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A HERNÁDI, ÚJLENGYELI

A tartalomból
Megválasztott testületek 2-3. old

HER-CSI-HÚS Kft. 4. old.

Mûv-Házi Mozaik 5. old.

Új képviselõk 6-8. old.

Az állatok napja 9. old.

Ünnepeltünk 10. old.

Szüreti mulatságok 11. old.

Anyatej ünnepe 12. old.

Földünkért világnap 17. old.

Sport 16. old.

Ötven esztendõ emlékezete
Hazádnak rendületlenül
Légy híve, óh magyar
Bölcsõd az, s majdan sírod is,
Mely ápol, s eltakar.

A nagyvilágon e kívül,
Nincsen számodra hely,
Áldjon, vagy verjen sors keze,
Itt élned, halnod kell.

1953-ra a magyar dolgozó emberek túlnyomó részének a helyze-
te, életszínvonala és hangulata a kritikus pont felé közeledett. A
lakásokban éhesen didergõ emberek azt olvasták az újságokban,
hogy „boldogan élnek" és „boldog életükért" hálásak Rákosi
Mátyásnak, és a pártnak.
De gyakori volt az önkényeskedés, a jogtiprás és a törvénytelen-
ségek sem álltak távol a kormánytól. Számtalan ismert és isme-
retlen ember koholt vádak alapján került börtönbe, munkatábor-
ba, ahol embertelen körülmények között dolgoztatták õket.
A nép egyre elégedetlenebbé vált. 1953 július 4-én egy remény
csillant fel: az országgyûlés új kormányt választott Nagy Imre
vezetésével, aki népbarát politikát ígért. Rákosi azonban ellentá-
madásba ment át, és 1955. április 14-én sikerült megfosztani
Nagy Imrét minden tisztségétõl. A remény elveszett. Az 1955-56
fordulóján a haza politikai légköre sivár lett.
1956 õszére egy belsõ tartásában végzetesen megrokkant hata-
lom állt szemben, egy hirtelen számában és politikai súlyában is
megnövekedett tömeggel. Ez az ellenzék sokszorosára növelte
táborát, értelmiségi, diák, sõt munkáskörökben is. Mögöttük
azonban csaknem egész nép állt készen a cselekvésre. A forrada-
lom elõjátéka a diákmozgalom volt.
S ezután jött el október 23-a. A Bem téren a már százezret is
meghaladó tömegben feltûnnek a forradalmi zászlók, amelyek-
bõl a szovjet mintájú címert kivágták. A tüntetés hamarosan ki-
szélesedik. Nemcsak a fõvárosban, de a vidéken is forradalmi
szervezetek alakulnak, a nagyobb üzemekben pedig munkásta-
nácsok veszik át az irányítást.
Este 9 óra. A rádió államvédelmis védõi a tüntetõk közé lõnek.
Erre a kint állók, az erõsítésül küldött katonaságtól, valamint a

gyári raktárakból szerzett fegyverekkel, megkezdik az épület
ostromát.
Megindul a fegyveres felkelés, és összecsapások törnek ki a
fõváros különbözõ színhelyein. Másnap ülésezik a pártvezetés és
Nagy Imrét ismét kinevezik miniszterelnöknek. Országszerte
általános sztrájk bontakozik ki. A szovjet csapatok megjelenése
az elõzõ napi tömegmozgalmat és az abból fejlõdõ forradalmat,
szabadságharccá teszi. Az orosz tankokkal szemben megalakul-
nak az ellenállás gócpontjai: Széna téren, Corvin közben, a
Móricz Zsigmond körtéren, Csepelen és Újpesten. A felkelõk
többsége munkásfiatal, kisebb része diák, és nagy számban
akadnak köztük tizenéves diákok is. Hiába nyilatkozza Nagy
Imre kormánya a nemzeti forradalom gyõzelmét, az egypárt-
rendszer megszüntetését, Moszkvában határozat születik a
magyar forradalom fegyveres leverésére.
November 4-e. Vasárnap hajnalban egy alvó országot ér orvtá-
madás. A szovjet hadsereg II. hadosztálya vonul fel Magyaror-
szág ellen. Ez ellen a hatalmas katonai erõ ellen a teljes harcké-
szültségben álló Magyar Néphadseregnek sem lett volna esélye.
A túlerõvel nem is szálltak szembe. A forradalmi napokban szer-
vezõdött, fegyveres felkelõ csapatok nem adják meg magukat,
reménytelen harcba kezdenek a világ egyik legerõsebb hadsere-
gével. Jelentõs ellenállás csak Budapesten alakul ki, ahol novem-
ber 11-én esik el az utolsó csapat. Az 1956-os forradalom leveré-
sét a korábbiakat is felülmúló megtorlás követte. 1956 és 1961
között 350-400 embert végeztek ki. A halálraítéltek száma ettõl
lényegesen több volt. És legalább 35 ezer ember ellen folytattak
rendõrségi-ügyészségi vizsgálatot. 22 ezer személyt ítéltek el. 13
ezer embert telepítettek ki lakóhelyérõl, vagy küldtek munkatá-
borokba. Több mint 20 ezer ember hagyta el az országot. A
nyugat-európai országok, valamint az USA, Kanada és
Ausztrália - ha már a forradalmat cserben hagyták - megnyitották
kapuikat a magyar menekültek elõtt.
Bill Lomax angol történész írja: A forradalmak mindig a valóban
szabad, és emberséges társadalom megteremtésére törekedtek.
Bár az 1956-os magyar forradalmat leverték, emléke mindazok
számára ösztönzõ erõ marad, akik egy jobb világra vágynak, és
küzdenek is ezért.

Petrányi József
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Sikeres és eredményes választás volt...
Hernád polgármestere Zsadányi Lászlóné

A rendszerváltás után ötödik alkalommal választották a
tisztségre. Arra kértem a korábbi és új polgármestert, szól-
jon a tapasztalatokról, terveirõl.
- Sikeres és eredményes választás volt. Mondom ezt annak
ellenére, hogy a választáson való részvétel sajnos a szoká-
sos, rendkívül alacsony volt. 3114 szavazásra jogosultból
mindössze 946 jelent meg, ez 30%. Az országos részvételi
arány meghaladta az 50%-ot. Úgy gondolom, hogy aki
nem él szavazati jogával a választáson, annak részérõl a
megválasztott testület munká-
jának kritizálása nem túlságo-
san „etikus". Node nézzünk in-
kább elõre.
Október 16-án megalakult az
új képviselõ-testület. Megvá-
lasztottuk az alpolgármestert
és a bizottságok vezetõit, tag-
jait. Bízom benne, hogy a tes-
tület célja megegyezik az eddi-
gi céljainkkal, nem tervezünk
„irányváltást".

Programunk részben már ismert a lakosság elõtt:
- Iskolabõvítés, fejlesztés, korszerûsítés
- Településközpont végleges kialakítása
- Járdaépítés, kerékpárút létesítése, utak záróréteggel ellátása
- Vállalkozásokkal további kapcsolat erõsítése
- Fejlesztés terén a nagyobb helyi vállalkozásokkal közö-
sen pályázni kívánunk biogáz üzem létesítésére helyi alap-
anyag-bázisra alapozva.
- Célunk a civil szervezetek szerepének további növelése.

Szívesen támogatjuk minél több
új egyesület, szervezet, klub
megalakulását, mûködését.
Tudjuk, hogy nehéz idõk, megszo-
rítások következnek. Meggyõzõdé-
sem azonban, hogy a képviselõ-tes-
tülettel közösen a korábbi ciklusok-
hoz hasonlóan megbirkózunk a ne-
hézségekkel, eleget teszünk megbí-
zatásunkból adódó vállalt kötele-
zettségünknek.

