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Tizenöt esztendõ
Ha emberrõl van szó, még csak serdülõkor, de ha új-
ságról- fõként a mai idõkben, amikoris minden sajtó-
termék sõt, minden média-orgánum felett lóg a
Damoklész kardja, fenyegeti a megszûnés réme- bi-
zony meglett férfikornak számít. Ilyen évforduló al-
kalmából illik számvetést tenni: vajon megfeleltünk-
e a célkitûzésnek, amit tizenöt éve az akkor még
4FALU legelsõ számában megfogalmaztunk az újság
szerepérõl:

„… Szándékunk szerint egyszerre lenne információs
központ, közéleti fórum, közigazgatási tájékoztató-
nak helyet adó híradó és az életünket késérõ minden-
napi események hû tükre.”

A kérdésre a válasz: valószínûleg igen. Legalábbis ez
érezhetõ ki a lap lakosság körében kivívott népszerû-
ségébõl, az irántunk megnyilvánuló bizalomból.
Hogy újságunk ilyen megbecsülést szerzett elsõsor-
ban korábbi szerkesztõinek dr Gelleri Miklósnak,
Varga Lászlónak köszönhetõ.

A mi dolgunk, hogy ezt a szellemiséget megõrizve a
nehéz, nehezedõ körülmények között is végrehajtsuk
vállalt feladatunkat: Hernád, Újhartyán, Újlengyel
lakosságának helyi információs igényei mind maga-
sabb szintû kiszolgálását. Évekig s majdan a staféta-
bot átadásával talán évtizedekig...

Szerkesztõség

Választunk? Válasszunk!
2006. április 9-én és 23-án országgyûlési képviselõket vá-
laszt az ország. Egyúttal eldönti, melyik párt, pártok kor-
mányozzanak az elkövetkezõ négy esztendõben. A rend-
szerváltozás óta valóban választhatunk, hiszen más és más
programot hirdetõ pártok, egymástól eltérõ, olykor szem-
benálló politikát folytató politikusok küzdenek voksain-
kért. Az a gondolatom támadt, hogy utánanézzek: közsé-
geink lakosai milyen mértékben élnek állampolgári joguk-
kal, mennyien érzik fontosnak, hogy legalább négyévente
szavazatukkal kifejezzék véleményüket az eltelt ciklusban
végzett kormányzati tevékenységrõl. Természetesen csak
az országgyûlési választásokat értékelem ugyanis köztu-
dott: az ország népességéhez hasonlóan a mi polgáraink
sem szeretnek „népszavazni”.
Az elõzõ három választás 1994-1998-2002 évit elemeztem.
Az eredmény eltérõ, különösen Hernád lóg ki a sorból.
Legkevésbé a hernádiak szeretnek szavazni! 1994-ben a
szavazásra jogosultak 50,7%-a, 1998-ban 39%-a (!), míg
2002-ben 52,3%-a kereste fel a szavazóhelyiségeket.
Újhartyán volt a legaktívabb. 1994-ben a jogosultak
64,6%-a, 1998-ban 53,9%-a, 2002-ben 68,4%-a élt szava-
zati jogával.
Újlengyelben csak kismértékben maradtak el ezektõl a
számoktól. 1994-ben 62,3%, 1998-ban 52,8%, legutóbb
67,4% adta le voksát.
A választás kimenetelét elemzõk szerint a magas részvéte-
li arány a nagyobb pártoknak, az alacsonyabb részvétel a
kisebb pártoknak kedvez.
Ezúttal tegyük meg mi is minél többen észrevételünket.
Menjünk el és válasszunk!

Valentin
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Her-Csi-hírek
Aki járt már a kft.-ben, vagy akár csak kívülrõl szemlélte azt,
láthatta, hogy a Her-Csi-Hús Kft. jelentõs fejlesztéseken ment
keresztül. A korszerûsítés azonban nem állt meg a külsõségek-
nél: a vállalat ugyanis fontosnak tartja, hogy dolgozóiknak
helyben is lehetõségük legyen egészségügyi szûrõvizsgálatra.
A dolgozók idén is többféle vizsgálatra jelentkezhetnek. Néhány
héttel ezelõtt, 2006. február 22-én végeztek arteriográfiás szû-
rést. Ennek segítségével információt lehet szerezni az érfalak ál-
lapotáról, azok rugalmasságáról. Egy néhány perces vizsgálattal
felismerhetõ a korai érelmeszesedés, így megelõzhetõ a szív- és
érrendszeri betegségek kialakulása. Az efféle szûrés mindenki-
nek ajánlott, de azoknak különösen, akik stresszes körülmények
között élnek vagy dolgoznak, túlsúlyosak, dohányoznak, magas
a koleszterin- vagy vérzsírszintjük, esetleg a vérnyomásuk.
Az üzemorvosi asszisztenstõl, Csepreginé Nagy Katalintól megtud-
tam továbbá, hogy a dolgozók részt vehetnek még egy ún. ODM-
szûrésben is, melyet immár harmadik éve végeznek majd el. A vizs-
gálat a csontritkulás tüneteit hivatott kimutatni. A tíz-tizenöt perces, de
igen alapos szûrést az ide kiérkezõ, a dabasi Szakorvosi Rendelõinté-
zetben dolgozó asszisztens végzi. A legutóbbi, tavalyi vizsgálaton
százan-százötvenen vettek részt. Az eredmények megdöbbentõek
voltak: a vizsgálat nem az idõsebbeknél, hanem a fiatalabbaknál lett
rosszabb. Persze a dolgozók egészségi állapotát az efféle vizsgálatok
mellett rendszeresen nézik dr. Bajmóczy János felügyeletével. Az
üzemorvos kéthetente vizsgálja õket. A fizikai munkát végzõk számá-
ra évente kötelezõ szûrést szerveznek.
A kft.-nél nem feledkeznek meg közben arról sem, hogy néhá-
nyan húsz-harminc éve is náluk dolgoznak. 1976 márciusától
van itt munkaviszonya Vásáreczki Sándornénak.. Könnyed be-
szélgetésünk során kiemelte többek között azt is, hogy harmoni-
kus a kollégáival való kapcsolata, szívesen beszélgetnek a nap
bármely szakában. Persze nem feledkeznek meg egymás név-
napjáról sem. Megbecsüli munkahelyét. Reméli, nyugdíjba is in-
nen mehet majd.
Szintén elégedetten vélekedett a Her-Csi-Hús Kft.-rõl a
Pusztavacson élõ Mészáros Józsefné.. 1981 körül ajánlotta neki
egy hernádi család a céget, amit ma is ugyanúgy szeret, mint ré-
gen. Örül a munkahelye sikereinek. Szívesen emlékszik vissza
az elsõ napokra. Mint mondta, már akkor is barátságos, segítõ-
kész munkahelyi légkör vette körül, így sosem gondolt arra,
hogy váltson. Ezért jár be - töretlen lelkesedéssel - huszonöt éve
is nap mint nap.
Íme, újabb két példa arra, hogy a jó egészség, a családias légkör,
valamint egy korszerûen felszerelt munkahely akár több évtize-
des odaadásra, kitartásra sarkallhatja dolgozóit. Remélem, ez
mások számára is követendõ lesz.

