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A HERNÁDI ÉS ÚJLENGYELI

Kedves Olvasóink!

Lapunk a korábbi évekhez hasonlóan nyári

szabadságra megy.

Legközelebb

szeptember 7-én csütörtökön

jelentkezünk.

E számhoz a lapzárta

augusztus 24-én 12 óra.

Valamennyi olvasónknak hasznosan

eltöltött kellemes nyarat kíván a

szerkesztõség.

3Falu mínusz Újhartyán!
A képviselõ-testület egyhangúlagos szavazattal az
alábbi határozatot hozta:

41/2006.(04.27.) sz. Képviselõ-testületi határozat
Újhartyán Község Önkormányzati Képviselõ-testüle-
te úgy döntött, hogy költségvetési hiány miatt
2006. május 1-tõl a 3 Falu c. újságból, mint tulajdo-
nos kilép.
Határidõ: azonnal
Felelõs: polgármester
Göndörné Frajka Gabriella sk. Manger Henrik sk.

jegyzõ polgármester

E határozat tett pontot egy 15 éve köttetett frigy vé-
gére. Sajnálattal, de kénytelenek vagyunk tudomásul
venni, hogy lapunkban a továbbiakban nem találkoz-
hatunk a szomszédos Újhartyánnal kapcsolatos hí-
rekkel. Azokról a hírekrõl kell lemondanunk, melye-
ket oly nagy lelkesedéssel, aprólékos gondoskodás-
sal gyûjtött össze lapszámról lapszámra szerkesztõ-
társunk Ruttersmid Katalin, bemutatva a nemzetiségi
mivoltára büszke, hagyományait tisztelõ és ápoló
község színes, változatos mindennapi életét.
A lap tovább él, élteti Hernád és Újlengyel önkor-
mányzatai, lakosságainak információ iránti igénye.
Megkarcsúsodva bár, de a korábbi gyakorisággal je-
lenünk meg.
Búcsúzunk Újhartyán, búcsúzunk Katika! Nekünk
hiányozni fogtok. Hogy mi hiányzunk-e, azt csak
Újhartyán lakossága tudja megválaszolni. Talán ép-
pen októberben…

VKG

Természetesen újra vállalom!
Ez év õszén október elsején vagy nyolcadikán önkor-
mányzati választásokra kerül sor. Bár ez még egy kicsit
odébb van, egy apropó kapcsán villáminterjúra kértem
fel Zsadányi Lászlónét Hernád polgármesterét, aki a
rendszerváltás óta folyamatosan tölti be ezt a tisztséget.
Ezt megelõzõen tanácselnökként hat esztendeig állt a
község élén.
– Polgármester Asszony! Az a szóbeszéd járja, hogy nem
indul a választásokon. Igaz lehet ez?
Szó sincs róla! Nem is értem, hogyan terjedhetett el egy
ilyen, tõlem merõben távol álló híresztelés. Természetesen
újra vállalom a megmérettetést!. Ezt tükrözi minden ko-
rábbi, e tárgyban tett nyilatkozatom, bárhol vetõdött fel a
téma. Ez a munka ugyanis életem értelme! Olyan fejleszté-
sekbe kezdtünk, amelyeket én szeretnék befejezni, bár
tény, hogy ez lenne az utolsó ciklus, amit polgármesterként
töltenék be.
– Akkor tehát várhatóan 2010-ig. Ez az idõ 1984-tõl szá-
mítva csaknem egy emberöltõ a község élén. Hogyan to-
vább?
Nyugdíj, de képviselõként szívesen tevékenykednék to-
vább. Úgy érzem ennyi tapasztalattal továbbra is tudnám
segíteni a község boldogulását.
– Megnyugtató, sokunk számára örömteli perspektíva.
Mégis mi a véleménye: mibõl származott a „rémhír”?
Ahol létezik ellenzék, vannak elégedetlenkedõk, szívesen
röppentenek fel hasonló álhíreket. Én ilyenrõl, ilyenekrõl
Hernádon nem tudok, de ha van is, bízom benne, hogy a
többség támogat törekvéseimben. Indulok tehát a választá-
son és kérem a község lakosságát szavazatukkal mind többen
támogassák megbízatásomat e további négy esztendõre!

Valentin
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A Her-Csi mosómasinái
A Her-Csi-Hús Kft. céljai között szerepelt – sok más mellett
– a biztonságos élelmiszerek gyártása, amelyekre a garancia
az elõzõ számunkban bemutatott minõségbiztosítási rend-
szer. A község egyik legtöbb embert foglalkoztató üzemében

szem elõtt tartják természetesen a belsõ higiéniát is. Ez pél-
dául a mindig tiszta munkaruhákban nyilvánul meg, me-
lyért a kft. mosodája a felelõs. Essék hát szó róla!
Aki már járt a kft.-ben, láthatta, hogy ez jelentõs fejlesztése-
ken ment keresztül az utóbbi idõben. A korszerûsítésbõl nem
maradt ki a mosoda sem, amely több mint három évtizeden át
mossa az itt dolgozók munkaruháit.
Ezt a feladatot akkoriban a hat fõbõl álló személyzet két mosó-
géppel látta el. Naponta körülbelül kétszázötven köpeny és két-
száz nadrág vált itt patyolattisztává. Januárban az egyik masina
végleg meghibásodott, így szükségessé vált egy nagyobb telje-
sítményû, energia- és mosószertakarékos gép beszerzése. A
modern szerkezet mindössze négy óra alatt tisztítja ki ugyanazt
a ruhamennyiséget, amelyet a régebbi két mosógép csak nyolc
óra leforgása alatt volt képes. A felhasznált vízmennyiség en-

nek köszönhetõen a korábbi fogyasztás tizedére csökkent, így a
szennyvíztelepre ennyivel kevesebb terhelés jut.
A sokkal korszerûbb mosógép beszerzésével – az említetteken
túl – számos elõny is megmutatkozott: egyrészt jelentõs lett a
kft. árammegtakarítása, másrészt felgyorsult a munkafolyamat,
mely így már kevésbé megterhelõ az itt dolgozóknak, és ezáltal
egy-egy mosás alatt be tudnak segíteni a kft. más részlegében
dolgozóknak is. Korábban kézzel mûködtették a gépi monstru-
mokat, majd a nehéz vizes ruhákat pakolták a centrifugába. Az
új gépbe egyszerre akár harminchét kilogrammnyi textília fér.
A többféle hõfokú
és programú mosás
mindössze fél órát
tesz ki.
A Her-Csi-Hús Kft.
új szárítóval, cent-
rifugával, varrógé-
pekkel és vasalók-
kal felszerelt moso-
dája vállal újabb,
kibõvült feladatot
is: iskolának, óvo-
dának, civil szerve-
zetek összejövete-
leinek van lehetõ-
sége terítõik, ruhá-
ik, kölülbelül har-
minc kilogramm
azonos mosási fel-
tételeket igénylõ
textíliáik kitisztítására. Az efféle feladatot a kft.-nél harminc
éve foglalkoztatott Faragó Pálné, vagy a közel tíz-tizenöt éves
munkaviszonnyal rendelkezõ Szedlák Emõke és Gelle Pálné
látja el. Köszönöm valamennyiüknek, hogy kedvesen fogadtak,
köszönet illeti továbbá Dékány Margitot, amiért készségesen
végigvezetett, bemutatva a mosoda mûködését!

