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Kedves Olvasóink!
A 2Falu ezen száma nagyrészt a választásokról

szól. Még olyan megjegyzést is hallottunk, hogy

akkor újság helyett választási propagandaanya-

got készítünk. Szerkesztõségünk tudatosan váll-

alja, hogy ebben a számban elsõsorban a helyha-

tósági választásokra koncentrál, mert úgy véljük

ennél fontosabb esemény nincs napjainkban.

Rendkívül fontos döntést kell most hozni a két te-

lepülés polgárainak és mi ehhez a lehetõ legtöbb

információt szerettük volna biztosítani.

Szerkesztõség

Önkormányzati választás
2006. október 1.

Újra az urnák elé szólít minden szavazati joggal bíró állampol-
gárt a lelkiismereti kötelesség. Most azonban nem a Parlament-
be küldünk követeket országos dolgokat intézni, törvényeket
hozni, hanem meghatározhatjuk, kik irányítsák szûkebb pátri-
ánk, településünk életét, kik foglalkozzanak ügyes-bajos dol-
gainkkal négy esztendõn keresztül. Egyre tágabb a tér, melyben
az önkormányzatnak kell megoldania a helybeli feladatokat és
egyre szûkebb a feladatok megoldásához szükséges anyagi fe-
dezet. Nem mindegy tehát, hogy kik vállalják az irányító, dön-
téshozó megbízatást és nem mindegy, hogy közülük választá-
sunkkal kiknek szavazunk bizalmat. Menjünk el tehát szavazni!
Megjelenésünkkel hozzuk a jelöltek tudomására: milyen
mértékben érdekel minket településünk fejlõdése, boldogulá-
sa és az élére álló testületbe delegálva kit, kiket találunk mél-
tónak a fejlõdés irányítására.

Hogyan szavazunk?
Általános tudnivalók a szavazásról:
Az egyik szavazólapon a képviselõ-jelöltek nevei szerepel-
nek majdan ABC sorrendben.
Ön Hernádon 11, Újlengyelben 9 jelöltet támogathat.
Ha ennél több keresztet tesz a szavazólapra, szavazatai elvesznek.
A törvények megengedik, hogy kevesebb jelöltet támogasson, így
akár egyetlen kereszt is elegendõ az érvényes szavazathoz.
A 11, illetve 9 legtöbb szavazatot kapott jelölt alkotja a testü-
letet a következõ négy évben.
A polgármester megválasztására külön szavazólap szolgál. A
szavazólapon, ha csak egy jelölt van, akkor egyértelmû, hogy az
ott szereplõ jelölt neve mellé kell a keresztet tenni�, többes je-
lölés esetén annak a neve mellé, akit Ön támogatni szeretne. Ha
jelölés nélkül dobja be a szavazólapot az érvénytelen.

Megyei közgyûlésbe jelölt:
Zsadányi Lászlóné

A három szavazólap közül az egyik a megyei közgyûlésbe je-
lölteket állító pártok listája. A mostani választásnál ezen a la-
pon ismerõs névvel találkozhatunk: Zsadányi Lászlóné
Hernád jelenlegi polgármestere, polgármester jelöltje. Meg-
kérdeztem, mit jelent ez a jelöltség?
- Negyedik alkalommal jelöltek a közgyûlésbe. Az elõzõ há-
rom ciklusban az MSZP frakcióban dolgoztam, most is ez a
párt vett fel a listájára, még pedig a második helyen. A köz-
gyûlési tagság nagyon hasznos tevékenységre nyújt alkalmat.
Az elmúlt idõszakban mind a község, mind a környezõ tele-
pülések pályázatait segíteni tudtam.
Amennyiben bizalmat szavaznak, ezt az érdekérvényesítõ te-
vékenységet tovább tudom folytatni.
- Mire kell figyelni a szavazásnál?
Listaállítás van, tehát az szavaz rám, aki az engem jelölõ párt-
ra, az MSZP-re szavaz.

-VK.-
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Polgármester-jelölt- Hernád:
Zsadányi Lászlóné

A rendszerváltás elõtti idõszakot
is beszámítva huszonharmadik
éve áll megszakítás nélkül a köz-
ség élén! E fantasztikusan hosszú -
nyugodtan állíthatjuk - eredmé-
nyes korszak lezárására készül az
elõttünk álló négy esztendõvel.
Ellenfél nélkül, egyedül indul a vá-
lasztáson. Ez azt jelzi, hogy esetle-
ges kihívói érzik: amíg õ vállalja,
nincs értelme ellene kandidálni.
- Magától adódik a kér-
dés: milyen tervekkel
(ígéretekkel) indult az
elmúlt négyéves ciklus-
nak? Sikerült-e mindent
megvalósítani?
- 2002-ben 3 fõ célt tûz-
tünk magunk elé: az
iskolaberuházás öt évre
tervezett megvalósítá-
sa, a faluközpont kiala-
kítása, a szennyvíztelep
bõvítése Örkénnyel kö-
zösen. Az elsõt terve-
zett ütemben, szinte
maradéktalanul végre-
hajtottuk. 2004-ben átadtunk négy új
tantermet, 2005-ben megépült az ét-
kezõ-melegítõkonyha, ez évben tan-
évnyitásra elkészült a gyönyörû au-
la. Ami egyelõre nem sikerült, a fû-
tés terveink szerinti korszerûsítése.
Ennek oka, hogy az energiahaté-
konysági pályázatunkkal nem sike-
rült pénzt szerezni. Itt jegyzem meg,
hogy ez egyike azon ritka általunk
benyújtott pályázatnak, amellyel
nem sikerült nyerni, ugyanis vala-
mennyi beruházásunk sikeres pályá-
zatok nyomán valósult meg! A falu-
központ kialakítása a tervezett ütem-
ben folyik. Szeptember hónapban el-
készül a központi park, az új üzlet-
ház várhatóan jövõre felépül. A
szennyvíztelep bõvítése maradékta-
lanul megvalósult. Természetesen, a
„nagy” célkitûzéseken kívül szép
számmal akadtak „apróbb” fejlesz-
tések. Az idézõjel azért is indokolt,

mert ezek bizony komoly összege-
ket igénylõ beruházások voltak.
Gyakorlatilag a település minden
pontján történt pozitív változás. Rö-
viden felsorolva: Fõ út burkolat,
Hernád-Örkény összekötõ út javítá-
sa, mûvelõdési ház bõvítése, iskola,
templom, mûvelõdési ház parkolók
építése, járdák építése (Köztársaság
út, Óvoda u.), Községháza felújítá-
sa, makadámutak felületi zárása,
összes intézményünk akadálymente-