Birinszki Annamária

A nevelésrõl...
Milyen lett a bizonyítvány? Hányas lett a dolgozat? Megbukik-e
a gyerek? Megkapja-e a jobb jegyet? Valamennyien gyakran
halljuk ezeket a kérdéseket gyermek és felnõtt szájából egyaránt.
De, hogy milyen neveltségi szinte jutott, tisztelettudó-e, milyen
személyiségjegyei vannak, milyen a társaihoz való viszonya,
mennyire hasznos tagja a közösségnek, ez már lényegesen
kevesebbszer hangzik el, persze tisztelet a kivételnek. Pedig ha
belegondolunk, s mi ezt pedagógusok világosan látjuk, ezek
legalább annyira fontosak (sõt!) mint a jegyek. Az oktatás azon-
ban viszonylag könnyen mérhetõ, ezzel szemben a nevelés nem,
vagy nem olyan egyértelmûen, ezért hát a figyelem az elõbbire
terelõdik.
Hogy kibõl milyen ember lesz, milyen felnõtté válik, abban igen
nagy szerepe van a pedagógusnak. Ezért döntött úgy az
Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola vezetõje, hogy a
téma két szakavatottját egy-egy délutáni nevelési értékelésre
hívja meg, s nevelési értekezlet gyanánt Hoffmann Rózsa és
Szekszárdi Júlia, fõiskolai tanárok irányításával sok fontos kér-
dés került szóba. Többek között a pedagógus erkölcs, etika, a pe-
dagógus személyisége, aki valahol vezetõ szerepet tölt be a rábí-
zott gyermeksereg élén, s gyakran saját lelkiismeretére van bízva
döntések sorozata, persze szakmai tudásával egyetemben. A pe-
dagógus, ha kell a nap 24 órájában már saját egyéniségével is ne-
vel, akire nem csak a gyerek, de szülei, a társadalom, saját kör-
nyezete is odafigyel, azaz, mindig úgymond topon kell lennie.
Teszi mindezt abban a világban, amikor megbecsültsége már ko-
ránt sem a régi - gondoljunk csak a régi falusi világban dolgozott
kántortanítókra, tanítókra, akik a pap és az orvos mellett a falu el-
sõ emberei voltak.
A szakma neves szakemberei is elmondták, hogy egyre több a
valamilyen szempontból sérült gyerek, s igen nagy szerepe van a
tanulás terén is az alulmotiváltságnak. A gyerek olyan korba szü-
letik (számítógép, mobiltelefon, a média világa), amelynek hatá-
sára szinte eltûnik az igazi játékos gyermekkor, a gyerekek ha-
mar kis felnõttekké válnak, akik a fenti dolgokról többet tudnak,
mint tulajdon szüleik, nevelõik, így hát gyakran nem fogadják el
azokat, s a környezõ világ is gyakran más értékrendet diktál.
Egyetlen felnõtt sem tudja azt a rengeteg ingert nyújtani nekik,
mint a számítógép, amelyen, ha megunom az egyik képet,
továbbklikkelek. Ezzel szemben az iskolában 45 percig kell(ene)
figyelni.
S hol van már a tanulás hajdani pesztizse, amikor még a nagyszü-
lõknek is vittük megmutatni a bizonyítványt? Hol van már a 60-
70-es évek stabil normarendszere, a biztos jövõkép? Helyette
egy gyorsan változó világ van, néha agyat megrendítõ dolgokkal,
egy bizonytalan jövõ, nem megszilárdult normarendszerrel.
De valahol a gyerek, az ifjú mégis nehezen válik le a szülõtõl. A
régi korban 16-20 év között új családot alapítottak, felelõsség-
gel tartoztak a korán megszületett gyermekért, míg ma 15 és 30
év között szinte ugyanazt az életet éli a fiatal, s fél a saját lábra
állástól.
Hihetetlen nagy tehát a felelõsségünk. Stabilizálnunk kell meg-
felelõ önismerettel a gyerek személyiségét. Megtanítani a kap-
csolatok építésére, kezelésére, a konfliktuskezelésre. Úgy alakí-
tani személyiségjegyeit, hogy megtalálja helyét a világban, meg-
találja azt az utat, lehetõséget, amivel boldogulni tud, hogy képes
megvetni lábát a világban. Ez lenne a feladatunk, s ez nem kevés.

Rutt.. Kati

Csepreginé Nagy Katalin a rendelõben
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Mûvészetoktatás Újlengyelben
Az újlengyeli Általános Iskola 2005. szeptember 1-je óta mû-
ködik együtt a Fedics Mihály Alapfokú Mûvészetoktatási In-
tézménnyel. Iskolánk lehetõséget, tantermet biztosít az okta-
táshoz, illetve segít a szervezõi munkában. E tanévünkben két
képzõmûvészeti csoporttal (21 fõvel) kezdtük el a közös
munkát. Szeretnénk kiszélesíteni képzésünket a szín-bábjá-
tékkal és a táncmûvészettel. Részletesebb tájékozódásra
2006. április 10-én 17 órától - szülõi értekezlet keretén be-
lül - lesz lehetõség az általános iskola aulájában.
Az alábbiakban, elõzetesen az alapfokú mûvészetoktatási in-
tézményrõl olvashatnak tájékoztatót:
Az intézmény székhelye a festõi szépségû Bátorligeten talál-
ható. A tájvédelmi körzet - mûvészeti iskolához méltó - cso-
dálatos környezetet jelent számunkra. Névválasztását is ez a
körülmény indokolta: a helyi születésû népi mesemondóról,
Fedics Mihályról neveztük el.
A kezdeti nehézségek után igen fontos esemény volt a bátorli-
geti új iskolaépület birtokba vétele. A Fedics-házban, aho-
gyan mi emlegetjük, helyet kapott egy zeneterem is, ahol nö-
vendékeink életkori sajátosságaira, a tanulók érdeklõdésére,
tehetségére építve alakíthatjuk készségeiket, gyarapíthatjuk
ismereteiket.
A táncmûvészeti tanszakok (néptánc, társastánc, modern-
kortástánc, balett) európai színvonalúan felszerelt, csodálatos
tánctermet tudhatnak magukénak. Helyet kaptak az emeleti
tárolókban a táncruhák, díszletek, kellékek.
A Képzõ- és iparmûvészeti ág mûhelytermet kapott, ahol
megtalálható a gépi korongozó, égetõkemence, szárítóhelyi-
ségek, tároló helyek. A Színmûvészeti-bábmûvészeti ág ter-
mei lehetõséget biztosítanak a színvonalas oktatáshoz.

Mindezek mellett természetesen helye van a kiszolgáló léte-
sítményeknek, irodáknak, „vizes” helyiségeknek is.
Az intézmény vezetése és a fenntartó arra törekszik, hogy a
tárgyi feltételek folyamatos fejlesztésével, valamint a képzési
kínálattal a partneri elvárásoknak egyre jobban megfeleljen.
Ez indokolja azt, hogy kiépítettük a COMENIUS I. minõség-
fejlesztési rendszert.
Az iskola életét szabályozó dokumentumok átdolgozásánál
(Pedagógiai program, Minõségirányítási program) már épít-
hettünk a partnerközpontú mûködés tapasztalataira.
Az eredményes oktató-nevelõ munka alapvetõ feltételének
tartjuk az elhivatott pedagógusok munkáját, kiemelkedõ je-
lentõséget tulajdonítva a teljes értékû személyiség kibontako-
zásának. Hisszük, hogy a személyes példa, az õszinteség, a
demokratizmus mélyreható és hosszú távú változásokat ered-
ményez.
Tanulóink számára nyáron szakmai táborokat szervezünk és
bonyolítunk le, ahol igen fontos szempont a szakmai progra-
mokon kívül a közösséggé kapcsolódás, egymás tudásának fi-
gyelemmel kisérése, valamint elismerése.
Intézményünk több külföldi mûvészeti iskolával veszi fel a
kapcsolatot, a velük való rendszeres találkozókon tanulóink
részvételét színvonalas produkciókkal biztosítjuk.
A bemutatkozó anyag után a szülõi értekezlet fontosságát
még egyszer szeretném hangsúlyozni, hiszen az értekezlettel
az a célunk, hogy a következõ tanévünkben e két mûvészeti
ágban is elkezdjük az oktatást, és ennek az elõkészítését már a
jelenlegi tanévünkben el kell kezdenünk.

Petrányi József
igazgató

Az újhartyáni továbbtanulókról
Az idén is a budapesti gimnáziumok, szakközépiskolák a leg-
nyerõbbek. 20 fõ fog tervei szerint Budapesten továbbtanulni.
Noha a végleges válaszokra még kicsit várni kell, azért a fel-
vételik alapján sokan sejtik az eredményeket. A gimnáziu-
mok közül a Német Nemzetiségi tagozatos Gimnáziumban
folytatják a gyerekek tanulmányaikat. Persze van jelentkezõ
Dabasra és Ócsára is.
A szakközépiskolák esetében igen változatos a paletta. A gye-
rekek sokfelé mennek, sokfélét választottak, úgymint a Vál-
lalkozói Szakközépiskola, Közgazdasági Szakközépiskola,
Gazdasági Szakközépiskola. Közlekedésgépészeti Szakkö-
zépiskola, Környezetvédelmi Szakközépiskola, Mûvészeti,
Képzõmûvészeti Szakközépiskola, Idegenforgalmi Szakkö-
zépiskola, Kereskedelmi Szakközépiskola, Számítástechni-
kai és Informatikai Szakközépiskola.
A nagy létszámú osztály csak kisebb része választotta a szak-
munkás vagy szakiskolát, itt a legkedveltebb a kereskedelem
és a vendéglátás. Remélhetõleg mindenki megtalálja helyét a
következõ iskolatípusban is!

R. Katalin

Helyes beszéd
Már nem tudom pontosan, mikor találkoztunk elõször? Akkor
természetesen illett volna köszönnöm is. Üdvözlöm Önöket!
Jó reggelt kívánok! Jó napot kívánok! Jó estét kívánok! Eset-
leg adjon Isten! Mulasztásomat bocsássák meg kérem!
Most viszont az a hír járja, hogy hamarosan elválunk. Úgy il-
lik, hogy illedelmesen megköszönjem figyelmüket és elkö-
szönjek. Vigyázzanak magukra! Vigyázzanak a magyar
nyelvre! Vigyázzanak egymásra! Isten áldja Önöket! A vi-
szontlátásra!