Valentin Károly

Hernád Község képviselõ-testülete

Zsadányi Lászlóné polgármester

Testületi tagok:
Zsírosné Pallaga Mária alpolgármester
Bartuszek Zsuzsanna
Bese Sándor
Faraga István
dr. Kollár László
Liga Mihály
Marosy Elemér
Miklósi László
Racskó Zsolt
Strupka Józsefné
Szlukáné Fajth Mária

A képviselõ-testület bizottságai:
Pénzügyi Bizottság:
Racskó Zsolt elnök
Marosy Elemér
Strupka Józsefné
Kalota Ernõné
Opoczki Ferenc

Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság:
Miklósi László elnök
Liga Mihály
Faraga István
Bartuszek Zsuzsanna
Kocziszkiné Kis Pap Julianna
Szabados Antal
Birinszki Annamária

Szociális és Egészségügyi Bizottság:
Szlukáné Fajth Mária elnök
dr. Kollár László
Bese Sándor
Helik Gabriella
Bese Judit

Ügyrendi Bizottság:
Faraga István elnök
Bartuszek Zsuzsanna
Tóth Ferencné
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Újlengyel polgármestere Cserna Ferenc
Ötödik alkalommal választották a község élére Cserna Feren-
cet. Így értékeli az október 1 -i szavazást.
- Úgy érzem, jól sikerült. Az 1405 szavazásra jogosultból 735
eljött szavazni, ami több,mint a jogosultak fele, 52%. Ez né-
mileg meghaladja az országos átlagot, azt hiszem, elégedet-
tek lehetünk.
Három új képviselõnk van, az induló régieket számszerint ha-
tot, újjáválasztotta lakosságunk. Örülök az egészséges fiata-
lodásnak, de ugyancsak örvendetes, hogy a régiek újjáválasz-
tása biztosítja a folyamatosságot.
Képviselõink ismeretében meggyõzõdésem, hogy a politiká-
ból csak a településpolitika irányítja döntéseiket, a pártpoliti-

ka nem befolyásolja a testületet. Október 16-án volt az új tes-
tület alakuló ülése. Egyhangú szavazással megválasztottuk az
alpolgármestert Máté Márk személyében, megválasztottuk a
képviselõtestületi bizottságokat.
Ismertettem az elõttünk álló ciklus programját:
- Egészségügyi létesítmény megvalósítása
- Önkormányzati épület megépítése
- Pusztavaccsal összekötõ út szilárd burkolattal ellátása
termál program napirenden tartása, lehetõségek feltárása
- Természetesen a község mûködésének biztosítása a lehetõ-
ségek adta legmagasabb szinten.

-V-

Újlengyel község képviselõtestülete

Polgármester: Cserna Ferenc
Képviselõk:

Máthé Márk alpolgármester
Bernula Attila
Biró Istvánné (Lilik Magdolna)
Ekrik Pál
Gavló János
Mladoniczki Mihály
Petrányi József
Serfel Péter
Szolcsánszki Péter István

A Képviselõ-testület bizottságai
Szociális Bizottság

Elnöke: Ekrik Pál
Tagok: Bíró Istvánné

Gavló János
Majer Istvánné
Surman László

Sport, Oktatási, Kulturális és Környezetvédelmi Bizottság
Elnöke: Petrányi József
Tagok: Szolcsánszki Péter István

Gecser Pálné

Ügyrendi Bizottság
Elnöke: Serfel Péter
Tagok: Mladoniczki Mihály

Petrányi József

Gazdasági Bizottság
Elnöke: Bernula Attila
Tagok: Mladoniczki Mihály

Váradi János

Anyakönyvi hírek

Hernád

Házasságkötés nem volt.
Születtek:
Simon Attila és Bálint Erzsébet fia Zsolt
Láposi László és Jancsár Terézia leánya Lilla
Králik Bálint és Csomor Anita leánya Anita
Dani Dániel és Gálfí Mónika leánya Vivien Mária
Fokk Norbert és Fajth Csilla leánya Alexa
Szabó Tibor és Surman Julianna fia Máté
Beliczki Attila és Jeszenszky Andrea fia Zsolt
Teletin János és Polonyi Noémi fia Tamás
Meghaltak:
Alberszki Mihály Sándor (1944)

Kucsera Mihályné (Kecskeméti Ilona, 1928)
Kollár Józsefné (Zsákai Ilona, 1926)

Újlengyel

Házasságot kötött:
Répási Iván Balázs és Poór Gabriella
Született:
Sáfrán Imre és Dudás Éva Tünde fia András
Meghaltak:
Mladoniczki András (1931)
Verovszki Józsefné (Simó Margit, 1920)
Takács Istvánné (Virág Matild, 1926)
Horváth Istvánné (Horváth Borbála, 1950)
Kancsár Mátyásné (Kiss Terézia, 1943)
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Dinamikus fejlõdés a Her-Csi-Hús Kft-nél
Ha mostanában elhaladnak Hernád községnek talán a
legtöbb embert foglalkoztató üzeme elõtt, nap mint nap
láthatják a dinamikus fejlõdés jeleit. A külsõ szemlélõ szá-
mára egyre több látszik a különféle beruházásokból.
Vegyük sorra, milyen fejlesztések történtek itt az elmúlt

évek során!
A Her-Csi-Hús Kft. a fejlesztéseivel, mely a termékminõséget
és a versenyképességet szolgálja, szinte mindig hallat magáról.
A néhány évvel ezelõtti közlemények például egy világszín-
vonalú levegõs elõhûtõ rendszer üzembe helyezésérõl szól-
tak. Kicsivel késõbb értesülhettünk a daraboló, csomagoló és
logisztikai részleg korszerûsítésérõl. Megízlelhettük az újítás
jeleit aztán a község születésnapját ünneplõ rendezvényen, a
falunapon is, melyen a terjedelmes terméklistával rendelkezõ

kft. kóstolóval egybekötött fõzõversennyel várta az éhes né-
zelõdõket. (Errõl bõvebben az elõzõ számunkban is olvashat-
tak.) A szemlélõdõ figyelme nem lanyhult egy-egy ilyen
összejövetel után: üzletek polcai elõtt járva láthattuk a frissen
pácolt csirketermékeket. Aztán értesülhettünk egy-egy minõ-
ségbiztosítási tanúsítvány megszerzésérõl is. Korszerûbbé
vált az iroda, de örülhettünk a kft.-vel együtt például az új
logisztikai raktár átadásának. Kis idõ eltelte után újabb ízek-
rõl és termékekrõl olvashattunk. Valamennyi megkóstolt falat
annak a minõségnek a bizonyítéka volt, melyért a kft. neve
vállalja a garanciát.
Az eddigi eredményeket újabbak követik. Jelenleg a már emlí-
tett hûtõtárolót újítják fel. A korszerûen fejlõdõ részleg kinõtte
egykori önmagát, szükségessé vált hát a bõvítés. Az impozáns
méretû tárolóhelyiségben történik a késztermékek mérése, vala-
mint azok megfelelõ hõmérsékleten történõ hûtése. Amint no-
vember elején lezárul a hûtõtároló augusztus óta zajló fejleszté-
se, kezdetét veszi a soron következõ tervek, elképzelések meg-
valósítása: a szennyvíztelep korszerûsítése, a húsüzem épületé-
nek felújítása és modernebb gépek beszerzése.
Remélem és kívánom mindezek minél elõbbi beteljesülését!
A kft. épületénél járva pedig kijelenthetjük, hogy egy piaci
igényekhez igazodó, magas színvonalú üzemmel büszkélked-
hetünk!

Birinszki Annamária

Adótöprengõ,
avagy mit jelentenek az adóváltozások a gyakorlatban? - 2.rész

A telefonos érdeklõdés számából arra következtetek, hogy
töprengtünk rendesen az elmúlt hónapban. Hát volt is min. A
minimális járulékalappal kapcsolatban már csak annyit, hogy
állásfoglalást kértem az APEH és a Pénzügyminisztérium il-
letékes osztályaitól a magánszemély és a társaság jövedelme-
inek összemosása ügyében. Egyelõre azonban nem kaptam
hivatalos állásfoglalást ez ügyben.
A mai cikkemben a korábban szolidaritási adóként emlegetett
4%-os különadóról lesz szó, amely magánszemélyekre, egyé-
ni vállalkozókra és társaságokra egyaránt vonatkozó adónem.
Magánszemély esetén 2007. január 1-tõl alkalmazandó ez az
adónem, itt az éves összevont jövedelemnek a nyugdíjjáru-
lék-alap felsõ határát /ez 2006-ban 6.325.450.-Ft./ meghaladó
része után kell a 4%-os különadót megfizetni. Alkalmazottak
esetében a munkáltató adóelõleget von.
Egyéni vállalkozók és társaságok esetében 2006. szeptember
1-tõl alkalmazandó ez az adónem. Egyéni vállalkozóknál az
adóalap a vállalkozói bevételeknek a vállalkozói költségeket
meghaladó része, ill. az átalányadó-alap. Magyarul: a vállal-
kozói személyi jövedelemadó emelkedik 4%-al. A különadó
költségként nem számolható el. Adóelõleg fizetés
negyedévente történik, ha a negyedévi bevétel meghaladja a
költségeket, a negyedévet követõ hónap 12-éig, de a 2006. évi
különadót csak 2007. február 15-ig kell megfizetni. 2006-ra

az éves adóalap 1/3-a után kell fizetni, ha egész évben folytat-
ta tevékenységét. Ha nem, akkor választhat, hogy vagy ará-
nyosít, vagy az év utolsó 4 hónapjára esõ bevétel után adózik.
A társas vállalkozás számára az adóalap az adózás elõtti ered-
mény, tehát az õ esetükben ez az adónem tulajdonképpen a
társasági adó 16%-ról 20%-ra való emelése. A különadó nem
vonható le az eredménybõl. Adóelõleg fizetés negyedévente
esedékes, a negyedévet követõ hónap 20-áig. Figyelem, a ne-
gyedik adóelõleget dec. 20-ig kell megfizetni az elõzõ adóévi
különadó alapján! 2006. évre nincs adóelõleg, de 2006. de-
cember 20-ig 90%-os feltöltési kötelezettség van. 2006. évre
az adóalap meghatározására választható arányosítás vagy
aug. 31 -i közbensõ mérleg készíthetõ.
Az EVA-s egyéni ill. társas vállalkozásokra nem vonatkozik
ez az adónem. A 4%-os különadó olyan mértékben minimali-
zálható ahogy a társasági ill. vállalkozói adóalap. Vagyis nem
nagyon, mivel egy meglévõ adónemet emeltek meg ezzel más
néven. A következõ lapszámban egy rázósabb témáról, a há-
zipénztár adóról töprengünk tovább. Várom kérdéseiket, hív-
janak bátran.