sítése.
Teljessé vált egészségügyi ellátá-
sunk a gyermekorvos, és egy helyett
két védõnõi állás biztosításával.
Régi vágyam teljesülni látszik azzal,
hogy törekvésünk a tisztább, élhe-
tõbb környezetért szinte mozgalom-
má szélesedett. Megvalósult a sze-
lektív hulladékgyûjtés, a közterüle-
tek rendbentartása. A lakosság a jó
példa nyomán szépít, takarít, parko-
sít vonzóvá, tetszetõssé téve saját és
mindannyiunk környezetét. Ezt kü-
lön köszönöm és bízom benne, hogy
mind többen teszik magukévá ezt a
szemléletet.
Szûkebb társadalmunk alappillérei a
civil szervezetek. Az elmúlt idõ-
szakban megteremtettük megalaku-
lásuk feltételeit. Anyagilag folyama-
tosan támogatjuk õket és szoros kap-

csolatot tartva támaszkodunk rájuk
feladataink, célkitûzéseink megva-
lósításában.
Jó kapcsolatot tartunk fenn a helyi vál-
lalkozókkal. Fontos, hogy községünk
élhetõ település, érdemes ide beköltöz-
ni, érdemes itt családot alapítani.
- Úgy vélem, teljes képet kaptunk az
elmúlt ciklust illetõen. Mit várha-
tunk az elõttünk lévõtõl?
- Befejezõdött a nagy beruházások

idõszaka. Két fõ célki-
tûzésünk van: az egyik
az iskola korszerûsíté-
sének befejezése. Itt új
építkezésben nem gon-
dolkodunk. A régi épü-
let felújítása, az udvar
rendbetétele, a fûtés
korszerûsítése a feladat.
Másik a településköz-
pont végleges képének
kialakítása az új üzlet-
ház megépülésével. Mi-
után ez magánvállalko-
zásban készül, az eddi-

gieken kívül (telekvásárlás, tervké-
szítés) külön terhet nem ró ránk.
A fõ célkitûzések megvalósulása
mellett a fenntartás és mûködtetés a
(nem csekély) feladatunk. És persze
a szépítés, parkosítás, virágosítás, a
falu egyre szebbé barátságosabbá
tisztábbá, vonzóbbá tétele.
- És a várható nehézségek, megszo-
rítások?
Nehéz, nehezebb idõk következnek,
nehézségek megoldására azonban
vannak elképzeléseink.
Mindezekhez nem kívánunk mást,
mint megvalósításukhoz türelmet,
erõt, egészséget!

Valentin Károly Gábor
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Polgármester jelölt - Újlengyel: Cserna Ferenc
57 éves. Négy sikeres ciklus után ötödik alkalommal pá-
lyázik a polgármesteri tisztségre. Ilyen hosszú idõ után
szükségtelen bemutatkozni választóinak, sokkal inkább
érdemes feleleveníteni:
- Mit sikerült végrehajtani a négy évvel ezelõtti tervekbõl? Mi
okozott nehézségeket?
- Minden ilyen kérdésre az elsõ válaszom: elsõdleges célkitûzé-
sünk a Község mûködésének a
biztosítása a lehetõ legmaga-
sabb szinten. Bár ez a legfõbb
feladatunk, a lakosság számára
a fejlesztések, beruházások a
látványosabbak, megfoghatób-
bak. A mûködés folyamata
olyan, mint az egészség: csak a
hiányát, zavarait vesszük észre!
Nos, örömmel jelenthetem: fel-
adatunknak az elmúlt négy év-
ben (is) maradéktalanul eleget
tettünk, a község mûködése za-
vartalan, problémamentes volt.
Természetesen voltak beruhá-
zási célkitûzéseink is. Ezek: szennyvíztisztás megvalósítása
Pusztavaccsal közösen, belterületi utak szilárd burkolattal ellá-
tása, rendezési terv készítése, községhatár és a 405-ös út közötti
útszakasz szilárd burkolattal ellátása. Terveink maradéktalanul
megvalósultak.
Képviselõ-testületünk, - amelynek kiváló, a község érdeké-
ben végzett csapatmunkáját ezúttal is köszönöm - egyéb célo-
kat is megvalósított.
Pályázati úton nyert forrásból parkot és buszmegállót létesí-
tettünk és megépítettük sportpályánkat öltözõvel, világítás-
sal. A nyelvi és számítástechnikai oktatás feltételeinek meg-
teremtésével elértük, hogy míg korábban más községekbe
kellett tanulóinknak e tárgyakban tanulási lehetõséget keres-
ni, jelenleg már hozzánk járnak „bejárók”.

- Az önkormányzat tehát jelesre vizsgázott a vállalt feladatok
teljesítésében. Mik a tervek a következõ négy évre?
- A körülmények nehezednek. Ennek ellenére saját bevételeink
növelését nem tervezzük a lakosság terhére! Vannak elképzelése-
ink, melyek megvalósítását pályázati úton nyert pénzekbõl tervez-
zük. Ennek érdekében pályázatainkat az e téren legjártasabb szak-
emberekkel kívánjuk elkészíttetni. Elképzeléseink között elsõ he-

lyen szerepel egy központi
egészségügyi létesítmény ki-
alakítása. Itt egy épület-cent-
rumba kerülne a háziorvos, vé-
dõnõ, ápolónõ, gyógyszertár.
A tervek már elkészültek. A
Takarékszövetkezet (esetleg a
Posta) bevonásával az önkor-
mányzat melletti területen a te-
lepülés méretének megfelelõ
Községházát építenénk.
Így a lakosság szinte vala-
mennyi ügyes-bajos dolgát
egy centrumban tudná elvé-
gezni. A jelenlegi Községhá-

za épületét civil szervezetek rendelkezésére bocsátanánk.
Régi (és remélhetõleg megvalósuló) vágyunk a Pusztavaccsal
összekötõ út megépítése, szilárd útburkolattal ellátása. Mivel az
állami út a közútkezelõvel és esetleg pénzintézet bevonásával
kell a két községnek konzorciumot létrehozni a feladat megol-
dására. Remélhetünk, hiszen megyei elképzelésekben szerepel
ez a terv. Bár még konkrét terveink nincsenek, nem mondunk le
a még kiaknázatlan, de még meglévõ termálvízkincsünk hasz-
nosításáról sem.
Nem sok, de „húzós” tervek! Megvalósulásukkal újabb
nagy lépést tenne elõre az eddig is józanul tervezõ és a ter-
veket megvalósító település a fejlõdés, felemelkedés útján.
Kívánok nekik ehhez sok kitartást, erõt, egészséget!