Birinszki Annamária

Faraga György az
ALFÖLD MÛVÉ-
SZETI EGYESÜ-
LET
/Csongrád, Szép u.
12./ irodalmi alko-
táspályázatán be-
küldött pályamû-
veivel

ARANY
OKLEVÉL

II. díját nyerte
2006. április 8-án.

/Az ALFÖLD Mû-
vészeti Egyesület a
Magyar Írók Nem-
zetközi Szövetsé-
gének tagja./

ANYAKÖNYVI HÍREK

HERNÁD

Házasságot kötöttek:
Vincze István és Vásáreczki Tünde
Születtek:
Major Ferenc és Lusták Marianna leánya Melinda
Gulyás Gyula és Radics Anna fia Szebasztián
Baski Zoltán és Drozdik Helga leánya Bernadett
Szabó Zsolt és Horváth Katalin leánya Alexandra
Meghaltak:
Hmíró János (1940)
Tóth Józsefné (Vancskó Ilona, 1930), Kiss Antal (1944)

ÚJLENGYEL

Házasságot kötöttek:
Kulima Judit és Zsíros Ferenc
Újszülött nem érkezett
Meghaltak:
Fekete Istvánné (Kiss Zsuzsanna, 1922)
Képíró Sándorné (Gattyán Borbála, 1929)
Kancsár Attila (1988)

Az vasalógép

Az új mosógépnél
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Újlengyel Község Önkormányzatának rendelete
Újlengyel Község Önkormányzata Képviselõ-testületének
7/2006. (V.11.) számú rendelete a 6 tonnánál nagyobb
össztömegû jármûvek súlykorlátozásáról

Újlengyel Község Önkormányzata az 1990. évi LXV. tv. 16.
§-ában kapott felhatalmazása alapján, az utak forgalomszabá-
lyozásáról szóló 20/1984. (XII. 21) sz. KM rendelet 2. § (1),
(2), (9) bekezdése, a közúti közlekedésrõl szóló 1988. évi I.
törvény 34. § (2), (5) bekezdése, valamint a közúti közleke-
désben résztvevõk jogait és kötelezettségeit szabályozó
30/1988 (IV. 21.) MT rendelet alapján az alábbi rendeletet
(továbbiakban: rendelet) alkotja:

Általános rendelkezések

1.§
(1) A rendeletet alkalmazni kell minden tulajdonosra, és üze-
meltetõre, aki rendelkezik 6 tonnánál nagyobb össztömegû
jármûvel, illetve jármûszerelvénnyel (továbbiakban: teher-
gépkocsi), Újlengyel Község Közigazgatási területén belterü-
leti Önkormányzati útra hajt be.
(2) A rendelet nem vonatkozik a menetrend szerinti autóbusz-
okra.

2.§
(1) A rendelet 1§-ában megjelölt Újlengyel Község helyi köz-
úti területén táblák jelzik a súlykorlátozást.
(2) 6 tonna össztömegû gépjármû behajtása esetén behajtási
engedélyt kell kérni a Polgármesteri Hivatalban a tehergép-
jármû tulajdonosának, fenntartójának, üzemeltetõjének, vagy
megbízás alapján annak az ingatlan a tulajdonosának, bérlõjé-
nek, akihez történik a szállítás.
(3) A behajtási engedélyt elõre kell megkérni a Polgármesteri
Hivatalban, ahol eseti behajtási engedélyt adnak ki, melyet a
behajtásra kerülõ gépjármû vezetõjének jól látható helyen
(pl.: szélvédõ) kell tárolni.

A behajtási engedély megváltása

3.§
(1) A behajtási engedélyhez szükséges pénzbeni megváltás
mértéke évenként, a költségvetési rendelet elfogadásakor ke-
rül meghatározásra, illetve módosításra.
(2) A behajtási engedély díjának megfizetése az engedély
megkérésekor, a Polgármesteri Hivatal pénztárában történõ
befizetéssel, vagy a Polgármesteri Hivatal által kiadott csek-
ken történhet. Az engedély kiadásának feltétele a kiszabott díj
megfizetésének igazolása.

4.§
(1) Az a vállalkozó, tehergépkocsi tulajdonos, üzemeltetõ,
vagy fenntartó, aki helyi építtetõnek, vállalkozónak építési
anyagot, árut szállít, az eseti behajtási engedélyért 1 000 Ft
összeget köteles befizetni minden behajtás esetén.

(2) A behajtási engedély megkérése jelen rendelet 2.§ (3) be-
kezdése alapján történik.

Pénzbeni megváltásról szóló szerzõdések általános feltét-
elei

5.§
(1) A pénzbeni behajtási engedély megváltására, a rendelet
4.§-ában megállapított összeget a tehergépkocsi tulajdonosá-
nak egy összegben kell teljesítenie, a behajtási engedély meg-
kérésekor készpénzben, illetve az erre a célra kiadott csekken.
(2) A pénzbeni behajtási engedély megváltásáról szóló meg-
állapodás megkötésére az Önkormányzat nevében a Polgár-
mesteri Hivatal jogosult, a jegyzõ ellenjegyzésével.

A behajtási engedély megváltási összegének
felhasználása

6.§
(1) A tehergépkocsi tulajdonos által befizetett megváltási
összeget a Polgármesteri Hivatal elkülönített számlán kezeli.
Az Önkormányzat éves költségvetésének elfogadásakor dönt
a számlán lévõ összeg felhasználhatóságáról.

Záró rendelkezések

7.§
(1) Aki a jelen rendeletben foglalt elõírásokat megszegi, vagy
a tiltó rendelkezéseket nem tartja be, – feltéve, hogy súlyo-
sabbnak minõsülõ cselekmény nem valósul meg – szabály-
sértést követ el, és 30.000 Ft-ig, azaz harmincezer forintig ter-
jedõ pénzbírsággal sújtható.

8.§
(1) E rendelet 2006 június 1. napján lép hatályba.
(2) Kihirdetésérõl a jegyzõ köteles gondoskodni.

Újlengyel, 2006. május 8.

Cserna Ferenc Svébis Mátyásné
polgármester jegyzõ
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Bemutató óra Hernádon
Õsszel a Hernádi Általános Iskola „Hatékony iskoláért
mindenkinek – avagy integrált nevelés a gyakorlatban” cí-
mû akkreditált továbbképzésnek adott otthont. Nemcsak
tantestületünk nagy része, hanem Pest megye más iskolái-
nak nevelõi is részt vehettek ezen. A továbbképzés célja az
volt, hogy bemutassa, miképpen lehet eredményesen meg-
valósítani tanítási órákon az ismeretanyag csoportokban
történõ feldolgozását.
Felsõ tagozatban Kollárné Lovász Ildikó vállalkozott arra,
hogy technika tantárgyból a „Papír” témakörben összefog-
laló órát tart a 6. b osztályban, hogy bemutassa kollégái ré-
szére, hogyan alkalmazza megszerzett ismereteit. Az óra
bevezetõ és egyben motiváló tényezõje az volt, hogy a ta-
nulók hátukra ragasztott cédulák segítségével keresték
meg saját csoportukat. Ezután megválasztották felelõsei-
ket: csoportvezetõ, írnok, csendfelelõs stb. A nevelõ céltu-
datosan, újrahasznosított papírzacskókban adta át a veze-
tõknek az általa elõkészített munkamenetet és a ehhez nél-
külözhetetlen kellékeket. A segédeszközök között az értel-
mezõ kéziszótártól az újságpapír készítéséhez szükséges
tárgyakig minden megtalálható volt, attól függõen, hogy
mi volt a feladat. A szigorúan betartott idõ letelte után min-
den csoport bemutatta végzett munkáját. A tanulók beszá-
molója érdekes és színes volt. Képet kapunk a papírkészí-
tés történetérõl, módjáról, a papírok fajtáiról. Ennek kap-
csán szóba került a papírgyártással kapcsolatos manapság
egyik legégetõbb környezetvédelmi probléma: erdeink
sorsa, és magyarázatra talált az, hogy miért is szükséges a