Gergely Csaba
regisztrált mérlegképes könyvelõ

0630/9-824-624
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Mûvházi Mozaik
A „Hernádi Õsz 2006” novemberi és decemberi rendezvényei:

November 11. (szombat) 6 óra
Hagyományõrzõ disznóvágás

- a hernádi tájház udvarán az Örökség Kulturá-
lis és Hagyományõrzõ Egyesület szervezésében.
Vendégeink megfigyelhetik a disznóvágás
hagyományos folyamatát a szalmával való
pörzsöléstõl a hurkatöltésig.
A belépés díjtalan.

November 23-25. (csütörtök-szombat)
Kortárs festõmûvészek közös kiállítása
a mûvelõdési házban. A kiállított alkotások megvásárolhatók.
Megtekinthetõ: csütörtökön és pénteken 8-18 óráig, szomba-
ton 8-12 óráig.
Kiállító mûvészek: Bubelényi Zsanna, Bubelényi László,
Bubelényi András, Zs. Kátai Éva, Csáky Lajos, Várkonyi Já-
nos, Ungváry Bazán Vladimir, Almásy István, Bán Tibor,
Gyõrffy András, Tarasz Tabaka, Babos László, Varga J. Sán-
dor, Herpai Zoltán, Jakubik István, Walter Gábor, Ernoe
Stana, Kõrös Sára, Jánosházi Ágnes.

November 25. (szombat) 17 óra (Figyelem! Új kezdési idõ!)
Adventi ünnepi hangverseny
- a hernádi római katolikus templomban.
Közremûködnek: az Örkényi Cziffra György Mûvészeti Is-
kola tanárai, volt és jelenlegi növendékei, a hernádi általános
iskola versmondói és énekkara, a Garázs Band és a Hernádi
Nyugdíjas Egyesület Búzavirág Énekegyüttese. A belépés
díjtalan.

December 2. (szombat) 16 óra
Kézi munka - kézimunka

- kiállítás hernádi kézimunkázók alkotásaiból
a mûvelõdési házban az Örökség Kulturális és
Hagyományõrzõ Egyesület szervezésében.
A megnyitón közremûködik a Hernádi Nyug-
díjas Egyesület Búzavirág Énekegyüttese.
Megtekinthetõ december 3. és 9. között, na-
ponta 8-18 óráig.

December 20. (szerda) 17 óra
Betlehemes misztériumjáték és karácsonyfa állítás

- az Örökség Kulturális és Hagyomány-
õrzõ Egyesület szervezésében, közösen a
Nagycsaládosok Hernádi Egyesületével a fõ-
téren.

Rendezvényeinkre minden érdeklõdõt szeretettel várunk!
���

Az Örökség Egyesület által meghirdetett kézimunka kiállításra
még lehet jelentkezni, egészen november közepéig. Ön dönti
el, mit (miket) szeretne kiállítani, a szervezõknek csak azt kell
tudniuk, milyen alkotásról van szó. A mûvelõdési házban jelez-
hetik részvételi szándékukat. Azokkal, akik már jelentkeztek,
a szervezõk hamarosan felveszik a kapcsolatot.

Pallaga Mária

Egy hét Várkonyi János mesevilágában
Az az igazán kiváló mûvész - legyen akár színész, író, költõ vagy képzõmûvész -, aki megtalálja a
saját stílusát. Mûveit ebben a stílusban alkotja, amely egy idõ után védjegyévé válik, s ezer közül is
megismeri õt az értõ közönség. (Gondoljuk csak meg: évszázadokkal ezelõtt élt festõket ismernek
fel akár csak az ecsetkezelési technikájukról!)
Várkonyi János is ilyen mûvész: megtalálta a saját stílusát és világát, s ezt most Hernádon is
bemutatta a közönségnek. Kiváló és szerény mûvészt ismertünk meg benne, aki boldog volt,
hogy az alkotásaira sok ember kíváncsi. Aki látta a kiállítást, annak nem kell bizonygatnom,
hogy magával ragadó, meseszerû képei könnyen belopják magukat az emberek szívébe.
A képek mellett szóljon a mûvészrõl még néhány életrajzi adat:
Várkonyi János 1947. szeptember 23-án született Békéscsabán. 1971-ben végezte el a sze-
gedi tanárképzõ rajz szakát. Békéscsabán él és dolgozik jelenleg is. • Lírai, figuratív munká-
iban a romantika, az irónia egyaránt felfedezhetõ. Országos és külföldi tárlatokon rendszere-
sen szerepel. 1982 óta tagja a Magyar Alkotómûvészek Országos Egyesületének, valamint a
Békéstáji Mûvészeti Társaságnak. • Aktív résztvevõje a békési Csuta és a nagykanizsai
Ludvig Nemzetközi Mûvésztelepnek. Táblaképek mellett könyv illusztrációkat, grafikákat
készít. Murális munkái:
• Békéscsaba Polgármesteri Hivatal (fríz, terv)
• Medgyesbodzás (oltárkép)
• Nagykanizsa MEN-DAN Szálloda (pannó)
• Kétsoprony Polgármesteri Hivatal (táblakép)
Fõbb díjai:
• Székely Bertalan díj (1986)
• Békéscsaba Város Kultúráj áért (2001)
Külföldi tárlatok: Lienz (Ausztria), St. Anton (Ausztria), Bari (Olaszország), Mondorf (Lu-
xemburg), Bettenbourg (Luxemburg), Sierre (Svájc), Tokió (Japán)
A kiállítást mintegy ötszázan látták. Õk már gazdagabbak egy fantasztikus esztétikai él-
ménnyel. Reméljük, késõbbi kiállításainkon még több vendéget üdvözölhetünk majd.

PaMa

Várkonyi János, Zsírosné Pallaga Mária,
Cs. Tóth János

Nagy Viktor színmûvész

Lakatos Gyula, Lavrova Ella, Zsíros Réka
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Új képviselõ-testület Hernádon
Lezárultak a 2006-os önkormányzati választások, melyek azt a célt szol-
gálták, hogy -szavazati jogainkkal élve - meghatározzuk, kik foglalkozza-
nak a Hernád községet érintõ ügyekkel, kik irányítsák településünk életét.
Megalakult az új testület, véglegessé vált a bennünket képviselõ tizenegy
tag névsora.
Lapunk e számában bemutatjuk azokat a képviselõket, akik új tagként ke-
rültek be a jelenlegi testületbe.

Dr. Kollár László számára, aki 1992 óta áll a lakosság szolgálatában, a képvi-
selõi munka egyáltalán nem ismeretlen. 1998 és 2002 között már volt képvise-
lõ. Noha egy rendelet, mely megtiltotta az orvosoknak, hogy induljanak az ak-
kori választásokon, megszakította a képviselõi feladatok újabb négy évre szóló
elvégzését, de azóta is folyamatosan figyeli a község életét, változásait és a la-
kosság igényeit.