Kaizler Ágnes
tanár

Köszönetnyilvánítás

Zsiros István családja köszönetet mond mindenkinek,
akik halottjukat elkísérték utolsó útjára, sírjára virágot
vittek.

A gyászoló család
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Ünnepeltünk március 15-én
Ebben az évben is az általános iskolások aktív részvételével
ünnepeltek községeink. Hernádon a községháza elõtti téren
hallgatta a szépszámú közönség a forradalomra és szabad-
ságharcra emlékezõ mûsort. Újhartyánban koszorúzás, fel-
vonulás, majd ünnepi mûsor következett.
Újlengyelben ünnepi szentmise, koszorúzás, ünnepi mûsor
volt a sorrend. Beszéljenek minderrõl a képek.

-V-

Újhartyánban az idén az ifjúság szervezte és adta a márci-
us 15-i mûsort. Az egyetemistákból, fõiskolásokból és kö-
zépiskolásokból álló kis csapat Gattyán Andor és Fajt Ju-
dit vezetésével rendkívül tartalmas mûsort adott. A törté-
net, amelyet megelevenítettek márc. 19-én Petõfi szülõhá-
zában játszódik, ahol a szülõk többedmagukkal „ünnep-
lik” fiuk, a forradalomban betöltött szerepét. A már-már
színelõadásként ható jelenet zenével, versekkel, megem-
lékezéssel tarkítva igencsak meghatotta a jelenlevõket, de
fõként a tantestület tagjait, akik munkájuk gyümölcsét lát-
ták ebben a sok tehetséges fiatalban, akik még nem is
olyan túl régen hagyták el az iskola falait.
Köszönjük valamennyiüknek. A kép a mûsor után a tel-
jes szereplõgárdával a jelenet színhelyeként szolgált
„szülõi ház” szobájában készült.

A fotó Majer György készítette
R.K.

Hernádon a mûsort adók …

… és a közönség

Újlengyelben az ünnepség megnyitása

Újhartyánban indul a felvonulás a Szép utcábanA polgármester és a jegyzõ koszorúz
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„… született a Pest megyei Újhartyánban”
„ Csontos Ferencné (sz. Rott Rózsa) 1902. március 30-án szü-
letett a Pest megyei Újhartyánban.”
Többek között ezt a mondatot is olvastam az Újszászi Híradó-
ban, a helyi önkormányzat havonta megjelenõ 2002. áprilisi
számában. Az újságcikket, fotót pedig egyetlen élõ rokona,
veje küldte el nekem, akitõl az információkat gyûjtöttem az
idõs hölgyrõl, miután a polgármesteri hivatalba megérkezett
halálhíre.
Valószínû sokaknak semmit nem mond a Rott név, de Manger
Henrik polgármester rögtön felfigyelt rá. Az idei év falinaptá-
rában és a megjelenés elõtt álló képeskönyvben ugyanis sze-
repel Rott Géza, a fent említett hölgy édesapja. Rott Géza
Újhartyánban volt kántortanító az 1920-as években, s Rózsa
itt is született a család ötödik gyermekeként.
A helyi népesség-nyilvántartó segítségével többszöri telefo-
nálgatások árán jutottunk el Horváth Lászlóhoz, Rott Rózsa
vejéhez, aki jelenleg Budapesten él. Tõle tudtam meg a követ-
kezõket.
Õ maga 1972-ben került a családba, de felesége, a hajdani kán-
tortanító lányunokája is meghalt 1985-ben.. Azóta csak õ, a võ
tartotta a kapcsolatot Rott Rózsával, aki korábban Újszászon
élt, majd a helyi szociális otthon lakója lett. Rózsa néninek még
hat testvére volt, s õ lett a legidõsebb a családból, tehát egyedül
élt meg ilyen matuzsálemi kort. Március 30-án lett volna 104
éves. A sors pedig megpróbálta õt. Tíz évesen elveszítette édes-
anyját, félárva maradt. Másfél év után a családhoz került mosto-
ha nem tûrte a sok gyereket. Rózsa néninek is mennie kellett
otthonról, cselédként szolgált. Igen korán özvegy lett, 1951-ben
elvesztette férjét, így lányát egyedül kellett nevelnie. Az életé-
nek elsõ tíz évét leszámítva hányatott sors jutott neki. Azonban
addig boldog gyermekkora volt.
„Édesapja kántortanító volt, édesanyja zárdában nevelkedett.
Mindkettõ nagy mûveltségû ember volt, így gyermekeik nevel-
tetésére is sokat adtak. Vallásos nevelést kaptak és mind iskolá-
zott emberek lettek. Rózsika néni 6 elemit és 4 polgárit végzett
egy kõbányai iskolában. A családban zongora és könyvtár segí-
tette a tanulás utáni vágyat. Most is szívesen emlékszik vissza a
gyermekkori karácsonyokra, amikor a játékokon túl mindig
kaptak könyveket is ajándékba. Nem csoda, hogy az olvasás
szeretete a mai napig kíséri a 100 éves asszonyt.”
Így emlékszik vissza édesanyjára: „Édesanyám mindig a varró-
gépnél ült, hisz annyi gyereknek sok ruha kellett. Én meg „sün-
dörögtem” körülötte és kérdezgettem õt. Leginkább a fõzés tu-
dománya érdekelt, pedig még igen kicsi voltam.” Nem csoda,
hogy a szakácsmesterség szeretetét már akkor magába szívta.”
Ez olvasható az újszászi lapban. Rózsa néninek, amellett,
hogy a helyi szanatóriumban fõszakácsnõ volt, magának kel-
lett otthon is mindent csinálnia. Hiszen lánya ugyanúgy tíz
éves lehetett, mikor félárva maradt, mint õ. Férje halála után õ
volt a férfi is a háznál, s nem utolsósorban eltemetett minden-
kit a családból, a rokonságból.
Az élet azonban nyilván megkeményítette, hogy ilyen kort él-
hetett meg. Most azonban már õ is pihen örökre férje mellett a
szolnoki temetõben.
Nyugodjék békében!

Ruttersmid Katalin

Anyakönyvi hírek (április)

Hernád
Házasságot kötött:
Kisbej János és Sziráky Erzsébet Mária
Születtek:
Kürti Gyula és Horváth Emese leánya Kitti Fanni
Szívós Mihály és Duhaj Andrea fia Áron
Bötz Gaál Péter és Virágh Teréz leánya Anikó
Kaczmarczyk Barnabás és Gregus Erika fia Barnabás
Zalabai Gábor és Bírós Ágnes leánya Réka
Szakács Attila és Klipper Valéria fia Dániel
Botházi Imre és Szundi Emese fia Gergõ
László Ferenc és Mõnich Ágnes leánya Lilien
Dr. Bernscherer György és Beles Hajnalka leánya Anna Barbara
Pócs Tibor és Gurkaj Teréz leánya Rebeka
Meghaltak:
Szeibert Sándorné (Koren Terézia, 1938), Presenszki Sándor (1945)
Máté István (1925), Racskó Tiborné (Kaldenecker Erzsébet, 1955)

Újhartyán
Házasságkötés nem volt.
Születtek:
Kaldenecker György és Jeszenszki Márta leánya Nóra
Keindl Szabolcs és Fajth Andrea fia Ákos
Szurcsik István és Farkas Csilla leánya Anna
Meghaltak:
Pergel Györgyné (Arláth Anna, 1919), Brabanti Antal (1934)

Újlengyel
Házasságkötés nem volt.
Született:
Vásáreczki József és Lukasik Tünde leánya Noémi
Meghaltak:
Kleineisel Jánosné (Svébis Mária, 1923), Sztachó Ignác (1926)
Zsíros István (1952)

Rott Rózsa a volt helyi
kántortanító lánya kb.
20 évvel ezelõtt. Utolsó
éveiben nemigen en-
gedte fotóztatni magát.

