál 
épület télen kifűthetetlen, s feladatára nyáron is alkalmatlan 
volt, hiszen a korszerű művelődési formák ehelyett sok kis-
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csoportos foglalkozásra, művészeti tevékenységre alkalmas 
helyiséget igényeltek volna. Elsősorban persze propagan-
disztikus szerepet szántak neki, így előbb kaptak rá pénzt, 
mint a százéves épületekben nyomorgó iskolára. Pontosab-
ban annak alsó tagozatos szárnyára, a szintén elmaradt tor-
nateremre pedig az egész szocialista korszakban hiába várt 
a lakosság.

A közvéleményt hamarosan itt is új hírek izgatták fel. Je-
lesül a tsz-szervezés, melytől az 1950-es években a járásban 
egyedül Újhartyánnak sikerült megmenekülnie, most még-
sem kerülhette el. A falu szerencséje, hogy a járási pártbizott-
ság törekvései ellenére egy lakosság bizalmát élvező peda-
gógus került a tszcs élére, másrészt sikerült megakadályozni 
azt, hogy a III. típusú termelőszövetkezetté szervezzék. Mia-
latt Hernádon ez több milliós mérleghiányhoz vezetett, ezért 
fi zetésképtelenségük miatt kénytelenek voltak engedélyezni 
a tsz-tagság pesti munkavállalását, az újhartyáni tszcs-ben 
az ötvenes évben kifosztott lakosság állami támogatás nélkül 
is megerősödött, és a főváros zöldség-gyümölcsellátásának 
egyik bázisává vált. Mindezt a sátor-, majd manzárdtetős há-
zak megjelenése, a járás legnagyobb motorkerékpárparkjá-
nak kialakulása, majd a Wartburgok tömeges megjelenése is 
érzékeltette. Igaz, az összevonásokat sem sikerült kivédeni 
(először az újlengyeli tszcs-vel egyesítették, majd szakszö-
vetkezetté szervezték, végül az egészet a hernádi tsz-hez 
csatolták), de szakcsoporti formában ezután is lehetővé tet-
ték az eddigi módszerek fennmaradását.

Mint látni fogjuk, hasonló történt a földműves-, majd 
fogyasztási szövetkezet esetében is. Előbb Újhartyánt ala-
kították négy község kereskedelmi székhelyévé, ami a kor 
viszonyai között erőteljes növekedési trendet indított útjára. 
Később az egészet Dabashoz csatolták, mely durva vissza-
eséshez és komoly konfl iktusokhoz vezetett. Az integráció 

harmadik hulláma a tanácsra irányult, amikor Újlengyelt 
Újhartyánhoz csatolva itt is kikényszerítették a közös taná-
csot. Ez a társközség volt tanácselnökével kezdte működé-
sét, a korszak végén pedig a hernádi tsz egyik (újhartyáni) 
elnökhelyettesével az élén fejezte be működését. A „puha 
diktatúra” már lényegesen meghaladta a tanácsrendszer ko-
rábbi évtizedeinek módszereit és stílusát. Ennek ellenére a 
végén a társközségek látens feszültségei is felszínre kerül-
tek, bukása pedig elkerülhetetlenné vált, hiszen a tornate-
rem-építés meghiúsulásával a tanácsrendszer összes lehető-
ségei kimerültek, a diktatúra bukása pedig a közös tanács és 
közös intézmények felbomlását hozta magával.

A két vaskos kötet terjedelme egyebek között annak kö-
szönhető, hogy több könyv anyagát fogalja magában. A 
klasszikus értelemben vett községtörténethez először is egy 
minden eddiginél gazdagabb egyháztörténet fejezetei csat-
lakoznak. Az 1700-as években kezdődnek az iskolatörténet 
fejezetei is, melyek a kötetből kiemelve akár önálló intéz-
ménytörténetként is megállnák helyüket. Hasonló a helyzet 
az óvoda történetével és a közművelődéssel, végül kötet a 
nagyüzemi agrárgazdaság levéltári forrásainak feldolgozá-
sát is megoldotta.

A monográfi a utolsó része az önkormányzat 27 éves te-
vékenységét foglalja össze. Bemutatja az országgyűlési és 
önkormányzati választások újhartyáni eseményeit, adatait 
és eredményeit, a népszavazások és uniós választások helyi 
adatait. Látni fogjuk, hogy a rendszerváltozás során hogyan, 
milyen konfl iktusok során találta meg a lakosság az önkor-
mányzatiság lehetőségeit és adekvát módszereit. Hogy a pri-
vatizációs folyamatok után (melyhez csak vázlatos áttekin-
tésre találtunk adatokat) hogyan vált Újhartyán egy funkció 
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nélküli faluból a térség legsikeresebb ipari parki övezetévé, 
hogyan folytatta harcát az ehhez szükséges infrastruktúra 
kiépítéséért, hogyan építette ki összközműves kommunális 
hálózatát, és vált 2013-ra a járás ötödik városává. Viharos 
változás jellemezte az intézményhálózatot is. Ez nyilvánult 
meg az iskola modernizálásában, majd az új, járási szinten 
is kiemelkedő óvoda megépítésében, végül nyelvoktató in-
tézménnyé válásukban, mely ma már a középiskolai státusra 
aspirál. Hasonló változáson ment keresztül a közművelődés, 
a nemrég még fűtetlen nagyteremből álló kultúrház pedig 
esztétikailag is kiemelkedő, sokfunkciós korszerű intéz-
ménnyé fejlődött.

Újhartyán üdülőváros benyomását keltő esztétikus meg-
jelenését manapság nem véletlenül hasonlítják a Lajtán túli 
kisvárosokhoz. Fákkal, virágokkal, cserjékkel övezett, gon-
dozott közterek, kiépített, néhol parkolásra alkalmas, fedett 
vízelvezető árkok, szilárd burkolatú utak és járdák minden-
ütt, melyeket esztétikus, változatos stílusú házak szegélyez-
nek. Az utóbbi évtizedben sorra jelentek meg a művészi 
kivitelű szobrok, emlékművek és más köztéri alkotások is, 
melyek az 1764-től ideérkező sváb telepeseknek, a telepítést 
útjára indító gr. Grassalkovich Antalnak, a málenkij robot 
áldozatainak állítanak emléket. 

