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A HERNÁDI, ÚJLENGYELI

Szép és békés Karácsonyt,
eredményekben gazdag, sikeres

és boldog új évet kívánunk
Hernád és Újlengyel valamennyi polgárának

és családjuk minden tagjának bárhol is
élnek e hazában vagy a nagyvilágban!

Hernád Újlengyel
polgármestere polgármestere

Évértékelés- 2006
Ez az évünk a választások éve volt. A
kampányok során, de azt követõen is
többször megtárgyaltuk az elért ered-
ményeket, beszéltünk az elõttünk álló
feladatokról, így úgy tûnhet, állandóan
ugyanazt hangoztatjuk. Úgy érzem,
mégsem haszontalan, ha értékelve az
elmúlt esztendõt, újra áttekintjük az
immár mögöttünk levõ idõszakot.
Elsõként Zsadányi Lászlónét, Hernád
polgármesterét - aki egyben az Ország
Közepe Többcélú Kistérségi Társulás el-
nöke is - kértem fel, értékelje 2006-ot,
mind a község, mind a kistérség vonat-
kozásában.
A másik nem kevésbé izgalmas kérdés:
mire számíthatunk az elkövetkezõkben?
- Bár év közben folyamatos értékelés volt,
összegzésképpen elmondhatom, jó évet
zártunk. A kérdésre azonban a válasz nem
ilyen egyszerû. Maradéktalanul biztosítot-
tuk a mûködési feltételeket, a község a ko-
rábban megkezdett és ez évben indult beru-
házások befejezésével soha nem tapasztalt
mértékben fejlõdött. A kérdés másik fele,
hogy hogyan, vagyis mibõl? Nos, a község
élén eltöltött idõszakot tekintve (22 év!) ez
az elsõ év, hogy a fejlesztések finanszírozá-
sát teljes egészében hitelbõl oldottuk meg.
(Itt a beruházáshoz szükséges önrésztõl van
szó, ami bár jelentõs summa, mégis töredé-
ke a teljes bekerülési költségnek.) Ez azon-
ban nem ért váratlanul bennünket. Év elején
a terv tárgyalásakor el kellett döntenünk:

- nem fejlesztünk, mert nincs önerõ,
- fejlesztünk, de hitelbõl.
Az utóbbi mellett voksoltunk. Hogy erre
a megoldásra kényszerültünk, több té-
nyezõ következménye.
Ezekbõl egyet emelnék ki: több, eddig a
községben sikeresen mûködõ vállalko-
zás megszûnésével az iparûzési adó be-
vételünk csökkent, sõt adó visszatérítés-

re is kényszerültünk.
Jövõre az idei évnél is nehezebb idõszak
következik, de én mindig optimista voltam.
- Hogyan látod a kistérségek helyzetét?
- A kistérségek a magyar közigazgatási
struktúrában egyre jelentõsebb szerepet
kapnak, így az OKTKT jövõje biztató.
Bár nagyon nehéz polgármesterként a he-
lyi feladatok elé helyezni a helyi kistérsé-
gi ügyeket, de nincs más út. A jövõ fej-
lesztései csak együttmûködéssel valósít-
hatók meg. Az Európai Unió azokat a pá-
lyázatokat támogatja elsõsorban, melye-
ket több település együtt nyújt be. Ezért
az a legjobb megoldás, ha olyan helyi fel-

adatok megoldását tûzzük ki elérendõ
célként, amelyek beilleszthetõk a kistér-
ségi programokba. Ezzel a módszerrel
megszûnik a polgármesterek tudathasa-
dásos állapota is, nem kell attól félniük,
hogy településük kárára helyezik elõtérbe
a kistérséget. Az eddig elmondottak a
mûködési feltételek biztosítására is vo-
natkoznak, nemcsak a fejlesztésekre.
Egyre nyilvánvalóbb, hogy az oktatási,
egészségügyi, szociális ellátást is csak ak-
kor lehet magas színvonalon, gazdaságo-
san biztosítani, ha összefogunk. Ennek
ösztönzésére a központi költségvetésbõl
jelentõs összegeket kapunk. Most 2006-
ban 20 millió Ft-ot, de a tervek szerint
2007-ben ez többszörösére emelkedik.
Eddig is jelentõs eredményeket értünk
el. Összefogás nélkül nem épült volna
meg a regionális hulladéklerakó, nem
készültek volna el a kerékpárút-hálózat
tervei, de nem nyertünk volna állati hul-
ladéklerakó létesítésére sem. Sok mûkö-
dõ feladatot is közösen oldunk meg.
Ezek közül ki kell emelnem az orvosi
ügyeletet és a családsegítõ, gyermekjó-
léti szolgálatot. A jövõben még több te-
rületen tervezzük az együttmûködést.
Arra törekszünk, hogy a térség lakosai
számára egyre jobb körülmények kö-
zött, egyre magasabb színvonalú ellátást
biztosítsunk.

Valentin Károly Gábor
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Zárszámadás-2006 Újlengyel
Ha zárszámadást kell készítenünk errõl az
évrõl, el kell mondanom, hogy az elmúlt év
áthúzódó terhei miatt túl sok fejlesztéssel
kapcsolatos vállalást nem tehettünk, és ez
azt hiszem az elkövetkezendõ években sem
fog túlzottan pozitív irányba elmozdulni.
A költségvetés készítésekor mint mindig,
most is sorrendet állítottunk fel a felada-
tok fontosságát illetõen, ahol most is elsõ
helyre a mûködés biztonságos, és magas
színvonalon történõ ellátása került.
Örülök, hogy ennek az idei évben is eleget
tudtunk tenni, és minden intézményünk
nyugodt körülmények között végezte mun-
káját, kiszolgálva ezzel az oktatással, az
egészségüggyel és a lakossági ügyek inté-
zésével kapcsolatos elvárásokat.
Sajnos a következõ feladatok normatív
finanszírozása ezekre messze nem nyújt
fedezetet, és minden évben egyre na-
gyobb összeget kell elvonni a fejlesztési
forrásokból. A lakosság jogos elvárásai-
nak egyre nehezebb eleget tenni, bár
hozzá kell tennem, hogy az elmúlt évek-
ben szerencsére sikerült szinte minden
olyan infrastrukturális fejlesztést befe-
jezni, amellyel a település összközmû-
vessé, ezáltal mindenki számára von-
zóbbá vált.

Természetesen ezek a fejlesztések olyan
nagyságrendûek voltak, amelyek a telepü-
lés teherbíró képességét olyan mértékben
haladták meg, hogy az önkormányzat fenn-
állása óta elõször volt szükség hosszú lejá-

ratú hitel felvételére. Ennek a hitelnek a tör-
lesztése néhány évek keresztül fel fogja
emészteni a fejlesztésre szánt pénzeszkö-
zök nagyrészét.
Az elmúlt évi beruházások pénzügyi üte-
mezésének áthúzódó hatása és a hitel tör-
lesztése erre az évre mintegy 8mFt kiadást
jelentett. További fejlesztési kiadásként je-
lennek meg a térfigyelõrendszer kiépítésé-
vel járó tervezési és beszerzési kiadások,
amelynek befejezése a DÉMÁSZ-szal való
hosszú egyeztetések és feladat átvállalások
miatt a következõ évre fog áthúzódni.

Sikerült a pályavilágítással kapcsolatos
beruházást is ebben az évben befejezni,
amelynek költsége meghaladja az 1
mFt-ot, és az elkövetkezõ években is
rendszeresen visszatérõ, hasonló költsé-
get fog jelenteni.
Megoldódott az általános iskola alsós
játszóudvarának biztonságossá tétele, az
esési terület kialakítása és az udvari játé-
koknál lévõ terület gumitéglákkal törté-
nõ burkolása. Így a következõ év tava-
szán már teljes egészében igénybe vehe-
tik gyermekeink, és hosszú évek után
nyugvópontra kerülhet az alsótagozato-
sok testi épségének védelme, ugyanis a
szünetekben a kézilabdapályán történõ
közös foglalkoztatás állandó veszélyt
jelentett számukra.
Összességében elmondhatom, hogy Új-
lengyel község Önkormányzata ered-
ményes évet zárt és nagyon örülnénk, ha
jövõre legalább ilyen mértékû fejlesz-
tésrõl számolhatnék be bízva abban,
hogy a pénzügyi helyzetünk a normatív
finanszírozás várható drasztikus csök-
kenése ellenére is stabil és kiszámítható
marad.

Cserna Ferenc
Polgármester

Anyakönyvi Hírek

Hernád

Házasságot kötöttek:
Nagy Viktor és Pergel Anikó
Batta Csaba és Nagy Gizella
Születtek:
Veres János és Kocsárdi Mónika leánya Mónika
Schulcz Ferenc és Batuska Katalin leánya Krisztina
Kovács János és Farkas Szilvia fia Andor
Oláh István és Gál Gyöngyi leánya Sára
Tõzsér Ferenc és Vellai Barbara leánya Vanda
Szládik Sándor és Szabó Krisztina leánya Fanny
Meghaltak:
Petranka Istvánné (Kovács Erzsébet Terézia, 1933)
Baranyi Istvánné (Bata Mária, 1926)
Majoros Istvánné ( Koncsor Julianna, 1948)
Belinszki Lászlóné (Hegedûs Julianna, 1949)

Újlengyel

Házasságkötés nem volt.
Született:
Félix Béla és Pálinkás Zsuzsanna leánya Virág
Meghaltak:
Mészáros Lipótné (Sztachó Julianna, 1938)
Ménich Györgyné (Szántó Erzsébet, 1910)

Védõnõi hírek
Újlengyel

December 14-én délelõtt 10h-kor
a Kultúrházban Mikulás napja lesz,

a Kismama-Klub szervezésében.