A betemetett sírban
férje mellett a szolnoki
temetõben
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Bemutatkozik az országgyûlési képviselõ-jelölt

A haza szolgálatából a szülõföld szolgálatába
Választókerületünkben a Magyar Szocialista Párt Dr. Mráz
Istvánt indítja a parlamenti választásokon.
Dr. Mráz István 57 éves nyugállományú vezérõrnagy, címzetes
fõiskolai tanár, a vezetéselmélet doktora. Dabas-Sáriban szüle-
tett, ott és Ócsán végezte iskoláit. A katonai hivatás gyakran
szólította ugyan távolabbi vidékek-
re, de mindig ide tért haza. 35 éve
nõs, egy gyermekük családjában két
unokája nevelkedik. A hivatásos pá-
lyát befejezve a választókörzete
szolgálatában kíván tevékenykedni.
A jelölt fõ célja bebizonyítani, hogy
a tudatos társadalmi szerepvállalás
és helytállás az idevalósiak érdekei-
ért nem a kor, hanem elhatározás
függvénye. Hiteles Sári lakosként
ismeri és érti a körzet problémáit.
Tudja, hogy a választóknak nem
csak általános, homályos elgondolá-
sokra, ígérgetésekre, hanem speciá-
lisan a körzetre vonatkozó, megva-
lósult fejlesztésekre van szükségük.
Programjának fõ célja, hogy a 2007-2013 közt lehívható, rekord
nagyságú Európai Uniós pénzek tervszerûen felhasználásra ke-
rüljenek. Ennek kapcsán a rendszerváltás óta eltelt idõ legizgal-
masabb elképzelésével, az Európa közepén, az ország közepén
címû, Dabas-Kistérség Európa Tervét megvalósító munkaprog-
ram felkarolásával kezdte meg körzeti bemutatkozását. Az Eu-
rópa Terv nem más, mint az Európai Uniós pénzeknek a befek-
tetésérõl szóló tervezete, helyi fejlesztési ötletek összessége,
amely a térség középtávú gyarapodását biztosítja. Hernádra,

Újlengyelre, Újhartyánra vonatkozóan a következõ, fõbb elkép-
zelések valósulhatnak meg:
Hernád: Régi községi szeméttelep környezeti helyreállítása;
Vállalkozások letelepítése az ipari célra kijelölt területen; Az
általános iskola 4 tantermes bõvítése; Biomassza erõmû; Sze-

lektív hulladékgyûjtés;
Újhartyán: Szennyvíztisztító-mû
kapacitásbõvítése; Egy közösségi
térként mûködõ multifunkcionális
központ felépítése az újhartyáni
községháza mellett;
Újlengyel: Pilis, Nyáregyháza, Új-
lengyel kerékpárút kiépítése;
Egészségügyi központ kialakítása;
Biomassza erõmû.
Szakemberek segítségével elõadá-
sok keretében mutatják be körze-
tünk konkrét jövõképét, az eddigi
elért eredményeket, felmutatható
értékeinket, illetve körvonalazzák
azoka a terveket, elképzeléseket
amelyek a jövõben valóra váltha-

tók, végül a pályázati lehetõségek is megfogalmazódnak. A
beszélgetések és a kulturált viták sikerét mi sem bizonyítja
jobban, mint a táborfalvi, örkényi, pusztavacsi, ócsai, inárcsi,
csévharaszti, pilisi, sári elõadásokat követõ civil aktivitás,
minek keretében sokan érdeklõdnek, és segítségüket ajánlják
fel a végrehajtás érdekében. Dr. Mráz István hiszi, hogy az
MSZP jelöltjeként a 100 lépés programjával már bizonyító
kormány és civil szféra erejével egy új korszak letéteményese
lehet körzetünkben.

Gazdatalálkozó

„Beszélgessünk Európa jövõjérõl”
címmel a Hernádi Környezetvédõ és Faluszépítõ Egyesület
2006. március 14-én a hernádi gazdáknak szervezett fórumát.

Hornyák Sándor vidékfejlesztési menedzser érdekes elõadást
tartott Európa jövõjérõl, alkotmányáról, miért jó nekünk,
hogy beléptünk, és mit várhatunk a jövõben.

Véleménye szerint elsõsorban azt kell megérteni, hogy nem
várhatjuk a „sült galambot”, nekünk is tenni kell azért, hogy
jobb legyen. Nem kell félni a változtatástól, a rég beidegzõ-
dött dolgokon újítani kell, mert csak akkor lehet eredményt
elérni.

Haladni kell a kor kihívásaival.
Olyan árút kell termelni, ami iránt van kereslet, és ha még a
csomagolásai is szép, biztosan nem marad a gazdák nyakán.
Felhívta a figyelmet a pályázati lehetõségekre is, amelyekkel
mindenképpen érdemes élni.
Köszönjük az érdeklõdõknek a részvételt, biztosan nem
bánták meg, hogy eljöttek, hiszen hasznos információk-
hoz jutottak.

Az érdeklõdõ gazdák egy része
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Mezõgazdaság, vidékfejlesztés
A Közös Agrárpolitika az Európai Gazdasági Közösség
1958-as megalakulását követõen elsõként közösségi ha-
táskörbe vont területek egyike. Kereteit igen részletes, a
tagállamok által kötelezõen betartandó szabályok hatá-
rozzák meg. Magyarország - a többi új csatlakozó or-
szággal együtt - vállalta, hogy ezeket a szabályokat a be-
lépéstõl átveszi és alkalmazza. A kötelezettségek alól
néhány pontosan definiált tartalmú és idõtávú kivételt
igényeltünk és kaptunk. Az Európai Unió ugyanakkor
elismerte az új csatlakozók jogát a közösségi vívmá-
nyok által biztosított valamennyi támogatásra, de egyes
támogatástípusok teljes körû bevezetését úgyszintén
csak átmeneti idõ alatt vállalta.

Milyen támogatásban részesülhetnek a gazdák me-
zõgazdasági földterületük után?
A magyar gazdák a területalapú támogatási rendszer ke-
retében uniós, és az azt kiegészítõ nemzeti támogatást
igényelhetnek a mezõgazdasági parcella (tábla) alapján.
A támogatás mértéke a terület hasznosításától függõen
változik, ennek oka, hogy a támogatás két forrásból, két
különbözõ célterületre lehet igényelni.

A két célterület támogatásait egységes területalapú tá-
mogatásnak (SAPS) és kiegészítõ nemzeti támogatás-
nak (ún. top-up) nevezzük.
Az Európai Unió által finanszírozott egységes terület-
alapú támogatást minden hasznosított mezõgazdasági
területre (parcellára) lehet igényelni.
Azok a termelõk, akik meghatározott kultúrákat ter-
mesztenek (így többek között szántóföldi növényeket,
dohányt, energetikai célból termesztett lágy és fás szárú
növényeket), további kiegészítõ nemzeti támogatást
igényelhetnek.

Minkét esetben azonban csak olyan terület jogosult tá-
mogatásra, amely 2003. június 30-án megfelelt a Helyes
Mezõgazdasági és Környezeti Állapotban tartás kritéri-
umainak.

Az Unió a csatlakozás évében, 2004-ben a közvetlen tá-
mogatási szint 25 százalékát fizette ki. A közösségi fi-
nanszírozás elõbb évi öt, 2008-tól évi tíz százalék pon-
tos növekedéssel 2013-ban éri el a száz százalékot. Ma-
gyarország a közvetlen támogatásokat saját költségve-
tésbõl kiegészítheti további harminc százalékponttal.
Így a támogatás mértéke a hetedik évben elérheti a száz
százalékot. Így a teljes támogatás (uniós támogatás a

nemzeti kiegészítés maximumával együtt) az alábbiak
szerint alakul: 2006:65%., 2007: 70%, 2008: 80%,
2009: 90%, 2010: 100%.

Vásárolhatnak-e külföldiek magyar termõföldet?
Ez Európai Unió beleegyezett abba, hogy Magyaror-
szág a csatlakozás után hét évig fenntarthassa a külföldi
állampolgárok (valamint belföldi és külföldi jogi sze-
mélyiségû vállalkozások) termõföldtulajdon szerzésére
vonatkozó törvényi tilalmakat.
Kivételt képeznek ez alól azok a hazánkban jogszerûen
letelepedett EU állampolgárok, akik egyéni vállalkozó-
ként legalább három éve mezõgazdasági tevékenységet
végeznek. Õk a magyar állampolgárokkal egyenlõ elbá-
násban részesülnek. A hétéves átmeneti idõszak harma-
dik évében általános felülvizsgálatot kell tartani, amely-
nek alapján lerövidülhet az átmeneti idõszak hossza, ha
az nem jár a magyar földpiac veszélyeztetésével. Ehhez
azonban Magyarország egyetértése szükséges.

Ugyanakkor, ha a hétéves idõszak végén a hazai föld-
árak továbbra sem érnének el olyan szintet, hogy a föld-
piac zavarok nélkül megnyitható legyen, akkor az átme-
neti idõszak újabb három évvel meghosszabbítható.

Az átmeneti védelem idõt ad arra, hogy a magyar mezõ-
gazdasági termelõk megerõsödjenek, hogy ne követ-
kezzenek be hirtelen változások, és olyan földpiac ala-
kuljon ki, ahol a föld ára fokozatosan megközelíti az
unióbelit, és a külföldiek spekulatív céllal ne tudják fel-
vásárolni a ma még olcsó hazai termõföldet.