Akik részesei voltak ennek a küzdelemnek, a kulturális 
életben is jeleskednek, hiszen egy-egy irodalmi vagy törté-
nelmi korszakról olyan önképzőköri produktumokkal állíta-
nak emléket, mely járási szinten is fi gyelemre méltó. Ugyan-
ez mondható el az – önálló televíziós csatornával rendelkező 
– város kiemelkedő színvonalú zenei életéről, és a német 
nemzetiség reneszánszát élő kulturális programjairól is. Az 
önkormányzat pedig – mint a könyv végén olvasható lista 
bizonyítja – magas presztízsű díjakkal és címekkel ismeri 

el azok tevékenységét, akik kiemelkedő tudományos, művé-
szeti vagy közéleti tevékenységükkel járultak hozzá a város 
értékeinek a megalapozásához és hírnevének öregbítéséhez. 
A könyv szöveges részeit adattáblázatok egészítik ki, és 
dokumentummásolatok, fényképek teszik változatosabbá, 
a végén pedig részletes személyi adattár és fogalommagya-
rázat könnyíti meg az eligazodást. A több tízezer oldalnyi 
forrást sok száz lábjegyzet rögzíti, mely a részletes bibliog-
ráfi ával együtt azok munkáját is megkönnyíti, akik egy-egy 
résztéma további kutatására vállalkoznak.

Ahhoz, hogy az átfogó alapkutatást elvégezhettük, és 
Újhartyán monográfi áját elkészíthettük, sok újhartyáni pol-
gár és szervezet összehangolt munkájára volt szükség. Elő-
ször is az önkormányzat áldozatvállalására, mely – Schulcz 
József polgármester és Göndörné Frajka Gabriella jegyző 
irányításával, a képviselőkkel karöltve – az eszmei támoga-
tást és az anyagi feltételeket biztosította hozzá, és négy éven 
át minden segítséget megadott ahhoz, hogy a terv megva-
lósulhasson. Az adatok begyűjtése, a hiányzó információk 
beszerzése, a latin kéziratok fordítása, a jegyzőkönyvek és 
más iratok tömeges fotózása, másolása, szállítása során szá-
mos munkatársra találtam közvetlenül, vagy Lauter Antal, 
a nemzetiségi önkormányzat helyi elnöke közbejöttével, 
akivel 2013 tavasza óta állandó munkakapcsolatban álltam. 
Mindnyájuk munkáját és segítségét megköszönöm, és bízom 
abban, hogy az újhartyáni lokálpatrióták is értékelni fogják, 
amikor monográfi ánkat kezükbe vehetik és elolvashatják. 

Czagányi László



22 2018. május

Kirándulás 
Soroksárra, Dunaharasztiba, Taksonyba

Az újhartyáni Német Nemzetiségi Önkormányzat 
autóbuszos kirándulást szervezett 2018. február 27-én 
Soroksárra, Dunaharasztiba és Taksonyba. Célunk az 
volt, hogy megtekintsük a települések tájházait, hely-
történeti gyűjteményeit, beszélgessünk a közös szár-
mazásunkról, a német gyökerekről, megismerjük a 
vendégfogadók sváb szokásait, hagyományait.

A kirándulás igazán jól sikerült – mondta a mintegy 
harminc hartyáni résztvevő. Szívélyes fogattatásban 
volt részünk, Soroksáron a tájház mellett a templomba 

is ellátogattunk, közös fotóval emlékeztünk a kitelepí-
tési emlékműnél. A haraszti tájház megtekintése után 
bemutatták nekünk a gyönyörű LAFFERT Kúriát, a 
taksonyi nyugdíjasok házi süteményei pedig megéde-
sítették az amúgy zord, havas keddi napot.

Az elmúlt évben Budaörsre látogattunk, idén meg-
néztük Soroksár, Dunaharaszti és Taksony tájházait. 
Következő úti célunk Ceglédbercel és Vecsés lesz.

 
 Lauter Antal
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Hartyáni Sváb Lakodalom 
– Hartianer Schwäbische Hochzeit 2018

„Nagy ünnepséget tartottak április 14-én szombaton 
Újhartyánban.“ – írta a Hartyáni Sváb Lakodalom után né-
hány nappal a Zentrum – Magyarországi Német Kulturális 
és Információs Központ. Talán nem is lehetne jobban össze-
foglalni egy mondatban a nagyszabású hagyományőrző ese-
ményt, amelynek gondolata még 5 éve ifjúsági egyesületünk 
alapításakor fordult meg fejünkben. Megmondom őszintén, 
akkoriban nem gondoltam volna, hogy ilyen szép és tartal-
mas 5 év megkoronázásaként valaha ilyen komoly rendez-
vényt fogunk szervezni. 7 résztvevő tánccsoport, 7 résztvevő 
újhartyáni civil egyesület, 350 vendég, több száz érdeklődő, 
30 °C ragyogó napsütésben, számokban így foglalható össze 
a lakodalom. De a számoknál sokkal fontosabb az az érték 
és összefogás, amelyet ez a rendezvény képviselt. Jurik Te-
réz néni - a nyugdíjasklub elnöke interjújában, valahogy úgy 
fogalmazta meg ennek az ünnepi alkalomnak a jelentőségét, 
hogy a múltunk hagyományai kerültek bemutatásra ezen a 
napon, rendszereztük sváb értékeinket, és mégis sikerült a 
résztvevő tánccsoportok csodálatos fellépései által 2018-as 
tartalommal is gazdagítanunk, kiegészítenünk mindezt.

Nekünk, mint a fi atal generáció képviselőinek valóban 
kihívás volt, a régi sváb lakodalmas szokások felkutatása, 
de ebben az idősebbek mindig segítőkészek voltak, valamint 
nagy motivációt jelentett számunkra a 2010-ben még általá-
nos iskolás korunkban megrendezett hartyáni sváb lakoda-
lom, amelyet szintén alapul vettünk a szervezéskor. 

Azoknak, akik nem látták, röviden összefoglalnánk, hogy 

mi is történt április 14-én. A sváb lakodalom egy hagyomá-
nyos menettel kezdődött a Presso Band fúvós zenés kísére-
tében a Faluközponttól, ezt követte a vőlegény kikérése a 
tájháznál, majd a vőlegénnyel kiegészülve a Malom utcába, 
a Kőrösi házhoz vonultunk, ahol már várt minket a gyönyö-
rű menyasszony, aki a 20-as, 30-as évek hartyáni menny-
asszonyi ruháját viselte. Az ifjú párt a templomig kísértük, 
amely előtt a menyasszonyvezető átadta a menyasszonyt a 
vőlegénynek, akik már együtt léptek be a templomba. Itt a 
magyar és német nyelvű kikérésekhez hasonlóan, kétnyelvű 
szentmisét celebrált Gábor Atya. A menet főbb helyszínein 
Dunaharasztiból, Zsámbékról, Vecsésről, Pusztavámról és 
Szigetszentmártonból érkezett vendég tánccsoportok káp-
ráztattak el bennünket műsorukkal. A Faluközponthoz visz-
szaérve az ifjú párt sós kenyérrel és vízzel kínálták, hogy 
gazdag és termékeny legyen a házasság. Ezután szünet kö-
vetkezett, majd este 7-től a Faluközpont dísztermében az 
ünnepi beszédek után felszolgálásra került a tradicionális 
lagzis menü (húsleves, paradicsomszósz főtt hússal, illetve 
nem maradhattak el fi nomabbnál-fi nomabb sváb lakodalmas 
süteményeink sem). A vacsora során került sor a szakácsnő 
és a zenekar „tálazására“ is, valamint a menyasszony cipőjét 
is ellopták, amelyet a menyasszonyvezetőnek kellett kivál-
tania. A vacsorát követően megcsodálhattuk az Edelweiss 
Detta tánccsoport műsorát, akik a bánsági sváb lakodalmat 
mutatták be lakodalmunkon belül, majd a Hercel tánccso-
port a Grußpolkával nyitotta meg a lakodalmas sváb bált. 
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A bálban szintén a 
Presso Band fúvós 
formációja szolgál-
tatta a talpalávalót, 
illetve a bál közben 
„váratlanul“ meg-
érkeztek a maska-
rák is. Éjfél után a 
menyasszony fejéről 
lekerült a koszo-
rú, menyecskeként 
kendőben érkezett 
vissza, majd bemu-
tatásra került a régi 
hagyományos seprűs 
tánc. Ezt követte az 
egyik legfi nomabb 
fogás, a „savanyú“ 
(vadas), hogy erőt 
gyűjtsünk a hajnalig 
tartó mulatozáshoz, 
amelyet a szintén 
Újhartyánra jellem-
ző hazakíséréssel 
zártunk. 