mi iskolánkban évente kétszer megrendezett papírgyûjtési
akció. A gyerekek gyakorlatban bemutatták, hogy milyen
módon készítik az újságpapírt, ill. mirõl lehet megismerni
azt. Véleményt formálhattak arról, miért gazdaságosabb
használni az ebbõl készült termékeket. Óra végén a nevelõ
és a tanulók teszt és villámkérdések formájában bizonyo-
sodtak meg arról, hogy figyeltek-e megfelelõen egymás
beszámolójára. Az óra zárásaként pedig nemcsak a peda-
gógus, hanem a csoportok maguk is értékelték egymás
munkáját.
A bemutató óra tökéletes megvalósítása kapott ismeretek-
nek és tapasztalatoknak. A tanulók gördülékeny és problé-
mamentes munkája mutatta, hogy gyakorlatuk van a tan-
anyag ilyen keretek közötti elsajátításában. Ezeken az órá-
kon a tanulók kreativitása és önmegvalósítása játssza a fõ-
szerepet, ami nem azt jelenti, hogy a pedagógus munkája
mellõzve van. Ezen a bemutató órán is nélkülözhetetlen
volt kolléganõm segítõ, irányító,és folyamatosan figye-
lemmel kísérõ munkája. A vegyes csoportokban történõ
foglalkozás lehetõséget adott a gyengébb és háttérben el-
helyezkedõ tanulók érvényesüléséhez. A gyerekek szere-
tik ezt a munkaformát, mivel felszabadultabbnak érzik
magukat. Ennek ellenére, mint láttuk, nagy fegyelemmel
dolgoztak, mivel tudják, hogy csak így eredményes össz-
munkájuk.
Mi, pedagógusok tapasztalatból tudjuk, hogy ez a munka-
forma nem alkalmazható mindig, tantárgytól és az óra jel-
legétõl függõ. A negyvenöt perces órák és a tárgyi feltéte-
lek hiánya is határt szab korlátlan használatának. Utoljára
szeretném megjegyezni azt, hogy alkalmazásának legfon-
tosabb feltétele, maga a pedagógus önfeláldozó munkája.
Egy-egy ilyen jellegû tanóra felkészítése a nevelõ több
órai munkája igényli. Ennek ellenére érdemes magvalósí-
tani, mert mint láttuk, a tanulók örömüket lelik a közös
munkában, ezért eredményesebbek és hatékonyabbak, ami
nem utolsó szempont a nevelõ számára.
Nagyon színes, sokoldalú és gyakorlati ismeretek adásá-
ban bõvelkedõ bemutató órát láttunk. Ildikó, köszönjük
színvonalas munkádat!

Dr. Kollár Lászlóné

PEDAGÓGUS KÖSZÖNTÕ
Óh, nemzetünk napszámosai! Mily nagy szívetekben a
szeretet, mikor felismeritek a fesledezõ rózsabimbót; a
hernyóban lakozó pillangót; a rút kiskacsában megbúvó
hattyút! Sorolhatnánk a meg nem értésteket, a veletek
szemben állított követelményeket, s ez is mind kevés
lenne ahhoz, hogy megkövessünk Benneteket. Nektek
mindig példát kell mutatnotok, elöl kell járnotok, a fák-
lyát vinni! Nektek nem lehet magánéletetek, mert Ti
nem tudtok kivetkõzni önmagatokból, Ti mindig s min-
denhol neveltek! Tanítotok a szépre, a jóra, a valóságra, a
életre.
Ehhez a gyönyörû elhivatottsághoz szív kell, érzés kell,
mit pénzért nem osztogatnak. Mit nem lehet megvenni.
Mit nem lehet megfizetni.
Maradjatok meg nekünk továbbra is ilyennek, kedves
gyertyalángok, s mutassátok a helyes utat, vezéreljétek
lépéseinket! Mert szeretve nevelhetõ mindenki, s így
épül egy boldog jövõ.

A 6. b osztály Kollárné Lovász Ildikóval
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ÚJLENGYELI FELVÉTELIZÕK
Az újlengyeli Általános Iskola 24 végzõs tanulója lapzártakor
egy sikeres felvételi eljárásra tekinthet vissza. Az elõzõ évekhez
hasonlóan végigcsinálták a továbbtanulási procedúrát, és meg-
szenvedték a felvételi eljárást megelõzõ központi írásbeli vizs-
gát, amely könnyíteni akar, de a megszerzett tudást nem értékeli.
Találkoztak furcsa helyzetekkel: Honnan tudnak a középfokú isko-
lák arról, ha a tanuló nem az elsõ helyen jelölte meg az adott intéz-
ményt? Miért nem vették fel a tanulót elsõre ugyanabba az intéz-
ménybe, ha a méltányossági kérelem hatására igen? S ha ezt a ket-
tõt kombináljuk, még érdekesebb a helyzet. Ez az idei tapasztalat is
alátámasztja azt, hogy a leendõ 8. osztályosoknak, és azok szülei-
nek igen nagy felelõssége van az iskolák kiválasztásánál. Nem
közhely a reális iskolaválasztás és a kellõ tájékozódás.
Ha az elõkészítés az iskola és a szülõi ház részérõl megfelelõ
lesz, akkor õk is olyan sikeres felvételire tekinthetnek vissza,
mint azok, akik most végeznek.
17 fõt az elsõ, 6 fõt a második helyre vettek fel, és 1 tanuló a
rendkívüli felvételi eljárás során talált magának középiskolát.
Úgy gondolom, hogy õ a rendszer áldozata, amely alapjában vé-
ve megfelelõ, de bizonyos esetekben hátrányt jelent a gyerekek-
nek. A 24 fõ közül 6-an gimnáziumban, 12 középiskolában, és 6-
an szakiskolában tanulnak tovább. Közülük 4 nyelvi elõkészítõ-
be, és 1 pedig kéttannyelvû iskolába felvételizett sikeresen.
Ez a 8. osztály az elõzõ évihez hasonlóan egy jó osztály, tehetsé-
ges gyerekekkel. Ezt bebizonyíthatják õsztõl, ha megállják a he-
lyüket, és eredményesen tanulnak a új iskolájukban. Nevelõtes-
tületünk nevében ezt kívánom nekik.