Mindenkit sok szeretettel várunk!

Köszönet nyilvánítás
Szeretnénk köszönetünket kifejezni mindazoknak,
akik tragikus hirtelenséggel elhunyt Édesanyánk Ta-
kács Istvánné temetésén résztvettek és sírjára elhozták
a szeretet virágait.

Hornyák Józsefné és Takács István
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Anyagi és emberi támogatás
(avagy egy példaértékû összefogás története)

Mai rohanó világunkban is (szerencsére)
akadnak olyan helyi intézmények, ame-
lyek - saját céljaik mellett - fontosnak
tartják, hogy minden lehetséges alka-
lommal támogassák a különféle rendez-
vényeket, szervezeteket. Erre a legjobb
példa a Her-Csi-Hús Kft. Neve elsõk kö-
zött szerepel a hernádi összejöveteleket
segítõk hosszú sorában. Aktívan kiveszi
a részét például a községi óvoda kulturá-
lis rendezvényeinek támogatásában is.
A Her-Csi-Hús Kft. szinte mindig kivívja a
szemlélõdõ figyelmét. Járjon valaki az épü-
let elõtt, feltûnhet számára egy újabb üzem-
rész megépítése, egy másik részleg fejlesz-
tése. Decemberre például elkészült a felújí-
tott, kibõvített hûtõtároló is. Az épületbe
lépve pedig egy modern technikai eszkö-
zökkel felszerelt irodában találhatjuk ma-
gunkat, melyet novembertõl az óvoda által
készített képek és díszek ékesítenek. A fõ-

leg termésekbõl létrehozott alkotások nem
csupán a helyiség kicsinosítására szolgál-
nak, szerepük ugyanis több annál: a díszek
példaértékû kapcsolatot tanúsítják köszö-
netképpen nap mint nap, mely e két intéz-
mény között jött létre.
A tiszteletre méltó viszony már több mint
tíz évvel ezelõtt alakult ki. A Her-Csi-Hús
Kft. abból a célból kereste fel az óvoda ve-
zetõjét, Bátki Jánosnét, hogy kifejezze:
anyagi támogatással is szívesen hozzájárul-
na az udvari játékok beszerzéséhez, bõvíté-
séhez. Felajánlotta segítségét egy-egy ren-
dezvény lebonyolításában, továbbá buszt is
biztosított a gyerekek kirándulásához.
A példaértékû kapcsolat még szorosab-
bá tételének az idõ vasfoga sem tudott
határt szabni. Noha a rendezvény, me-
lyen a kft. képviselteti magát, egyre
több, a kitartás, lelkesedés ma is töret-
len. Erre tökéletes bizonyságul szolgál-
tat, hogy a Her-Csi-Hús Kft. minden év-
ben karácsonykor gyümölccsel,mese-
könyvvel ajándékozza meg az óvodáso-
kat, de nem feledkezik meg róluk gye-
reknapon sem. A kisdiákká cseperedõ-
ket a ballagásukon ceruzákkal felszerelt
tolltartókkal, továbbá füzettel lepi meg.
(Az iskolában tanítva látni lehet néhány
felsõ tagozatosnál ezt a tolltartót!) A kü-
lönféle civil szervezetek, intézmények,
így az óvoda rendezvényeinek sikeréhez

tombolaajándékok felajánlásával, vala-
mint anyagi támogatással járul hozzá.
A fent említett példák jól szemléltetik,
hogy a kft. törekszik valamennyi hernádi
civil szervezettel és intézménnyel, példá-
ul az óvodával való együttmûködésre is,
és ami a legfõbb, teszi is ezt már több
mint egy évtizeden át. Kellenek persze
ehhez azok a lelkes Her-Csi-dolgozók,
akik azt figyelték, mikor siethetnek bár-
melyikük segítségére. Nem hiányozhatott
e nemes célból a vezetõség sem, akik a
gyerekek iránt elkötelezettségüket a kft.
saját törekvései mellett mindvégig szem
elõtt tartották. Az óvoda nevében is el-
mondhatjuk, hogy az efféle mély emberi
kapcsolatot a mai világban legalább olyan
nagyra értékeljük és köszönjük, mint az
anyagi támogatást, hozzájárulást.

Birinszki Annamária

Elemgyûjtés az iskolában!
A legtöbb elem higanyt tartalmaz, egy veszélyes fémet, ami
leszivároghat a talajba, mikor eldobsz egy elemet. Ezért isko-
lánk elemgyûjtést szervezett. A gyermekek szorgalmasan
hozták be az elemeket. Nagyon sok elhasznált elem gyûlt
össze. Majd egy gyûjtõ helyre szállították.
Ebben az évben újra megrendezésre került!
Kérjük önöket, hogy a száraz elemeket iskolánkba hozzák el!
De vigyázzanak a már kifolyt(savas) elemekkel!
Ne szedjük szét a galvánelemeket (zseblámpa, rádió stb.)
Idült higanymérgezésben a leggyakoribb tünetek: fémes íz ér-
zése a szájban, szájüreggyulladás, a fogak kihullása, hasme-
nés. A beszéd akadozóvá nehézzé válik, fejfájás, szédülés, in-
gerlékenység jelentkezik. A központi idegrendszer károso-
dik. A halálos mérgezés a vese végérvényes károsodásával
urémiával végzõdik.

Gattyán Mónika , Kiss Cintia
és Molnár Tünde

8. osztályos tanulók

„Történelmi” versenyzõk
Az újlengyeli Általános Iskola
8. osztályos tanulóiból szerve-
zett csapat részt vett a dabasi
Kossuth Lajos Mûvelõdési
Házban az 1956-os forrada-
lom 50. évfordulójára megren-
dezett történelmi versenyen.
A 12 csapatból tanulóink a 6.
helyezést érték el. Név szerint:
Bernula Tímea, Hornyák Eve-
lin, Velikovszki Nikolett és

Kölesz Ákos. Jutalmuk egy
egész napos budapesti kirán-
dulás, amely során felkeresik
az 56-os forradalom fõbb
helyszíneit. A nap zárásaként a
Szabadság szerelem címû fil-
met nézik meg közösen a többi
versenyzõvel.
Lelkiismeretes és alapos felké-
szítésükért köszönet jár tanáruk-
nak Bolykiné Somosi Ilonának.

A kibõvített hûtõtároló Feldíszített iroda

A versenyzõ csapat tanárnõjükkel
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Tizennégy éve talpon a MEZÕSZOLG
1993-ban a termelõszövetkezeti gazdálkodás megszûnésével
úgy tûnt, ûr támadt az úgynevezett nagyüzemi mezõgazda-
ságban. Hernádon az újonnan alakult MEZÕSZOLG (Me-
zõgazdasági Szolgáltató Korlátolt felelõsségû társaság) volt
hivatva betölteni ezt az ûrt. Az akkori (volt) vezetõk fél évet
jósoltak a kft.-nek. Hogy mi a helyzet manapság, errõl be-
szélgetek Kleineisel György és Surman József ügyvezetõ
igazgatókkal.

- Hogy vagytok?
Köszönjük megvagyunk. Ha nem lesz rosszabb, pár évig még
nem lesz gond a talpon maradással.
- Kérem, mutassátok be a gazdaságot!
- 1060 hektáron gazdálkodunk. Ennek egy része saját tulaj-
don, nagyobb részben bérlemény. Megalakulásunkkor szinte
a nulláról indultunk. Azóta teljesen kicseréltük az elöregedett
gépparkot, helyettük új kombájnjaink és traktoraink vannak.
Az anyagi forrás: állami támogatás+hitel. Létesítettünk mint-
egy 6000 tonna befogadású tárolóteret.
A gazdálkodás elsõsorban a szántóföldi növénytermesztésre
épül. Ez évben ez az alábbiak szerint alakult.
- Búza 160 hektár (4 tonna/hektár átlagtermés), tritikálé 260
ha (2,8 t/ha), rozs 90 ha (2,2 t/ha), kukorica 185 ha (6,5 t/ha),
káposztarepce 160 ha, napraforgó 250 ha. Ez utóbbi két olaj-
növény szerzõdött, tehát biztos piaci helyzetben van. A rozsot
a gyenge hozam ellenére az ötéves környezetgazdálkodási
programban való részvételünk indokolta.
Itt kizáró tényezõ a monokultúra alkalmazása. Termõre for-
dult a 5 éves 21 ha területû meggy ültetvényünk 4 tonnát szü-
reteltünk hektáronként.