Ahogyan így a 
rendezvény után 
néhány héttel visz-
szagondolok a rég-
óta megálmodott és 
hosszasan szervezett 
sváb lakodalmunkra, 
az első szavam a kö-
szöneté. Köszönet az 
óriási összefogásért, 

amit ilyen mértékben még nem volt alkalmam megtapasz-
talni 5 éves tevékenységünk során. Az összes újhartyáni ci-
vil egyesület, magánszemélyek, családok, idősek és fi atalok 
egy emberként álltak egy közös ügy mögé, tehát az esemény 
sikere is közös siker. A rendezvény híre nemcsak az ország 
több pontjára, hanem külföldi vendégeink által Dániába és 
Romániába is eljutott, azóta is folyamatosan kapjuk a pozi-
tív visszajelzéseket, büszkék lehetünk közösségünkre, hogy 
ilyen nagy dologra vagyunk képesek, ha összefogunk!

Köszönjük a támogatást:
Az Emberi Erőforrások Minisztériumának

Újhartyán Város Önkormányzatának 
és Német Nemzetiségi Önkormányzatának

Az Észak-Magyarországi Német Önkormányzatok 
Szövetségének

A Pest Megyei Német Önkormányzatnak
Újhartyán civil szervezeteinek: a Lila Akác 

Nyugdíjasklubnak, Belvárosi Baglyok Nótakörnek, a
Sváb Kemencések Baráti Körének, 

a Hercel Tánccsoportnak, 
a Nagycsaládosok Újhartyáni Egyesületének

Az intézményeknek, vendéglátóinknak 
és a média képviselőinek

A fellépő tánccsoportoknak

Valamint hálás köszönet minden civil személynek, szüle-
inknek, barátainknak, akiket bár név szerint túl hosszú lenne 
felsorolni, de nélkülük ez a csodálatos rendezvény nem va-
lósult volna meg.

Surman-Majeczki Martin és a sváb fi atalok
Köszönet a fotókért: Fajt Kleineisel Máriának)
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HARTYÁNI SVÁB LAKODALOM (fotók: Fajt Kleineisel Mária)
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A házban az  általunk  szervezett 
programokon kívül folyamatosan le-
hetőséget adunk a helyi civil szerveze-
tek összejöveteleihez, programjaihoz 
(HSFBK, Sváb Kemencések Baráti 
Köre, Belvárosi Baglyok), illetve az 
intézmények népismeret óráihoz, láto-

gatásaihoz.
Átalakítot-

tuk kiállításra 
a tájház hátsó 
kamráját a régi 
mezőgazda-
sági eszközök 
ezentúl  már 
láthatóak.

A jó időre 
készülve újjá-
varázsoltunk 
az udvarunkat, 

virágokkal, díszekkel, vártuk  a HSFBK 
szervezésében a tájházba – vőlegényes 
házba – látogató  Sváb lakodalom ven-
dégeit.

Bekapcsolódtunk két országos prog-

ramba, az egyik a Kézművesházak 
hétvégéje ( gyékény és textil tárgyakat 
készítettünk), a másik pedig a Tájházak 
kerékpárnyeregből.

További tervek:

Nyári táborok a helyi és más telepü-
lésekről érkező általános iskolai cso-
portoknak (Ezeket az iskolák szerve-
zik, kérjük, hogy ott érdeklődjenek)

Bagoly kézműves napok ( várhatóan 
július 2. felében, a szabad időpontok-
ban, kérjük érdeklődjenek előtte a 29-
373 373 telefonszámon )

Amikor nincs csoport a házban, fo-
lyamatosan gyakoroljuk a különböző 
kézműves technikákat, újakat kere-
sünk, hogy minél többet át tudjunk 
adni a gyerekeknek.

Programjaink előzetesét megta-
lálják a www. ujhartyan.hu oldalon 
és a Kézművesház – Bagolyfészek 
Facebook oldalunkon. 

HnéFT 

Mozgalmas évkezdet a Bagolyfészekben
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Mester és tanítvány
Na, ezt a ronda barlangot kifestjük – 

biztos, hogy a barlangrajzok nem így szü-
lettek, hogy az ősember ezt mondta volna, 
amikor betévedt egy barlangba és ráné-
zett a menedéket biztosító őskori lakhely 
falára. Hanem – például mint a világhírű 
dél-franciai Lascauxi és spanyol Altami-
rai barlang falán ma is látható karcolt és 
festett ábrák – az őskorban már tapasztalt 
vadásszá vált felnőtt ősünk ezek segítsé-
gével magyarázta el a vadászat akkorra 
kialakult technikáit a fi atalabbaknak. Te-
hát a tanítás szándékával születtek meg, 
de a felrajzolása egyben olyasmit váltott 
ki a rajzolójában, ami az alkotás örömét 
hozta magával. Önkifejező élménnyé vált 
ez a tanítási forma, lelkünk belsőjéből ki-
indulva talált valami rendszert. Ahogy a 
hangok rendszere a dallam, úgy a látha-
tóságnak is van rendszere. Ezt a szépnek 
érzete adta, ezt a szépet mutatta meg és 
élte át aztán már a vadászat tanítása után 
is. Fejlődött az ember is meg a technika is 
e műveletben, együtt ez lett a művészet, a 
látható részben meg a képzőművészet.  