-VKG-

Felhívás
A Hernádi központi park

ünnepélyes átadására
2006 szeptember 29-én

pénteken 18 óra 30 perckor
kerül sor.

Minden érdeklõdõt szeretettel vár
Hernád község önkormányzata

Anyakönyvi Hírek

Hernád

Házasságot kötöttek:
Szaller György és Nagy Katalin, Gáspár
Tamás és Holecz Irén, Okunola Oris
Oluwafemi és Béres Adrienn, Králik Bá-
lint és Csomor Anita
Születtek:
Kovács János és Kovács Renáta leánya
Vivien, Horváth László és Farkas Gizella
fia László Kevin, Balogh István és
Fridrich György fia Kristóf, Borsos Zsolt
és Csernák Erzsébet leánya Zsófia, Zaka-
riás Andor és Veres Andrea leánya Henri-
etta, Tószegi Andor és Veres Lívia leánya
Luca, Kupai János és Ámont Mónika leá-
nya Noémi, Pallaga Pál és Pekár Hajnalka
fia Pál, Garamvölgyi Zoltán és Horváth
Dóra leánya Lelle Zsófia, Váradi Viktor és
Czang Henrietta leánya Vanda Olga, Har-
mati István és Gazsik Éva leánya Kinga
Mária, Tóth Zsolt és Vass Edina fia Tamás,
Csiszár Csaba és Hegedûs Marianna fia
Levente,

Pelikán Gábor és dr. Gyarmati Gabriella
leánya Anna, Kis Tamás és Hideghéti Ani-
kó fia Ádám, Magna Gábor és Zsitva Na-
tália fia Dominik
Meghaltak:
Farkas Józsefné (Ambrus Ilona, 1939), Dr.
Nagy Sándor (1938), Svihura István
(1926), Vásáreczki József (1923), Halápi
István (1926), Jenei Gyuláné (Oláh Ilona,
1929), Bábel Károly (1960), Hagymási Já-
nos (1956), Ordasi Károly (1942), Joó
Imréné (Mensik Éva, 1928), Szabó Sándor
(1959), Konyicsák József (1926)

Újlengyel

Házasságot kötöttek:
Kaczur Elemér és Telepóczki Edit
Születtek:
Szûrös Zoltán és Herczegh Mónika fia
Dominik, Zavaczky Richárd és Farkas
Éva leánya Éva, Gulyás Attila és
Bukovszki Melinda fia Levente, Gergely
Csaba és dr. Szép Andrea leánya Csenge
Meghaltak:
Bóbis Mihály János (1943), Bakó István
(1967), Kaldenekker Antal (1936), Tóth
István (1933)
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Tanévnyitó Újlengyelben
A nyár nem telt el olyan mozgalmasan az újlengyeli diákok szá-
mára, mint a tavalyi, hiszen mindösszesen két táborban töltõdhet-
tek fel az új tanévre. A nyár a tárgyi és a személyi feltételeink vál-
tozásánál nem volt igazán mozgalmas. Ez a nevelõtestületünknél
erény, ugyanis kiszámítható, tervezhetõ pedagógiai munkát tudunk
végezni, amely egyben eredményességgel is párosul. Ezt többek
között alátámasztja a bejáró diákjaink számának növekedése is A
tanévet 147 tanulóval kezdtük, közülük 22-en nem újlengyeliek.
Ezért a nevelésünkkel és a hozzáadott érték emelésével igyek-
szünk ezt fenntartani, megfelelni a helyi elvárásoknak, és egyben
vonzónak lenni a hozzánk bejáróknak. Sajnos a gyereklétszám
csökkenés a bejövõ osztályokat is eléri. Az elsõ évfolyamon 13 ta-
nuló van. (Közülük ketten bejáró diákok).
Ugyancsak az iskola megtartó erejének a növelést szolgálja, az im-
már hat éve meghirdetett, a legtöbbet dolgozó tanulónak járó díj.
Az elmúlt tanév végén a ballagási ünnepség keretén belül a polgár-
mester úr adta át a díjakat az elõzõ tanévben a legtöbbet teljesítõ ta-
nulóinknak. Az alsó tagozaton két leány munkáját ismertük el,
ugyanis az elért eredményük alapján, nem tudtunk és nem is akar-
tunk különbséget tenni. Név szerint a 4. osztály díjazottjai Nyitrai
Dalma és Schmitter Dalma. A 8. osztályosok közül nem volt kér-
déses, hogy több éves munkájáért ki kapja meg ezt az elismerést.
Csontos Csaba évek óta kimagasló eredményeket ért el, így nála
is jó helyre került az Alapítványi-díj.
A tárgyi feltételeink javulásánál ez a szünet nem hozott annyi javu-
lást, mint az eddigiek. Hosszabb ideje folyamatban van az alsós

játszóudvar kialakítása. Most a balesetveszélyes gázvezeték föld-
behelyezését valósítottuk meg. Ha minden a terveknek megfelelõ-
en alakul, akkor szeptember második felében birtokba vehetik al-
sósaink az udvart. Õsszel még várhatóan sor kerül az ÚDSE-vel
közösen nyert pályázati pénzbõl, új tornatermi eszközök vásárlá-
sára (bordásfalra erõsíthetõ kosárpalánkok, padok, szõnyegek).
Összességében egy hagyományos, feladatokkal egyre bõvülõ
tanévet kezdtünk meg szeptember 1-jén. Az, hogy oktatásun-
kat érintõ változások miként hatnak ránk, mit hoznak az elkö-
vetkezõ idõszakban, arra egy különálló cikk sem elégséges.