- A termésátlagok jó, vagy legalábbis közepes évet jeleznek,
de mit jelent ez jövedelemben? Meg lehet belõle élni?
- Sajnos, nem! A termés nem fedezi a gazdálkodás költségeit.
Jövedelmet csak a különbözõ állami támogatásokkal kiegészít-
ve tudunk realizálni. Ezek: területalapú támogatás, környezet-
gazdálkodási támogatás, gázolaj jövedéki adó visszatérítés.
- Itt jegyzendõ meg, hogy a 2003-as aszályos évben még a tá-
mogatásokkal együtt is ráfizetéses volt a gazdálkodás. Ez
újabb hitelek felvételére kényszerített bennünket.
- Úgy tudom, az uniós támogatások újabb gazdálkodási terü-
leten nyitottak lehetõséget. Hallhatnánk errõl?
- Igen, az erdõtelepítés. Ez azt jelenti, hogy a támogatás az ül-
tetés és ápolás finanszírozása mellett 15 évi idõtartamra jöve-
delempótló támogatással egészül ki. Így kifizetõdõ beruházás
a növénytermesztéssel gazdaságosan nem hasznosítható terü-
letek beerdõsítése. A pénz azonban nem hullik az égbõl. Sok
buktatóval kell megküzdeni míg eljutunk a tényleges telepí-
téshez. Elõször is pályázni kell. A pályázat elõfeltétele a tulaj-
donviszonyok rendezése. Ha a beerdõsítendõ terület több tu-
lajdonos birtokában van, a pályázónak legalább 20 év idõtar-
tamra szóló szerzõdést kell kötni a tulajdonosokkal. Ez rend-
kívül nehézkes és hosszas folyamat. Amennyiben ez rendben
van, meg kell terveztetni az erdõsítést erre illetékes szakem-
berrel, akinek figyelemmel kell lenni az uniós elõírásokra (fa-
faj, sor és tõtávolság stb.) A tervet jóváhagyásra be kell nyúj-
tani az illetékes erdészeti hatósághoz, majd a jóváhagyott ter-
vet mellékelni kell a pályázathoz. A pályázat elfogadása után
lehet csak hozzákezdeni a tényleges munkálatokhoz (ültetõ-
anyag rendelés, talajelõkészítés). Ez évben 110 hektár erdõt
telepítettünk zömmel a környezetvédelmi elõírások megkí-
vánta õshonos szürkenyár állománnyal. A továbbiakban még
200 hektár szerepel célkitûzéseinkben.
- További tervek?
- Inkább csak felújítások, korszerûsítések. Lassan ránkszakad az
iroda, fel kell újítani szárító berendezésünket is. Tizenöt állandó fõ-
vel dolgozunk ezt a létszámot nem kívánjuk sem bõvíteni sem
csökkenteni. Számítógép parkunkat azonban ki kell építeni esõsor-
ban a pályázatok figyelemmel kísérése érdekében.

Eddig az interjú. Kívánom, hogy a társaság még hosszú
évekig, évtizedekig legalább ilyen szinten gazdálkodjon a
legnehezebb munkaeszközzel: a termõfölddel.

Valentin

Surman József és Kleineisel György

Egy az új gépek közül Ottó bácsi (Racskó Ottó nyugdíjas erdész) erdõsít
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Tánccsoport
Közel két éve mûködik Hernádon az örkényi Cziffra György
Mûvészeti Iskola hernádi kihelyezett tánctagozata. A csopor-
tot és oktatást Opóczki János vezeti. A tanórákon társastánc
oktatás folyik. A tanulók kora egészen a kicsiktõl (elsõ osztá-
lyosok) a felnõttekig terjed. Májusban 20 tanuló tett záróvizs-
gát év végén. Idén szeptemberben kezdõdött újra az oktatás, a
tanulók száma azóta több mint a duplájára nõtt. Minden
hernádi jeles eseményen meghívott vendég a csoport. Van
olyan tanulónk (Horváth Enikõ és Kovács Márk), akik fél év
tanulás után országos táncversenyen II. helyezést értek el.
Reméljük jövõre is hasonló sikerekkel gazdagodunk.

Horváth Bálint 5/a

Animációsfilm-rajzoló
OKJ-s tanfolyam

Animációsfilm-rajzoló OKJ-s tanfolyamot indít a
Pannónia Filmstúdió.

Várják a mûfaj iránt érdeklõdõket, akik a rajzfil-
mes szakmát szeretnék megtanulni (államilag elis-
mert bizonyítvány).

Telefonos egyeztetés után betekinthetnek a most
folyó képzésbe.
Megszerzett tudásukat nemcsak rajzfilmkészítés-
nél, hanem számítógépes munkáknál is (játékok,
web-site szerkesztés, grafikai tervezés) hasznosít-
hatják.

A jelentkezõ választhat, hogy a 8 hónapos tanfo-
lyam délelõtti vagy délutáni csoportjában tanulja a
szakmát heti 2 alkalommal.

Jelentkezés
06-1-250-1355, 250-0432

Lakossági tájékoztató
A Vízszolgáltató Kft. munkatársai az elmúlt napokban
megkezdték a bekötési vízmérõk adatainak helyszíni fe-
lülvizsgálatát valamennyi bekötési helyen. A megkezdett
munka célja a fogyasztási adatok ellenõrzése, az adatál-
lomány pontosítása...
Az eddigi tapasztalatok szerint több esetben kellett meg-
állapítani rendeltetéstõl eltérõ használatot, illegális lekö-
téseket, eddig be nem jelentett vízfogyasztást.
Több ingatlan tulajdonosa pedig nem tette lehetõvé az in-
gatlanra történõ bejutást, a vízmérõk leolvasását.
A Szolgáltatási Szerzõdés II. részében rögzített szabályo-
zás szerint: a Fogyasztó köteles biztosítani az ingatlanra
történõ bejutást, a kiszolgáló tartozékok használatának
ellenõrzése, felülvizsgálat céljából.
A Szolgáltató akadályoztatása birtokháborítás, melynek
megszüntetésére hatósági eljárást kezdeményezhet.
Az eddigi tapasztalatok alapján felhívjuk a T. Fogyasztó-
kat, tegyék lehetõvé a kft. dolgozóinak az ingatlanba törté-
nõ bejutást, az indokolt ellenõrzések elvégzése céljából.
Az ellenõrzések fõbb megállapításairól a tulajdonos Ön-
kormányzat Jegyzõjét tájékoztatjuk a szükséges birtok-
védelem biztosítása céljából.

Füzesy István ügyvezetõ
a Vízszolgáltató Kft. vezetõje

A Hernádi Õsz decemberi programjai
December 2. (szombat) 16 óra

Kézi munka- kézimunka
- kiállítás hernádi kézimunkázók alkotásaiból a
mûvelõdési házban az Örökség Kulturális és Ha-
gyományõrzõ Egyesület szervezésében.
A megnyitón közremûködik a Hernádi Nyugdí-
jas Egyesület Búzavirág Énekegyüttese.

Megtekinthetõ december 3. és 9. között, naponta 8-18 óráig.

December 20. (szerda) 17 óra

Betlehemes misztériumjáték és karácsonyfa-
állítás
- az Örökség Kulturális és Hagyományõrzõ
Egyesület szervezésében, közösen a Nagycsalá-
dosok Hernádi Egyesületével a fõtéren.

Helyreigazítás
Elõzõ számunkban az októberi 23-i ünnepség meg-
nyitásánál sajnálatos névelírás történt. A hernádi ál-
talános iskola igazgatónõje valójában Szabadosné
Malata Ibolya.
Az érintettõl ezúton kérünk elnézést.

Szerkesztõség

Kovács Márk és Horváth Enikõ
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Ez év õszén a szemünk elõtt (némi kényelmetlenséggel
kísérve) átalakult, pontosabban kibõvült a hernádiak
legkedveltebb bevásárló-helye a lakosság által csak
ÁBCÉ-nek titulált élelmiszerüzlet. A körülményekrõl
Erszény Ákos ügyvezetõvel beszélgettünk.

- Mi az üzlet pontos „jogállása”?
- A tulajdonos a BIANCOOP Szövetkezeti Zrt. (a Dabasi
ÁFÉSZ utódja), tõlük bérli társaságunk, a COOP-
SCHLÁGER Korlátolt Felelõsségû Társaság. A társaságot
1999-ben alapították környékbeli vállalkozók a lakosság
élelmiszer ellátására. 1999-ben Dabason, 2000-ben
Kakucson, 2001 februárjától Hernádon és Pusztavacson,
majd Inárcson és Újhartyánban üzemeltettünk élelmiszer-
boltot. Jelenleg a REÁL Élelmiszer Részvénytársaság tár-
sult tagjaként mûködünk. A részvénytársaság árbevétel
alapján a negyedik helyen áll az országban.

- Mi indokolta a hernádi üzlet bõvítését?
- Hernád egyszerûen kinõtte a boltot. A tulajdonossal
együtt úgy láttuk, hogy a zsúfoltság megszüntetés és az
árukínálat bõvítése érdekében szükségszerû a bõvítés. A
korábbi 240 m2 területet 50%-al 360 m2-re növeltük. Dol-
gozunk a 8-10 gépkocsinak helyet biztosító aszfaltozott
parkoló kialakításán, valamint a parkosításon a régebbi ki-
öregedett fák helyén.