További információ:
A Nemzeti Fejlesztési Terv honlapja:
http://www.nfh.hu/
A Miniszterelnöki Hivatal honlapja: http://meh.hu/
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„Föld napja”
A Hernádi Környezetvédõ és Faluszépí-
tõ Egyesület 2006. április 22-én 9-12
óra között a Föld Napja alkalmából
falutakarítást szervez, melyre várunk
minden érdeklõdõt, aki szeretne tenni
azért, hogy megtisztítsuk Hernád terüle-
tét az addig összegyûlt szeméttõl.

Nagyon jó lenne elérni, hogy ne kelljen
ilyen programot szervezni, hanem inkább
valami kellemesebb rendezvénynyel
felváltani ezt a napot, de amíg ez nem fog
bekövetkezni, addig a tavaszi nagy-
takarítást csak így tudjuk megoldani.

- Nné

Szöveges beszámoló a 2005. évi közhasznú tevékenységrõl

Az Egyesület a Bíróság mint közhasznú szervezetet a 12.PK.60.377/2000/9.sz.
végzéssel 200.12.29-én vette nyilvántartásba.
Közhasznú tevékenységünk: A környezetvédelem

- parlagfûírtás
- falutakarítás
- virágok - fák ültetése
- kézi-gépi fûkaszálás
- szelektív hulladékgyûjtésre nevelés (játékos vetélkedõk a gyerekeknek)

Valamennyi tagunk; a vezetõség, elnök, könyvelõ, társadalmi munkában végzi
megbízatását. Ptk. szerinti szerzõdéses jogviszonyban álló alkalmazottunk nincs.
Pártoktól független civil szervezet vagyunk.
Bevételeink: tagdíj, pályázati pénz, és támogatói falajánlásokból származik.
2004. évi áthozat1 35.808 Ft - mûködési költségek
Hernád Önkormányzatától 190.000 Ft - zenés mûsor mindenkinek
ÁNTSZ pályázatból 250.000 Ft - gépi parlagfûírtás, ajándékozásra
Tagdíj és lakossági felajánlás 165.000 Ft - 2 sörpad, locsolótömlõ kocsival
APEH 1%-ból 45.637 Ft - fûkasza kieg. felszerelés,

kerti szerszámok
Pest Megyei Önkormányzattól: 298.000 Ft - díszfák, mûanyag zsákok,

benzin
Bankkamat: 790 Ft
Összesen 1.075.435 Ft

-1.037.155 Ft - felhasználás összesen
38.280 Ft - zárókészlet 2005.12.30.-án

Hernád, 2006. február 28.
Nagy László Sándorné

elnök
Záradék:
A közgyûlés a közhasznú jelentést 2006 február 28-án egyhangúan elfogadta

Beszámoló
A Hernádi Környezetvédõ és Faluszépí-
tõ Egyesület megtartotta 2006. 02. 28-
án közgyûlését. Örömmel mondhatjuk,
hogy jó évet zártunk, mert minden válla-
lásunkat teljesítettük. Amit közhasznú
jelentésünkbõl tájékozódhatnak, még
pénzünk is maradt, az idei évre is. Na-
gyon sok pályázatot írtunk, amibõl meg
tudtuk valósítani a vállalt feladatokat.

Ebben az évben is hasonlóan igyekezni
fogunk programjaink megvalósításához
pénzt szerezni, pályázatok útján. Ha
mégsem tudnánk minden elõre beharan-
gozott programot teljesíteni, az nem raj-
tunk fog múlni, hanem azon, hogy a be-
adott pályázaton nyerünk-e, vagy sem.

Programjainkról tájékozódhatnak a
www.hernad.hu weblapon, a 3Falu új-
ságban, valamint szórólapokon, plaká-
tokon.

Kérjük, figyeljék programjainkat,
mert minden programot a lakosság
érdekében a szebb, élhetõbb, tisztább
Hernádért tesszük.

Hernádi Környezetvédõ és Faluszépítõ Egyesület oldala
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Mûvházi Mozaik
Bár a hernádi mûvelõdési házat felújítják, mi azért rendületle-
nül dolgozunk. Két, számunkra nagyon fontos rendezvényt
bonyolítottunk le márciusban, amelyekkel igyekeztünk meg-
ünnepelni és emlékezetessé tenni az idei március 15-ét.
Januárban hirdettük meg a diákok között idei rajzpályázatun-
kat, amely a „Szabadság, szerelem! E kettõ kell nekem” cím-
mel írtunk ki. A pályázatra Petõfi Sándor mûveinek illusztrá-

cióját vártuk a diá-
koktól. Örömmel
tapasztaltuk, hogy
minden korosztály
a saját ismeretei-
nek megfelelõen
nyúlt a témához. A
kisebbek a már jól
ismert, gyermek-
ded verseket, a na-
gyok az elvontabb,
mély érzelemvilá-
gú verseket illuszt-
rálták.
116 pályamû érke-
zett a kiállításra, s
ezek a rajzok ismé-
telten megtöltötték
a mûvelõdési ház

nagytermét, hirdetve a hernádi gyermekek tehetségét. A kiál-
lítás egy hete alatt sok felnõtt és gyermek fordult meg a kiállí-
táson. Reméljük, alkotó kedvüket jövõre sem veszítik el.
Bíztatásul a díjazottak listája:

1-2. osztályosok

I. Czinege Dóra 2/a Pató Pál úr (Ecset-Elek)
II. Halápi Réka 2/a Anyám tyúkja
III. Nagy Viktória 2/b Anyám tyúkja
3-4 osztályosok

I. Váradi Anna 3/b Csatadal
Pekker Mercédesz 4/b János vitéz

II. Szórád Nóra 4/b A gólya
Oravecz Rajmund 4/a János vitéz

III. Lakatos Amália 4/b Kiskunság
(Parlagi sas napközis csoport)

Schenk Máté 4/a Csatadal

5-6 osztályosok

I. Fraunberger Mercédesz 5/a János vitéz
II. Kovács Kevin 5/a János vitéz

Szórád Róbert 6/b Lopott ló
III. Lantos Mátyás 6/a Füstbe ment terv
7-8 osztályosok

I. Pálinkás Alexandra 8/a Szeptember végén
II. Arapovics Ágnes 7/b A honvéd
III. Ploveczki Attila Téli világ

�����

Március 18-án rendeztük meg a hernádi Általános Iskola tornater-
mében a 3. Kisvirág Ifjúsági Mûvészeti Fesztivált, amelyen az idén
mintegy 130 fellépõt köszönthettünk, akik az inárcsi Tolnay Lajos
Általános Iskolából, a kakucsi Áltanos Iskolából, a dabas-gyóni
Gyóni Géza Áltanos Iskolából, a táborfalvi Áltanos Iskolából, az
örkényi Cziffra György Mûvészeti Iskola Hernádi kihelyezett ta-
gozatáról, a dabasi Múzsák Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény
ócsai kihelyezett ta-
gozatáról és a
hernádi Áltanos Is-
kolából érkeztek.
Megtöltöttük a tor-
natermet, s külön
köszönet azoknak a
hernádiaknak, akik
annak ellenére el-
jöttek, hogy gyer-
mekük nem szere-
pelt a fesztiválon.
A Kisvirág Feszti-
vál ismét a fiatal
tehetségek ünnepe
volt. Várunk min-
denki jövõre is!
�����

Március elején meg-
kezdõdött a mûve-
lõdési ház bõvítése és felújítása. Az intézmény munkájában ez né-
mi fennakadást okoz, de kollégáimmal arra törekszünk, hogy eb-
bõl látogatóink minél kevesebbet vegyenek észre. A munkálatok
várhatóan május végéig tartanak. A kitartás jutalma egy nagyobb,
szebb mûvelõdési intézmény lesz, amit már nagyon várunk.

Pallaga Mária

Felhívás kézimunkázók számára
A február elején alakult (jelenleg bejegyzés alatt álló) hernádi Örökség Kulturális és Hagyományõrzõ Egyesület felhívja a
Hernádon élõ, kézimunkázni szeretõ és tudó férfiak és asszonyok figyelmét, hogy az õsz folyamán kézimunka kiállítást sze-
retne rendezni. Kérjük, hogy jelentkezzenek azok, akik szívesen látnák alkotásaikat a kiállításon. Mûfaji megkötés nincs.
Jelentkezni lehet a mûvelõdési házban személyesen (Hernád, Fõ u. 149.), vagy telefonon a 374-122-es telefonszámon,
illetve a muvhaz@hernad,hu e-mail-címen, 2006 május 31-ig.
Egyelõre nem gyûjtünk anyagot, csak felmérjük a lehetõségeket. Fontos, hogy a kiállítandó kézimunkákról fotót is mel-
lékeljenek (digitális vagy papír).
Várjuk jelentkezésüket!