Petrányi József
igazgató

Polgármester jelölt - Újlengyel:
Petrányi Tamás

28 éves gazdasági agrármérnök. Az egyetemet megelõzõen
Kecskeméten a Piarista Gimnáziumban érettségizett. Nõs,
egy kislány édesapja. Elõször „kóstol bele” a közéletbe.
Programját az alábbiakban foglalja össze.
Terveimben szerepel a köz-
ség népességmegtartó és -
vonzó erejének növelése,
ezért több feladat adódik az
infrastruktúra fejlesztése te-
rén. Szükségesnek tartom
az egészségügyi központ
megvalósítását. A közmun-
ka programból adódó lehe-
tõségek kihasználásával
mód nyílna a külterületi
utak rendbehozatalára. A
község közlekedési elzárt-
ságának tompítása szüksé-
ges a lakosok könnyebb
munkahelyre jutása érdeké-
ben (tárgyalás az autóbusz-
menetrend ésszerûsítése érdekében, az Újlengyel-Pusztavacs
összekötõút aszfaltozása).
Fontos feladat a községben a fiatalok letelepedésének elõse-
gítése. Ehhez többek között építési telekre van szükség. Elsõ-

sorban nem a belterület bõvítését támogatom, inkább a meg-
lévõ telkek megosztását szorgalmaznám.
Az önkormányzati intézmények szolgáltató jellegének erõsí-
tése elsõdleges feladat. Példaként említem az óvodát: gyer-

mekek foglalkoztatásá-
nak kiszélesítése, igény
szerint hosszabb idejû
(pl. 7-17 óráig)
nyitvatartás, színesebb
program (uszodai prog-
ram)
Nem létezhet fiatalság az
idõsek tisztelete nélkül,
így továbbra is támogatni
kell a nyugdíjasaink klu-
bokba szervezõdését.
Távlati feladatként szor-
galmazni lehet a termál-
víz hasznosítását. Nyi-
tottnak kell lenni az alter-
natív energiaforrások ki-

használására, amennyiben pályázattal elnyerhetõ források is
hozzákapcsolhatóvá válnak (pl. bioetanol gyártás).
A tervek valóra váltásához sok szerencsét, sok pénzt, erõt,
egészséget kívánok.

Valentin

A díjakat Cserna Ferenc polgármester adta át
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Helyhatósági választások 2006.
Képviselõ jelöltek - Újlengyel

Bernula Attila
45 éves,
vállalkozó,
4 éve képviselõ

Bíró Istvánné
54 éves,
logisztikus

Ekrik Pál
40 éves,
mentõstiszt,
4 éve képviselõ,
szociális Bizottság

Fehér Zoltánné
38 éves,
egészségügyi dol-
gozó (szakorvosi
rendelõézet)

Gavló János
39 éves,
vállalkozó,
8 éve képviselõ

Hornyák György
38 éves,
Kft. ügyvezetõ

Hölle Mátyás
43 éves,
munkanélküli

Máthé Márk
30 éves,
agrármérnök,
közbeszerzési
menedzser

Mladoniczki Mihály
52 éves,
Újlengyel-Pusztavacs
Közmû Üzemeltetõ
Kft. dolgozója
8 évig képviselõ volt

Nagy Lajos
49 éves,
vállalkozó,
4 évig képviselõ volt

Pálinkás Pál
39 éves,
diszpécser

Petrányi József
36 éves,
iskolaigazgató,
12 éve képviselõ

Serfel Péter
29 éves,
szoftverfejlesztõ
mérnök

Svébis Tamás
29 éves,
útellenõr

Szolcsánszki Péter
35 éves,
vállalkozó

Tóth László
45 éves,
kõmûves

Tóth Zoltán
46 éves,
vállalkozó

Jöjjön el szavazni
október 1-én !
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Helyhatósági választások 2006
Képviselõ Jelöltek- Hernád

Bartuszek
Zsuzsanna
51 éves,
Kft. ügyvezetõ,
4 éve képviselõ

Bese Sándor
38 éves,
gépkocsivezetõ,
4 éve képviselõ

Faraga István
63 éves,
fodrászmester,
16 éve képviselõ,
12évealpolgármester

Kalota Ernõné
68 éves,
nyugdíjas,
16 éve képviselõ,
14 éve Pénzügyi
Ellenõrzõ Bizott-
ság elnöke

Liga Mihály
50 éves,
Hernád-Info szer-
kesztõje,
12 éven keresztül
képviselõ

Marosy Elemér
55 éves,
középiskolai tanár,
4 éve képviselõ

Menyhártné
Katona Ibolya
35 éves,
fõállású anya,
Nagycsaládosok
Hernádi Egyesüle-
tének elnöke

Miklósi László
46 éves, tanár,
16 éve képviselõ

Nagy Sándor Atti-
la
28 éves,

Opoczki Ferenc
51 éves,
Kft. igazgató,
16 éve képviselõ

Pekker István
39 éves,
vállalkozó
(húsbolt)

Racskó Zsolt
29 éves,
közgazdász,
Pénzügyi Bizottság
Külsõs tagja

Strupka Józsefné
50 éves,
Takarékszövetkezet
Kirendeltség veze-
tõje,
14 éve képviselõ

dr. Kollár László
43 éves,
háziorvos

Svihura László
44 éves,
õrzõ-védõ

Szluka Jánosné
51 éves,
vállalkozó,
16 éven át SZMK
elnök

Zsírosné
Pallaga Mária
40 éves,
mûvelõdési ház
igazgató,
12 éve képviselõ

Hernádiak Figyelmébe!
Szeptember 25-én 18 órakor a mû-
velõdési házban a polgármester je-
lölt és képviselõjelöltek bemutat-
koznak a lakosságnak.
Szeretettel várjuk az érdeklõdõk
megjelenését!
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Adótöprengõ,
avagy mit jelentenek

az adóváltozások a gyakorlatban?
A szeptember 1-én életbe lépõ megszorítások minden em-
bert és minden vállalkozást érzékenyen érintenek, még ha
reformoknak is hívják õket. Ezzel a most induló cikksoro-
zattal abban próbálok segítséget nyújtani, hogy minél ki-
sebb érvágással élje meg mindenki ezeket, oly módon,
hogy megpróbálok átfogó, közérthetõ és használati taná-
csokkal ellátott képet adni ezekrõl.

Elsõként lássuk a minimálbér kétszerese utáni járulékfizetést,
hisz október 12-ig bejelentési kötelezettsége van annak, aki to-
vábbra is a minimálbér után szeretné fizetni a járulékokat. Pon-
tosabban, akiknek a bejelentett bére nem éri el a minimálbér
kétszeresét (125000 Ft. illetve január 1-tõl 131000 Ft), annak a
vállalkozónak ezt külön kérelemben az illetékes APEH-hez be
kell jelentenie. Alkalmazottak esetében természetesen a mun-
káltató teljesíti a bejelentést. Tehát ha valaki pl. 80000 Ft-ot ke-
res és a jövõben is ennyit fog, ezt be kell jelenteni, hisz nem éri
el a 125 ezer Ft-ot. Ha ezt a fent említett határidõig elmulasztja,
a vállalkozás, illetve a munkáltató köteles a minimálbér kétsze-
rese után megfizetni a járulékokat. A minimálbér nem emelke-
dik, csak a járulékterhei. Azok közül is csak a nyugdíj- és egész-
ségbiztosítási járulék alapba fizetendõ járulékok. Számszerûen
a 62500 Ft-os minimálbér után havonta 44000 Ft adót és járulé-
kot kell fizetni, ez havi 39688 Ft nettó jövedelem. A 125000 Ft
pedig 71000 Ft havi adó- és járulék terhet és nettó 93125 Ft le-
adózott jövedelmet jelent. Ezek az adatok a vállalkozókra vo-
natkoznak, az alkalmazottakra vonatkozó összegek számszerû-
leg eltérnek (pl. az szja jóváírás miatt.) Mindenkinek személyre
szabottan kell eldöntenie, hogy mennyi jövedelem után adózik,
hiszen aki nem a 125000 Ft után fizeti meg a járulékokat, az
megélhetési jövedelem vizsgálatra számíthat az adóhatóságtól,
melynél pl. azt vizsgálják, hogy a felvett hiteleket tudom-e fe-
dezni a bérembõl. Ez az alkalmazottakra is vonatkozik, mivel
ez a vizsgálat õt érinti és nem munkáltatóját, tehát érdemes ez
ügyben egyeztetnie a munkaadójával.