- Milyen bolt a hernádi?
- Egyik legjobb üzletünk! A helybeliek csak ebben a bolt-
ban évi 200 millió forintot költenek el. Úgy gondolom, vá-
lasztékunk teljes körû, kínálatunkból egyedül a tõkehús hi-
ányzik. Ennek bevezetését nem is tervezzük, a helybeli két
húsbolt kielégíti ezt az igényt. Nyitva tartásunk igazodik a
helyi igényekhez. 6 órától 18 óráig tartunk nyitva hétköz-
nap, szombaton 6-12 óráig. Vasárnapi mûszakot nem ter-
vezünk. Célunk volt, amit úgy érzem el is értünk, hogy he-
lyi kényelmi bevásárló központot alakítsunk ki. Tíz dolgo-
zóval üzemelünk váltott mûszakban. Megvalósítottuk a
bankkártyás fizetés lehetõségét, természetes gyakorlat az
étkezési utalványok elfogadása.
A továbbiakban akciókkal kedveskedünk vásárlóinknak.
Decemberben 2000 Ft feletti legalább három REÁL már-
katermék vásárlása esetén sorsjegyet adunk, minden üzle-
tünkben 2 fõ Welness hotelban beváltható üdülést nyerhet.
Tízezer forint feletti vásárlásnál ajándék pezsgõt adunk.
Vásárlóink kényelmét a kézi kosár mellett bevásárló kocsi
(gyermek méretû is) segíti.
Valamennyi vásárlónknak boldog karácsonyt és békés,
nyugodt, egészségben eltöltött új esztendõt kívánok!

V.K.

Kibõvülve- a lakosság szolgálatában

Tágas eladótér, gazdag választék

A kibõvített épület

Erszény Ákos ügyvezetõ

A „társbérlõ” Zelovics Attila által üzemeltetett ZÖLDSÉGBOLT
pazar árukínálata
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Közlemény
A Garázs Band Alapítvány

(melynek számlaszáma: 65500037 30031366 54000003)
köszöni az idén felajánlott adók 1%-át!

�����

A parkátadáson eltûnt a zenekar egyik fontos kottás mappája, amely
pótolhatatlan kottákat tartalmaz. Kérjük, aki bármit tud a mappa hol-
létérõl, jelezze azt a mûvelõdési háznak, illetve a zenekarnak! Segít-
ségüket elõre is köszönjük!

Garázs Band

Felhívás
Az iskolai Szülõi Munkaközösség a szokásos jótékonysági bálját
2007. február 10-én tartja a hernádi iskolában. A belépõ 2800, a tom-
bola 200, a támogatójegy 500 forintba kerül.
Várjuk a vállalkozók, magánszemélyek, intézmények felajánlásait!
Bõvebb felvilágosítás a hernádi iskolában, plakátokon és az INFO
TV-ben.

A farsangi jelmezes felvonulás
2007. február 24-én lesz,

melyre minden érdeklõdõt sok szeretettel várnak.

Garázs Band
Valamikor a tanév végén az általános iskolában járva késõ délután kelle-
mes melódiára lettem figyelmes. A zenetermek falain át Webber-
musicalek, híres operettek, indulók dallamai szûrõdtek át. Miközben hall-
gatóztam a folyosón ülve, elhatároztam, hogy bemutatom az Olvasónak is
a zenekart, a Garázs Band ez, melyet aztán a tanévzáró, majd - nyitó ün-
nepségen, továbbá a parkátadáson is láthattunk valamennyien.
A Garázs Band 1997-ben jött létre. Akkoriban fõleg egy nagyobb garázs-
ban gyûlt össze a tizenegy zenebarát játszani (innen ered a nevük is), majd
hirtelen ötletként felkérték Lauter Csabát, hogy segítsen nekik zenekarrá
szervezõdni. Õ 2004 õszéig támogatta õket, majd halála után a szülõk és a
gyerekek kérésére Tóth Antal vette át a csapat irányítását.
A tagok közel fele mind a mai napig hû maradt az együtteshez, sõt az
idõk folyamán egyre többen kívántak csatlakozni ahhoz a zenekar-
hoz, mely szinte a legtöbb hernádi rendezvényen hallatja magát. Má-
ra a Garázs Band közel harminc tagot számlál. Sokan a Cziffra
György Mûvészeti Iskola egykori és jelenlegi növendékei, de akad-
nak köztük gimnazisták, fõiskolások, egyetemisták, zenei pályára
készülõk. Noha a korosztály vegyes, a zenei iránti szeretetük össze-
kovácsolja õket, és lehetõvé teszi, hogy a különbözõ városokban ta-
nuló vagy dolgozó tagok szinte hiánytalanul próbálhassanak.
Az évek hosszú sora alatt bõvült a zenei kínálat is. A hagyományos mel-
lett a Big Band-hangzású dallamokat kínáló együttes repertoárjában ke-
ringõk, indulók, musicalek, örökzöld dzsesszdallamok szerepelnek.
A zenekar jövõ õsszel ünnepli majd fennállásának tizedik évforduló-
ját, melyet egy jubileumi nyilvános zenekari találkozóval szeretne
emlékezetessé tenni. További tervei között szerepel az elmúlt évti-
zedben játszott dalok rögzítése, valamint egy-egy önálló est tartása
németországi, ausztriai és horvátországi közönség elõtt.
A Garázs Band valamennyi hernádi rendezvényen látható és hallha-
tó, legyen az például falunap, nemzeti ünnepségek, iskolai összejö-
vetelek. Bemutatkozott már a dabasi, újlengyeli és a táborfalvai
nagyközönség elõtt. 2002-ben Németországban is felléptek. (Noha
többször kaptak mára külföldi felkéréseket, ezeknek -anyagi hiány
miatt- nem tudtak eleget tenni.)
Legközelebb december 10-én Dabason viszontláthatjuk õket délután
három órától a zenekari találkozón, de a hernádi farsangon is õk ze-
nélnek majd. Az együttes egyébként mindenféle kérésnek szívesen
eleget tesz. (Keressék ez ügyben Tóth Antal zenekarvezetõt!)

Garázs Band a hernádi falunapon

TAXI BAND
Már számos hernádi kulturális rendezvényen személyesen is megbizo-
nyosodhattunk afelõl, hogy községünkben létezik egy olyan együttes,
mely változatos mûfajú melódiákkal szórakoztat bennünket, legyen az
például egy tánc-, mulatós vagy rockzene a nyolcvanas évekbõl vagy
napjainkból. Többek között ebbõl fakad a Taxi Band népszerûsége.
A Taxi Band együttes 2000 tavaszán alakult meg. A fiatal zenészekbõl ál-
ló csapat már akkoriban is gyakran próbált együtt. A közös összejövetele-
ken játszott vidám dallamok, valamint a kitartásuk, lelkesedésük hamaro-
san egyre szélesebb körben elismerésre leltek, barátok, ismerõsök, zene-
szeretõk buzdították õket, majd igényelték mûsorukat. A zenekar (elmon-
dása szerint ) sokat köszönhet a kezdeti idõkben is Lauter Csabának, vala-
mint Tóth Antalnak, hogy számíthattak segítségükre.
A csapat felállása a megalakulás óta nem változott jelentõsen. (Sokan
készülnek közülük zenei pályára. Többen a Garázs Band együttesében
is játszanak.)) A Taxi Band felállása kb. egy éve a következõ:
Harminc Nóra - ének Kollár Dávid - trombita
Kollár Mihály - dob Lang Dávid - basszusgitár
Lauter Dávid - szaxofon, ének Seffel Norbert - billentyû
Tóth Márk - harsona, szólógitár, vokál
A Taxi Band vállalkozik arra, hogy kiváló minõségû zenét játsszon
elérhetõ áron. Ennek érdekében készen áll a terjedelmes zenei lista
bõvítésére is. A közeljövõben tervezi egy saját hanganyag felvételét.
Szeretne az együttes minél több rendezvényen jelen lenni, hogy szó-
rakoztathassák a táncot és a zenét szeretõ idõseket és fiatalokat.
A zenekar, mely a nevét egy gyakran játszott zeneszám címérõl kapta, fõ-
leg falunapokon, bálokon, lakodalmakon hallható. Többször felléptek
már Dabason, Újhartyánon és Újlengyelben is. Az egyre növekvõ nép-
szerûségük híre eljutott Magyarország különbözõ pontjaira: szórakoztat-
ták már a gyõri, tiszakécskei, pesti, szarvasi, nagykõrösi és lajosmizsei
közönséget is. Legközelebb a dabasi sportcsarnokban megrendezésre ke-
rülõ zenekari találkozón szerepelnek december 10-én 15 órától, ahová sok
szertettel várják a zenebarátokat. December 16-án az újlengyeli kultúrház
bálján húzzák a talpalávalót. Idén is (mint már pár éve mindig) õk szolgál-
tatják a zenét szilveszterkor a szintén újlengyeli Sárga Csikó vendéglõ-
ben. A Taxi Band a farsangi idõszakban is hallat magáról (Hernádon, Új-
hartyánon, Újlengyelben). Emellett a zenekar szívesen eleget tesz min-
denfajta kérésnek. Forduljanak bizalommal Lang Dávidhoz (06 70/223-
8457), vagy a zenekar többi tagjához!