Petrányi József
igazgató

Merre tovább, nyolcadikosok?
Az általános iskola végzõs diákjai igen nehéz feladat elõtt álltak: el
kellett dönteniük, miként szeretnék megkeresni fizetésüket, és ennek
elérése érdekében merre folytathatnák tanulmányaikat.
A tanulók sorra látogatták a különféle középfokú oktatási intézmé-
nyeket az elõre meghirdetett nyílt napokon, tájékozódhattak pálya-
választási könyvek hosszú hasábjaiból is. Segítségükre voltak még
természetesen az õket tanító pedagógusok, valamint az osztályfõnö-
kök is abban, hogy a bizonytalan végzõsök eligazodjanak a tovább-
tanulás kacifántos útvesztõjében. A nagy döntés után alig telt el egy-
két hónap, máris újabb megpróbáltatás elõtt álltak a nyolcadik osztá-
lyosok: be kellett bizonyítaniuk tudásukat, rátermettségüket a felvé-
teliken is. Néhány izgatott várakozással teli hét után pedig végre
visszaérkeztek a sikeres vizsgákról értesítõ levelek. Lássuk, merre
tanulnak tovább hernádi diákjaink 2006 õszétõl!
A két ballagó osztályból a legtöbben, összesen huszonöten szakkö-
zépiskolában szeretnék folytatni tanulmányaikat. A 8.a-ból
tizenhárman, a 8. b-bõl tizenketten választották ezt az iskolatípust.
Az idén végzõk fõleg a dabasi, örkényi, ócsai, budapesti, nagykõrösi
és a gyáli oktatási intézményeket jelölték meg felvételi lapjaikon. A
kereskedelem mellett az élelmiszeripari és a közgazdasági szakok
szintén népszerûek voltak.
A két évfolyamból húszan kezdik a 2006-2007-es tanévet szakképzõ
iskolákban. Valamennyien Dabason és Örkényen tanulnak tovább.
Idén összesen tizenegy tanuló felvételizett gimnáziumban. A legtöb-
ben a dabasi Táncsics Mihály Gimnáziumot és az ócsai Bolyai János
Gimnáziumot választották. Mint már néhány éve mindig, így idén is
van olyan végzõs tanuló, aki a budapesti nemzetiségi, valamint a
kecskeméti gimnáziumot tartotta számára a legmegfelelõbbnek.
Nos, akárhol, akármilyen iskolában is kezdjék meg tanulóink a kö-
vetkezõ tanévet, kívánjuk, hogy valamennyien állják meg jól helyü-
ket! Reméljük, tehetségük hamar megmutatkozik. Tanulmányaik-
hoz kitartást, sok sikert kívánunk!

Birinszki Annamária
Hernád

A napköziben az volna jó…

A napköziben az volna jó… és sokféleképpen folytathatnánk a
gyermekek számára fontos és kedves délutáni elfoglaltságok so-
rát.
Ezen a délutánon, 2006. április 27-én meggyõzõdhetünk róla is-
mét, mennyire fontos a napköziben eltöltött idõ jó, precíz szerve-
zése. Birinszki Annamária tartott bemutató foglalkozást az õ har-
madikosokból álló csoportjával az alsós kollégák számára.
Az említett bemutatóórán bepillanthattunk a gyerekek tanórák
utáni életébe. A terembe lépve rendhagyó padrend fogadott ben-
nünket. Mint kiderült, csoportok elhelyezkedésére vált alkalmas-
sá az így átalakított osztály. Erre a délutánra elõkerülhetett a gye-
rekek táskáiból az otthoni kedves plüssállatka, képeskönyv, házi-
állatuk táblára kihelyezett fényképeit pedig valamennyien meg-
tekinthették. Persze, hogy felcsillant a gyerekek szeme, hisz az õ
kedvencükrõl volt itt szó. Az állatvilággal kapcsolatos technikai
és kulturális foglalkozásokkal jellemezhetõ hét már említett csü-
törtöki délutánján tapasztalatokat cserélhettek, mint jó kutyatar-
tók, egy megmozgatós játék keretében véleményt mondhattak a
helyes és helytelen háziállattartásról, s nagy komolysággal nyi-
latkoztak a nap fõ témájáról: az állatok védelmérõl. Véleményt
cseréltek, beszélgettek, ötleteket adtak egymásnak. Sziporkáztak
a kedvesebbnél kedvesebb kutyanevek, megismerték az egyes
fajtákat. A kvízkérdésekre, képösszerakó és szituációs játékokra
is szánt foglalkozás lejártával minden nebuló elnyerte a „Lelkiis-
meretes kutyatartási bizonyítvány”-t.
A mi iskolánkban, a hernádi Általános Iskolában hosszú idõ óta
szokás, hogy minden évben betekintést nyerhetünk egyikünk-
másikunk munkájába. Fontos információkat kapunk így a gyere-
kekrõl, megfigyelve õket nemcsak a tanítási órán. Ezen a foglal-
kozáson láthattunk, mennyire szükséges a tanulókkal folytatott
beszélgetés, hiszen délelõtt erre kevés lehetõség van.
Ebben a napköziben az volt a jó, hogy a gyerekek megismerték a
állatvédelem fontosságát, miközben jól érezték magukat, és
megtanulták diplomatikus formában hallgatni egymást, s jutot-
tak közösen elõbbre. Aninak köszönöm a lehetõséget kollégáim
nevében is!

Duhaj Szidónia
tanító

Közlekedési verseny
az újlengyeli Általános Iskolában

2006. május 3-án megrendezésre került a Kerékpáros Ifjúsági
Kupa körzeti döntõje. A verseny 2 órakor a Kresz-Totó kitöltésé-
vel kezdõdött, amelyre 20 percet kaptunk. Ez idõ alatt Szanyi Já-
nos r. alezredes és kollégái elõkészítették a ügyességi pályát. Itt a
gyorsaság és a hibátlanság számított. A verseny végén a totóban
elért pontszámokat, az ügyességin az idõt és a hibákat összegez-
ték, majd kihirdették a dobogós helyezést elért versenyzõket. A
lányok közül 1. helyezett Benedek Barbara (8.o.), 2. helyezett
Klemencz Anita (8.o.), a 3. helyezett pedig Kollár Tünde (7.o.)
lett. A fiúk közül 1. helyezett Monori Márk (8.o.), 2. helyezett
Csontos Csaba (8.o.), a 3. helyezett Sztahó Zoltán (8.o.) lett. A
helyezettek ajándékot kaptak. A tábor, ami minden évben meg-
rendezésre került, most elmarad. A fiúk és a lányok közül az elsõ
két helyezett képviseli a Dabasi Rendõrkapitányságot a megyei
versenyen, ami 2006. május 27-én kerül megrendezésre Kerepe-
sen. Bízunk a csapatunk jó szereplésében!

Benedek Barbara, Klemencz Anita
8. osztályos tanulók
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Mûvházi Mozaik
Két hónappal ezelõtt megkezdõdött a
hernádi mûvelõdési ház bõvítése és felújítá-
sa. A több mint 50 éves épület minden része
megérett erre. Nagyon vártuk már, mert né-
hány helyiséggel többre volt szükségünk
ahhoz, hogy munkánkat maradéktalanul el
tudjuk látni. A bõvítés után 1 nagyterem, 3
klub és a teleház helyisége áll majd látoga-
tóink rendelkezésére.
Az új épületszárnyban vadonatúj vizes-
blokkot alakítottak ki, így már európai szín-
vonalú mellékhelyiségeket talál nálunk a
vendég (…és nem is kell átmászni a színpa-
don). Nem elhanyagolható az sem, hogy
mozgássérült látogatóink rendelkezésére áll
majd egy akadálymentesített mosdó.

A bõvítés mellett a felújítás is nagyon
fontos volt, mert bár munkatársaink
igyekeztek mindig a legnagyobb rend-
ben tartani az épületet, mégis látszott,
hogy az elõtér a tetõ elhasználódása mi-
att beázik, a nagyterem mûanyag ál-
mennyezete felett eljárt az idõ, a kon-
vektorok pedig 23 év becsületes szolgá-
lat után megérdemlik a nyugdíjat.
A felújítással együtt jár az ablakcsere,
amelyet tovább már nem lehetett halo-
gatni, lévén az ablakok teljesen elhasz-
nálódtak, nem zártak megfelelõen és bi-
zony az esõvizet is beengedték. Az ab-
lakcsere révén sok energiát tudunk majd
megtakarítani, hiszen új nyílászáróink
bent tartják majd télen a meleget.
Önkormányzatunk nagyon fontosnak
tartja, hogy intézményei esztétikusak és
hivatásuk betöltéséhez megfelelõ mér-
tékûek legyenek. Egy esztétikus köz-
épület kellemesebbé, rendezettebbé te-
szi azt a teret vagy utcát, ahol áll. Látvá-
nyával is hozzájárul az ott lakók jó köz-
érzetéhez.
A felújítás, amely Európai Uniós pályá-
zati támogatásból valósul meg, várható-
an június közepéig tart, s azután meg-
újulva, megszépülve várjuk vendégein-
ket: a hernádi civil szervezetek tagjait,
csoportjaink, szakköreink látogatóit, a

házasulandókat, a teleház sok-sok ven-
dégét és minden kedves hernádi lakost.