Több tényezõ vezérelte ab-
ban, hogy az évtizedes ta-
pasztalatait felhasználva
nem csupán életmentõ or-
vosként, hanem képviselõ-
ként is a helybeliek szolgá-
latába álljon. E szándéka
mögött töretlenül áll az a
cél, hogy a minõségi
egészségügyet támogassa.
Az egészségügyet a mai
anyagias világban nem

szabad, egyenesen tilos üzleti alapon megítélni. Ennek kiemelését kötelességé-
nek érzi. Az emberi társadalomban (éljük bárhol is a világban) létezik egy ér-
ték, ez pedig az egészség, melynek nagyságát sokszor sajnos túl késõn képesek
csak belátni. Emiatt fontos lenne, hogy a háziorvosi szolgálat ügye ne mellõ-
zött, hanem kiemelt legyen az egészségpolitika irányítói és vezetõi részére.
A környék egészségügyi szolgáltatásához képest a hernádi egészségügyi szol-
gáltatást igen jónak tartja, a községek ügyelettel kapcsolatos összefogását szin-
tén kiemelte, (a háziorvosoknak 2006-tól nem kötelezõ az ügyeletben való
részvételük, így mindennapi munkájukat hatékonyabban tudják ellátni), de ter-
mészetesen vannak még megvalósítandó feladatok is. A számos terv közül sze-
retném kiemelni a hernádi egészségügyi etikai kódex kidolgozását, mely vala-
mennyi egészségügyi dolgozó összefogását, erkölcsi kötelességeit, jogait tar-
talmazná. Visszaállítaná a már megszüntetett betegszállítást Hernád és Dabas
között a kistérségi társulás keretében. Fontosnak tartja a gyermekorvosi folya-
matos ellátást reggel 7-tõl délután 17 óráig, valamint az iskolások testkultúrájá-
nak fejlesztését, egészségügyi, higiénés ismereteinek bõvítését. A tantárgyak
közé visszatenné az egészségtant, az emberi test ismertetését. Vágyálmai kö-
zött szerepel továbbá egy hernádi uszoda és egy Fõ utcával párhuzamos utca
nyitása, mely sétálóutca, görkorcsolyapálya, „egy hernádi korzó" is lehetne
fákkal, virágokkal, nyüzsgõ gyerekekkel és vidám felnõttekkel.
Ne feledjük azt sem, hogy dr. Kollár Lászlóhoz akkor is fordulhatunk bizalom-
mal, ha általa kívánunk beleszólni a hernádi ügyekbe, a mi életünket meghatá-
rozó változásokba! Az említett célkitûzésekbõl pedig jól látható, hogy õ is
egyike kíván lenni azon képviselõknek, akiknek szívügye a községük fejleszté-
se, még jobbá tétele. Ehhez pedig sok sikert kívánunk!

Birinszki Annamária

Szlukáné Fajth Mária
Férjével együtt sikeres vállalkozás
mûködtetõje, három felnõtt gyer-
mek anyja. Korábban az „Iskoláért
Alapítvány" elnöke, a szülõi mun-
kaközösség vezetõje. Ismerve mun-
kájával járó leterheltségét, önként
adódik a kérdés:
Honnan az inspiráció a közéleti mun-
kára?
- Ez nálam belsõ indíttatás, úgyneve-
zett segíteniakarási kényszer. Mindig,
minden helyzetben elsõbbség nálam,
ha valakin, valakinek segíteni tudok
akár a legcsekélyebb
mértékben is. Gondolom, van még
bennem annyi energia, hogy ezt a tu-
lajdonságomat a köz javára kamatoz-
tassam.
Bántott volna, ha nem választanak meg?
Nem bántott volna, mert erõs a tûrõké-
pességem, de nagyon jól esett, hogy so-
kan bíztak bennem. Sokan támogattak
és bíztattak a jelöltként indulásra, így
reménykedhettem a bejutásra.
Milyen elképzelésekkel kezded a köz-
életi tevékenységet?
- Nincs új elképzelésem, mert nincs rá
szükség.Hernád egy jól, dinamikusan
fejlõdõ település, az eddigi fejõdési
irányvonallal tökéletesen egyetértek.
Ezt az utat támogatni fogom. Almaim
azonban vannak. Az iskola teljes befe-
jezése után jó lenne egy uszodára szert
tenni. Szükség lenne egy közösségi
házra bálok, koncertek, színelõadások
rendezésére, ezzel a tornaterem fel-
szabadulna e rendezvények alól.
Eddig a rövid interjú. Az elhangzott
„vágyakhoz" csak annyit: egy régi, hu-
szonvalahányadik évvel ezelõtti falu-
gyûlésen Marika hozzászólt és egy tor-
naterem megépítését szorgalmazta.
Pénzhiányra hivatkozva elutasító vá-
laszt kapott. És ma hol tartunk...?

Valentin
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Racskó Zsolt

28 éves közgazdász, házas, egy egy-
éves kisfiú édesapja. Tõsgyökeres
hernádi. Elõször választották képvi-
selõnek.

Honnan az indíttatás a közélet felé?

- Már négy éve is indultam a választáson.
Akkor nem kerültem be, de külsõsként
támogathattam a pénzügyi bizottság
munkáját. Úgy érzem, ebben a korban az
ember rendelkezik annyi energiával,
hogy annak jó részét a köz javára tudja
felhasználni. Elsõsorban, mint gazdasági
szakember tudok hasznosulni. Felada-
tomnak tekintem a döntések gazdasági
oldalról történõ elõkészítését majd a leg-
gazdaságosabb megoldását. Hamarosan
megszerzem az adótanácsadói képesítést,
úgy gondolom azt is tudom kamatoztatni
ebben a munkában.

Milyen új feladatok megoldását látnád
szükségesnek?

- Merõben új elképzeléseim nincse-
nek. Az eddigi településpolitika na-
gyon jó irányt jelöl ki, községünk fej-
lõdése példaértékû. Ami fejlesztését
szívesen látnám, az az iskolai nyelv-
oktatás és az informatikai oktatás erõ-
sítése. Bár tudom, hogy nyelvoktatás
terén eredményes munka folyik, de in-
kább az angol-nyelv tanítását helyez-
ném elõtérbe. Ezt azért is merem mon-
dani, mert én német nyelvtudásommal
egyre kevesebb helyen tudok boldo-
gulni.

Ismervén a polgármester célkitûzése-
it, mennyire tudod támogatni azok
megvalósítását?

- A legteljesebb mértékben. Úgy ér-
zem, ha a programban foglaltakat
megvalósítjuk, nem kell szégyenkez-
nünk négy év múlva a község lakossá-
ga, különösen a ránk szavazók elõtt.

-V-

Bíró Istvánné, Lilik Magdolna
vagyok. 1952. április 18-án Hernádon szü-
lettem. Általános iskolai tanulmányaimat itt
Újlengyelben végeztem el, majd a tovább-
tanulást Pesten felnõtt fejjel folytattam.
Mivel foglalkozik, mit csinált eddig, volt-e
valamilyen szerepe a községi önkormány-
zatnál?
- Nagyon fiatalon, 16 évesen kezdtem Pesten
dolgozni egy élelmiszer csomagoló gyárban,
Ahogy haladtam az iskolai tanulmányaim-
mal, úgy jutottam magasabb beosztásba.
Majdnem 30 évig foglalkoztam termelésirá-
nyítással. Jelenleg egy csökkent munkaképes-
ségûeket foglalkoztató Kft-nél dolgozom,
mint fõraktáros-logisztikus. Közigazgatási
végzettségem nincs, nem is volt szerepem
községi önkormányzati munkában.
Milyen tervekkel vág neki a képviselõi te-
vékenységnek, van-e valamilyen határo-
zott elképzelése, ötlete?
- Terveim között elsõsorban az idõsek és a
nagycsaládosok segítése szerepel. Ahhoz.,

hogy az emberek jól érezzék magukat, nem-
csak az anyagi biztonságra van szükség, ha-
nem közösségi életre is. Ennek fényében ala-
kítottuk ki a fiatalabb nyugdíjasokból álló
énekkart. Középiskolai tanulmányaim során
nagyon megszerettem a történelmet. Úgy az
egyetemes, mint a magyar történelmet. Meg-
tanultam mit jelent a haza és a hazának szere-
tete. Természetesen a hazát nem lehet szeretni
az itt élõ emberek nélkül, vallás és politikai
hovatartozásával együtt. Elképzelésem - ter-
mészetesen ha lesz rá igény , - hogy szeretnék
egy történelmi kört alakítani a fiatalok és az
érdeklõdõ idõsebbek részére is.
Hogyan és miben tudná segíteni a polgár-
mester munkáját?
- Ebben nem a polgármester úr munkáját fo-
gom segíteni, hanem pontocsan fordítva. Az õ
és képviselõ társaim segítségére lesz szükség.
Mi az amit még fontosnak tart elmondani a
képviselõi munkájáról?
- Nagy érdeklõdéssel indulok neki ennek a
számomra még teljesen új és ismeretlen mun-
kának. Remélem lesz bennem akkora erõ,
hogy amit majd közösen a testülettel, termé-
szetesen a polgármesterrel az élen elhatáro-
zunk, az ne csak ezen a szinten maradjon, ha-
nem meg is tudjuk valósítani.
Hogy mi a siker titka, azt nem tudom, de
hogy mi a kudarc azt viszont nem szeret-
ném megismerni.