Taxi Band Birinszki Annamária

Hernádi zenekarok
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November 11-én reggel nagy számban gyülekeztek az érdeklõ-
dõk a hernádi FALUHÁZ udvarán. Az Örökség Kulturális és
Hagyományõrzõ Egyesület szervezésében a község civil szer-
vezeteinek részvételével disznóvágás, disznótor készülõdött. A
„hagyományos visítás” elmaradt, a szakszerû kábítás és leszú-
rás után Pallaga Pál böllér és segítõje Nagy Viktor kezelésbe
vette az „áldozatot”. „Tekerõs” pörzsölés, szalmás pörzsölés
után következett a korszerû gázlángos pörzsölés. A feketére sü-
tött malac hamarosan csaknem fehérré „mosakodott” és a szak-
értõ kezek munkája nyomán alkatrészeire bontatott. Három üst-
ház szolgálta a munkát. Egyre többen segédkeztek a belsõségek
szétszedésén, a kolbászhús aprításánál, darálásánál. Fortyogott
az abalé, fõtt a hurka, disznósajt alapanyag.
A szorgoskodó dolgozók, segítõk nem maradtak „hagyomá-
nyos”ellátás nélkül. Pálinka, pogácsa, forraltbor mindig kéz-
nél volt. Reggelire sült hús különbözõ savanyúságokkal, friss
kenyérrel.
A második félidõ a mûvelõdési ház udvarán folytatódott. A
mobil kemencét Vas Ferencné Irma néni fûtötte fel a megfele-
lõ hõfokra. Tevékenységében nem zavarta kora: idén dec. 4-
én lesz 92 éves! Kovács Istvánné Juliska volt a fõszakács.
Mûködésének eredményét, a rengeteg töltöttkáposztát, hur-
kát, kolbászt remek étvággyal fogyasztotta el a mintegy 12
fõnyi vendégsereg, a hernádi civil szervezetek: Örökség Kul-
turális és Hagyományõrzõ Egyesület, a Hernádi Környezet-
védõ és Faluszépítõ Egyesület, Nagycsaládosok Hernádi
Egyesülete, Hernádi Nyugdíjas Egyesület, Hernád Hungary
Motoros Civil Egyesület és a Sportegyesület tagjai.
A jól sikerült rendezvényt a Pest Megyei Önkormányzat Köz-
gyûlésének Kulturális Alapja, a hernádi Önkormányzat és
magánszemélyek támogatták.

-V-

Hagyományõrzõ disznóvágás

Irma néni munkában

A „fogyasztók”

Alkatrészekre bontás

Szorgos kezek

Szalmás pörzsölés

Hamarosan kifehéredik



9

ADÓTÖPRENGÕ,
avagy mit jelentenek az adóváltozások a gyakorlatban? 3.rész
A múltkori számban említettem, hogy hivatalos állásfoglalást kértem az
APEH és a Pénzügyminisztérium illetékes osztályaitól a magánszemély
és a társaság jövedelmeinek összemosása ügyében. Azóta sem méltattak
válaszra ez ügyben.
Elõször is felhívom mindenki figyelmét, hogy az ÁFA növekedés miatt a
pénztárgépeket legkésõbb 2006. november 30. napjáig át kell állíttatni.
A számla, egyszerûsített számla adására is alkalmas pénztárgép esetén
az átállításig a vevõ kérésére kézi kibocsátású számlát, egyszerûsített
számlát kell adni.
Az elõzõ lapszámban beígért házipénztáradóról való töprengés elmarad, hisz
azt az Alkotmánybíróság hatályon kívül helyezte. Megjegyzem, teljesen
jogosan, ugyanis forgalmat adóztat kétszeresen, hisz az ÁFA ezt már egyszer
megteszi. Épp ez ügybõl kifolyólag az „elvárt jövedelem” taglalásába sem
kezdek bele, mivel véleményem szerint az sem megy át az alkotmánybírósági
próbán, ugyanis senkitõl sem lehet elvárni, hogy egy elõre meghatározott
norma szerinti összeget leadózzon, még akkor is, ha veszteséges volt. A
házipénztár adó azon passzusát azonban nem szüntette meg az Alkotmánybí-
róság, mely szerint a 2006. dec. 31-ig a pénztárban felhalmozott készpénz egy
részét ki lehet venni kedvezményes 10%-os osztalék megfizetése mellett,
mivel ezt az Szja törvény szabályozza. Ez a kedvezmény tehát marad,
azonban csak annak jár, aki a 2006. évi leadózott eredményt is kiveszi oszta-
lékként, azt viszont a régi 25-35 %-os osztalékadó megfizetése mellett.
Kiszámítását hagyjuk, ez még a szakmának is bonyolult.
Lássuk a személyi jövedelemadózásban foganatosított változásokat:
- Az adókulcsok nem változnak (18 és 36%), az adókulcs sáv viszont
1.700.000,- Ft-ra emelkedik. A minimálbér azonban nem lesz teljes
mértékben adómentes, csupán havi 63.000,- Ft-ig. A minimálbér viszont
2007. jan. 1-tõl 65.500,- Ft lesz. Tehát lesz egy le nem fedett
jövedelemsáv, amely a tervek szerint évente növekedni fog.
- A cafeteria rendszerben adható ún. „deminimis” adómentesen adható
juttatás alkalmazottak számára 400.000,-Ft / év. Ebbe a körbe tartozik a
helyi utazási bérlet, az üdülési csekk, az iskolakezdési támogatás és az
étkezési hozzájárulás is, azonban mindegyik a maximálisan adható havi
keret betartása mellett.
- A kamatadó mértéke 2006. szept. 1-tõl 20%. Aki aug. 31-ig lekötötte
kamatoztatni kívánt pénzét, a lekötési idõtartamra megúszta ezt a 20%-os
sarcot.
- Az szja kedvezmények túlnyomó része 2007. jan.1-tõl megszûnik.
Nevezetesen a lakáshitel törlesztés (kivéve a 2006. dec. 31-ig elkezdett
törlesztések), szellemi tevékenység, felnõttképzés, számítógép-beszerzés
utáni kedvezmények.
- A nyugdíj mellett dolgozó keresete 2007. jan.1-tõl beleszámít majd az
adóalapba.
A következõ lapszámban a cégtelefonról töprengünk. Várom
kérdéseiket, hívjanak bátran.

Gergely Csaba
– regisztrált mérlegképes könyvelõ –

(06-30)9-824-624

Jubiláló házastársak
A 2006-os esztendõben Újlengyelben 20 pár ünnepelte házassági évfor-
dulóját. Azok a párok, akik elfogadták Tábori Nándor plébános meghívá-
sát, szeptember 24-én a római katolikus templomban köszönhették meg
azt, hogy közösen tudják ünnepelni az együtt eltöltött éveket.

Az ünneplõk névsora:
25 éves: Hugyecz István - Gróf Katalin

Kaldenekker János - Kalocsai Éva
Konczik György - Márton Erzsébet
Balogh László - Assenbrenner Erzsébet
Krsják György - Horváth Mária
Sztahó József - Surman Mária
Tóth László - Kovács Erzsébet

40 éves: Gavló József - Kölesz Teréz
Kleineisel István - Cserna Mária
Epres István - Szeidenléder Erzsébet
Keindl Tamás - Kaldenekker Erzsébet
Hornyák Miklós - Verovszki Mária
Molnár Imre - Gattyán Teréz
Pálinkás Pál - Hornyák Ilona
Telepoóczki János - Kaldenekker Mária
Zadunajszki János - Szmõk Anna
Hornyák Ambrus - Rizmajer Teréz
Jurik Pál - Rizmajer Julianna

50 éves: Zsidi György - Félix Piroska
Kovács József - Virág Irén

Egy vásárlás nélküli nap nem sok tõlünk!
Azért találták ki ezt a napot, hogy a fogyasztói
társadalom, a jelenlegi termelési rendszerek és
fogyasztói szokások kritikáján keresztül felhív-
ják a figyelmet természeti , szellemi és kulturális
környezetünk pusztulására.
„Ne Vásárolj Semmit” Napot elõször a vi-

lágban 1993-ban rendezték meg. Magyaror-
szágon pedig 1999-ben. Mára több tucat or-
szág civilszervezetei és fogyasztói vesznek
részt az akcióban.
Ne vásároljunk feleslegesen mert ezzel hoz-
zá járulunk a globális felmelegedéshez. Vá-
sárlás helyett adhatunk azoknak akik nélkü-
löznek. Tavaly több mint 60 országban
többszázezer ember vett részt az egynapos
vásárlási szünetben.
November 24-én megtagadjuk a részvételt a
vásárlásban. Magunk mögé dobjuk szokása-
inkat, új szemléletmódot fedezünk fel, tevé-
kenyek leszünk a közösségeinkben.
Ne Vásárolj Semmit Nap mindig november
utolsó péntekére esik.
Mi mit tettünk az iskolában:
- pólókat készítettünk Ne vásárolj felirattal

- elõadást tartunk, amire meghívtuk az iskola
összes diákját, tanárát és alkalmazottját
- aláírást gyûjtöttünk azoktól akik hozzájá-
rultak a vásárlási böjthöz
Ötletek, hogy mit csináljunk a vásárlási böjt
alatt:
- Ünnepeld meg a Ne Vásárolj Semmit Napot!
- Mond valakinek, hogy szeretem!
- Vidd a kutyádat sétálni!
- Öntözd meg a növényeidet!
- Találkozz barátaiddal!
- Mosolyogj sokat!
- Ne dohányozz!
- Rakj rendet!
- Tölts sok idõt kint!
Te mit tehetsz a túlfogyasztás ellen:
- Ösztönözd barátaidat arra, hogy a Ne Vásárolj
Semmit Nap alkalmából ne menjenek vásárolni!
- Te sem menj boltba ezen a napon!
- Ezentúl ne vásárolj feleslegesen!
- Amit csak tudsz termessz meg
(pl.: paprika, paradicsom)!