�����

Örömmel értesítjük az érdeklõdõket,
hogy községünk legfiatalabb civil szer-
vezetét, a február 7-én alakult Örökség
Kulturális és Hagyományõrzõ Egyesü-
letet a Pest Megyei Bíróság nyilvántar-
tásba vette, így júniustól hivatalosan is
mûködhet.
Kérjük, hogy aki csatlakozni szeretne az
Egyesülethez, keresse az elnökség vala-
melyik tagját, akik a következõk: Pallaga
Mária, Takácsné Holi Andrea, Halmai
Imre, Racskó Zoltánné és Tolnai Béláné.

Pallaga Mária

14. hernádi falunap
Augusztus 6-án (vasárnap) várjuk ven-
dégeinket a 14. hernádi falunapon. A ha-
gyományos programok mellett számos
újdonsággal is találkozhatnak. Nem ma-
rad el a fõzõverseny, a Her-Csi-kóstoló,
a borverseny, a mezõgazdasági gépek
bemutatója, az V. veterán jármû találko-
zó és a MABOX által rendezendõ kutya-
kiállítás sem.

A gyerekeket gyermekprogramokkal
várjuk. Lesz arcfestés, kézmûves sátor,
aszfaltrajz verseny, Dezsõ bácsi kisállat
simogatója, lovaglási lehetõség, qvad
motorok kicsiknek és nagyoknak. Egész
nap körhinta, céllövölde, ugrálóvár.
A hernádi egyesületek mind képviselte-
tik magukat a rendezvényen. Számos
meglepetéssel készülnek, amelyekkel a
falunap programját színesítik.
A színpadon egymást váltják az amatõr és
a hivatásos elõadók. Fellép: a pedagógu-
sok és a nyugdíjasok tánckara, a
dánszentmiklósi mûvészeti iskola tánco-
sai, helyi zenekarok és a Bonheur Big
Band. A humorról a Simly Show gon-
doskodik. Falunapunk egzotikus színfolt-
jaként a Los Andinos játszik autentikus
perui népzenét és világslágereket.
A napot a „Micsoda Amerika” címû dal
szerzõivel és elõadóival, a BON BON
zenekarral zárjuk.

A nap koronájaként tûzijátékot láthat-
nak kedves vendégeink.
A részletes és teljes programot a rendez-
vény elõtt egy héttel megjelenõ 2Falu
hernádi különszámában juttatjuk el
Önökhöz.
Szeretettel várunk minden érdeklõdõt
augusztus 6-án, a 14. hernádi falunapon!

Kicserélték a rossz födémet isAz új szárny két helyiségének bejárata

GyerekboldogságEgy tavalyi fõzõcsapat
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Jeles napok – Pünkösd
A húsvét utáni ötvenedik napon, így eb-
ben az évben június 4-én, vasárnap ün-
nepli a keresztény világ a Szentlélek el-
jövetelét és egyben az egyház megalapí-
tását, azaz pünkösd napját. A pünkösd
elnevezés pentekosztész, azaz ötvene-
dik szóból származik, és minden évben
május 10-e június 13-a közé esik és Pün-
kösdöt a keresztény egyház születésnap-
jának is tartják.

„Mi van ma? Mi van ma?
Piros pünkösd napja.
Holnap lesz, holnap lesz
A második napja.”

Piros pünkösd napját ezer éve virággal
köszöntik Európa sok országában. Ma-
gyarországon is újra piros betûs nap a
Pünkösdhétfõ. De mi is ez az ünnep? A
hozzá fûzõdõ népszokásokat réges-rég
elfelejtettük. Vagy mégsem? Pünkösd
napjára minden felébred. Abbahagyja a
lusta nyújtózkodást a világ, zsong és zsi-
bong az élet.
Jól tudták a régiek, ilyenkor meg kell
állni egy pillanatra. A nyári munkák
elõtt ünnepelni kell. Köszönteni az ú
életet, imádkozni a bõ termésért, gyer-
mekáldásért. Erre szolgál a pünkösd, a
húsvétot követõ ötvenedik nap. A temp-
lomban évrõl évre megemlékeznek errõl
a napról a lángnyelveket a pünkösdi ró-
zsa szirmaival helyettesítették, a Szent-
lélek jelképeként fehér galambot repí-
tettek szabadon. A lányok és asszonyok
bíborvörös ruhába öltöztek, befont copf-
jukat a hagyomány szerint a bal vállukra
kanyarították, a férfiak felöltötték ün-
neplõjüket és kezdõdhetett a mulatság.
Néhány faluban
még ma is élnek a
pünkösdi hagyo-
mányok, játékok,
az Alföldön a Pün-
kösdölés, a Dunán-
túlon a
Pünkösdikirályné
járás. A Pünkösd-
király választás
sajnos teljesen el-
tûnt, pedig a mai
napig él a szólás:

rövid, mint a pünkösdi királyság.
A csíksomlyói búcsút hagyományosan
pünkösdkor tartják, a székelyek nagy
ünnepe. Óriási tömegben jönnek ide a
székely, csángó és távolabbi zarándo-
kok, Máriát dicsérni és Szent Fiánál
közbenjárását kérni. A búcsújárás 1567
pünkösdjén kezdõdött, amikor István
gyergyóújfalui pap hálaadó körmenetet
vezetett ide azért, mert akkor, május 15-
én a székelyeket jobbágysorba taszítot-
ta, és a templomnál lévõ felirat szerint
hitünk elhagyására akarta õket kénysze-
ríteni. Manapság 5-600 ezer hívõ is el-
jön a szentlélek eljövetelét várni. A
csángók, a székelyek, a magyarok
együtt imádkoznak a Szûz Anyához, so-
kan nyírfaágat tartanak a kezükben, amit
Mária szimbólumnak tartanak. A kör-
meneten gyakran felcsendül a Boldog-
asszony anyánk és a Székely himnusz.
Pünkösdhöz hiedelmek is kapcsolódnak.
Aki pünkösd hajnalban születik, szeren-
csés lesz. A hajnalban merített kútvízben
való mosdás egész évre elûzi a betegsé-
get, keléseket. A teheneket nyírfaággal
veregették, hogy jól tejeljenek. Van ahol
kenyérhéjat égettek, hamuját a gabona-
földre szórták, hogy jó termés, gazdag
aratás legyen.
Pünkösdkor a paraszt családoknál is ün-
nepi ételek kerültek az asztalra. Helyen-
ként pünkösd napján is fogyasztottak
bárányt, birkapörköltet, máshol inkább
marhahús vagy baromfi került az asztal-
ra. Kötelezõ volt valamennyi édes ka-
lács készítése.

Kaizler

Újlengyelben
véradás volt

2006. május 17-én véradás volt Újlen-
gyelben. 24 ember jelentkezett véradás-
ra, ebbõl a tényleges donorok száma 21
fõ. Három embert a doktornõ kiszûrt.
Egy véradó pedig most adott elõször
vért.
Legközelebbi véradás szeptember hó-
napban lesz. Pontos idõpont majd a pla-
kátokon lesz látható.