Petrányi József

Újlengyel új képviselõi

Szolcsánszki Péter
vagyok, vállalkozóként dolgozom, mint
szobafestõ mázoló. Kis vállalkozásomat 12
éve mûködtetem. Folyamatosan 3-4 ember-
nek biztosítok munkalehetõséget. Eddig
nem volt semmilyen szerepem a községi
önkormányzatnál.
Milyen tervekkel vág neki a képviselõi te-
vékenységnek, van-e valamilyen határo-
zott elképzelése, ötlete?
- Határozott tervem, elképzelésem közé tarto-
zik, hogy a községi szociális létesítményt min-
denképpen meg kell valósítani. Az iskola és az
óvoda mûködésének feltételeit mindig szem
elõtt kell tartani, és az ehhez szükségeseket
biztosítani kell, a minél jobb képzés, és nevelés
érdekében. Fontosnak tartom még a nyugdíja-
sokkal (nyugdíjas klub) való kapcsolattartást,
és szeretnék minden olyan dologban segíteni
nekik, amelyben egy képviselõ segíthet.
Hogyan és miben tudná segíteni a polgár-
mester úr munkáját?
- Természetesen mindenben támogatom a
polgármester úr munkáját, ami a község
fejlõdését és javát szolgálja.

Ezen kívül, amit fontosnak vél elmondani
akár önmagáról, illetve a képviselõi mun-
káról?
- Önmagamról még annyit szeretnék el-
mondani, hogy boldog házasságban élek,
csodálatos feleségemmel és fiúgyerme-
kemmel. A képviselõi munkával még csak
most ismerkedem, ezért még igazi tapasz-
talatom nincs benne, de tevékenységem-
mel mindenképpen viszonozni szeretném
választõim bizalmát.

Petrányi
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Serfel Péter
vagyok, a Kandó Kálmán Mûszaki Fõiskola villamosmérnö-
ki, majd tanári szakának elvégzése után szoftverfejlesztõ
mérnökként helyezkedtem el. Jelenleg, a 2001-ben alapított
számítástechnikai cégemben dolgozom,
A 2002-es önkormányzati választásokon már próbálkoztam a
képviselõség megszerzésével, de sajnos nem sikerült elegen-
dõ szavazatot gyûjtenem.
Milyen tervekkel vág neki a képviselõi tevékenységnek, van-e

valamilyen határozott elképzelése, öt-
lete?
- Képviselõi munkám során igyek-
szem minél elõbb, minél többet meg-
tudni az elmúlt pár évben történt ön-
kormányzati beruházásokról, azoknak
a jövõre gyakorolt hatásairól, és az ön-
kormányzat forrásoldali lehetõségei-
rõl. Ezek ismerete nélkül is mindenfé-
leképpen szükségesnek tartom egy
Újlengyel községet bemutató honlap

létrehozását. Fontosnak tartom még a labdarúgás mellett,
egyéb tömegeket vonzó sportágak támogatását is.
- Hogyan és miben tudná segíteni a polgármester munkáját?
A sorok írásakor már túlvagyunk az alakuló testületi ülésen,
és ismert a bizottságok Összetétele, amelybõl kiderül, hogy a
következõ négy év során, az ügyviteli bizottság elnökeként
fogok tevékenykedni. Ha bár számomra ez egy ismeretlen te-
rület, de remélem, hogy nem okozok csalódást. Az ügyviteli
területtõl függetlenül, mind informatikai, mind a Pénzügyi
Számviteli Fõiskolán elsajátított közgazdasági ismereteim-
mel segíteni kívánom a polgármester és a bizottságok munká-
ját, és mint azt az újlengyeliek jól tudják, a sport is nagyon kö-
zel áll hozzám.
Mi az, amit még fontosnak tart elmondani a képviselõi munkáról?
- Köszönöm a falu bizalmát, hogy alkalmasnak talált a képvi-
selõségre. Hogy képviselõ ne csak kampányidõszakban hallja
meg az emberek szavát, hanem, megválasztása után is. Én e
képviselõk közé szeretnék tartozni.

Petrányi József

Idõsek világnapja Újlengyelben
Idén rendhagyó módon szeptember 22-én pénteken rendeztük
meg az Idõsek Világnapját. Azért kellett elõrehozni az ünnep-
lést, mert a napjára október 1-re írták ki a választásokat. A
nyugdíjas lakosság minden egyes tagja meghívást kapott, so-
kan megtisztelték jelenlétükkel a rendezvényt. Este hat óra-
kor Polgármester Úr megnyitója után Maczkó Mária népdal-
énekes és Szabó András versmondó mûvész elõadásában egy
nagyon szép, megható összeállítást hallhattunk. A szeretetet,
az egymás iránti tiszteletet, az összetartozást fejezte ki a mû-
soruk. Ezután következett a „Barátság Nyugdíjas Klub"

nótaösszeállitása. Nagy izgalommal készültek a fellépésre,
mivel most elõször mutatkoztak be közönség elõtt. Egyenru-
hát is varrattak erre az alkalomra. Kisérõ zenészükkel Kollár
Istvánnal vidám hangulatot varázsoltak a terembe. A körülbe-
lül egyórás mûsor után a Polgármesteri Hivatal dolgozói szol-
gálták fel a vacsorát, finom vadassal kedveskedtünk vendége-
inknek. Telepóczki Pál szakácsunk érdemelte ki a dicséretet.
Éjjel tizenegy óráig húzta Kollár István és Kulima János a
talpalávalót. Köszönet a zenészeknek a jó hangulatért.

Gecser Pálné

Védõnõi rovat:
A tanácsadás idõpontja megváltozott:

Kismama tanácsadás: Kedd 10-12 óráig
Csecsemõ tanácsadás: Kedd 12-14 óráig

Tanácsadó telefonszáma: 385-670
Védõnõ telefonszáma: 06-30-740-11-50

Emlõ daganatok szûrése
Az emlõdaganatok korai felismerése életeket ment-
het.
A mell önvizsgálata minden nõ feladata, mely ha-
vonta egyszer kell elvégezni.
A vizsgálati módszer „mellmodell” segítségével
könnyen megtanulható.
E módszer elsajátítására lehetõség nyílik.
Minden kedden - 14-15 óra között az Újlengyeli Ta-
nácsadóban.

Faragó Sándorné
védõnõ

Kézmûvestábor
A nyáron két alkalommal került megrendezésre a kézmûves
tábor: az elsõ június végén, a második, augusztus elején.
Érdekes anyagokat, változatos módszereket, technikákat próbál-
tunk ki. Dolgoztunk gyönggyel, bõrrel, papírral, kõvel, festékkel,
és fonállal, anyaggal, hurkapálcával is. Készítettünk virágot, papír-
sárkányt, dobozt, szélforgót és még sok egyéb dolgot.
A tábor végén Gyöngyi néni még egy kagylónyaklánccal is
meglepett minket.
Köszönjük Márti néninek, Kriszti néninek és Gyöngyi néni-
nek a kellemes idõtöltést.
Reméljük jövõre veled is találkozunk!

Schenk Zsófia (5.a), Halápi Nóra (5.a),
Halápi Réka (3.a)

Hernád
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Az Állatok napja...
Az ünnepek között egyedi helyet foglalnak el
a környezet- és környezetvédelemhez kap-
csolódók, amelyeknek többsége új keletû.
Egyediek, egyrészt tartalmukból következõ-
en, másrészt azért, mert más ünnepektõl elté-
rõ módszereket, ötleteket, eszközöket igé-
nyelnek. Mi indokolta, hogy ünnepé nyilvá-

nítsák ezeket? Az, hogy az emberi tevékeny-
ségek hatására a Föld nevû otthon egyre ke-
vésbé alkalmas az életre. Pusztulnak az erdõk,
a vizes élõhelyek a talaj, a szennyezett levegõ,
a víz gyorsuló ütemben tûnnek el örökre a
Földrõl a növény-és állatfajok.
Az ember környezetével szembeni felelõt-
lensége óriási. Nem tehetünk mást, mint-
hogy a kicsi gyerekeket úgy neveljük,
hogy eszközzel értsék, szívükkel érezzék a
környezet óvásának, védésének, szépíté-
sének szükségességét. Ennek kerete lehet
például az október 4-i Állatok napja, hogy
az aktuálisát említsem.
Az Állatok napjának dátuma nem véletlenül
esik egybe Assisi Szent Ferenc (l182-1226)
ismert és híres középkori hittérítõ, prédikátor
és költõ halálának napjával. Személyében
ugyanis a természetvédõ és bizonyos értelem-
ben az ökológiai mozgalmak elõfutárait te-
kinthetjük. Azt tanította, hogy a földi élõlé-
nyek, így az állatok mindegyike Isten teremt-
ménye, tehát testvérei az embernek. Ezért
tiszteletet, megbecsülést érdemelnek tõlünk.
Hirdette ezt egy olyan korban, amikor az egy-
ház A Teremtés könyve alapján úgy vélte,
hogy az állatokat Isten az ember uralma alá
rendelte. Assisi Szent Ferencet II. János Pál
pápa 1979-ben az ökológusok védõszentjévé
avatta. Az 1978 októberében kiadott
UNESCO dekrétum kimondta, hogy az álla-
tokat jogok illetik meg, elítélendõ a bizalmuk-
kal való visszaélés, és javasolta ez a doku-
mentum az állatokról való évenkénti megem-
lékezést.
Október 2. pedig még egy ennél is „fiata-
labb" ünnep, a Háztáji Állatok Világnapja.
Ezen a napon számos külföldi állatvédõ és
vegetáriánus szervezet emlékezik meg a
gazdasági állatokról az egyik leghíresebb
vegetáriánus, Mahatma Gandhi születés-