- Amit csak tudsz helybélieknél vedd meg!
- Törekedj az egészséges életre!

Résztvevõk:
- Magyar Krisztián
- Kovács Bianka
- Lõrincz Katalin
- Vastag Csele
- Telepóczki Lilla
- Gubicza Krára
- Kati néni
- Scheidl Bernadett
- Lendér Izabell

Scheidl Bernadett és Ledér Izabell
7. osztály

Pálinkás Pál és felesége 40 éve házasok

Az újlengyeli szervezõk
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Összegzés
A Hernádi Környezetvédõ és Faluszépítõ Egyesület elmond-
hatja, hogy eredményes, jó évet zárt.
Mivel már több programunk az idei évben nem lesz, ezért ezt
nyugodtan ki lehet jelenteni.
Egész évi sikeres programjaink
2006. február 28-án kezdtük közgyûléssel, amin beszámoltunk
az elõzõ évben elért eredményeinkkel.
Március 14. (kedd) Beszélgessünk Európa jövõjérõl! - Európai
Uniós tájékoztató, gazdatalálkozó.
Ezt a programot pályázaton nyert pénzen tudtuk megvalósítani,
mivel a Miniszterelnöki Hivatal kiírt pályázatát megnyertük. A
gazdák érdeklõdéssel fogadták, hogy mit kínál nekik az EU.
Ez a program a Miniszterelnöki Hivatal EU Kommunikációs Fõ-
osztály támogatásával jöhetett létre.
Április 22. (szombat) Föld Napja - Falutakarítás. Sajnos na-
gyon sok szemetet kellett összegyûjtenünk. Reméljük, jövõre
már ezt a programot nem kell megrendezni. Vagyis ezen a napon
nem a falutakarítással kell foglalatoskodnunk, hanem más prog-
ramot szervezhetünk.
Május 13. (szombat) Az Egyesület 5. születésnapja - Táncház
Fábián Évával és a Kalamajka együttessel, EU-s tájékoztató fia-
taloknak. Ez a program a Miniszterelnöki Hivatal EU Kommuni-
kációs Fõosztály támogatásával jöhetett létre.
Mivel az EU-s pályázaton nyert pénz két elõadásra szól, így a
második programmal a fiatalokat szólítottuk meg, hogy milyen
lehetõségek várják õket az EU-n belül. Ezt összekötöttük az
Egyesület 5. születésnapjával is, ahol a Kalamajka Együttes és
Fábián Éva volt ismét vendégünk.
Május 27. (szombat) Gyereknap - Közös részvétel az általános
iskola és sportszervezõ által rendezett gyermeknapi rendezvé-
nyen. Aszfaltrajzverseny, környezettel kapcsolatos rajzok, szel-
lemi totók.
Június 10. (szombat) Környezetvédelmi Világnap - az iskolások
Ped palackot gyûjtöttek, nagy sikerrel. Kilóra vették át tõlük, de el-
mondhatom, hogy rengeteget hoztak mert 550 kg ped-palack (mû-
anyag flakon) gyûlt össze, 114 kg fém doboz, és 830 kg hypos fla-
kon. Ami utóbbit, nagyon köszönjük a Balogh családnak. Amit
kaptak érte pénzt az az Iskolánkért Alapítvány javára ment.
Június 19-23. (hétfõ-péntek) Parlagfûgyûjtés. Az Egyesület az or-
szágos felhíváshoz kapcsolódóan meghirdeti a községi parlagfûgyûj-
tési akciót. Az akciónkra igaz, hogy kevesebben hoztak parlagfüvet,
mint az elõzõ évben, de õk sokkal többet hoztak, több mint 40.000
szálat, aminek eredményhirdetése a Falunapon volt.
Június 24. (szombat) Parlagfûszedés. A parlagfûszedési akció
záró rendezvénye, nagy, közös parlagfûszedés és - irtás. Az
ANTSZ jóvoltából, mivel a kiírt pályázatukon nyertünk, így le-
hetõségünk nyílt, hogy minél nagyobb területet rendbe tudjunk
tenni. 2004-ben nyertünk pályázaton fûkaszát, 2005-ben egy má-
sik pályázaton egy másik fûkaszát, így a két fûkaszával és egy
magán traktor felajánlással, nagyon sok területet sikerült parlag-
fûmentessé tenni.
Augusztus 6. (vasárnap) 14. Hernádi Falunap - közös egyesü-
leti részvételével a mûvelõdési ház által szervezett falunapi prog-
ramon. Már harmadik éve, hogy szervezetten kint vagyunk a Fa-
lunapon. Ebben az évben a szellemi totó mellett a lakosság tájé-
koztató szórólapok mellett még a megszokott díjkiosztót is erre a
napra tettük, hogy minél többen értesüljenek, hogy érdemes
programjainkon részt venni.
Szeptember 23. (szombat) Takarítási Világnap - veszélyes
hulladék gyûjtés. Ebben az évben elõször nem a falutakarítást
tartottuk fontosnak, hanem veszélye hulladékgyûjtési akció szer-
veztünk, és elmondhatom, hogy az idei évben már másodszor
megrendezett veszélyes hulladékgyûjtés sikeres volt. Amit sze-
retnénk jövõre is megismételni.
Október 4. (szerda) Állatok Világnapja - Az Egyesület által óvo-
dásoknak meghirdetett rajzpályázat kiállításának megnyitója. Cso-

dálatos állatvilág címmel óvodásoknak hirdettünk rajzpályázatot,
amit nyugodt szívvel elmondhatok, hogy várakozáson felül jól si-
került. Nagyon sok óvodás rajzolt, és nagyon szép rajzokat.
Október 21. (szombat) Földünkért Világnap. Talán a Földün-
kért Világnapot ünnepeltük meg a leghatékonyabban, mert a Pest
Megyei Önkormányzat pályázatán nyert pénzbõl tudtunk venni
az iskola udvar díszítésére 50 db oszloptuját, a mûvelõdési ház
hangulatosabbá tételére 5 cserép virágot, az Idõsek klubjába 15
cserép „Erika” virágot, és hogy az Óvoda se legyen kizárva az
adakozásból, így õk is kaptak 2 cserép virágot. Ezen felül még
maradt pénzünk a közmunkások munkáját is megkönnyítõ moto-
ros sövénynyíró és motoros fûnyíró vásárlására is.
Azt hiszem nem foghatja ránk senki, hogy nem tettünk a falun-
kért meg mindent, ami idõnkbõl, erõnkbõl tellett.
Ezeket a programokat jövõre is meg fogjuk tartani, így a lakos-
ság már elõre felkészülhet ezekre a napokra, hogy mi biztosan
fogunk valamilyen programot szervezni.
Egy feladattal adós vagyok, de sajnos egyelõre adós is maradok, mert
a LOMTALANÍTÁST még mindig nem sikerült elintéznem. Nem
rajtam múlott. Én próbálkoztam olyan cégekkel, akik ezzel foglalkoz-
nak, de mind olyan összeget mondott, amit nem lehet összehozni. Saj-
nos kb 2.000.000.- (kétmillió forint) kellene, hogy megszabaduljunk a
felesleges lomoktól. Mivel hiába nyújtottam be már második éve pá-
lyázatot, azt eddig még mindig elutasították, így csak akkor tudnánk
megszervezni, ha a lakosság összeadná ezt az összeget. Számításaim
szerint, ha 1000 lakástulajdonos van, mindenki adna 2000.- Ft, akkor
minden további nélkül meg lehetne szervezni.
Ha esetleg lenne a lakosságban hajlandóság ez iránt, keressenek
meg, szívesen állok rendelkezésükre!
Még nem adtuk fel, mert ha írnak ki pályázatot jövõre is, meg-
próbáljuk megint, de hát ez nagyon bizonytalan. Igaz ebben az
évben a 6 beadott pályázatból 5-öt megnyertünk. Így nem pa-
naszkodhatunk, csak sajnos azt az egyet nem nyertük meg, ami-
bõl a lomtalanítást szerettük volna finanszírozni.
Ennyi lenne az egész éves tevékenységünk. Reméljük mindenki
megelégedésére szolgáltak programjaink.
Jövõre is számítunk a lakosság együttmûködésére, és a program-
jainkhoz való csatlakozásukhoz.
Nagyon szépen köszönjük azoknak, akik nekünk ajánlották fel
adójuk 1%-át, kérjük ha tehetik megint gondoljanak ránk.
Aki fontosnak tartja a környezet védelmét, a falu szépítését, az
gondoljon ránk az adója 1%-ának felajánlásakor is
(adószám: 18703423-1-13)
Elõre is köszönjük!
Mivel ebben az évben már több újság nem jelenik meg, így ez-
úton köszönjük meg támogatóinknak a támogatást, a közmunká-
soknak fáradhatatlan munkáját, különösen vezetõjüknek Králik
Istvánnak, amivel segítségünkre voltak, a Polgármesteri Hivatal
dolgozóinak, az Általános Iskola Igazgatójának, Pedagógusai-
nak, Tanárainak, diákjainak, az Óvoda Óvónõinek, óvodásainak,
a Nyugdíjas Egyesület tagságának, a Mûvelõdési Ház vezetõjé-
nek, az Infó TV vezetõjének Liga Mihálynak, aki ott volt prog-
ramjainkon és videofelvételével tájékoztatta a közönséget az ott
történtekrõl, a lakosságnak, hogy segítette a munkánkat.
Hadd mondjak privát köszönetet is a családomnak, férjemnek,
gyermekeimnek, hogy segítettek a programok lebonyolításánál.
Kívánunk mindenkinek jó egészséget, eredményekben gazdag
együttmûködést a jövõ évre is.