Március 9-én, a már tavaszi meleget 
hozó délután végén, Lauter Antal szép 
köszöntője után Schulcz József megnyi-
tóját azzal kezdte, hogy a plakáton – a 
neve alatt - a polgármesteri titulus áll, de 
ő hangsúlyozni szeretné, hogy nem e mi-
nőségben, hanem a kiállítás után érdek-

lődő barátként van itt, majd a beszédé-
ben elhangzott izgalmas megállapításai 
gördülékenyebbé tették a folytatást, szo-
rosan kapcsolódva az elhangzottakhoz 
folytathatták az alkotók is mind beszéd-
ben mind a falakon mutatott munkáik 
révén azt a közölnivalót, amit a ma mű-
vészete jelent és megkövetel.  Hadd te-
gyek egy rövid személyes kitételt, hogy 
a „Mester és Tanítvány” – Szikszay Péter 
adta – megjelölésben történelmileg való-
ban én vagyok – aki jegyzi e cikket – a 
mester, de mindaz, amit Evelin ma már 
művészként alkot, az e találó titulust for-
gathatóvá teszi, ki a mester és a ki a ta-
nítvány, az ma már mindegy. Félreértés 
ne essék, örömmel vállalom és mutatom 
meg munkáimat, de ami büszkébbé tesz 
az az, hogy részem lehetett ilyen komoly 
minőséget bejáró alkotó, Hornyák Evelin 
hiteles és igazi művésszé válásában. Ez 
erőt ad a tanításhoz továbbra is.

A tanítás említése miatt is visszatérve 
a barlangrajzokhoz és azok művészetté 
fejlődéséhez, a kifejlődött technika ré-
vén az ember kezében szakmává is vált 
a művészet, tanítható lett maga az eljárás 
(amivel a vadászatot tanította egykor). 
A művészet és a szakember egy volt az 
emberben. Aztán ez elért Leonardóékkal 
az ember képességének határáig, a szépet 
a látható és felfogható világ alakzatai-
ban nem lehet már jobban megmutatni. 
Ez persze évszázados folyamat, a világ 
alakzatainak fi gurális, tehát a világunk 
alakzati mivoltában keresendő szépet 
még ezek után lehetett vinni a lényeg ki-
emelésének irányába, ez a 19. században 
megtörtént és már tudni lehetett, hogy a 
kialakított szakmai tudás és a művészet 
ezzel különvált, lehetett tanítani és gya-
korolni a szakmát, de az már (és még!) 
nem jelentett művészetet is. A zenében is 
már tökéletes zenei hallással és hang-
szerkezelési tudással már művészetnek 
egyáltalán nem nevezhető zenélés folyt 
és folyik, ugyanúgy tökéletes rajzolási, 
festési tudással művészetnek egyálta-
lán nem nevezhető képek születhetnek 

és születnek. Evelin rajztudása kiváló, 
de nem ettől művész. Ha valaki azt a 
szépet keresi, amit a szarvasbőgés vagy 
a naplemente szépsége jelent, az nem jó 
helyen keresett ezen az újhartyáni kiállí-
táson. Ez nem azt jelenti, hogy maga a 
naplemente ne lenne szép. Csakhogy a 
művészet Leonárdóékkal ezt a szépet fel-
tárta, a feltárást követően évszázadokkal 
később - mondjuk az impresszionisták - 
lezárták úgy, hogy már akkor is elég nagy 
felfordulást okoztak a reneszánszon túli 
szép keresésével illetve annak megmuta-
tásával. Evelin tanít azzal, ahogy témát 
választ, művész azzal, hogy ezt meg-
festi. Ahogy József Attila írja: Én egész 
népemet fogom nem középiskolás fokon 
taní- tani! Azt nem hiszem, hogy Eve-
lin tanítani akarna, hogy ez megfordul-
na bármelyikünk fejében akkor, amikor 
festünk. Schulcz József már sokszoros 
kiállítás-megnyitóm, így már egyik elő-
ző kiállítás megnyitóján beszélt is arról, 
hogy a művészet a tudásunkat szinkroni-
zálja, hogy érthetővé és megtanulhatóvá 
teszi a valószínű egyébként nem megta-
nulhatót, az pedig ennek a fentebb taglalt 
művészetértelmezésnek fontos ismérve 
és azt gondolom, hogy alig lehet ennél 
pontosabban megfogalmazni a művészet 
mai feladatát. Ezért is nyilvánvaló, hogy 
egy kép minősége nem a fi gurális vagy 
absztrakt (vagyis nem fi gurális) mivoltá-
tól függ. Erről is szólt e télzáró, tavasz-
nyitó „Ipso-facto” kiállítás az Újhartyáni 
Pinceklubban.

Závodszky

Závodszky Ferenc és Hornyák Evelin festőművészek közös kiállítása Újhartyánban
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„Mindenben társunk a kutya”
Sikeresen zárult a II. Ország Közepe teljesítménytúra a 

Stabil-Sport Egyesület és a VizslaKalandorok szervezésé-
ben.

Az előzőnapi havazás következtében kevesebb résztvevő 
volt, mint tavaly, de többen vágtak neki a 30 km-es távnak. 
Úgy véljük nem bánták meg, szikrázó napsütésben és szép, 
havas vidéken róhatták a kilométereket.

 - Akik a 7 km-t választották, Ők Újhartyán „Bohócait” 
látogatták meg.

- Az első, 15 km-es ellenőrzőpontnál az újlengyeli önkor-
mányzat jóvoltából tea és zsíros kenyér fogadta a túrázókat. 

- A merészebbek Újlengyelből Hernád irányába vágtak 
neki az előttük álló távnak.

- Az igazán bátrak a zöld turista jelzésen Pusztavacsra, 
az Ország Közepéhez tartottak, majd becsatlakozva a 20 
km-esek csoportjához nézhették meg a Mária kápolnát, a 
Grassalkovich teret majd ezt követően értek célba.

A szusszanásnyi időt kihasználva teával, zsíros kenyérrel 
és kávéval pótolhatták az elégetett kalóriákat.

A visszajelzések ezúttal is nagyon pozitívak voltak.
Az Újhartyániakat Schmitter Attila (és Zénó vizsla), Zsol-

nai Richárd (és Rigó vizsla) valamint Dormány Zoltán kép-
viselte. GRATULÁLUNK!

Akik csupán 4 óra alatt futva tették meg a 30 km-t:
Fajth Gyöngyi, Zeke Erika, Nyiri Katalin és Kancsár Anita. 
GRATULÁLUNK!

A NAP hírei!

Kachelmann Tamás budapesti lakos, vizsláját külön ne-
vezte a 15 km-es távra, így Lizi, egy külön névre szóló Ok-
levelet tudhat magáénak.  Abban viszont biztosak vagyunk, 
hogy a nevezett táv legalább a kétszeresét tette meg.  GRA-
TULÁLUNK! 

Összességében egy nagyon hangulatos sportnapot sike-
rült szervezni, ami köszönhető az összefogásnak. A pénteki 
napot rászánva, havazás közepette, egy igazán lelkes csapat 
készítette elő az eseményt az útvonal kijelölésével és a jel-
zések kihelyezésével.  

Rigó vizsla (Zsolnai Richárd) volt az egyetlen, aki élvezte 
az előkészületeket és a távok többszörösét tette meg. A se-
gítség Redenczki Attila (Szeged) és Horváth György (Buda-
pest) társaságában vált könnyebbé.