Pallaga Mária
Az Egyesület elnöke

Miklósi Lilla: A varróleány

Manger Annamária mesét mond
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Mesés délután
2005. február 15-ét izgatottan várták a
hernádi Általános Iskola kis diákjai.
Ezen a napon tartottuk ugyanis a me-
semondó versenyt. Azt hiszem, a gye-
rekek lelkesedése ezen a megmérette-
tésen is megmutatkozott. A 8-10 éve-
sek nem riadtak vissza a hosszú terje-
delmû mesék megtanulásától sem.
Bátran kiálltak az õket szemlélõ zsûri
és az értük izguló szülõk, tanárok elé.
Örömmel hallgattuk valamennyien a
különféle mûfajt: a fabulákat, nép-,
verses és tréfás meséket. Igen színvo-
nalas mûsorban volt részünk. Jó ér-
zéssel töltött el valamennyiünket,
hogy a késõ délutánba nyúló verse-
nyen olyan gyerekeket hallhattunk,
akik ebben a modern, rohanó világban
is érdeklõdnek a mesék iránt. Gratulá-
lunk nekik! Reméljük, hogy jövõre is
nyújtanak nekünk egy mesés dél-
utánt! Az 1-2. helyezetteknek pedig
sikeres szereplést kívánunk a megyei
döntõben is, amely 2006. március 25-
én 10 órától tartanak Abonyban!

A helyezettek:
I. korcsoport (1-2. osztály)
1. Koren Dániel (2.a)
2. Manger Annamária (2.b)
3. Szládik Bettina (2.a)

II. korcsoport (3-4. osztály)
1. Schenk Máté (4.a)
2. Schenk Zsófia (4.a)
3. Latyák Simeon (4.a)

Lapzárta után érkezett a hír, hogy a
2006. március 25-i megyei verse-
nyen Abonyban hernádi gyerekek
nagyon szép eredményeket értek el.
Az elsõ korcsoportban a második
osztályos Manger Annamária ne-
gyedik, Koren Dániel pedig máso-
dik lett. Harmadik helyezést ért el a
megmérettetésben a második kor-
csoportban induló Schenk Máté.
Valamennyiüknek gratulálunk!

BA

Farsang Hernádon
Noha a február végi idõjárás még nem jelezte a tavasz közeledését, a hernádi gyere-
kek búcsúztatni kezdték a telet. Töretlen lelkesedéssel készítették jelmezeiket, a
szekrények mélyérõl elõkerültek az álarcok. Végre elérkezett a várva várt nap,
2006. február 25-e, a farsangi jelmezes felvonulás ideje.
Az Általános Iskolának zenétõl hangos tornaterme már a rendezvény kezdetére zsúfo-
lásig megtelt. Kicsit késõbb elkezdõdött a télûzés seprûnyélen száguldozó boszorká-
nyokkal, emberevõ bennszülöttekkel, továbbá cintányérozó bohócokkal. Bepillant-
hattunk a mesék világába, találkozattunk néhány perc erejéig a Mikulással, Piroská-
val, harcosokkal. Bepillanthattunk a matrózok világába is. Jelmezeik segítségével a
kicsik és nagyok idõutazásra hívták a közönséget: pár percre kisbabákká változtak, de
felvonultak az éppen vadászatról és a kõkorszakból visszatérõ, bõrbe bújt õsemberek
is a zsákmányaikkal a vállukon. Vidáman mozogtak a ceruzák, dõltek sorra a domi-
nók, a sakkfigurák is elfoglalták a táblán kijelölt helyeiket, majd egy focicsapat edzé-
sébe pillanthattunk be. Az alsós, felsõs osztályok és egyéni jelmezesek felvonulása
után következett a hatodikosok, majd a harmadikosok táncos mûsora a Florencia c.
film egyik betétdalára, illetve A lányok angyalok c. nótára. Végül nem csupán a han-
gulat lett forróbb, hanem az idõ is: a hó helyett esni kezdett az esõ, persze csak az Ének
az esõben c. dallam erejéig. Erre a melódiára léptek fel esernyõs mûsorukkal a peda-
gógusok. A többórás farsangi felvonulás este tombolahúzással ért véget.
A jó hangulatot ezen a délután a Silver zenekar biztosította. Köszönet illeti még Li-
ga Mihályt, Tóth Zoltánt a hangosításért, a tombolafelajánlásáért pedig Ratskóné
Julikát és Tolnai Évát.

Birinszki Annamária

„Ének az esõben”
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Még egyszer a farsangról...
A farsangi rendezvénysorozat legkedveltebbje Újhartyánban az
iskolások körében a „Sánta csütörtök”-i bál. Ez a régi idõkre
visszamutató bál még követi a hagyományokat, a lálnyok
süteménnyel, a fiúk üdítõvel és naranccsal érkeznek. A sütik
között persze már ritkán fedezhetõ fel a hercel, a pampuska vagy
a cimetkrofni, de erre az alkalomra azért egyes nagyik még
bevetik magukat.
A 8 iskola projekt keretén belül is részesei lehettünk egy farsangi
hagyományõrzésnek, a hagyományt persze itt is fõleg a
nyugdíjasok ápolták Soroksáron. Ám valamennyi iskola
bemutatkozott 5 percben. A mieink névszeint Nádas Barbara és
Hanusch Róbert egy kedves kétszólamú farsangi nótával
kedveskedett a nagyszámú közönségnek, amelynek refrénjén
mindig fezúgott a taps.
A rendezvény óta Nádas Barbara már másodízbaen vett részt
megyei szintû énekversenyen, minkét esetben második lett.
Tanárával Molnár Tibornéval lelkesen énekelnek tovább, hiszen
Barbara 5. osztályos, aki elõtt még sok lehetõség áll.

Farsang Újlengyelben
2006. február 17-én, hagyományainkhoz híven az idén is
megrendeztük az újlengyeli általános iskolások számára a
farsangi bált.
Ötletes jelmezben idén sem volt hiány.
A legnagyobb sikert az 5. és 6., valamint a 8. osztályosok cso-
portos produkciója aratta.
A tombolahúzást este 10 óráig a gyerekek önfeledt táncolása
követte, amihez a jó hangulatot és a remek zenét a Taxi Band
szolgáltatta.
Ennek az estének a sikeréhez hozzájárult a szülõi munkakö-
zösség tagjainak áldozatos munkája is, melyet ezúton szeret-
nénk megköszönni.
A diákönkormányzat a bál teljes bevételét - 155.000 Ft-ot - az
iskolai játszóudvar további fejlesztésére kívánja fordítani.

Fajtné Petrányi Krisztina
tanítónõ

A két szereplõ a soroksári farsangon

Ki mit tud? Hernádon
Március 25-én rendezték meg a hernádi mûvelõdési házban
az általános iskolások hosszú évek óta is töretlen népszerû-
ségnek örvendõ megmérettetését, a Ki mit tud?-ot. Közel öt-
ven alsó és felsõ tagozatos állt ki a nagy számban jelen lévõ
közönség elé. Az elsõ és második osztályosok közül is sokan
bátran vállalkoztak hosszabb terjedelmû mesék, prózai rész-
letek megtanulására is. A negyedikesek a brémai muzsiku-
sokról szóló angol színdarabbal szórakoztatták az egybe-
gyûlteket.
Ezen a kellemes tavaszi napon a vers és a mese mellett a tánc,
az ének, a zene szintén képviseltette magát. Azt hiszem, szín-
vonalas mûsornak lehettünk szemtanúi.
Gratulálunk az összes fellépõnek! Reméljük, találkozunk a
következõ Ki mit tud?-on is!

A helyezés:
1-2. oszt. (vers) 1. Turcsány Bálint, Pirvuta Patrik

2. Halápi Réka, Zsolnai Boglárka
3. Pásztor Virág

(mese) 1. Koren Dániel, Szládik Bettina
2. Bratkovics Barbara
3. Lajosbányai Laura

3-4. oszt. (vers) 3. Halápi Nóra
(mese) 1. Schenk Máté

2. Ratskó Mercédesz, Schenk Zsófia
3. Ország Roland, Latyák Simeon

5-6. oszt. (vers) 1. Szabó Bettina
2. Sas Ákos
3. Holovka Diána, Pallaga Rebeka, Bakró Vanda

(próza) 1. Svébis József
2. Szabó Alexandra

7-o. oszt. (vers) 1. Kulcsár Zsanett
2. Miklósi Lilla
3. Lakatos Heléna

Különdíj:
Farkas Aladár, Farkas Erika, Lutter Ferenc, Szluka Barbara,
Hanák Dóra, Béres Beatrix, Latyák Noémi, Csufrán Fruzsina.