napján. E rendezvények célja a szemlélet-
formálás, az élet tiszteletén alapuló társada-
lom kialakítása érdekében. Ennek része az
állattartó és nem állattartó lakosság konflik-
tusainak enyhítése, az arra való felhívás,
hogy ne csak ezeken a napokon figyeljenek
oda az állatvédelemre, hanem a hétköznap-

okon is. Használjanak erõszakmentes ké-
szítményeket, ismerjék meg az általuk tar-
tott állatok természetes igényeit.(Állatvédõ
szervezetek nélkül biztosra vehetõ, hogy
még siralmasabb helyzet uralkodna ezen a
területen. Radikális fellépéseikkel sokat tet-
tek az állatok helyzetének javításában.) A
Hernádi Környezetvédõ-és Faluszépítõ
Egyesület a megemlékezésnek azt a módját
választotta, hogy rajzpályázatot hirdetett az
óvodásoknak Csodálatos Állatvilág címen.
Fogékonyak voltak rá a gyerekek, még ha a
kivitelezésben akadtak is nehézségeik.
A Csodálatos Állatvilág elnevezésû rajz-
pályázat nyertesei:
Középsõ csoport:
I. Csukrán Csilla: Állatvilág
II. Vonnák Barbara: Zebrák legelészés közben
Takács Adél: Pingvin mama eteti a kicsi-
nyeit
III. Szlúka Bence: Nagy macska
Nagycsoport:
I. Jarábik Eszter: Maci a málnásban
II. Batuska Lilla: Esik esõ
III. Dragics Beatrix: Macska mama kicsi-
nyei, Csóka Ramóna: Vízparti barátaim,
Petrányi Hajnalka: Katicák és pillangók
A gyerekek jutalmul rajzolásra, festésre
inspiráló eszközökbõl készült ajándékokat
kaptak(temperák, üvegfestékek, filctollak,
ceruzák...stb.)
Ez a „feladat" alkalmas volt arra, hogy tegyen
valamit a gyerekek környezeti attitûdjének
alakulásában. A természet harmóniája ugya-
nis közvetlen tapasztalással fedezhetõ fel, él-
hetõ át, de nem tanítható meg. A lényeg meg-
értéséhez személyes utak vezetnek. Az él-
mény meghatározóbb, éppen ezért tartósabb,
mint amit róla mondunk. „Állatélménye" pe-
dig jó esetben mindenkinek van...

Pelikán Ágnes óvodapedagógus

Idõsek Világnapja
Hernádon

„Ezüst évek"
„Egész életünkön keresztül mindig csak a
jelent birtokoljuk és sohasem többet. A
különbség csak az, hogy eleinte hosszú jö-
võt látunk magunk elõtt, a vége felé pedig
hosszú múltat magunk mögött.”

(Schopenhauer)
Az ENSZ közgyûlése 1991-ben nyilvánította
október 1-ét az Idõsek Világnapjává. Mind-
annyiunk környezetében élnek idõs emberek.
Ezen a napon talán egy kicsit nagyobb figye-
lem irányul rájuk. Az idõskor egy nagyon
fontos életszakasz, melyet felelõsséggel kell
megélni.
A keleti népeknél az idõsek nagy tiszteletnek
örvendenek, hiszen az idõskor nem más, mint
az egyensúly és bölcsesség kora.
Az emberek egymásért vannak a világban,
ezért fontos a kölcsönös tisztelet, megbecsü-
lés, szeretet. Igyekszünk erre nevelni a mi
„szárnyaink" alatt növekvõ gyermekeket.
Hagyomány az óvodánkban, hogy október
1-én az Idõsek Világnapján ellátogatunk a
hernádi Idõsek Klubjába. Már hetekkel az
ünnep elõtt elkezdtük a készülõdést. Izga-
tottak voltak a gyerekek,
hiszen õk válogathatták ki azokat a verse-
ket, dalokat, amelyeket elõadtunk. Készü-
lõdés közben sokat beszélgettünk azokról
az idõs emberekrõl, akiket õk jól ismernek.
Igazán örömteli volt minden jelenlévõ számá-
ra ez a nap. Vendéglátóink elõször a Méhecs-
ke csoport mûsorát hallgathatták meg, majd
következett-mindenki számára meglepetés-
ként - a Hernádi Nyugdíjas Egyesület Búzavi-
rág Énekegyüttesének vidám dalcsokra és
néptánc bemutatója, melyet gyerekek is nagy
érdeklõdéssel hallgattak végig.
Mi, a gyerekekkel együtt nagyon jól éreztük
magunkat. Továbbra is ápolni fogjuk ezt a
szép hagyományt. Zalabainé Ilonkának és se-
gítõinek köszönjük a vendéglátást, a sok fi-
nomságot, amit a gyerekeknek készítettek.

Lestárné Ulicska Anikó
óvodapedagógus

Eredményhirdetés a rajzpályázaton A díjazottak egy csoportja

Ovisok köszöntik az idõseket
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Ünnepeltünk
október 23-án

Községünk lakossága méltóképpen emlékezett meg az
1956-os forradalom és szabadságharc 50. évfordulójáról.

Hernádon a Központi Parkban az Ünnep fájánál gyüle-
kezett a nagyszámú közönség. Az iskola diákjainak égõ
mécsessel felvonulása, majd Zsadányi Lászlóné polgár-
mester ünnepi visszaemlékezését követõen színvonalas
irodalmi mûsort láthattunk.

Újlengyelben a hagyományos ünnepi szentmise vezette
be az emlékezést.
Fiatalok fáklyás sorfala között érkezett az ünnepség
helyszínét adó Községházához Cserna Ferenc Polgár-
mester, Tábori Nándor plébános, Svébis Mátyásné jegy-
zõ, majd az általános iskola diákserege. Az érzéssel elõ-
adott, igényesen megszerkesztett irodalmi mûsor nagy
tetszést aratott a nagyszámú közönség körében.

-VK-

Zsadányi Lászlóné és Szabadosné Malata Mária megnyitója Hernádon

Érkeznek a vezetõk ÚjlengyelbenAz irodalmi mûsor elõadói

Az újlengyeli elõadás szereplõi Zászló bevonulása

Mécsessel a kézben …
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...és Újlengyelben
2006. október 7-én került megrendezésre a szüreti bál és felvonulás.
Szerencsére az idõjárás is kedvezõ volt. A felvonulók fél 2 körül gyü-
lekeztek az iskola elõtt. A hagyományokhoz híven az idén is a 8. osz-
tályosok palotás táncával kezdõdött a felvonulás. A menet, a király
Hidvégi Richárd, és a királynõ Fehér Renáta vezetésével indult el, utá-
nuk a királyi udvar, majd a magyar lányok és csõsz legények zárták a
sort. A szervezõk nagy örömére sokan kísérték figyelemmel a felvo-
nulást. Este bállal zárult a rendezvény, ahol a jó hangulatról a Taxi
Band gondoskodott. Ezt ezúton szeretnénk nekik megköszönni.

Nádor Adrienn

Szüreti mulatság Hernádon...
Az izgalmakkal teli készülõdés már pénteken kezdõdött. Megkaptuk a
díszes magyar népviseleti ruhákat. Néhány ruhapróba után végre elér-
kezett a várva várt nap: szeptember 16-a, szombat, fél tizenkettõ. A
Szluka étteremnél gyülekeztünk, ahol finomat ebédeltünk, majd kez-
detét vette a szüreti felvonulás, melyet egy nagyszerû zenekar, az Uni-
kum kísért. Köszönjük, hogy idén is számos helyen megvendégeltek
bennünket, viszonzásul megtáncoltattuk és rizzsel szórtuk meg a házi-
gazdákat. Sokan integettek nekünk a nézelõdõk közül. A zenekar húz-
ta a vidám talpalávalót, a hangulat felejthetetlen volt. Mire visszaér-
keztünk az étterem mögötti területre, igen elfáradtunk. Nagyon jól
éreztük magunkat! Mindenkinek köszönjük a vendéglátást, a zenekar-
nak és a szervezõknek, Svébis Józsefnek és Kongrácz Istvánnak, hogy
nem hagyják kiveszni a szüreti hagyományokat! Reméljük, jövõre is
találkozunk!