Összefoglalva: Mivel az érdeklődés töretlen, így tervezzük 
jövőre is a teljesítménytúra szervezését. Komolyabb terveink is 
vannak, ami várhatóan még több érdeklődőt hoz kisvárosunkba. 
Újhartyán vezetése most is készségesen ált hozzá a sportese-
ményhez és ebben bízunk a jövőt illetően.

Köszönetnyilvánítás:
Mint az előző években, idén is kaptunk segítséget, támo-

gatásokat.
Köszönet ÚJHARTYÁN VÁROS ÖNKORMÁNYZAT-

NAK az engedélyekért és a támogatásért, a Német Nemze-
tiségi Önkormányzatnak a segítségért, a CENTER TRADE 

ABC-nek a friss pék áruért, a Vízmű dolgozóinak, (akik már 
hajnalban szállították a sátrakat és asztalokat), a Szivárvány 
bolt tárgyi adományát valamint a FAJT-SAVI Kft. támogatá-
sát, és nem feledkezhetünk meg Kleneisel Józsiról sem, aki 
már számtalan alkalommal biztosított számunkra a nélkü-
lözhetetlen villamos energiát! 

Valamennyi kutyával érkező túrázót Platinum-Natural 
kóstoló csomag várta, amit este jutalmul kaphattak meg a 
megfáradt négylábúak

Köszönjük mindenkinek a részvételt!   
Kollár Mihály.
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Presszó hírek 
Bár három hónap működés még igen rövid idő, de úgy 

látjuk, hogy ami a célkitűzésünket illeti, jó úton járunk. Hi-
szen a nyitás előtt fejünkbe vettük, hogy egy olyan Presszót 
szeretnénk Újhartyánon, ahol mindenki megtalálja a számí-
tásait. A gyerekektől kezdve a fi atalokon át az idősebb kor-
osztályig.

Az elmúlt hónapokban pedig szép számmal érkeztek 
hozzánk családok egy sütire, kávéra vagy fagylaltra, baráti 
társaságok sörözni vagy éppen egy üveg borra. A fi atalok 
nagy örömmel és létszámmal képviseltették magukat egy-
egy szombat esti buliban, míg az idősebb korosztály inkább 
a hangulatos élőzenés estéket preferálta. 

Ez idő alatt a Presszó folyamatosan bővült; többek között 
új televíziókkal, projektorral, zenegéppel, hangfallal, játék-

gépekkel, vagy éppen biciklitárolóval. Az emeletet előszere-
tettel foglalták le születésnapokra, céges rendezvényekre és 
továbbra is várjuk azok jelentkezését, akik a felsoroltakon 
kívül szeretnének összehozni egy emlékezetes osztálytalál-
kozót, vagy éppen lány- és legénybúcsút. A hely adott, mi 
pedig mindenben segítünk. A pozitív visszajelzéseknek ér-
telemszerűen örülünk, de szívesen fogadjuk az építőjellegű 
kritikákat is, hogy hétről hétre fejlődhessünk.

Áprilisban megnyitott hangulatos teraszunk, ahol a forró 
csoki és a sütemény után a hűs limonádék, és a fi nom fagy-
laltok vették át a főszerepet a jó időben.  A közeljövőben is 
több programmal, újdonsággal és néhány meglepetéssel vár-
juk majd vendégeinket. Aki kíváncsi a részletekre, bármikor 
nyugodtan érdeklődhet a Presszóban vagy kövesse facebook 
oldalunkat.

K. Máté és A. János
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Mennyei titkok
Négy  dologról szeretnék írni!

A mi templomunkban bemutatott Húsvéti misztérium 
játékról,  /húsvét utáni vasárnap volt/    

Brenner János boldoggá avatásáról , /máj.1/ 
A Máriacelli zarándokútról,  /máj.11-13-ig/

A budaőrsi passióról /

Mind a három „titok előadás”, az elsőben szerepel is a  
misztérium /titok/  szó, a második eseményt műfaja szerint 
lehet  szintén   misztérium játéknak nevezni  / passió:  szen-
vedés misztérium  /, egy híres  zarándokhely pedig gyökere-
iben szintén valami titokzatos égi jelenéshez köthető.  Mind-
ezekben részünk lehetett, vagy részünk lehet.

1.A 70 éves születés napomon kiborult a jóság kosár! 
Egyik   jeles  jóság darab benne  ez a templomi misztérium 
játék. Ahogy meghirdettük a próbát, és azonnal itt volt több, 
mint tíz felnőtt próbálni. Lehetett bizakodni, hogy ebből lesz 
valami. Összejött felnőtt férfi akból a 12 apostol, és  még több 
szereplő, aztán  majdnem tíz felnőtt hölgyből a  női szerep-
lők.  Gyerekekre jellemző, hogy volt bennük  óvodás korú, 
általános iskolás, és ifjúsági hittanos. A felnőtt férfi aknak az 
összes szép miseingemet elhoztam, bár most a sekrestye át-
alakításkor kiderült, hogy itt is lett volna elég.

Mindjárt az előadás után  csengett a telefon, és valaki 
elragadtatott módon köszönte meg az eseményt, méltatva, 
hogy  az idős egyháztanácsosoktól, az óvodásig mindenki  
szerepelhetett az előadásban. Azt mondták, hogy szinte a 
valóságot idézte a  12 apostol bevonulása, az utolsó vacso-
ra, a keresztút, a temetés, a feltámadás és a  mennybemene-
tel  eljátszás.  Valóban legalább öten opera énekesi szinten 
énekeltek, nem is akarom felsorolni őket, nehogy valakit 
kihagyjak.

A jézusszereplő nem viselt lelógó nagy hajat, de erős 
szakállú ember és egy kicsit jézus-szakállasra fazonírozta a 
meglevő adottságait és egészen jézusinak nézett ki. Hadd di-
csérjem még az ez esetben  még csak segédrendező hitoktató 
munkatársamat. A darabot én írtam és én adattam elő már 
Kispest-Wekerlén ifjú koromban. Mégis Anikó azonnal új 
ötletekkel állt elő, és energikusan mozgatta az egész stábot. 
Én nem álltam ellen neki, és látom a jövő   misztérium játék 
sorozatot, amelyben közösen  fogunk alkotni. Például a női 
jelmezek változatossága teljesen az ő ötlete volt!   A többit 
hadd meséljék el a képek, melyeket buzgón készítgetettek 
városunk fotós  krónikásai Mária és Péter.