A szakértõ közönség
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Egy kirándulás emlékezete
Az Újlengyeli Nyugdíjasok Baráti Köre

Régen voltunk egy igazi kiránduláson. Így igazi nagy érdek-
lõdéssel indultunk útnak.
Fóton Boross Zsuzsa közbenjárására vezetõt kaptunk, aki már
várta a csapatunkat, s bemutatta a fóti Katolikus templomot.
El sem gondoltuk, hogy milyen impozáns, csoda szép ez s ro-
mantikus stílusú építmény. Megtudtuk, gr. Károlyi István épí-
tette, Ybl Miklós építész által megálmodott harmóniát, me-
lyen nyugati hatás érvényesül. A templom két, egymás fölé
épített, háromhajós monumentális szépség. Az altemplom, a
Károlyi család temetkezési helye. Amikor az altemplom elké-
szült, itt tartotta esküvõjét Ybl Miklós.
Bent a templomban egy festményen Szent Franciska látható, a
gróf második felesége arcmásával. A háttérben, mint egy vigyá-

zó angyal képében az elsõ feleség. Elöl, lent a két gyermek, az
elsõ házasságából életben maradtak és lent, középen egy kicsi
gyermek, a második házasságból született. Mindkét feleség na-
gyon fiatalon (28-39 évesen ) halt meg. A fõhajót a 12 apostol
freskója díszíti. Élmény volt mindezt látni, hallani.
Utunk Vácrátótra vezetett. Itt nem volt idegenvezetés, csak
egy kiadvány, s egy térkép. A kertek, illetve a park 1871-ben
vigyázó Sándor tulajdonába került. A fás növényzet változa-
tossága, a ligetek, a cserjék, a különbözõ virágos növények, a
kastélya, a Pálmaházak igazán botanikai gyûjtemény, ami
nagy benyomást kelt még a laikusban is. A 15 m magas Pál-
maházban óriási növények pompáznak: virágaikkal, leveleik-
kel, a termetükkel. Jó volt mindezt látni!
Szigetszentmiklóson a „Flóra hungaria” elnevezésû virágki-
állítást láttuk. Üresen csengenek így leírva ezek a szavak,
pompás, ámulatba ejtõ, lenyûgözõ színek kavalkádja, virág-
kötõk kézügyességének versenye, stb. Pedig ez mind „igaz”!
A virágokat, növényeket külföldrõl is elhozták ide. Pld.:
Hornyákné Magdika Thaiföldrõl származó orhideát vásárolt.
Nemcsak növényeket, hanem a hozzávaló tartók, függõ alkal-
matosságok, tápoldatok, de még a kerti törpék is vásárolhatók
voltak.
Jó kirándulás volt, jól éreztük magunkat ismét így együtt. Az
útiköltséget most a Klub pénzébõl fizette Marika, a „pénz-
ügyminiszterünk”.

Galbács Jánosné
Krónikás

I. Újhartyáni Nótadélután
Majer György iskolaigazgató elmondása szerint már régen
dédelgetik többen azt az álmot, ami most megvalósulásra ke-
rült. Így aztán a magyar nótát szeretõk közül õk hárman,
Majer György, Cserna András és Lauter Antal vették kézbe a
dolgot, elindult egy alulról jövõ kezdeményezés. Lázas ké-
szülõdés elõzte meg ezt a délutánt, s a siker nem maradt el.
Tölli Andrea a nótadélután háziasszonya elmondta, hogy ebben a
rohanó, médiával terhelt világban milyen fontosak az ilyen együtt-
létek, s a faluban élõ civil csoportok az együttnótázgatások után
már-már szinte megkövetelték egy ilyen rendezvény szervezését.
Egy kis történelmi visszatekintést is hallhattunk a magyar nó-
táról, ami felbecsülhetetlen értéket képvisel azáltal, hogy em-
bereket kovácsol össze, érzéseket hordoz, s nem utolsó sor-
ban hasznos szabadidõt biztosít sokaknak.
A nemrégiben elment Márton Antal (Toncsi) hiányzott csak ebbõl
a csapatból, hiszen aki ismerte, tudja mennyire kedvelte a nótákat.
Lélekben most biztos velünk volt, õ azonban már felülrõl énekelt.
A 9 csoport (köztük egy harmonikazenekar) közül nem egy a
mai napra állt össze oly módon, hogy itt nótázzon.
Ha a zsûrinek rangsort kellett volna felállítani, nem irigyel-
tem volna õket, hiszen a több órás program olyan élménydús,
jóhangulatú volt, hogy magam biztosan nem tudtam volna ki-
választani az úgymond legjobbat.
A sok-sok dicsérõ szó után, ami végülis elhangzott, az is meg-
fogalmazódott, hogy ebbõl hagyományt kell teremteni. A azt
hiszem, ezek után ez nem is lesz olyan nehéz feladat.
Azért sok sikert a szervezõknek és köszönjük.

Ruttersmid K.

Figyelem! Újhartyáni tökfesztivál!
Hornyákné Fajth Teréz és a „Hercel tánc-
csoport” kezdeményezésére, valamint
Surman András és a „Faluházi Baglyok” -
nótakör közremûködésével megszervezzük
Újhartyánon a Nemzetközi Tökfesztivált.
Hölgyeim! Mihamarabb keressék fel a
„legtökösebb” gazdaboltost, akitõl kérjenek
a legelképesztõbb tökféleségekbõl néhány
szemet. Vessék el ezeket április végén, május elején kertjük, szántó-
földjük valamelyik szegletébe, és ha férjük, szeretõjük a fajtaismerte-
tõn jelzett termés alakját, méretét látva elszégyelli magát, nevezzenek!
Uraim! Amennyiben a szomszédasszonyok tökei díszesebbek, kü-
lönlegesebbek mint az önöké- nevezzék be õket!
Igen érett tökeikkel októberben vagy novemberben várjuk a feszti-
válon. Nevezési lap májustól kapható a szervezõknél. Jelentkezhet-
nek egyénileg vagy csoportosan. A pártatlan zsûri sokféle kategóriá-
ban oszt díjakat.
„Ne tököljön” - jelentkezzen és ígérjük jó buli lesz!
Információ: 372-126 vagy 372-373 telefonszámon, hétvégeken.

Nyugdíjasok Vácrátóton az Arborétumban
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Tájékoztató
Értesítjük tisztelt lakosainkat, hogy 2006. március 1-tõl a Budapest-Újhartyán-Újlengyel autóbuszvonal
2-2 járata Hernádról indul és érkezik az alábbi hernádi megállókkal:

Hernád-Újhartyán- Inárcs- Budapest Budapest -Inárcs- Újhartyán-Hernád

Hernád Buszforduló 5:20 5:50 Budapest Népliget 14:45 17:00
Hernád Fõ út 125. 5:21 5:51 Bp. Nagykörösi úti piac 14:58 17:13
Hernád Óvoda 5:23 5:53 Hernád Posta 15:49 18:04
Hernád Posta 5:24 5:54 Hernád Gyóni út 15:51 18:06
Hernád Gyóni út 5:26 5:56 Hernád Vasútállomás 15:53 18:08
Hernád Vasútállomás 5:28 5:58 Hernád Újtelep 15:54 18:09
Hernád Újtelep Visegrádi u. 5:29 5:59 Hernád Vasútállomás 15:55 18:10
Hernád Vasútállomás 5:31 6:01 Hernád Gyóni út 15:57 18:12
Hernád Gyóni út 5:33 6:03 Hernád Posta 15:59 18:14
Hernád Posta 5:35 6:05 Hernád Óvoda 16:00 18:15
Bp. Nagykörösi úti piac 6:25 6:57 Hernád Fõ út 125. 16:02 18:17
Budapest Népliget 6:37 7:09 Hernád Buszforduló 16:03 18:18

A hernádi járat csak munkanapokon közlekedik és az újhartyáni, kakucsi és inárcsi megállóhelyeken is megáll.