Emõdi Enikõ (4.b)

A tanárnéni is beöltözött (Birinszki Annamária)

A hagyományos díszpalotás Újlengyelben

Megéheztek a „cigányasszonyok”

Vidám forgatag

Revák József póni-fogatával
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Parkátadás Hernádon
2006. szeptember 29-e Hernád község
életében egy újabb örömteli eseményre
adott alkalmat: az útépítések, községhá-
za és mûvelõdési ház felújítása után vég-
re átvehettük ünnepi mûsor keretében a
megszépült parkot is.
A parkkal kapcsolatos bõvítési elképzelé-
sek, melyek megvalósítását az említett kel-
lemes õszi estén ünnepelhettük, igen régiek,
közel három évvel ezelõtt már a tervezõasz-
talon szerepelt a központi helyszín felújítá-
sa. A kezdeti álom végül egy AVOP-
pályázat segítségével vált valóra. (A külön-
leges mozaikszó egy rövidítést takar: Ag-
rár- és Vidékfejlesztési Operatív Program,
melynek elsõdleges célja a falufejlesztés és
-megújítás, a vidék szellemi és tárgyi örök-
ségének megõrzése volt.)

A község új parkját Zsadányi Lászlóné
polgármester adta át, melyre sok helybe-
li jött el. Valamennyien igazolták jelenlét-
ükkel azt, hogy érdeklik õket a községben
történõ fejlesztések. Az ünnepséget, me-
lyen a térzenét a Garázs Band biztosította,
az ötödikesek mûsora nyitotta meg. Ezt
követte a Hernádi Nyugdíjas Egyesület
Búzavirág Énekegyüttesének tánca. A
Cziffra György Mûvészeti Iskola növen-
dékei is felléptek a közönség elõtt.
A szeptember 29-én történõ átadással csak
a parkkal kapcsolatos bõvítések zárultak le.
Jelenleg is folyamatban van az árkok térkõ-
vel való burkolása, valamint üzletház és la-
kások építése. Reméljük, hamarosan ezek
átadását is ünnepelhetjük.
Azt, hogy ez a központi park mennyire ját-
szik valóban központi szerepet Hernád kö-
zösségformálásában, az is bizonyít, hogy
akár kora délután, akár estefelé járjon is erre
valaki, mindig láthat itt játszadozó gyereke-
ket, erre sétáló fiatalokat, felnõtteket vagy a
szökõkutat nézegetõ járókelõket. Ám egy a
fontos: a legjobb hangulatban sem feled-
kezhetünk meg arról, hogy ez a park mind-
annyiunké, tehát kötelesek vagyunk vigyáz-
ni rá és megõrizni azt olyan állapotban,
amilyenben szeptember 29-én megkaptuk!

Birinszki Annamária

Anyatej ünnepe
Az anyatej az újszülött és a csecsemõ leg-
egészségesebb tápláléka. A természet
ajándéka a jövõ egészsége érdekében. Az
újszülött emésztõrendszerét a legkevésbé
megterhelõ, a táplálékot a legkedvezõbb
összetételben tartalmazó étel az anyatej.
A fertõzések elleni legjobb védekezés, hi-
szen az anya szervezetében jelenlevõ kór-
okozók ellen specifikus védelmet nyújt.
Az anyamellbõl való táplálás a legegy-
szerûbb, mert a sterilitás a személyi higié-
né betartásával megvalósul. Mindig „kéz-
nél lévõ", ideális hõmérsékletû táplálékot
biztosít a külvilág nehézségeivel ismer-
kedõ újszülöttnek, csecsemõnek. Az
édesanya ölelõ karjai között megnyug-
vásra lel a gyermeke. Kutatások bizonyít-
ják, hogy segíti a beszédfejlõdést, és az is-
kolás kori teljesítményekre is pozitívan
hat a csecsemõkori anyamellbõl való táp-
lálás. Az anya profitja a békés egymásra
hangolódáson, a gyermeknek nyújtott
egészségen kívül a melles petefészekrák
kialakulását csökkentõ ágensek mennyi-
ségének növekedése. Az anyatej élet, erõ,

egészség különösen, ha ezt a csecsemõ
egyenesen az anyamellbõl kapja.
Ünnepséget tartottunk Hernádon a Szop-
tatás világhetén, köszöntve az így tápláló,
táplálni tudó anyákat és egészségesen fej-
lõdõ gyermekeiket. Programunkat az ün-
nephez méltó szép környezetben, a felújí-
tott Mûvelõdési Házban rendeztük meg.
Dr Kovács Ákos gyermekorvos,
Maczkóné Zsitva Ágnes szülésznõ, Varga
Lászlóné és Helik Gabriella védõnõk
szakmai irányításával beszélgettünk az
anyatejrõl, mint egészségrõl, a szoptatás
körül kialakult tévhitekrõl, a szoptatás
alatt ajánlott táplálkozásról és az ezen a
téren elengedhetetlenül fontos önbiza-
lomról, kialakulásának segítésérõl. A
résztvevõket gyógynövénybõl készült te-
ával és friss gyümölccsel kínáltuk. Prog-
ramunkat az Önkormányzat, a Mûvelõ-
dési Ház és Ciliné Halápi Ildikó támogat-
ták. Köszönjük nekik is és a megjelentek-
nek, hogy ismételten megrendezhettük
ezt a kellemes hangulatú programot.

Helik Gabriella védõnõ

A FEED-FULL ZRT.
igazgatósága az alábbi

közlemény közzétételére
kérte szerkesztõségünket:

„A Feed-Full Zrt. Igazgatósága
felülvizsgálta korábbi határoza-
tait, döntéseit és ez alapján el-
nézést kért Opóczki Ferenctõl

az õt ért sérelmek miatt”

Feed-Full Zrt. Igazgatósága.

Guiness-rekord
Szeptember 22-én pénteken a hernádi ötö-
dikesek és hatodikosok fogmosási rekord-
kísérletre készültek. A busz 7:30-kor indult
el az iskolától a Margit-szigetre. Nagy izga-
lommal vártuk ezt a napot, hogy vajon be-
kerülünk-e a Rekordok könyvébe. Megér-
kezésünk után csodálkozva láttuk, milyen
sok gyerek gyûlt össze, mint utólag kide-
rült, közel tizenhétezren. Mindannyian kap-
tunk egy reklámpólót és egy fogkefét aján-
dékba. Természetesen kaptunk fogkefét és
poharat is. Ezután megkezdõdhetett az
össznépi fogmosás. A jó hangulatról egy
együttes is gondoskodott, valamint a mû-
sorvezetõ, aki nem volt más, mint Dévényi
Tibi bácsi. Õ közölte velünk, hogy sikerült
rekordot döntenünk. Az atlétikai központ
harsogott a gyerekek ujjongásától és üdvri-
valgásától. Ez a nap jó volt arra, hogy fel-
hívjuk az emberek figyelmét a fogmosás
fontosságára, és arra, hogy a jó cél érdeké-
ben sok ember mozgósítható.

Pfeffer Erika és Vizsai Andrea (5.a)
Hernád

Értesítés
Értesítem a gazdálkodókat, hogy a

falugazdász fogadóórája
Kedd: 8.30 12.00-ig

Hernád Polgármesteri Hivatal
Újlengyel: Kedd: 13-16-ig

Mûvelõdési Házban.
Nagy Gábor falugazdász,

tel: 06 306 25 08 75
További információ:

Dabas, Területi központ,
tel: 06 29 360 047

A polgármester-asszony avatóbeszéde
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„Földünkért világnap” 2006. október 21.
Ha kis dolgot is, de tegyél mindennap valamit a Földért!

Az ünnep története
„Földünk helyzetével állam- és kormányfõk, miniszterek fog-
lalkoznak különféle világtalálkozókon, állami és civil szerve-
zetek ezrei dolgoznak világszerte e témakörön. A Földünkért
világnap is nemzetközi esemény eredményeként született
meg, Magyarországon 1992 óta ünnepeljük.