Kellemes Karácsonyi ünnepeket eredményekben, egész-
ségben gazdag új esztendõt kívánok a

Hernádi Környezetvédõ
és Faluszépítõ Egyesület nevében

Nagy László Sándorné
elnök
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Veszélyes hulladék gyûjtés

Parlagfûirtás kistraktorral Falutakarítás

Környezetvédelmi Világnap – Összegyûjtött mûanyag palackok Munkában a fûkaszák

Faültetés a Földünkért Világnap alkalmából Egyesületünk a Falunapon

Állatok Világnapja – Gyermekrajz pályázat
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ADVENTI HANGVERSENY
November 25-én került sor a hagyományos adventi hangversenyre
a hernádi római katolikus templomban. A templom hajóját zsúfo-
lásig megtöltõ közönség színvonalas produkciót élt végig. Szinte
valamennyi korosztály képviseltette magát a fellépõk között a kis-
iskolásoktól a nyugdíjasokig. Felléptek az örkényi Cziffra György
Mûvészeti Iskola tanárai, volt és jelenlegi növendékei, a hernádi
általános iskola versmondói, a Hernádi Nyugdíjas Egyesület Bú-
zavirág Énekegyüttese, valamint a Garázs Band. Bár a hangulatot,
az est ünnepélyes légkörét képeink nem tudják visszaadni, mégis
beszéljenek helyettünk.

-V-

Kalendárium
A régi római naptár szerint a tizedik hónap volt a december („decem”=tíz), s
ezt a nevét megtartotta akkor is, amikor más nem március 1. volt az évkezdet.
A „decem” szó a görög „deka” származéka, ez a szó pedig a „dekomai” ige
egyik alakja, melynek jelentése: „markolni”. Tehát a deka a „két marokra va-
lót”jelenti: az ujjakkal való számolásnál ugyanis a 10-et a két marok (tíz ujj)
felmutatásával jelezték. A magyar néphagyomány a decembert „Télelõ hó”-
nak vagy karácsony havának nevezi. A csillagjegyek (állatövi jegyek) közül a
november 21 - december 20. közötti születettek Nyilas csillagkép, a december
21 - január 20. között születetteket pedig a Bak csillagkép jellemzi.
December 4. Borbála napja
Szent Barbara vagy Borbála napja, legendás életrajza azt meséli róla,
hogy egy nikodémiai (Kis-Ázsia) pogány ember leánya volt: maga az
atyja jelentett fel mint keresztényt, keserves megkínoztatás után 306-ban
halt vértanúhalált.
Egyébként a bányászok, tüzérek és várak védõszentje.

Racskó Zoltánné megnyitója

Lakatos Gyula tanár úr és növendékei

Koren Dóra szaval

Farkas Erika fuvolázik, a zongoránál Lavrova Ella

Csercsa Henrietta zongorázik

A „Búzavirág” Énekegyüttes
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A néphit szerint Katalinnal együtt a lányok
pártfogója, andrásoló nap. Ekkor teszik vízbe a
„Borbála-ágat”, cseresznye-, barack-, vagy
mandulagallyacskát, ami ha karácsonyig kivi-
rágzik, akkor a leány biztos férjhezmenetelre
számíthat.
December 6. Miklós napja
Az adventtel (a karácsonyt váró vasárnapokkal)
kezdõdõ karácsonyi ünnepkör jelentõs napja,
amely a keresztény legendák körébõl alakult
széles néprétegeket érintõ tömegszokássá. A
gyermekeket megajándékozó Mikulás alakja
német területrõl terjedt el.
December 7. Ambrus napja
Ezen a napon a méhészek és a mézeskalácsosok
ünneplik védõszentjüket.
December 13. Luca napja
A Gergely-féle naptárreform elõtt az év legrö-
videbb napja volt, amelyen a Nap meghal, hogy
huszonnégy óra múlva újra életre támadjon, új-
jászülessen. Ez a nap ezért mindenféle babonás
szokások forrásává lett. Legszigorúbban dolog-
tiltó nap a nõknek, mivel a gonoszjáró napon
mindenhol boszorkányok leselkednek. A fal-
vakban ekkor nem engedtek idegent a házba -
hiszen Luca napján különösen mozgalmasak a
szellemek és a boszorkányok, s nem lehet tud-
ni, az idegen képmásában nem settenkedik-e be
a házba, s nem viszi-e el magával a háziak sze-
rencséjét. Somogy megyében az idegen
asszonynépet nem engedték be (õk voltak bo-
szorkánygyanúsak!) Komáromban pedig ép-
penséggel úgy vélték, hogy az idegen férfi láto-
gatása szerencsét hoz.
Ekkor kezdik készíteni a Luca-széket, amely-
nek formája ötágú csillagra emlékeztet: aki erre
a székre ráül, az meglátja jövendõbelijét. De er-
re a székre állhatnak fel azok is, akik a karácso-

nyi éjféli misén meg szeretnék tudni, hogy a je-
lenlevõk közül kik a boszorkányok.
Fiatal legények házról házra járva „kotyolnak”
- megvarázsolják a tyúkokat, hogy jó tojók
legyenek, és sok termékenységre, bõségre utaló
kívánságot mondanak.
Ezen a napon minden egyes családtag számára
külön kalácsot sütöttek, s ebbe tollat dugtak.
Azt tartották, hogy akinek a tolla megég, az a
rákövetkezendõ esztendõben meghal. Elterjedt
szokás volt még a Luca-napi búzahajtatás és a
Luca-kalendárium készítése (a karácsonyig tar-
tó 12 napból a következõ év hónapjainak idõjá-
rására következtettek).
December 24. Ádám és Éva
A szenteste. A család, a szeretet, a béke ünnepe.
Sok helyen böjtölnek ekkor, ünnepi ételnek ha-
lat esznek. A karácsonyi ételeket és étkezéseket
különleges szertartások szabályozzák. A kará-
csonyfa állításának szokása német földrõl ke-
rült Magyarországra. Egyébként sok népnél
visznek ezen a napon a lakásba élõ növényt,
örökzöldet, az állandó megújulás jelképét.
December 25-26. Karácsony
Eredetileg a téli napforduló ünnepe. A keresz-
ténység 25-én ünnepli Jézus Krisztus megszü-
letését. A betlehemezés népszokása dramatikus
formában adja elõ a szent család szálláskeresé-
sétõl a napkeleti királyok látogatásáig a cselek-
ményeket. A betlehemezés kerete legtöbbször
profán pásztorjáték. Karácsony után kedvelt
szokás volt a regölés is.
December 26. István napja
A jeruzsálemi egyház elsõ két diakónusának
egyike volt István, az elsõ vértanú, akit Kr. u.
34-ben köveztek meg a zsidók. Õ az elsõ ke-
resztény szent. A néphagyományban egészség-
és termésvarázsoló nap.

December 27. János napja
Szent János apostol és evangélista napja, Jézus ta-
nítványa volt. Õ írta a Jelenések könyvét és a ne-
gyedik evangéliumot. A népszokásoknak megfele-
lõen a szõlõsgazdák ezen a napon bort szentelnek
és minden hordóba töltenek egy kicsit, hogy meg
ne romoljon. Ami megmaradt, elteszik gyógyszer-
nek és isznak, „Szent János poharából”.
December 28. Aprószentek napja
Azoknak a kétévesnél fiatalabb betlehemi fiú-
gyermekeknek az ünnepe, akiket Máté evangéli-
uma szerint Heródes király meggyilkoltatott ab-
ban a reményben, hogy köztük lesz Jézus Krisz-
tus, a zsidók újszülött királya. Ezt a napot egész-
ségvarázsló napnak is tartja a népi hagyomány.
December 29. Tamás napja
Becket Szent Tamás, vértanú napja, aki II. Hen-
rik angol király lordkancellárja, majd Anglia
prímása volt, az egyház szabadságának védel-
mezõjeként halt vértanúhalált.
A falvakban e nap országszerte disznótorokat
tartottak. A disznó háját eltették, hogy gyógyító
írt készítsenek belõle.
December 31. Szilveszter
Az év búcsúztatásnak közkedvelt napja. Ré-
gente az év utolsó estéjét otthon, egymás között
töltötték a hagyományos faluban, a XX. század
20-as, 30-as éveitõl kezdve jött divatba, hogy
mulatságot és táncot rendeznek.
Szilveszter éjszakáján eltemetik az óesztendõt
és különbözõ varázslásokkal, praktikákkal
igyekeznek megtudni, hogy mit hoz az újév.
Legismertebb az ólomöntés, amikor a frissen
öntött ólomformájából jósolnak; vagy a gom-
bócfõzés, amikor a papírszeletekre férfineveket
írnak, ezeket gombócokba dugva forró vízbe
dobják, s amelyik legelõbb a víz színére emel-
kedik, az lesz a neve a leány jövendõ férjének.