Telepóczki Jánosné
Vk. titkár Újlengyel

NYÁRI
RAJZFILMES

TÁBOR
a szünidõben, folyamatosan.

Foglalkozások H-P, 9-16 óráig a
Pannónia Filmstúdióban.

A gyerekek rajzfilmet készítenek,
ami videókazettán hazavihetõ.

A program stúdiólátogatással és
magyar rajzfilmek vetítésével
egészül ki.

6-17 éves korig várunk minden
gyereket, aki szeretne bepillantani
ebbe az érdekes szakmába.

Jelentkezés:
06-1/250-1355, 250-0432

Köszönetnyilvánítás

Köszönjük mindenkinek, aki sze-
mélyes jelenlétével, vagy együtt-
érzésével osztozott gyászunkban,
fájdalmunkban és elkísérte fiunkat

Kancsár Attilát
utolsó útjára, sírjára koszorút, vi-
rágot hozott.

A gyászoló család
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Madarak és Fák Napja 2006. május 10.
A Hernádi Környezetvédõ és Faluszépítõ
Egyesület már második éve, hogy a Mada-
rak és Fák Napját az óvodásokkal az Idõsek
Klubjában ünnepeljük.

2006. május 10-én sem volt ez másként. Az
óvodások színvonalas, az alkalomhoz illõ ver-
seket, mondókákat mondtak, és nagy lelkese-
déssel ültették a virágokat, amit az Idõsek
Klubjának tagjai nagy örömmel fogadtak.
Ez az ünnep talán május egyik legszebb ün-
nepe, most még az idõjárás is kedvezett ne-
künk, mert nagyon szépen sütött a nap.
Miért és mióta ünnepeljük ezt a napot?
1902. március 19-én az európai államok egy, a
mezõgazdaságilag hasznos madarak (akkori-
ban még ilyen kategóriákban gondolkodtak),
védelmét szolgáló egyezményt írtak alá. Ez az
egyezmény volt hazánkban a Madarak és Fák
Napja bevezetésének közvetlen elõzménye.
Még ugyanebben az évben Chernel István, a
híres ornitológus szervezte meg elsõ ízben a
Madarak és Fák Napját. Az ünnep hivatalos
bevezetésére azonban csak néhány évvel ké-
sõbb, 1906-ban került sor Hermann Ottó hat-
hatós közremûködésével, amikor gróf
Apponyi Albert vallás- és közoktatásügyi
miniszter körrendeletben írta elõ a Madarak
és Fák napjának megünneplését minden is-
kola számára. E napokon a gyermekek fákat

ültettek és ápoltak, madárodúkat helyeztek
ki és takarítottak, akadályversenyeken, ve-
télkedõkön, kirándulásokon vettek részt, új-
ságcikkek, könyvek és plakátok emlékeztek
és emlékeztettek a természet védelmére.
A Madarak és Fák Napja aztán kedvelt és türel-
metlenül várt, évi rendszerességgel megrende-
zett ünnepe lett elsõsorban a tanuló ifjúságnak a
XX. század elsõ felében. Idõsebb honfitársaink
mind a mai napig szép emlékeket õriznek ezek-
rõl a napokról. A II. világháború után aztán fe-
ledésbe ment, mígnem 1994-ben ismét feléledt
a mozgalom, 1996-ban pedig, kormányrende-
letet adtak ki, amely a korábban május elején
változó idõpontban megtartott jeles nap meg-
ünneplését május 10-ben rögzíti.
Ma már több, mint két tucat „zöld” nap, vi-
lágnap és akciónap hívja fel a figyelmet egy-

egy speciális környezeti problémára. Jelentõs
részüket alig tíz éve ünnepeljük, hisz több kö-
zülük csak az 1990-es évek elején került elõ-
ször megrendezésre. (Pl. március 22: A Víz
Világnapja 1993-tól, november 27: „Ne vásá-
rolj semmit!” Nap 1992-tõl, stb.) Még a pati-
násabbak is csak az 1970-es évek elejére tehe-
tik születésük dátumát. Például június 5-én a
„Környezetvédelmi Világnapot” 1972-ben, a
talán legismertebb „Föld Napját” április 22-én
1970-ben ünnepelték elõször.
Az 1800-as évek nagy természetátalkító tevé-
kenységei (folyószabályozások, mocsárlecsa-
polások, erdõirtások, újabb és újabb területek
mûvelésbe vonása, stb.) katasztrofális hatással
volt az élõvilágra. Az ipari forradalom, a kibon-
takozó orvostudomány közvetlen és közvetett
hatásai, a népességnövekedés, a földéhség és
mindezek nem várt kellemetlen következmé-
nyei vezettek el oda, hogy például a mezõgazda-
ságilag hasznos madarak látványos megfogyat-
kozása a tudományos körökön túl a közbeszéd,
sõt a politikai érdeklõdés tárgyává lett.
Ma, egy évszázaddal késõbb a helyzet jelen-
tõsen megváltozott: felfedeztük az Északi-

és a Déli-sarkot, eljutottunk a Föld legmaga-
sabb és legmélyebb pontjára. Megtanultunk
repülni és víz alatt létezni. Karjainkon fillé-
res óra mutatja az idõt másodperc pontosság-
gal, helyzetünket méteres precizitással hatá-
rozhatjuk meg bárhol a Földön. A Föld túlsó
végén élõkkel akár séta közben is beszélget-
hetünk, a levélváltás másodpercek kérdése,
szénhidrogén hajtotta jármûveink órák alatt
tehetünk meg korábban hónapokat, vagy
éveket igénylõ utakat. Embert küldtünk a
Holdra (és vissza is hoztuk) és egyenes adás-
ban nézünk marsi történéseket.
Ami viszont mit sem változott: önzõ, elké-
nyeztetett, ostoba kölyök módjára éljük fel a
pótolhatatlan erõforrásosat, hagyjuk szana-
szét létünk mocskos nyomát, és nem akarjuk
észrevenni, nem akarjuk meghallani a fi-
gyelmeztetéseket. Százmillió évek során fel-
halmozott kincseket herdálunk el évtizedek
alatt. A javakat elraboljuk, a költségeket a
környezettel fizettetjük ki. Élvezzük az élõ
és élettelen környezetünk nyújtotta javakat,
életfenntartó és egyéb szolgáltatásokat. Hisz
oly természetes, hogy oxigéndús levegõt szí-
vunk be és az általunk kilélegzett szén-dio-
xid nem halmozódik fel a légkörben. Vajon
eszünkbe jut-e, hogy ez a bioszféra, az erdõ-
ségek és a tengeri (fõként mikroszkopikus)
növényzet szolgáltatása? És ingyenes! Talán
ezért nem becsüljük… Vagy eszünkbe jut-e,
hogy az életfenntartásra alkalmas idõjárás és
éghajlat is élõlénytestvéreink ingyenes, de
megfizethetetlen szolgáltatása?
Nem? Hát jusson eszünkbe legalább most, a
Madarak és Fák Napján, a legpatinásabb zöld
ünnep, amely itt Magyarországon született
egy évszázada. És jusson eszünkbe, hogy a
vadon élõ növény és állatfajok kipusztulásá-
nak ütemét már nem években, nem is hóna-
pokban, vagy hetekben, nem napokban, ha-
nem órákban és percekben mérik…

Nagy László Sándorné

Táncház Fábián Évával és a Kalamajka Együttessel
Már második alkalommal láttuk vendégül
Fábián Évát és a Kalamajka Együttest. Nagy
örömünkre szolgált, hogy elfogadták meghí-
vásunkat, és színvonalas mûsorukkal újra
belopták magukat az ottlévõk szívébe.
Az Együttesrõl annyit, hogy már 30 éve ze-
nélnek magyar népzenét, amivel járják az or-
szágot, országokat. Pesten az Aranytíz Mû-
velõdési Központban minden szombaton
táncházat vezetnek. Ebben a felállásban tu-
lajdonképpen csak 26 éve, de a zenekar több
tagja már több is mint 30 éve zenél.
A Hernádi Környezetvédõ és Faluszépítõ Egye-
sület velük ünnepelte 5. születésnapját. Nagy
utat tettünk meg a kezdetektõl mostanáig, és bí-
zunk benne, hogy a lakosság megelégedésével
még további sok-sok évet fogunk megérni.
Mi azért alakultunk, hogy összefogjunk köz-
ségünk szépítésére, rendbentartására, rend-
bentartatására. Mára már elmondhatjuk,
hogy nagyon sok ittlakót sikerült magunk
mellé állítani és programjainkra megnyerni
õket.
Talán azért mégis a gyerekek a legfogéko-
nyabbak mindenre.