1991. október 21-
én az IUCN, Ter-
mészetvédelmi Vi-
lágszövetség az
UNEP ENSZ Kör-
nyezetvédelmi
programja és a
WWF Nemzetközi
természetvédõ
szervezet közös
összefogásával
született meg a Föl-
dünkért (angolul:

Caring for the Earth) címû új élõvilág megõrzési stratégia. A
dokumentum a riói Föld Csúcs elõkészítésének is tekinthetõ, hi-
szen világkonferencia megrendezését tartja szükségesnek. Ja-
vaslatot tesz több világegyezmény elfogadására is, ezek közül
Rio de Janeiróban megszületett az Egyezmény a biológiai sok-
féleségrõl és az ENSZ keretegyezménye az éghajlatváltozásról,
majd késõbb elfogadták az elsivatagosodás elleni egyezményt
is. Ezeken kívül is fogalmazott meg ajánlásokat késõbb elkészí-
tendõ egyezményekre a kiadvány, pl. az erdõgazdálkodásról és

a tengerek védelmérõl. A kiadvány részletes helyzetfelmérésen
és elõrejelzéseken alapul, összehangolt nemzetközi akciók vég-
rehajtását javasolja,
több új fogalmat is
bevezet, mint pl.:
fenntartható hasz-
nosítás vagy fenn-
tartható használat.
Ezek azóta nemzet-
közi jogi fogalom-
má váltak. A Föl-
dünkért c. kiadvány
így fogalmaz: a
fenntartható hasz-
nosítás az ökoszisztémák és általában a biológiai erõforrások
olyan mértékû igénybevétele, terhelése, felhasználása, amely
nem haladja meg azok megújuló képességét. A fenntartható
hasznosítás nem szûkíthetõ le csak a biológiai erõforrásokra, ki-
terjesztése indokolt az összes természeti erõforrásra is."
(Részlet a kvvm. Honlapjáról) Környezetvédelmi és Vízügyi
Minisztérium
A Hernádi Környezetvédõ és Faluszépítõ Egyesület 2006. októ-
ber 20-án ünnepli meg a Földünkért Világnapot. Ezt az Egyesü-
let az iskola udvarának szépítésével tölti. 50 oszloptujával gaz-
dagítjuk a nemrégen bõvített iskolának az udvarát.
Mi ezzel ünnepeljük a Földünkért Világnapját. Kérünk min-
denkit, hogy tegyen valamit ezen a napon a földünkért.

Nagy Lászlóné

Veszélyes hulladék
gyûjtés Hernádon

Szeptember 23-án a Hernádi Környezetvédõ és Faluszépítõ
Egyesület szervezésében ismét megszabadulhattak a herná-
diak a lakásunkban felhalmozódott, más legális úton el nem
távolítható veszélyesnek minõsített hulladékaiktól.
Az elszállítást - majd bontást és megsemmisítést - végzõ
kecskeméti Kft. jókora teherautója csaknem teljesen megtelt
a Búcsú térre összehordott akkumulátorok, autógumik, hûtõ-
gépek, porszívók, televízió és számítógép-monitorok, fáradt
olaj „haszonholmi” tömegével. Ami feltûnt, hogy az autósze-
reléssel foglalkozók, ahol vélhetõen jócskán keletkezik ve-
szélyes hulladék, nem éltek az ezektõl ingyenes megszabadu-
lás lehetõségével. -VK-

Animációsfilm-rajzoló
OKJ-s tanfolyamot

indít a Pannónia Filmstúdió õsszel. Várják a mû-
faj iránt érdeklõdõket, akik a rajzfilmes szakmát
szeretnék megtanulni (államilag elismert bizo-
nyítvány). Telefonos egyeztetés után betekinthet-
nek a most folyó képzésbe.

Megszerzett tudásuk nemcsak rajzfilmkészítés-
nél, hanem számítógépes munkáknál is (játékok,
web-site szerkesztés, grafikai tervezés) haszno-
síthatják.

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

Faültetés a hernádi iskola udvarán

Szépen mutat az életfa-sor

Egy rakomány gumiköpeny Megtelt a teherautó
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A Kossuth Zsuzsanna Szakképzõ Iskola és Kollégium

a 2006/2007-es tanévben a következõ szakokon indít képzést

Szakiskolai képzés:
élelmiszer- és vegyi áru kereskedõ,
fodrász, kõmûves,
karosszérialakatos, szerkezetlakatos,
9-10. évfolyamon általános,
11-13. évfolyamon szakképzés
Gimnáziumi felnõttképzés*:
Nappali tagozat 3 év
Esti tagozat 4 év

Szakközépiskolai szakmacsoportos képzés:
kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció,
angol nyelvi elõkészítõ évfolyam 1+4 év
valamint közlekedés (logisztika) 4 év
angol és német nyelvoktatás

Felsõfokú szakképzés: /érettségihez kötött/
nemzetközi szállítmányozási és logisztikai ügyintézõ 2 év

*A képzési idõ az elõzõ tanulmányok beszámításával rövidülhet.

Szakmai elõkészítõ:

Egy éves képzés a 16. életévet betöltött és 8. osztályt nem végzett fiatalok részére.
Az elõkészítõ évfolyam sikeres elvégzését követõen a tanulók tanulmányaikat folytathatják a kõmûves,

kereskedõ vagy nõi ruha-készítõ szakképzés 11. évfolyamán.

Bábelõadás Hernádon
A budapesti FABULA BÁBSZÍNHÁZ nagysikerû elõadást
tartott „Egy kiskutya története” címmel a hernádi általános is-
kola tornacsarnokában. A nagy létszámban jelenlevõ óvodá-
sok és kisiskolások végig kacagták és tapsolták az elõadást.

Gitárzene a templomban
A templom újraépítésének alkalmából egyházi szervezésben
mûsoros estre került sor a hernádi római katolikus templom-
ban.
A Siellye Jenõ és Borka Zsolt gitármûvészek közremûködé-
sével lezajlott rendezvény nagy sikert aratott.
Képünkön a mûvészpáros

A kiskutya és „mozgatója”

A lelkes publikum
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Labdarúgás
Mi újság Hernádon?

A tavaszi jó szereplés után kicsit „döccenösre" sikerült az
idénykezdés a hernádi csapatnak. Hogy mi történt, arról
Tutkovics Attila szakosztály-igazgató tájékoztat.
- Ezt a bajnokságot egy teljesen átalakult csapattal voltunk kényte-
lenek kezdeni. A kényszerûséget az magyarázza, hogy az eltávo-
zott 9 játékos helyett 12 új igazolás vált szükségessé. Nem kellett
volna tán ennyi, ha az idõközben megalakult Hernád II. nem „szip-
pant el" legalább 6 játékost utánpótlásunkból.
Az új játékosok: Fülöp Lajos, Bodó Gábor, Hegedõs Sán-
dor, Bodzsár István a Pénzügyõrbõl, Gordas Péter Rimócról,
Józsa Zsolt, Ordasi Gábor, Ordasi Zsolt Dabasról, Monori
Zsolt Újlengyelbõl, Görög Zsolt Makóról, Frank Attila Sze-
gedrõl, Demeter Róbert Táborfalváról érkezett.
A felnõtt csapat edzõje Tóth Pál, segítõje Iszák Gábor.
Az ifistákat Mõnich Zoltán, a serdülõket Malis János irányítja.
A teljesen új csapat rajtja, sajnos nagyon gyengén sikerült.
Különösen fájó az Újhartyán és Tárnok elleni hazai vereség,
de nem lehetünk büszkék a tabella vége felé tanyázó
Alsónémedi elleni „zakóra" sem. Sújtja még a csapatot né-
hány játékosunk fegyelmezetlensége, akik eltiltásuk miatt
az új együttest is tartalékossá „kényszerítik".
Vezetõségünk az elsõ hat hely valamelyikének elérést tûzte ki
célul.
Reménykedjünk. A csapat jelenlegi szereplése alapján a
hatodik hely alighanem maximális célként prognosztizál-
ható.

-V-

Fallabda
Egy kevésbé ismert, de egyre népszerûbb labdajáték a fallab-
da (squash) is meghonosodott Hernádon. A hernádi csapat
SZERVÁL néven szerepel a bajnokságban. Most a csapat
õszi eredményét és tavaszi játéknapját közöljük. Az érdeklõ-
dõknek rendelkezésre áll Kosztolányi Dániel, Hernád Csa-
tornaköz . Telefon: 06-30-98-65-728

Férfi Országos Csapatbajnokság IV: osztály „I”-csoport
Õszi játéknap: 2006. október 7., szombat
Házigazda: Szervál
Helyszín: Hernád Csatorna köz
Tavaszi játéknap: 2007. február 24., szombat
Házigazda: T-vonal FSE
Helyszín: Fáraó Squash Centrum Százhalombatta Erõmû út 14.
10.00 T-vonal FSE II. 1-3 Topgrund IV.

Szervál (Hernád) 2-2 Platán SE II.
(gyõztes: Szervál)

12.30 T-vonal FSE II 1-3 Szervál (Hernád)
Topgrund IV. 3-1 Platán SE II.

15.00 T-vonal FSE II 3-1 Platán SE II.
Topgrund IV 2-2 Szervál(Hernád)

(gyõztes: Topgrund IV.)

Poz. Csapat M GY V Meccs Pont
1 Topgrund 3 3 0 8-4 6
2 Szervál (Hernád) 3 2 1 7-5 5
3 T-vonal 3 1 2 5-7 4
4 Platán 3 0 3 4-8 3

Világbajnoki bronz
Hernád Robin Hood követõje Tóth József ismét dobogóra állt
világversenyen.
A soproni világbajnokságon harmadik helyezést ért el vadász reflexíjjal és
így bronzérmes lett.

Gratulálunk!

Az fallabda pálya és üzemeltetõje Kosztolányi DánielAz új hernádi csapat