2.Brenner János Boldoggá avatására csak harmincan 
mentünk, de nem bántuk meg. Nagy élményben volt ré-
szünk. Időben indultunk, időben érkeztünk. Mindenki neki 
megfelelő helyet választhatott magának. Jó hangosítás és 
hatalmas kivetítők segítették a  20 ezres  tömeg összetar-
tását. Minden jól szervezett volt. Volt például a papi öltöző 
sátorban elvihető palackos víz. A szentmise 11 órakor kez-
dődött és 13 óráig tartott.  Előtte kedves nővérek imádkozták 
a rózsafűzért. A mise előtt fél órával egy egyházi gimnázium 
tanulói irodalmi színpad szerűen sok gondolatot közvetítet-
tek Brenner János szellemi hagyatékából. A szentmise litur-
giája, fensége szép volt.  Az énekek követhetőek voltak az  
erre   az alkalomra  készült kis füzet segítségével.  A teljes 
püspöki kar részt vett.  A könyörgéseket több nyelven olvas-
ták. A Rómából  jött bíboros is, és a magyar bíboros is szép 
beszédet mondott.  Megható volt, hogy a Brenner János pap 
öccse is részt vett a szentmisén, ő is imádkozott igencsak 
elcsukló  hangon.

Utazásunkat segítette Martin barátunk, mintegy idegen-
vezető  készült az útra. Sok mindent megtudhattunk tőle 
nemcsak a szentről, hanem  pl. Szombathely városáról is, 
és még más általános műveltséget bővítő információkat is 
közölt. Senki nem maradt el, senkire nem kellett várni,. Az 
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út szervezője, Katalin most boldog lehetett. Én hálásszívvel 
köszönöm meg, hogy engem is  magukkal vittek. Próbáltam 
megszolgálni, mert lelkiatyaként viselkedtem, mindenkivel 

váltottam pár szót  egyénileg 
is.

Egy plusz eseményvolt, 
hogy elmentünk a közeli Jáki 
templomot megnézni. Talál-
koztunk az általam jól ismert 
nagyon humoros és nagyon 
művelt plébánossal, aki ala-
pos bemutatót tartott. Ott 
voltak az egri kispapok is.

2. A Máriacelli zarándok-
lat szervezője a Sváb fi ata-
lok közösségének  energikus 
vezetője, Martin barátunk. 
Már akkor szervezte az utat, 
amikor én  az elmúlt nyáron 
megjelentem Újhartyánban. 
Máriacell  Ausztria és az 

egész Közép Európa 
jelentős zarándok he-
lye.  Nem csoda, ha 
ide szívesen látogattak  
minden időben a svá-
bok. Martin elintézte, 
hogy a kegyoltárnál  is 
misézhetünk.  Biztosan 
nagyon sok szép él-
ményben lesz részünk. 
Erről majd a megvaló-
sulás után tudunk töb-
bet mondani.

3. Budaőrsi Passió. 
Ez egy szabadtéri pas-
sió, régi kőbányák te-
rületén, teljesen hűen 
megidézve az egykori  

szenvedés történetet. Én már máskor láttam. Ha az időjá-
rás kedvez, akkor grandiózus élményben lesz részünk, és 
az újhartyáni előadás  szépsége csak azért nem halványul 
el  mert azt mi csináltuk.   Úgy tudom ez is népi kezde-
ményezés. Tehát egyházközségi fi atalok kezdték el. Azóta 
hozzáértő személyek csatlakoztak az előadás színvonalának 
biztosítására.

4.A 70 éves jubileum ajándékcsomagja megér egy külön 
cikket. Most csak meghatottan megköszönök mindent ,amit 
kaptam.

Mindenkinek sok örömet kívánok a felsoroltak megélé-
sekor.   

Hefl er Gábor plébános
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Két évvel ezelőtt tűnt  fel először, hogy a NEFAG zrt, a 
helyi erdő kezelő társaság, új turistajelzéseket helyezett el  a 
környéken, illetve a meglévőket felújította. Ezzel párhuza-
mosan erdei pihenőhelyek is kialakításra kerültek, hol csak 
tűzrakóhellyel és padokkal, máshol kis esőbeálló házakkal.

Azóta sok jelzett és jelzetlen turistautat bejártunk már, 
május elsején pedig a csévharaszti  Ősborókást vettük célba, 
ami európai szintű fokozottan védett Natura 2000-es terü-
let. Újhartyánon a legtöbben ismerik a Pusztatemplomot, mi 
is gyakran meglátogatjuk, ezért most a változatosság ked-
véért kihagytuk. Kis négyfős csapatunk reggel 8-kor már 
a Vajkó hídon fújta magára a kullancsriasztó sprayt, majd 
célba vettük a zöld sáv jelzést a bödönön túl. Nem tudom 
ki és mikor rakta fel az útjelző oszlop tetejére a zsíros bö-
dönt, de igazán „svábos” humoros megoldásnak tartom. Ez 
az úgynevezett ország közepe zöld és Táborfalváról jön egé-
szen az ócsai premontrei apátságig. Mi azon a kis szakaszon 
érintettük, ami a Vajkó szélén visz tovább a pusztai tölgyes 
felé. Télen láttunk mi már dámvadakat is itt. Pár kilométer 
után letértünk és a zöld kereszt jelzésen folytattuk az utat 
a Pusztabíró-házi Pihenőhelyig. Innen a Nagykőrösi úton 
mentünk egy darabig, majd jelzetlen úton egészen a Ős-
borókás TT  tábláig. Itt árnyas sarjerdőn keresztül vezetett 
az út, majd egyszer csak hatalmas nyárfák tűntek fel jobb 
oldalról. Ebből már sejtettük, hogy, jó helyen járunk. Kicsi 
kalandozás után rájöttünk, hogy ezen a dzsungelen ugyan át 
nem törünk, inkább folytattuk az utat immár a sárga sávon 
egészen a természetvédelmi terület egyik sorompós bejá-
ratáig. Az erdészet szép munkát végez mert egyre inkább 
vissza hódítja a vidéket a természet. Mi sem háborgattuk so-
káig a borókákat, gyöngyvirágmezőket és homokdombokat. 
A terület tehermentesítése érdekében sétaerdőt hoztak létre 
Csévharaszt határában ahol erdei játszótér várja a kicsiket, 
esőbeálló található, hatalmas fedett sütögető hely és a régi 
erdőőri lakban egy állandó kiállítótér kapott helyet az ősi 
erdőművelés eszközeivel és az erre felé élt híres emberek-
től (pl. Balla Károly) származó írásos dokumentumokkal. A 
múzeumot előzetes telefonos egyeztetéssel lehet látogatni. 
Három tanösvény került kialakításra, a 650 méteres Tölgyes 
kör a legrövidebb, majd követi a Buckás sétakör 2,2 km 
amely változatos környezetben pompás erdőkön keresztül 
vezet, érintve a Moha-völgyet, ahol rengeteg moha és zúzmó 
telepedett meg a kidőlt, vagy száradófélben levő fákon.  Az 

Pótharaszti kalandozások

erdész sétakör 2,6 km-es ez a leghosszabb. Kisgyermekkel 
érdemes autóval menni Csévharasztra a sétaerdő bejárata 
előtti parkolóig aszfaltos úton, mert Újhartyán központjától 
jó 10 kilométerre található gyalogosan. 