Természetesen nagyon sok múlik azon is,
hogy a szülõ, hogy áll hozzá. De nagyon sok
lelkes emberrel találkoztam, akik önzetlenül
segítenek, ha kérjük õket.
Az egyesület valamennyi tagja társadalmi
munkában végzi feladatát, így még nagyobb
köszönet jár nekik, hogy ha szükség van rá-
juk, akkor jönnek és segítenek, nem egyedül
csak az elnöknek kell csinálnia mindent.
Alakuláskor csak 10 tagunk volt. Mára már
35-en vagyunk. Segítõkész, lelkes tagjai az
Egyesületnek. Akikre mindig lehet számítani!
Néha pályázatokat is nyerünk, amibõl gazda-
gítjuk az egyesületet. Több sikeres és sikerte-
len pályázaton vagyunk túl, de nem adjuk fel,
a sikertelenség sem veszi a kedvünk, ugyan-
olyan lelkesedéssel fogunk a következõ pá-
lyázathoz is, mintha megnyertük volna az elõ-
zõn. Az évi 12 programból már túl vagyunk 4
programon. A legközelebbi programunk júni-
us 10-én lesz, mikor is a „Környezetvédõ Vi-
lágnapon” a diákoknak meghirdetett verseny
záró napja lesz, amikor is a Búcsú térre hoz-
hatják az addig összegyûjtött és „laposra tapo-
sott” Pet palackokat és fémdobozokat.

Júniusban elengedhetetlen program a parlag-
fû gyûjtése és egy nap a szedése is. Ismét
csatlakozunk az országos felhíváshoz.
Köszönjük az Önkormányzatnak, hogy nem
csak erkölcsileg, de anyagilag is támogat
bennünket. Köszönjük az általános iskola
Igazgatóasszonyának, hogy lelkes támogató-
ja programjainknak, tanárainak, hogy bizo-
nyítja és tájékoztatja a gyerekeket a progra-
mokról. A vezetõ óvónõnek, és az óvónõk-
nek, dadusoknak, hogy hozzák a gyerekeket,
lelkesítik a környezetvédelemre, mert talán
õk a legfogékonyabbak mindenre. Köszön-
jük a vállalkozóknak, hogy önzetlenül segít-
ségünkre vannak, fuvarral, zsákkal stb. A
többi civil szervezetnek, Nyugdíjas Klub-
nak, Nagycsaládosok Hernádi Egyesületé-
nek, hogy tagjaikkal résztvesznek program-
jainkon. Reméljük, ez a jövõben is így lesz.
Külön köszönet az egyesület tagjainak, hogy
eddig is kitartottak, remélem, hogy ezután
sem lesz másként.
És sok-sok köszönet a családomnak, hogy
mellettem állnak és segítenek mindenben.

Nagy László Sándorné elnök

Ovisok szereplése
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GYERMEKNAPI
FUT A FALU HERNÁDON

Május 27-én szombaton délután zsivajgó gyereksereg töltötte
meg a hernádi Búcsú teret. Zsadányi Lászlóné polgármester
megnyitóját követõen bemelegítõ torna, majd korosztályos
futások indították a programot. Nagysikerû kutyabemutató,
majd vetélkedõk kivetkeztek.
A színpadon Megasztár produkciók sorjáztak, Ricsi bohóc
szórakoztatta a gyerekeket. P. Nagy Ferenc (ex Tolcsvai Trió)
és Kovács József László (ex 100 Folk Celsius) adtak mûsort,
este nyolc órától a Tûzoltóság bemutatója következett. A vi-
dám délutánról beszéljenek a képek.

V
Futás korosztályonkénti helyezettjei
1-2. osztály
Lányok: Fiúk:
1. Latyák Noémi 1. Kun Bence
2. Rafael Erzsébet 2. Váradi Attila
3. Szládik Bettina 3. Koren Dániel

Lakatos Sándor
3-4. osztály
1. Szokoli Katalin 1. Oravecz Rajmund
2. Pfeffer Erika 2. Kovács István
3. Kupai Brigitta 3. Csima Péter

5-6. osztály
1. Revák Melinda 1. Gáspár Róbert
2. Jusztin Georgina 2. Virovecz Márk
3. Kupai Nikolett 3. Szilágyi Gábor

Kohut Zsuzsanna Váradi András

7-8. osztály
1. Németh Vivien 1. Kovács Krisztinán
2. Lukácsi Katalin 2. Péter Márton
3. Kisjuhász Katalin 3. Zalobai János

Osztályok közötti vetélkedõ
Alsós: I. 4.a Felsõs: I. 8.b

II. 2.a II. 7.b
III. 2. b III. 7.a

Támogatóink-segítõink
Hernádi Önkormányzat Mûvelõdési ház
Általános Iskola Horváth Sándor
Szluka János Veszteg Béláné (Rózsika)
Gáspár József Her-Csi-Hús Kft
Pekker István Nagy László
Nagy László Sándorné Futó Ottó
Zsíros József Zsíros Joci
Bábel Balázs Kovács Misi
Navraczki Mihály Svébis Pál
Kovács Géza Tóth Zoltán
Birinszki Józsefné (Kati) Örkényi Rendõrörs
Dabasi Tûzoltóság Ifj. Liga Mihály
Strupka Józsefné Béres Attila
Ancsin Csaba Ifj. Pekár László
Menyhártné Katona Ibolya Garai Tamás

Szluka Krisztián és barátja Kun Bence

Bemelegítõ torna

Látványos kutyabemutató

Indul a futás
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A cseh kucsmagombától a gyilkos galócáig
Megkezdõdött a gombaszezon, az erdei-mezei gombák közül
az elsõként nagy tömegben megjelenõ cseh kucsmagomba
már lefutóban van. Elsõsorban a könnyen felmelegedõ, ho-
mokosabb alföldi területeken jelentkezett, de már találtak be-
lõle a hegyvidéki erdõkben, így a budai helyekben és a Pilis-
ben is. Hamarosan kezdõdik a nagytermetû kucsmagombák,
így az ízletes, hegyes kucsmagomba, a tövisaljagomba és a
májusi pereszke szezonja is, egy jó hónap múlva pedig a me-
legebb helyeken akár vargányázni is lehet.

