Újhartyán

There are no translations available.
Újhartyán 2007 lakosú község Pest megyében a Fővárostól 24 km-re délre, az ország földrajzi
középpontja közelében. A település megközelítési lehetőségei kitűnőek. A község mellett halad
el az M5-ös (E75) autópálya, melynek Budapest utáni első csomópontja itt található, innen
ágazik ki a 405-ös számú főút, ami a 4-es számú főutat köti össze az autópályával.

ÚJHARTYÁN A LEVEGŐBŐL

Újhartyán – mint neve is mutatja – a középkori Hartyán község helyén jött létre. E korai,
honfoglalás kori települést először „villa Harquian” néven 1276-ban egy pápai bullában említik.
Neve valószínűleg a „horka „szóból ered mely a fejedelmi törzs bírói rangját jelentette. A vidék e
magas tisztség viselőjének szállásterülete volt. A középkor végére kialakult virágzó község
fejlődése a török hódoltság idején tört ketté. A 15 éves háború pusztításai során – több tucat
Pest megyei faluval együtt – Hartyán is elnéptelenedett. A pusztává vált települést a török
kiűzése után Ráday Pál vásárolta meg, majd 1731- ben eladta Grassalkovich Antalnak. A gróf
1764- ben kezdte meg a szabályos utcaszerkezetű falu kialakítását, német- szlovák- és magyar
telepesek földhöz juttatásával, 1772- ben alakult meg a község Újhartyán néven. 1776-ban
felépült temploma, 1781-ben első iskolája. Munkaszerető lakosai révén hamar gyarapodásnak
indult. Főként mezőgazdaságból élő, színes etnikai összetételű, egészséges birtokszerkezetű,
módos település alakult ki. A falu életét a világégések zavarták meg, szerencsére a II.
világháborút követően német lakosai megmenekültek a kitelepítéstől.
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A rendszerváltás után az autópálya és Budapest közelsége adta lehetőségeket kihasználva a
községtől keletre ipari park létesült, melyet számos multinacionális cég választott telephelyéül.
Újhartyánba érkezve az autópálya modern csomópontja, szabályos utcahálózatának rendezett
házsorai fogadják az idelátogatót. A Fő utcán áll a település késő barokk stílusban épült, a
műemlék Szent Borbála római katolikus temploma, melyet Grassalkovich Antal, a falu
alapítójának fia emeltetett. Nem messze tőle a Plébánia és a Községháza idézi a századelő
építészetét. A Hősök terén 1935-ben avatta fel Habsburg József főherceg az I. világháborús
emlékművet, Farkas Béla alkotását. A község határában áll – a 19. sz. közepén épült és a II.
világháború idején súlyosan megsérült, azóta felújított – római katolikus Szűz Mária kápolna.

Újhartyán környéke is tartogat látnivalókat. A községtől északkeletre a Pótharaszti erőben
található az egykor mezővárosi rangú, azóta elnéptelenedett pótharaszt templomának romjai. A
Pusztatemplomként emlegetett épületmaradvány, az egykor Pestre vezető marhakereskedelmi
út mentén fekvő település egyetlen megmaradt épülete. A község környékének természeti
értékei a Pusztatemplom közelében fekvő Akasztóhegy-dűlő ősborókása, Vajkó környéki
pusztagyepek és a Hernádi- patak völgyében kialakított tó, kirándulások vonzó célpontjai
lehetnek. A falu sváb közössége élénken őrzi hagyományait. Kulturális rendezvények, ünnepek,
alkalmával tánccsoportjaik, fúvószenekaraik elevenítik fel őseik kulturális hagyatékát.
Honlap: www.ujhartyan.hu
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