Visszafelé az erdészet mellett egyenesen a Csévharaszt- 
Kakucs összekötő dűlőúton haladtunk amíg újra nem talál-
koztunk a Nagykőrösi út egy másik szakaszával. Ezt az útke-
reszteződést már régi barátként üdvözöltük, ide már közel a 
Vajkó. Szerettem volna megtalálni az árpádkori földvár ma-
radványait, de annyira szorított az idő, hogy ezt a felfedezést 
egy másik túrára kellett halasztani.  A csodálatos természeti 
környezet kárpótolt bennünket a nehézségekért. Végig vi-
rágzott a galagonya, kökény, bodza és az akác. Illatfelhőben 
haladtunk és madár dalban. A Vajkót északi irányból még 
sohasem közelítettem meg korábban, de nem bántam meg. 
Kisvártatva ismét a zöld sávot koptattuk, immár hazafelé. 
Találkoztunk egy turista családdal és kutyáikkal is ami na-
gyon meglepett, mert erre még nem volt példa eddig. Persze 
nem környékbeliek voltak. A Jójártbirtokról jöttek, dícsérték 
is, hogy milyen jófej az a tulajdonos aki a köz javára ilyen 
helyet hoz létre. Ők a Farkasordítói pihenőhelyet keresték 
és remélték, hogy jó úton járnak. Az irány jó volt, mert ez a 
pihenő Inárcson van a gázpászta elágazáson túl.

Mire ismét a Vajkó hídon voltunk délután két óra is elmúlt. 
Elégedetten, élményekkel telin bár eléggé fáradtan értünk 
vissza a kiindulási pontra. Körülbelül 28 kilométert gyalo-
goltunk 25-26 celsius fokban, de még csak töredékét sem 
láttuk a környék látnivalóinak. Ekkora távot gyalog csak jó 
kondícíóban levő felnőtteknek vagy nagyobb gyerekeknek 
ajánlok. Senkit ne tévesszen meg, hogy ez sík terep, a kéz-
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dagadás, izomgörcs a lábban könnyen előfordul megfelelő 
elektrolit pótlás hiányában. Aki nem vezet járművet, a Rigó 
kocsmában felfrissülhet Csévharaszton. 

Végezetül az erdészet szabályzatából:

Az erdő látogatásara vonatkozó főbb 
szabályok

Az erdő látogatójának minősül: aki az erdőben nem er-
dőgazdálkodással összefüggő tevékenység céljából tartóz-
kodik. Az erdőben üdülés, sportolás és kirándulás céljából 
gyalogosan bárki saját felelősségére tartózkodhat, az erdő 

látogatója az ott tartózkodók pihenését, valamint a rendelte-
tésszerű erdőgazdálkodási tevékenységet nem zavarhatja.

Az erdőgazdálkodó hozzájárulásával és az erdészeti ható-
ság engedélyével szabad az erdőben huszonnégy órát meg-
haladóan üdülési, illetőleg sportolási célból tartózkodni, tá-
borozni, továbbá sátrat felverni.

Tilos az erdő látogatójának motorfűrészt, fejszét, ké-
zifűrészt magánál tartani! Tilos az erdőben bármilyen 
hulladékot elhelyezni, élő fáról, cserjéről gallyat, díszítő 
lombot levágni, mohát gyűjteni, az erdő útjain nem erdő-
gazdálkodási céllal gépjárművel közlekedni!

Nyíri Katalin.

Tilos a fecskefészkeket leverni!
Mostanában egyre több fórumon jelent meg a hír, misze-

rint április 1-től tilos leverni a fecskefészkeket, se átalakítás, 
se festés miatt. A hír részben igaz és ezt az Aggteleki Nem-
zeti Park Facebook-oldalán fejtette ki részletesen.

Mint a bejegyzésben írják,
a fecskék fészkét április 

1. előtt is tilos leverni.
Hangsúlyozzák, fészek-

eltávolítást kizárólag a 
természetvédelmi hatóság 
által kiadott egyedi enge-
dély birtokában lehet vé-
gezni. Ilyen engedélyeket 
egyedi elbírálás alapján 
és megfelelő előírásokkal 
adják ki, ami lehet például 
műfészkek elhelyezése a 
felújítás után vagy fecske-
pelenka kihelyezés.

A vonatkozó termé-
szetvédelemről szóló tör-
vény alapján

tilos a védett állatfajok egyedének zavarása, károsítása, 
kínzása, elpusztítása, szaporodásának és más élettevékeny-
ségének veszélyeztetése, lakó-, élő-, táplálkozó-, költő-, pi-
henő- vagy búvóhelyeinek lerombolása, károsítása.

Aki tehát engedély nélkül fészket ver le, az közigazgatási 

üggyel nézhet szembe, de ha sok fészek érintett, az bűncse-
lekmény kategóriába is eshet!

Kiemelt fecskevédelmi időszak
A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület 

közleményében arról ír, miközben az elmúlt közel két év-
tizedben nem megtize-
delődött, hanem sajnos 
legalább megfeleződött a 
hazai fecskeállomány, azaz 
mára minden második ma-
dár eltűnt az ereszek alól, 
a madárcsoport szerepe a 
klímaváltozás miatt egyre 
fontosabbá válik az em-
berek, társ- és haszonál-
lataink egészségvédelme 
szempontjából.

A melegedő időjárással 
új szúnyogfajok és az álta-
luk terjesztett kórokozók 
jelennek meg Magyaror-
szágon.

A melegebb égöv változatos nyavalyáit terjesztő szúnyo-
gok a kontinensen észak, így hazánk felé terjeszkednek, 
illetve a világkereskedelem révén behurcolt egyedek nem 
pusztulnak el. A Nyugat-nílusi láz és a szarvasmarhákat 
veszélyeztető kéknyelv-betegség már jelen van az ország-
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ban. Az afrikai eredetű Chikungunya-lázat terjesztő ázsiai 
tigrisszúnyogot már több mint 12 európai országból mutat-
ták ki. Európa mediterrán térségeiben is egyre gyakoribb a 
Dengue-, más néven csonttöréses láz, és Magyarországon is 
feltűnt a kutyák szúnyogcsípéssel terjedő, halálos szívfér-
gessége.

Az egészségünket veszélyeztető és mezőgazdasági kártevő 
szúnyogok és legyek elleni biológiai védekezésben is óriási 
szerepe van azoknak az állatoknak, például a fecskéknek (és 
a denevéreknek), melyek természetes úton csökkentik ezek 
számát. Ezért is aggasztó a településeken élő fecskefajok ál-
lományainak ezredfordulót követő megfeleződése, melynek 
hátterében: az élőhelyek átalakítása (például fészkelőhelyek 
megszűnése); a táplálékbázis csökkenése (háztáji- és legelő-
állat-tartás összeomlása, túlzott kemizálás, nem megfelelően 
végzett szúnyogirtás); a klímaváltozás (például a sár fészek-
anyag hiánya a szárazodó tavaszokon), és ami a legmegle-
pőbb, a kedvezőtlen társadalmi változások, a fecskefészkek 
leverése, a madarak elzavarása áll.