Az Országos Élelmiszer-biztonsági és Táplálkozás-tudomá-
nyi Intézet gomba-toxikológusa, Bathó Attila máris tud né-
hány mérgezésrõl, bár ezeket az eseteket még nem a frissen
szedett gombák okozták. Van még a tavaly lefagyasztott gom-
báscsomagokból, amelyekben azonban néhány mérgezõ
gombafaj egy-két darabja is akadt. A gombamérgezések meg-
elõzésének egyik legbiztosabb módja, ha az erdõn-mezõn
gyûjtött gombákat minden esetben bemutatjuk a gombavizs-
gáló állomásokon, amelyekbõl azonban sajnálatosan elég ke-
vés mûködik. Házalótól nem szabad gombát vásárolni, pia-
con pedig csak olyan árustól vegyünk, aki be tudja mutatni a
piaci szakellenõr árusítási engedélyét.

A nyers gombát 24 órán belül fel kell használni addig szellõs,
hûvös, száraz helyen kell tárolni. A gombával készült étel
frissen fogyasztandó, másnapra eltenni kockázatos. Mivel a
gomba nehezen emészthetõ étel, a szakemberek azt tanácsol-

ják, hogy a korosabbaknak és a 4-5 évesnél fiatalabb gyere-
keknek egyáltalán ne adjunk gombát fõételként.
A gombamérgezések leggyakoribb okozója a nagy döggom-
ba, a susulyka, és a világító tölcsérgomba, az esetek legalább
fele ezekre vezethetõ vissza. A mérgezés kimenetelét tekintve
azonban a legveszélyesebb gombafaj a gyilkos galóca. Az ál-
tala kiváltott mérgezés tünetei a gombás étel elfogyasztása
után 8-10 óra múlva jelentkeznek, ilyenkor a felszívódó mé-
reganyagok már megtámadták a májat és a vesét.

Nagyon fontos, hogy minden gombamérgezés-gyanús eset-
ben azonnal orvoshoz kell fordulni, és keressék fel az orvost
azok is, akik együtt fogyasztottak a gombás ételbõl a beteg-
gel, de náluk még nem jelentkeztek a mérgezés tünetei.

Az OÉTI gomba -toxikológusa felhívja a figyelmet arra, hogy
tavaly szeptember óta a Magyarországon található mintegy
3500 gombafaj közül 35-öt védetté nyilvánítottak, ezeket
nem szabad szedni. Ide tartozik például a sötétedõ húsú róka-
gomba, a tarkahúsú érdestinorú, vagy az õzlábgalóca. Az
utóbbi hetekben számos helyen tévesen jelent meg, hogy be-
tiltották a sárga rókagomba, a vargánya, vagy az egyéb
érdestinorú fajták gyûjtését, árusítását. Ezek változatlanul
szedhetõk.

Az ÁNTSZ
Pest Megyei Intézetének

Sajtószolgálata

Német nyelvi tábor Tittlingben
Már szinte hagyomány, hogy a hernádi
gyerekek minden évben német nyelvi
táborba mennek. Most 2006. május 21-
én indultunk a német táborba.
Hernádról 15 gyerek ment. Rozál néni
kíséretében Budapesten 30 isaszegi ta-
nuló csatlakozott hozzánk és együtt in-
dultunk Ausztrián keresztül Németor-
szágba.
A szálláshelyünk Tittlingben volt.

Délelõttönként három német anyanyel-
vû tanár jött a szállásra és három cso-
portban tanítottak minket. Délutánon-
ként kirándulni mentünk. Voltunk híres
templomokban, Gizella királynõ sírjá-
nál, amit meg is koszorúztunk, üveg-
gyárban, grafitbányában és skanzenben.
Az utolsó két nap volt a legjobb Csütörtö-
kön nem volt tanítás és egy Veszternvá-
rosba mentünk, ahol lovasbemutatókat

néztünk és aranymosó is volt. Pénteken
délután uszodába mentünk, két csúszda is
volt. Nagyon jól szórakoztunk. Este
összecsomagoltunk és másnap reggel jöt-
tünk haza Magyarországra.
Nagy élmény volt számunkra ez a kirán-
dulás Köszönjük!

Rácz Réka
6. o
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Felelõs szerkesztõ: Valentin Károly Gábor.

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

Kiadja: Hernád, Újlengyel 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.

Reflektorfényben a hernádi kosarasok
2006. május 12-én izgatottabban indultak a hernádi kosárlabdá-
zók a tornaterembe. Ezen a napon rendezték meg ugyanis a
Hernád-Vác visszavágó mérkõzést. A tét nem volt csekély: ez a
meccs döntötte el, hogy bekerülhetett-e csapatunk a megyei elsõ
négy helyezett közé.
Ahhoz, hogy egy csapatnak a megyei döntõ szerepeljen a céljai
között, elõször a háta mögött kellett tudnia számos edzést, felké-
szülést, különféle meccseken való megmérettetéseket. A hernádi
kosarasok eddigi eredményei, melyeket a tornatermi folyosón ki-
tett oklevelek is bizonyítanak, igen bíztatóak: egy vereségtõl el-
tekintve legyõzték Gödöllõt (66:51), Százhalombatta (95:41),
Szentendre (76:60), Vác (84:65) csapatát. Tudták jól, hogy már
nem lehetett ezen a visszavágón hibázniuk, ha versenyben akar-
nak maradni!
Este nyolc órakor megszólalt a meccs kezdetét jelzõ sípszó. Az
elsõ hernádi pontokra mindössze két-három percet kellett várni.
A kezdeti örömünket azonban a váciak igyekeztek szinte azonnal
visszavágva letörni. Késõbb hol a hernádi, hol pedig az ellenfél
kosarába került be a labda. Az elsõ húsz percet egy 20:10-es rész-
eredménnyel zártuk. A támadás, labdaszerzés jól ment, a két csa-
pat közti különbség 52:35-re változott. Persze ezt az eredményt
nem nézték jó szemmel a váciak, igyekeztek az utolsó percig be-
hozni a lemaradásukat, ám a végeredményen már nem tudtak je-
lentõsebben módosítani. A meccs eredménye tehát 58:52 lett a
hernádi kosarasok javára. Néhány helybeli kosárlabdázó elmon-
dása szerint igen erõs vetélytárssal volt azonban dolguk, a
meccset elég „pörgõsnek” vélték, hisz bekerült a kosárba a labda
a meccs elsõ két percében, de a vége elõtti ötödik percben is.
Gratulálunk hát a szép eredményhez! További sikereket kívá-
nunk a hernádi kosárlabdázók edzõjének, Kis Pap Juliannának és
a csapatnak, melynek tagjai a következõk: Bíró Zoltán, Fehér
Sándor, Forgács Róbert, Kohán Márk, Kongrácz Viktor,
Laczházi Róbert, Laczy Dávid, Lórántffy Tibor, Miklósi László,
Pencz László, Rausch Ferenc, Svébis Tamás!
Lapzárta után érkezett:
A férficsapat újabb PITYUK elleni gyõzelmével döntõs.
A lányok a Szent Pál Akadémia idegenbeli és Vác elleni hazai mér-
kõzésekbõl egy gyõzelemmel megszerezhetik a második helyet!

Birinszki Annamária

IDÕPONT VÁLTOZÁS!
A Hernádi Nyugdíjas Egyesület

20 éves évfordulóját
május 20. helyett június 10-én tartja.

Kérjük patronálóinkat
ezt az idõpontot vegyék figyelembe!

Köszönjük megértésüket!

Gecser István

SPORT SPORT SPORT

Labdarúgás eredmények
Pest Megyei Bajnokság II. osztály

Hernád - Újlengyel 1-1
Táborfalva - Hernád 1-1
Hernád - Ráckeve 4-2
Újhartyán - Hernád 2-3
Hernád- Alsónémedi 0-0
Újlengyel - Halásztelek 0-3
Biatorbágy - Újlengyel 1-3
Újlengyel - Érd 2-5

A csapat …

Kezdés a PITYUK csapata ellen