Megjegyzem, hogy a vállalkozók esetében várható, hogy a
nyereséges vállalkozásoknál az adóhatóság elvárja majd a
kétszeres járulékfizetést, holott ily módon valójában
összemosásra kerül a magánszemély és a cég jövedelme,
ami vitatható jogalkalmazás. Elgondolkodtató, hogy aki
ezentúl 125000 Ft után fizeti a járulékokat, az beismeri,
hogy eddig nem a valós jövedelmét vallotta be, aki viszont
ezentúl is annyit vall be mint eddig, azt megvizsgálják.
A következõ lapszámban a szolidaritási adóról fogunk
töprengeni.

Gergely Csaba
mérlegképes könyvelõ

(06-30)9-824-624

„Amíg egészséggel bírom,
Hernádon kívánok gyógyítani”
Bemutatkozik dr. Bernscherer György háziorvos

Ez év július 1. óta dr. Szanyi Ágnest váltva új háziorvosa van
Hernádnak. A megnyerõ modorú, betegekkel türelmesen,
kedvesen bánó szakembert nagyon gyorsan megkedvelték pá-
ciensei. A szeretet egyik csalhatatlan jeleként nehezen kiejthe-
tõ neve helyett hamarosan „Gyuri dokiként” kezdték emleget-
ni. Mikor megkértem, segítsen, hogy az emberek közelebbrõl
megismerhessék, lakásán készséggel fogadott.
- Honnan a név?
- Osztrák eredetû. Úgy gondolom, ha felmenõimnek, nagy-
apámnak, apámnak megfelelt, én is elélek vele.
- Doktor Úr! Az emberek a rendelõbõl már ismerik közvetlen-
ségét, a betegekkel való kapcsolatát. Kérem, mondjon magá-
ról néhány közelebbit!
- Budapesti vagyok, 1991-ben végeztem a Semmelweis Orvos-
tudományi Egyetemen. Belgyógyász és tüdõgyógyász szak-
vizsgám van. Dolgoztam a László Kórház belgyógyászati osz-
tályán, a Sárvári Kórház belgyógyászati osztályán, Hegyfalun a
Tüdõszanatóriumban, négy évet töltöttem a XVIII. kerületi tü-
dõgondozóban, közben elláttam a vecsési tüdõbetegeket.
- Honnan a kapcsolata Hernáddal.?
- Feleségem révén. 1996-tól 2000-ig minden nyáron „hazajöt-
tünk” a nagyszülõkhöz. 2000-ben felépült a házunk a Jókai
utcában, azóta itt lakunk. Három gyermekem van, a nagylány
22, a fiú 20 éves, a pici lányunk 5 hónapos.
- Kérem, mondjon néhány gondolatot az orvos-beteg kapcsolatról!
- Nálam a beteg partner. Csak ha így viszonyolunk egymáshoz, ala-
kul ki a bizalom, ami ha megvan, akkor lesz a beteg õszinte,és pon-
tosan elmondja problémáit. Ha pedig ez így történik, már fél diagnó-
zis. Ezért én minden beteggel a legalaposabban kívánok foglalkozni.
Bizony, ez sokszor a rendelési idõ elhúzódásához vezet. Nyitott va-
gyok a betegek problémáira: ha valaki jelentkezik, és igényli, szíve-
sen segítek kórházi kapcsolatrendszeremen keresztül is.
- Van-e hobbija? Egyáltalán van-e rá ideje?
- Igen, van, a szakmámhoz kapcsolódik. Orvostörténészettel
foglalkozom, nem véletlen, hogy a lakásomban néha alig tudok
lépni az ilyen tárgyú könyvektõl. Gyakran publikálok is külön-
bözõ szaklapokban. Régebben úsztam, de már nincs rá idõm.
- Hogy érzi magát Hernádon?
- Jól érzem magam. Sokan és hál' istennek egyre többen ismernek.
Vezérelvem: másokért élni és ebbe a hivatásszeretet mellett a csa-
lád és a környezethez való alkalmazkodás is értendõ. Ez visz elõre.
Amíg egészséggel bírom, Hernádon kívánok gyógyítani!

Valentin
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14. Falunap Hernádon
V. veterán jármû találkozó és Cac kutyakiállítás

A hagyományos zenés ébresztõ derûs, eseménydús nap kezde-
tét sejtette. Szép számmal gyülekeztek is a résztvevõk, hamaro-
san megtelt a Búcsú tér. A napot megnyitó polgármesteri kö-
szöntés (amelyet Zsadányi Lászlóné távollétében Faraga István
alpolgármester „adott elõ”) után újdonságként ünnepi szentmi-
se következett. A fõzõverseny helyszínén 40 fõzõalkalmatos-
ság alatt lobbantak fel a lángok. Szinte vásári forgatag alakult
ki. Térzene (Garázs Band), bábjáték. Egy kisebb zápor eloltotta
ugyan a tüzeket a bográcsok alatt, a remek ételek azonban nagy-
részt addigra elkészültek. Közben folyt a borverseny.
A Nagycsaládosok Hernádi Egyesülete friss lángossal kínálta
az érdeklõdõket, a Hercsi-Hús Kft. sátránál baromfi finomsá-
gokat lehetett kóstolni. Újdonságként a hernádi vadásztársa-
ság is állított sátrat, ahol csodaszép trófeák látványa mellett
finom vaddisznópörköltet kóstolhattunk. Délután nívós mû-
sor szórakoztatta a közönséget. Táncosok, nyugdíjas kórus,
dalénekesek, majd a Sylver együttes és Unicum Band követ-
kezett. Közben felvonultak a veterán jármûvek, nagyon szép
kutyákat csodálhattunk, a színpadon parodisták kacagtattak.
Estébe hajolva díjátadások sorozata (parlagfû gyûjtés, bor-
verseny, fõzõverseny) A borversenyt, amit Kollár Anikó ve-
zetett, Kemenczei László (fehérbor) és Surman József (vörös-
bor) nyerte. ( fõzõverseny eredményét a Her-Csi-Hús a falu-
napon c. cikkünkben közöljük)
Az elmaradhatatan koncertek(Los Andinos, Taxi Band, Bon-
Bon) után csodálatos tûzijáték zárta a rendkívül jól szervezett,
felejthetetlen napot.