Mérési adatokon alapuló becslés alapján minden fecske 
körülbelül 1 kg, muslicától a nagyobb légy mérettartomány-

ba tartozó repülő rovart fogyaszt el csak a költési időszak 
alatt. Figyelembe véve, hogy Magyarországról nagyjából 
egymillió fecske tűnt el az ezredfordulót követően, ez azt is 
jelenti, hogy legalább egymillió kg, azaz ezer tonna kártevő 
és betegségeket terjesztő rovar évről évre a környezetünk-
ben marad!

A napjainkra teljes egészében városiasodott, sárfészket 
építő fecskék védelmében a lakosságnak egyedülállóan fon-
tos, gyakorlatilag nélkülözhetetlen szerepe van. Állomány-
csökkenésük megállítását, megfordítását mindenekelőtt a 
meglévő, aktív természetes fészkek és telepek fokozott vé-
delmével (a fészekleverések hatósági bejelentésével), vala-
mint az ezek mellé még áprilisban kihelyezett műfészkek-
kel, sárgyűjtő helyek létesítésével, valamint az ember-fecske 
konfl iktusok hátterében álló ürülékpotyogást megszüntető 
fecskepelenkák felszerelésével érhetjük el. A lakosság a 
parti fecskéket is segítheti költőfalaik felújításával, ásóval, 
lapáttal függőlegesre faragásával.

- Puskásné Kökényesi Gabriella-
(Forrás: Sokszínű Vidék,fotók MTI Komka P.)

Május első vasárnapja
Édesanyák ünnepe,
Hozzájuk szól, nekik írtam
E pár soros versemet.

Mit tehetünk, mit mondhatunk?
Egy lehet a felelet,
Köszönet, hisz tőlük kaptuk
Ezt a csodás életet.

Ők voltak, kik vigyáztak ránk
Úgy lesték a vágyaink,
Átvirrasztott éjszakákon
Őrizték az álmaink.

Hányszor mondták, szinte halljuk
Elfeledni nem lehet,
Vigyázzatok magatokra
Jók legyetek gyerekek.

Néha bizony nem így tettünk,
Nem fogadtuk meg szavát,

Tudtuk, hogy az anyai szív
Mindig mindent megbocsát.

Sajnos minden útnak vége
Van a kezdet s van a vég
Bizony sokan elköltöztek
Lakhelyük a magas ég.

Azoknak, kik köztünk vannak
Mást kívánni nem lehet
Adjon nekik a Jóisten
Hosszú, boldog életet.

Anyák napi gondolatok
Fail Mihály - Az újhartyáni „Lila Akác Nyugdíjas Klub” és a „Városházi Baglyok baráti és 

nótakör” tagjának – verse
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          ŠKODA Rapid Spaceback Best 1.0TSI/95LE kombinált  
átlagfogyasztása: 4,5 l/100 km, CO2 kibocsátása: 103 g/km 
          ŠKODA Rapid Spaceback Best 1.0TSI/95LE kombinált  

 kibocsátása: 103 g/km 

A RAPID SPACEBACK BEST modellek a gazdag Ambition szinten alapulnak, így alapfelszerelt-
ségük része a parkolóradar, az értintőképernyős rádió és a fűthető első ülések. Akciónk kereté-
ben most Bluetooth telefonkihangosítót, multifunkciós kormányt és Maxi-DOT kijelzőt is adunk. 
Porsche Bónusz fi nanszírozással már akár 3.999.000 Ft-tól.

www.skoda.hu

Porsche M5
1238 Budapest, Szentlőrinci út 
Tel.: 421-8221, skoda@porschem5.hu
www.porschem5.hu

* A feltüntetett ár a RAPID SPACEBACK BEST 1.0 TSI/95LE modell ajánlott fogyasztói ára Porsche Bónusz fi nanszírozás esetén. Az akció nem kombinálható a 2,5% THM fi nanszírozással és 2018. 01. 10.-től 
2018. 06. 30.-ig érvényes. A részletekről és fi nanszírozási opciókról érdeklődjön márkakereskedéseinkben. A kép illusztráció.

RAPID SPACEBACK
MÁR 3.999.000 FT-TÓL

A család új kedvence most 
Porsche Bónusz fi nanszírozással.*

www.volkswagen.hu

Az új Polo motorizáltságtól függő, kombinált átlagfogyasztása: 4,4-4,8 l/100 km, CO2-kibocsátása: 101-110 g/km. Az üzemanyag-fogyasztási és 
CO2-kibocsátási értékek az előírt szabvány (715/2007/EK rendelet) jelenleg érvényes változata szerint kerültek meghatározásra. Az értékek 
összehasonlítási alapként szolgálnak más járműtípusokkal szemben, nem szavatolják a jármű valós üzemanyag-fogyasztását. Az üzemanyag-
fogyasztási és CO2-kibocsátási értékek a gépkocsin használt kerekek/gumiabroncsok függvényében változhatnak. A képen látható gépkocsi 
illusztráció, extra felszereltséget tartalmazhat. A finanszírozással igénybe vehető akció 2018. február 20-tól a 200 db-os országos keret erejéig, 
de legfeljebb 2018. május 15-ig érvényes. Az 1.0 MPI motorizáltságú Polo City akciós ára ajánlott fogyasztói ár, mely márkakereskedésenként 
eltérhet és a fenti finanszírozási akcióval érvényes. A Porsche Bank Zrt. változó kamatozású, forint alapú zárt és nyílt végű pénzügyi lízing ajánlata 
tájékoztató jellegű. A THM értéke nem tükrözi a finanszírozás kamatkockázatát. A THM 3 millió Ft finanszírozott összegre és 5 éves futamidejű 
forintban fizetendő reprezentatív minta alapján került meghatározásra. Érvényes CASCO biztosítás a szerződés hatálya alatt kötelező, költsége a 
Lízingbevevőt terheli. A biztosítási díj mértéke az ajánlat kiadásakor nem ismert, az ajánlatban szereplő THM számításakor a biztosítási díj nem 
került figyelembe vételre. Jelen hirdetés nem minősül ajánlattételnek, az akció részleteiért és pontos árajánlatért forduljon Porsche M5 
márkakereskedésünkhöz!

Polo City magas felszereltséggel,  
Porsche Bank finanszírozással  
(THM: 4,99%).

Az árából engedtünk,  
az extrákból nem.

Polo City már

3 499 000 Ft-tól

Az Ön Volkswagen márkakereskedője: Porsche M5
1238, Budapest Szentlőrinci út, telefonszám: +36 1 421 8120
vw@porschem5.hu, www.porschem5.hu
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