Hernádi kosárlabda
Gyõzelemmel kezdtek a felnõtt csapatok!
Augusztus utolsó hetében ismét volt az után-
pótlás csapatoknak edzõtábor. 26 csemete
vett részt a napi 2 edzésen Hegedûs Ildikó
vezetésével. Az edzéseken a technikai ele-
mek tanulása volt a fõ szempont és sok-sok
játék. Az edzések között megint, mint min-
den évben a Szluka vendéglõben ettük a fi-
nom ebédet, pihenésre nem sok idõ volt a két
edzés között.
Jó hangulatú, sok munkával eltöltött tábor
volt.

A férfi csapat meghívást kapott Dabasra, a III. Haris Ferenc emlék tornára
( 6 csapat vett részt a tornán), amit imponáló fölénnyel meg is nyert.
A Pest Megyei Bajnokság kezdete szeptember vége: Laczházi Róbertet is
elcsábították (visszacsábították) a NB. 1-es Jászberény csapatába. Kohán
Márk deréksérüléssel bajlódik, Laczy Dávidnak térdszalag szakadása
van. A következõ kérdést tettük fel magunknak: ”pofozógép” leszünk az
„A” Ligában vagy tisztességes eredményt akarunk elérni? Természetesen
az utóbbit választottuk: „B” Liga, a cél pedig az 1-4 hely.
A nõi csapatnál is történt változás, Miklósi Marika abbahagyta a já-
tékot. A nõknél is az 1-4 helyet tûztük ki célul.
Az utánpótlás csapatok közül a mini (94-95-ös születésûek) csapat
vesz részt a bajnokságban (18 csapat nevezett), a többi csapat a „dü-
höngõ tornákon” játszik.
Az elsõ mérkõzést a bajnokságban a nõk játszották itthon Zsámbék
csapata ellen. Biztos gyõzelem volt. Bemutatkozott a serdülõ csapat
két játékosa: Kovács Kitti és Koren Dóra. Jól, megbízhatóan és sokat
játszottak.
Hernád SE-Zsámbék 65-35/18-3,17-10,12-6,18-16/
Hegedûs Ildikó 23 pont, Járay Juci 15 pont, Gyurkó Kitti 13 pont,
Laczházi Orsi 12 pont, Koren Dóra 2 pont.

A férfi csapat is itthon kezdett, a Kiskunlacháza együttesét gyõzte le.
Négy új játékos mutatkozott be, mindannyian dabasi fiúk.
Hernád SE- Kiskunlacháza 77-71 /23-15,21-13,15-17,18-26/
Forgács Róbert 32 pont, Bíró Krisztián 24 pont, Fehér Sándor 6 pont.
A férfi csapat két meccset idegenben játszott, az eredmény 1 vereség
és 1 gyõzelem Budapesten a Watt 22 csapata ellen csúfos vereséget
„produkáltak” a fiúk.
Watt 22 - HSE 81-41/22-10,11-11,20-12,28-8/
Forgács Róbert 13 pont, Kongrácz Viktor 8 pont, Biró Krisztián 7 pont.
Budapesten játszották a következõ mérkõzésüket, a támadással már
nem volt nagy gond, a védekezés még nem jó!
Bp. Hernád 52. - HSE 56 -66 /15-20,12-12,17-22,12-12/
Biró Krisztián 20 pont, Szlamoneczky Zoltán 16 pont, Penz László
10 pont.

A nõi csapat november 20-án játszott mérkõzésének eredménye:
Monor SE - Hernád 59:73

Kiss Pap Juli
edzõ

A kosárlabda szak-
osztály köszönetet
mond a hernádi Ön-
kormányzatának a
mûködést lehetõvé
tevõ támogatásért!

Az edzõtábor résztvevõi
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Kedves Olvasóink!
Boldog, békés karácsonyt,

vidám szilvesztert
és egészségben eltöltött

boldog újesztendõt
kíván valamennyiüknek

a szerkesztõség
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Eredmények
Kiskunlacháza - Hernád 1-1
Hernád - Halásztelek 3-2
Dunavarsány - Hernád 5-1
Hernád - Kakucs 3-2
Alsónémedi - Hernád 4-3
Hernád - Dánszentmiklós 2-1
Pereg- Hernád 3-0
Hernád - Inárcs 8-1
Ráckeve - Hernád 1-0
Újlengyel- Pereg 3-2
Kiskunlacháza Újlengyel 3-2
Újlengyel - Inárcs 4-1
Halásztelek- Újlengyel 5-1
Újlengyel- Ráckeve 4-2
Dunavarsány - Újlengyel 1-3
Újlengyel- Újhartyán 3-7
Kakucs - Újlengyel 5-5
Újlengyel- Táborfalva 2-2

Pest Megyei bajnokság II. Osztály,
VABU SPORT-CSOPORT
Az állás az õszi idény végén

1. Tárnok 11 1 1 45-15 34
2. Ráckeve 11 - 2 42-13 33
3. Újhartyán 9 2 2 50-25 29
4. K.lacháza-Pereg 6 3 4 41-29 21
5. Újlengyel 6 2 5 36-32 20
6. Alsónémedi 6 2 5 31-33 20
7. Hernád 6 1 6 26-25 19
8. Kiskunlacháza 4 5 4 27-33 17
9. Halásztelek 4 3 6 32-25 15
10. Dánszentmiklós 4 3 6 25-30 15
11. Kakucs 3 3 7 34-29 12
12. Dunavarsányi TE 3 2 8 26-34 11
13. Táborfalva 3 2 8 20-32 11
14. Inárcsi VSE - 1 12 15-87 1

SPORT SPORT SPORT

Labdarúgás - Idényzárás Újlengyelben
A teljes 2006-os esztendõt tekintve az õszi szezon zárásával
egy mindenképpen sikeres évadra tekinthetnek vissza lab-
darúgóink, hiszen az év során kiestek, majd visszakerültek
a II. osztályba. A vezetõknek számtalan nehézséggel kellett
megbirkóznia, de a csapat jelenlegi helyzetét tekintve, meg-
állapítható az ,hogy van jövõje az újlengyeli labdarúgásnak.
Az eltelt évrõl Surman Istvánnal, a labdarúgó szakosztály
vezetõjével beszélgettem.
Hogyan ítéled meg az elmúlt idõszak eredményeit?
Ha csak valóban a számokat nézzük, akkor mindenképpen egy
eredményes idõszakra tekinthetünk vissza, hiszen jelenleg a
megyei bajnokság II. osztályában 20 ponttal az 5. helyen állunk.
Ez az eredmény köszönhetõ annak az elképzelésnek, hogy rend
és fegyelem legyen a csapat háza táján, és úgy gondolom, hogy
jelenleg rendben is mennek ezek a dolgok. Az õszi szezont is
hellyel-közzel a terveknek megfelelõen sikerült teljesítenie, bár
a játékkal akadtak idõnként problémák, és az embernek ambvi-
valens érzései voltak a csapat játékát látván.
Mindenképpen köszönettel tartozunk - csupa nagybetûvel - a
lelkes szurkolóinknak. Ugyan voltak negatív hangok is okkal
- vagy ok nélkül, illetve olykor alaptalan rágalmak is megfo-
galmazódtak. Az építõ kritikára nagy szükség van, de a szét-
züllesztõ magatartásra nincs szükség, mivel ezzel elõre nem
tudunk jutni. Tisztelettel kérek mindenkit, hogy a jövõt illetõ-
en próbáljuk meg egységesen Újlengyel csapatát buzdítani,
hiszen ez vezet eredményre. Az utánpótlásunkat illetõen meg
kell említenem Kocsner László nevét, aki az idõ elõrehaladtá-
val egyre rutinosabb, fegyelmezettebb és ami igen lényeges,
egyre eredményesebb munkát végez csapatainknál. Maximá-
lisan igyekszik továbbképezni magát, hiszen jelenleg is a
Testnevelési Fõiskola hallgatója. Bízom benne, hogy ebbõl
minél többet mi is profitálhatunk majd a jövõben.

Tervezel-e valamilyen változásokat a téli idõszakban?
Edzõkérdésben nem tervezünk változást, a játékosok és meg-
annyi szurkoló véleményére támaszkodva, elégedettek va-
gyunk az edzõ munkájával. A játékos keretben azonban sze-
mélyi változások kisebb mértékben elõfordulhatnak.
2006. november 18-án egy jól sikerült sportbállal tettetek
pontot az õszi szezon végére, amelyen elköszöntetek az eddigi
elnöktõl, Surman Józseftõl.
Valóban Surman József saját kérésére - amit nagyon sajná-
lunk - lemondott az elnöki megbízatásáról.
A helyi labdarúgás újraindításától számított hét év áldozatos
munkájáért, mindenképpen köszönettel tartozunk neki. Sajnos
nem ez az egyetlen változás a vezetõségben. A cikk írása napján
vált bizonyossá, hogy pártolótagságunk tiszteletbeli elnöke Ku-
lima István, munkahelyi elfoglaltsága hivatkozva, szintén le-
mondani kényszerült. Az eddigi hálátlan tevékenységéért maxi-
mális elismeréssel tartozom, hiszen nagyban segítette a munká-
mat. Ezek ellenére bizakodva tekintünk a tavaszi szezon elé, és
mást nem akarok mondani, mint azt, hogy hajrá Újlengyel!

Pejó

Az újlengyeli pálya „téli álomra” készül