- VK -

A Hernádi Nyugdíjas Egyesület Búzavirág Énekegyüttese Renével

Az Örökség Kulturális és Hagyományörzõ Egyesület kiállítása

Nagy mennyiségû
lángost sütött a
Nagycsaládosok
Hernádi Egyesülete

Ez a kis öleb is a kutyakiallítás résztvevõje volt

Fõzõversenyre készen
(Pallaga Pál)

Motorosok a felvonulásra gyülekeznek
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Falunap Újlengyelben
Nyár elején, június elsõ szombatján került sor a hagyo-
mányos falunapra Újlengyelben. A mûvelõdési házban
kétnapos festménykiállítás vára az érdeklõdõket. Kora
reggeltõl zenés ébresztõ tudatta a lengyeliekkel, hogy
nem akármilyen napra ébredtünk. 9 órától benépesült a
mûvelõdési ház színpada, ahol minden korosztály bemu-
tatkozott. Óvodások kezdték, általános iskolások követ-
keztek, a Sugár Brass Band játszott, a Nyugdíjasok Bará-
ti Köre énekelt, az újhartyáni „Lilaakác” Nyugdíjas Klub
tánccsoportja lépet fel. Nagy sikert aratott az újonnan
alakult Újlengyeli Nótakör dalcsokra, ahol különösen
Surman József érces hangja bûvölte el a közönséget.
Közben fortyogtak a bográcsok, ahol az volt a nagy kér-
dés: ebben az évben ki fõzi a legjobb babgulyást? Végül
az Unicum csapat vitte el a pálmát. Hogy megfelelõ mi-
nõségû nedû is legyen utána, borversenyen mérték össze
készítményeiket a legjobb termelõk. Itt elsõ helyezést
Kemencei László (fehérbor) és Surman József (vörösbor)
ért el.
A valamennyi résztvevõ által elfogyasztott közös ebéd
után délután az Irigy Hónajmirigy együttes szórakoztatta
a vendégeket majd este a hagyományos falunapi bál zárta
a napot a Taxi Band közremûködésével.

- V -

A nyugdíjasok énekelnek...

... és prózát mondanak Fõ a babgulyás...

Gyermekporték...

Surman József és „csapata”

Kisiskolások elõadása
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Megalkották, megfõzték, megkóstoltatták, megnyerték!
(avagy a Her-Csi-Hús Kft. a hernádi falunapon)

Szerencsére manapság is léteznek olyan helyi intézmények,
cégek, melyek saját céljaik megvalósítása mellett minden
egyes alkalommal segítik a hernádi rendezvényeket, gazda-
gítva ezáltal a község kulturális életét. Bizonyára észrevet-
ték már, hogy akad ezek között olyan is, amelynek neve -
akármelyik helyi összejövetel szórólapjáról, plakátjáról le-
gyen is szó - elsõk között szerepel a támogatók névsorában.
Méltó példa lehet erre a Her-Csi-Hús Kft., mely évrõl évre
aktív résztvevõje a falunapnak. Ma már teljesen összefonó-
dott a neve a község születésnapját ünneplõ rendezvénnyel,
hisz milyen lenne a fõzõverseny nélküle? Kíváncsi lettem,
mikor is jött létre a kapcsolat e kettõ között. Ez alkalomból
tegyünk hát egy rövid idõutazást!
A különleges, amolyan visszaemlékezõ túra vezetõje Oláh
Gábor volt, aki készségesen mutatta be a Kft.-t és annak leg-
újabb termékeit. Miközben plakátokat, fényképeket nézeget-
tünk, beszélgetni kezdtünk a 2002-es évrõl is.
Jelentõs állomás volt ez a Her-Csi-Hús életében, ekkor ünne-
pelték ugyanis – a termelõszövetkezettõl különválva – fennállá-
suk tizedik évfordulóját. A jeles esemény alkalmából a kft. kós-
tolóval egybekötött termékbemutatóval képviseltette magát az
akkori falunapon, melyen versenyt hirdetett a fõzni vágyók kö-
zött, továbbá megjutalmazta a legjobb csirkeétel készítõjét. Az-
óta az efféle támogatása is töretlen. Idén - a képzeletbeli utazás
2006-os állomásán - valamennyi résztvevõnek három darab, a
díjazottnak egy karton csirkehúst biztosított.
A kft. emellett aktívan kivette részét a fõzõversenyzésben is né-
hány lelkes Her-Csi-dolgozónak köszönhetõen. Hanák Istvánné
szinte valamennyi megmérettetésen látható fakanállal a kezében.
Õ is többször vállalkozott a szigorú zsûritagok elõtt annak bebizo-

nyítására, hogy fõzt-
je méltó az elisme-
résre. A díjazottak
között szerepelt
Béresné Domonics
Erzsébet 2004-ben.
A legutóbbi, 2006-
os fõzõverseny zsû-
rije Oláhné Gál
Gyöngyi és Hanák
Istvánné tárkonyos