Menetjegy árai: Havibérlet ára: 27.800 Ft
Teljesáru 635 Ft Munkavállaló által fizetendõ: 5.560 Ft
50%-os 318 Ft Munkáltató által fizetendõ: 22.240 Ft
67,5%-os 206 Ft
90%-os 64Ft Tanuló havibérlet: 3.580 Ft

Ezen kívül 2006. március 1-tõl az Ócsa-Dabas- Örkény közötti vonal 2-2 járata is érinti Hernádot az alábbi
menetrend szerint:

Hernád Harangláb 7:45 14:43 Örkény vá. 6:20 15:00
Hernád Vasútállomás 7:46 14:44 Örkény Posta 6:22 15:02
Hernád Gyóni út 7:47 14:45 Örkény vacsi elág. 6:23 15:03
Hernád Posta 7:48 14:46 Hernád aut. forduló 6:31 15:11
Hernád Óvoda 7:49 14:47 Hernád Fõ út 125. 6:32 15:12
Hernád Fõ út 125. 7:50 14:48 Hernád Óvoda 6:33 15:13
Hernád aut. forduló 7:51 14:49 Hernád Posta 6:34 15:14
Örkény vacsi elágazás 8:00 14:57 Hernád Gyóni út 6:35 15:15
Örkény Posta 14:58 Hernád Vasútállomás 6:36 15:16
Örkény vá. 15:00 Hernád Harangláb 6:37 15:17

Jó utazást kívánunk!
Községi Önkormányzat Hernád
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Termlabdarúgó bajnokság Újlengyel 2005-2006.
Tornatermünk átadása óta minden télen megrendezzük a te-
remlabdarúgó tornát. 2005. november 27-én a 7. mérkõzésso-
rozat indult el. Idén csak 14 csapat nevezését tudtuk fogadni,
4-et el kellett utasítani, mivel ilyen létszám mellett a 13 fordu-
lót is éppen csak be tudtuk fejezni február közepére, ugyanis
ilyenkor már kezdõdnek a szabadban az edzõmeccsek. A fiúk
a következõ községekbõl jöttek: Hernád, Kakucs, Monor,
Dánszentmiklós, Pilis, Nyáregyháza és Újlengyel. A szurko-
lók a kevés hely ellenére szorgalmasan kisérték a csapatukat,
a meccsek alatt sokszor igazi parázs hangulat uralkodott pá-
lyán belül és kívül. Nem volt egyszerû dolga Esztári Vilmos-
nak, Zelen Jánosnak, Kongrácz Istvánnak és Koren József-
nek, a négy bírónak, a vesztes csapatnak sose felelt meg a já-
tékvezetés, de ez már csak így szokott lenni.
Az elõzõ számban már leírtam a torna félidei állását, azt hogy
egy csapat kizárásra került, helyettük versenyen kívül fogad-
tunk egy másikat. 2006. február 18-án szombaton tartottuk az
utolsó fordulót, este 8-kor kihirdettük a sorrendet.
A 2005-2006-os bajnokság végeredménye a következõ lett:

1. Olívia Trans
2. Csikók
3. Kakucsi Dream Team
4. Kakucs II.
5. Monori Keverõ
6. Szerények and Unicum
7. Végállomás
8. Favorit FC.
9. Sördülõk

10. Fahéj
11. Vén Tengeri Ráják
12. Alkesz FC.
13. Csapágyfiúk
14. Versenyen kívül: Omlás FC.

A 91 meccsen 901 gól született. A torna legjobb kapusa címet
Horváth Adorján a Csikók csapatának játékosa érdemelte ki,
40 gólt kapott.
A gólkirály 51 lõtt góllal Hang János az Olívia Trans csatára lett.

Gecser Pálné

Ovi foci!
2006. február 10-én 25 ovissal megkezdtük a játékos felkészü-
lést. A 25 gyermek közül három kislány is rendszeresen részt
vesz a foglalkozásokon. A gyermekek nagy létszámú szülõi ér-
deklõdése mellett végzi a gyakorlatokat. A további érdeklõdõ-
ket szeretettel várjuk. Ezúttal szeretnénk köszönetet mondani
azoknak a szülõknek és sportbarátoknak, akik idáig segítették
anyagi és erkölcsi hozzájárulássukkal az indulásukat.
Köszönjük:

Kovács Gézának, Volecz Imréne és nejének Erzsinek,
Ország Zsoltnak,
Lutter Ferencnek,
Veszelovszki Zsoltnak,
Szluka étteremnek
és a Kaldenecker virágboltnak.

Köszönjük a segítséget!

Tisztelettel: Zelen János

Ezúton szeretnék megköszönni azoknak a támogatóknak,
akik segítették a Tóth László emléktorna színvonalas létrejöt-
tét.

Köszönjük:

Tolnai Béláné, Baranyi Andrásné,
Karlik András, Zelen János,
Volecz Imre és neje, Járai Zoltán,
Veszelovszki Zsolt, Mészáros Sándor,
kollár László, Medve Attila,
Vásáreczki Gábor, Szabados Antal.



16

SPORT SPORT SPORT

3Falu
Felelõs szerkesztõ: Valentin Károly Gábor.

A szerkesztõ bizottság tagjai: Zsírosné Pallaga Mária, Petrányi József,
Ruttersmid Katalin,Birinszki Annamária.

Kiadja: Hernád, Újlengyel, Újhartyán önkormányzata.
Engedélyszám: III.ÜHV./p./303/1987.

Postacím: Hernád, Köztársaság út 47.,
Telefon: (29) 374-122, (29) 375-306, 06-20-545-6788.

Nyomdai elõkészítés és nyomtatás:
Schulcz Kft, Dabas; Tel.: (29) 360-901.

Elnyertük

Örkény vitéz kupáját
Az Örkényi Általános Iskola új tornacsarnokában 2006. feb-
ruár 4-én, szombaton rendezték meg a III. korcsoportos (5-6.
oszt.) kézilabdás lányok részére, három csapat részvételével.
„Nagy volt a kihívás. Meg kellett küzdenünk a kupáért, mert
az ellenfeleink is gyõzni akartak. Sokat segített a csapatnak,
hogy sok szülõ, nagyszülõ eljött szurkolni, szinte hazai pá-
lyán éreztük magunkat.”(Anett)
„A kupa a miénk lett! Nagyon örültünk, sírtunk, nevettünk.
Kaptunk oklevelet, és mindenki aranyérmet is a nyakába. Az
ajándék csokoládétortát itthon a Németh büfében ettük meg.
Büszke voltam arra, hogy az újhartyáni csapatban ját-
szom.”(Vivien)
A dabasi körzetben az idén a 3. korcsoportban hat csapat ne-
vezett a kézilabda diákolimpiára. Novembertõl négy forduló
játszottunk le, és örömmel mondhatjuk, hogy a sok mérkõzés
után veretlenül állunk az elsõ helyen Gyál, Örkény, Bugyi,
Inárcs és Kakucs csapatai elõtt.
Áprilisban Dabson lesz a megyei területi döntõ, amire nagy
izgalommal és erõbedobással készülünk. A kislányok nagyon
lelkesek, sokat ügyeskedtek, segítik egymást és jó a hangulat
az edzéseken is.
A csapat tagjai: Heibert Krisztina, Hornyák Anett, Kolumbán
Ágota, Kosiba Barbara, Rutterschmidt Szabina, Fajth Anett,
Rizmajer Petra, Tvaruska Emese, Galambos Tímea, Székely
Vivien, Tunner Mária, Rizmajer Fanny.
Ha így dolgoznak továbbra is, remélem sok szép közös siker
vár még ránk.

Berla Jánosné

Pest megyei II. osztályú felnõtt labdarúgó bajnokság
2006. tavaszi idényének sorolása

Hátralévõ mérkõzések:

Április 8. szombat 15.30 Biatorbágy - Hernád
Ráckeve - Újhartyán
Újlengyel - Tárnok

Április 16. vasárnap 15.30 Hernád - Érd
Pereg - Újhartyán
Dunavarsány - Újlengyel

Április 23. vasárnap 16.00 Bugyi - Hernád
Újhartyán - Alsónémedi
Újlengyel - Kakucs

Április 30. vasárnap 16.00 Hernád - Újlengyel
Tárnok - Újhartyán

Május 6. szombat 17.00 Táborfalva - Hernád
Újhartyán - Dunavarsány
Újlengyel - Halásztelek

Május 14. vasárnap 17.00 Hernád - Ráckeve
Kakucs - Újhartyán
Biatorbágy - Újlengyel

Május 21. vasárnap 17.00 Újhartyán - Hernád
Újlengyel - Érd

Május 28. vasárnap 17.00 Hernád - Alsónémedi
Halásztelek - Újhartyán
Bugyi - Újlengyel

Június 3. szombat 17.00 Tárnok - Hernád
Újhartyán - Biatorbágy
Újlengyel - Pereg

Június 11. vasárnap 17.00 Hernád - Dunavarsány
Érd - Újhartyán
(10. szombat)
Újlengyel - Táborfalva

Június 18. vasárnap 17.00 Kakucs - Hernád
Újhartyán - Bugyi
Ráckeve - Újlengyel

A gyõztes csapat a kupával

Labdarúgó eredmények:
Pereg – Hernád 2-3
Újlengyel – Újhartyán 2-2