ragulevesét tartotta a legfinomabbnak a csirkeételek közül, így ne-
ki jutott a Hernád Legjobb Szakácsa kitüntetõ cím, valamint az ez-
zel járó serleg és arany fakanál. A megmérettetésben második lett
Hanák Istvánné az aprópecsenyével, õt követte Pekker István a
ricsettel. (A gulyás, illetve pörkölt kategóriában az elsõ helyezés
Kollár Lászlónak jutott, aki barnamártásos nyúlragut készített, de
elismerésben részesült Pekker István borsos tokánya, valamint
Bretus György borjúraguja.)
A tér, mely a falunapnak és a sokak által várt fõzõversenynek adott
otthont, a nap folyamán átalakult egy vidám bemutatkozás színte-
révé, melyen a kft. megújult termékekkel, ízekkel, de változatlan
szeretettel várta a rendezvényre érkezõ, korgó gyomrú nézelõdõ-
ket. Igen gazdag volt idén is a kínálat! A terjedelmes terméklistával
rendelkezõ, korszerû, évrõl évre fejlõdõ Her-Csi-Hús Kft. - a de-
koratívan, szép poharakkal, csirkemintás szalvétákkal feldíszítet -
asztalánál bárki megkóstolhatta sok más, már ismert finomság
mellett az újdonságnak számító gyrosos, fokhagymás, magyaros
ízesítésû csirkecombot, pikáns szárnyat, zöldfûszeres csirkemellet.
Minden egyes megízlelt falat tökéletes bizonyságul szolgálhatott a
kiváló minõségre, melyre a kft. neve oly régóta a garancia. (Akár a
legújabb, akár az ún. natura termékekrõl legyen szó, valamennyi-
ükre jellemzõ, hogy
az alapanyaguk
csakis a legjobb, el-
lenõrzött csirkehús-
ból származnak. Az
utóbb említetteket
pedig bátran fo-
gyaszthatják akár
még a különféle
ételallergiában szen-
vedõk is - erre utal a
latin eredetû elneve-
zés: natura, azaz ter-
mészetes összetevõk.)
A termékeket megtalálhatjuk az üzletek polcain, a kft.-t pedig
többek között (reméljük) a következõ falunapon! Köszönöm
a Her-Csi-Húsnak, hogy jelenlétével is gazdagította az idei
rendezvényt, továbbá Oláh Gábornak, hogy segítségével a
kft. történetébõl egy újabb mozzanatot ismerhettünk meg!

Birinszki Annamária

Mûvelõdési ház avatása
Augusztus 19-én színvonalas mûsor keretében került sor a
kibõvített hernádi mûvelõdési ház ünnepélyes átadására.
Az avatáson beszédet mondott Végh Tibor országgyûlési

képviselõ, Pest Megye Közgyûlésének alelnöke. Zsadányi
Lászlóné polgármester-asszony adta át a hernádiaknak az újjá-
varázsolt, kibõvített intézményt.

A Her-Csi-Hús Kft. versenyzõi

Oláh István igazgató interjút ad

Végh Tibor ünnepi beszéde Zsadányi Lászlóné polgármester ajándékokat adott át
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Évnyitó Hernádon
Minden iskolás nagyon várta az idei évnyi-
tót. Mi, ötödikesek, különösen azért, mert
tudtuk, hogy mi kísérjük át a leendõ elsõsö-
ket, valamint mi adjuk elõ vidám zenére a
mûsorunkat. Azért is vártuk még, mert ek-
kor adták át az új aulát. Az évnyitón három
elsõs is fellépett, szép verset mondtak a kö-
zönségnek. Az iskola igazgatója, az Iskolá-
ért Alapítvány elnöke, a polgármester
asszony rövid beszédet mondtak. Remél-
jük, jövõre is ilyen jó lesz az évnyitó, mint
az idei volt!

Latyák Simeon (5.a)

Az iskolánk új aulát kapott
Gyorsan eltelt a nyári szünet. De már so-
kan várták a tanévnyitót, fõleg azért, mert
az iskolánk új résszel bõvült, amit ekkor

adtak át: egy szép, világos és tágas aulát.
Mindenki nagy érdeklõdéssel sétált vé-
gig, talán meghozta a kedvet az iskola-
kezdésre. A díszes épületben, mely virá-
gokkal van díszítve, tölthetjük a szünete-
ket, ha esik az esõ. Egyes ünnepségeket is
itt rendezünk majd meg, melyet akár még
az emeleti karzatról is mindenki jól láthat.
Tavaly õsszel kezdték az építkezést. A
polgármester asszony azt mondta, hogy a
beruházás több millió forintba került, de
megérte a pénz és a várakozás, mert így
sokkal szebb az iskolánk! Vigyázzunk hát
rá, hogy még sokaknak öröme legyen
benne!
Koren Roland, Domonkos Anett (5.a)

Hittantábor
Egy szép nyári napon, július 2-án érkez-
tünk meg a Tiszaalpár határában lévõ ko-
lostorhoz. Az apácák nagy szeretettel fo-
gadtak minket, és ott voltak velünk min-
den reggeli misén. Elfoglaltuk szobáin-
kat, kipakoltuk a ruháinkat a szekrények-
be. Másnap, bár esett az esõ, elmentünk
Bugacra. Megnéztük a lovakat, és lovas
kocsin megkerültük a bugaci nagy erdõt,
láttuk a szürkemarha-gulyát, a Kiskunsá-
gi Nemzeti Parkot. A következõ nap a

tõserdei strandon fürödtünk. Megnéztük a
Tisza holtágát, szép élménnyel és sok
szúnyogcsípéssel távoztunk. Hazaindulás
elõtt még bekapcsolódtunk a nõvérek
parlagfûirtási akciójába. Nagyon jól érez-
tük magunkat. Köszönjük Marika néni-
nek, Miklós atyának, Veronikának és a
nõvéreknek!

Egy táborlakó Hernádról
Gödöny Andrea 4.a

Akik csak betörni
járnak az iskolába...

Siralmas látvány fogadta az egyik au-
gusztusi reggelen mindazokat a pedagó-
gusokat és az épületben dolgozó munká-
sokat, akik beléptek a hernádi Általános
Iskolába, ugyanis a bejárati ajtótól kezd-
ve a tanári szobához vezetõ hosszú fo-
lyosót mindenfelé szétszórt ételmara-
dékok, kekszdarabok borították. Szá-
mukra teljesen érthetetlennek bizonyult,
hogy ezt kellett tapasztalniuk abban az
iskolában, mely egyik évrõl a másikra új
épületrészekkel gazdagodik az itt tanu-
lók nem kis örömére, melyben nem ke-
vesen azon fáradoznak a nyári vakáció
alatt, hogy az idén felépített aula dísze-
sen fogadja õsszel a gyerekeket és szüle-
iket. Nem gondolta senki, hogy a tanít-
ványok közül néhányan abban lelik
majd örömüket, hogy csúfot ûznek az is-
kolából, pedig lehet, hogy az élcelõdõ
betörõk gyerekei is itt fognak tanulni
egy-két év múlva. Kérjük, hívják fel a
családjukban, környezetükben élõ kis-
korúak figyelmét arra, hogy iskolájukat
kötelesek tisztelni, továbbá vigyázni rá,
hisz az mindannyiuké!

Általános Iskola

„Legyen Ön is milliomos”
Végre eljött a várva várt nap. A busz az
iskola elõl indult fél 2-kor. Miklósi Laci
bácsi szervezett nekünk egy kirándulást
a Legyen ön is milliomos felvételére.
Azt hiszem mindenki nevében, írhatom
nagyon vártuk ezt a napot. Amikor meg-
érkeztünk, örömmel láttuk élõben Vágó
Pista bácsit. Végig izgultuk a játékosok-
kal a vetélkedõt. Örültünk, ha segítséget
kértek. A szünetekben is/ mivel 3 felvé-
telen voltunk/ jópofa mûsorra szervezett
minket be a Pista bácsi. Táncolni lehe-
tett, amin nagyokat nevettünk ezzel is,
oldották a hangulatot. A 3. felvétel vé-
gére, sajtkukac módjára kezdtünk visel-
kedni. De megérte látni, hogy élõben
milyen is egy felvétel. Köszönet érte
Miklósi tanár bácsinak. Remélem, más-
kor is részt vehetünk akár ezen a hasonló
felvételen.

Tolnai Balázs 6.a. Hernád

Táncolnak az ötödikesek

A résztvevõk Parlagfûirtás közben
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Allergiahelyzet
Bár még nem minden országból nyerhetõ

több évre visszame-
nõleg is értékelhetõ
adat, annyi bizo-
nyos, hogy a
parlagfûpollenre al-
lergiás népesség év-
rõl évre nõ.
Vizsgálatok szerint a
RAST pozitivitással
igazolt

parlagfûpollen-allergiások aránya a nyolc-
vanas évek végén 20 % körül volt, a kilenc-
venes évek végére azonban már megközelí-
tette a 20 %-ot. Ezzel párhuzamosan a
parlagfûpollen-terhelés több, mint a három-
szorosára nõtt.

Magyarországon a kilencvenes évek elején
a bõrteszttel vizsgált pollen-allergiások kö-
zött 60-90 % közötti volt a parlagfûpollenre
allergiás betegek aránya. (részlet az
interneten közzétett pollenjelentésbõl).
A Hernádi Környezetvédõ és Faluszépítõ
Egyesület kéri a lakosságot, hogy a parla-
gon hagyott földjeiket legalább évente két-
szer legyenek szívesek lekaszálni, vagy ka-
száltatni, hogy ne legyen annyi allergiás.
Mert aki ma még nem allergiás, az nem biz-
tos, hogy holnap sem lesz az.
Vigyázzunk egészségünkre, mások
egészségére is!
Ez mindenki érdeke.
Ezt csak úgy érhetjük el, ha rendben
tartjuk kertjeinket.

„Csodálatos állatvilág”
címmel, a Hernádi Környezetvédõ és Faluszépítõ Egye-

sület rajzpályázatot hirdet Ovisoknak

Ezt azért tesszük, hogy megemlékezzünk az állatokról, és felhívjuk az emberek
figyelmét az irántuk való tiszteletre, s hogy asz állatok megbecsülést, jó bánás-
módot érdemelnek tõlünk.

A jól sikerült rajzokat kiállítjuk a Mûvelõdési Ház új épületrészében, az
„Állatok Világnapjá”-ra emlékezve, 2006. október 02-án, melyet 2006. októ-
ber 05-ig lehet megtekinteni, 8 órától 18 óráig.

Két kategória lesz:
1. Középsõcsoport 1-3 hely
2. Nagycsoport 1-3 hely

Eredményhirdetés: 2006. október 5-én (csütörtökön) de. 10 órakor az
„Állatok Világnapján” a kiállítás helyszínén

Minden érdeklõdõt szeretettel várunk a kiállításra, valamint az ered-
ményhirdetésre.

Nagy László Sándorné
elnök

Az iskoláért Közalapítvány tájékoztatója
Az Iskoláért Közalapítvány kuratóriu-
mának tagjai köszönetüket fejezik ki
mindazoknak, akik 2005 évben szemé-
lyi jövedelemadójuk 1%-át az alapítvá-
nyunk részére utalták át. Alapítványunk
így 354909 Ft-hoz jutott.
A közalapítvány tõke hozadékaként, va-
lamint a kuratórium döntése alapján
2006. évben 496616 Ft-al díjaztuk a

hernádi diákok tanulmányi munkáját,
valamint a hernádi diákok táborozását.
A jövõben is számítunk segítségükre.
Adószámunk: 18675081-1-13
Elõre is köszönjük további támogatásai-
kat, az alapítvány nevében

Kopányiné Balla Ildikó
Kuratórium tagja

Hernád

Felhívás
Fejtetvesség szûrésére.
A fejtetvesség elõfordulás évõl- évre
visszatérõ jelenség a gyermekközösségek-
ben, iskolákban, óvodákban. A fejtetû 3-4
mm-es rovar. Ovális alakú petétit - melyet
serkének nevezünk - erõs, cementszerû
anyaggal szorosan a hajszálak tövéhez ra-
gasztja. A legtöbb serke a halánték és a tar-
tótájékon fordul elõ. A serkébõl 7-8 nap
alatt kelnek ki a tetvek. A tetvek vért szív-
nak, mely erõs viszketést és vakaródzást
okoz. Terjedésük igen egyszerû. Egymás
hajáról, a közös sapka és fésû használatával
könnyen átvihetõ a fertõzés.
Irtásuk a gyógyszertárakban beszerezhe-
tõ tetûirtószerek (NITTYFOR, PEDEX,
NIX) segítségével történik.
A kezelés akkor ért véget, ha serkéket
eltávolítottuk a hajszálakról. Ez nem
egyszerû feladat. A serkéket körömmel
ill. hajvágással lehet eltávolítani.
Téves hiedelem, hogy a tetvesség csak
piszkos, elhanyagolt családokban fordul
elõ. A tetû nincs tekintettel korra, nem-
re, beosztásra, rangra és vagyonra, egy-
szerûen táplálékát a vért keresi. Fejtetû-
vel tehát bárki fertõzõdhet.
Megkapni nem szégyen, de letitkolni,
nem kezelni, továbbadni és ezzel a kö-
zösséget veszélyeztetni nemcsak szé-
gyen, hanem felelõtlenség is.
A megelõzés egyik leghatékonyabb ténye-
zõje a szülõi gondoskodás, odafigyelés!

Faragó Sándorné
védõnõ

Köszönetnyilvánítás
Ezúton szeretném megköszönni az aláb-
bi Édesanyáknak, hogy rendszeresen
még jó állapotban lévõ gyermekruhákat
és játékokat hoznak a tanácsadóba Se-
gítve ezzel az újlengyeli gyerekeket, va-
lamint a dabasi vösöskeresztet és a csa-
ládsegítõ szolgálatot.
Köszönjük:
Félixné Faragó Krisztinának
Ménich Máriának
Sztahó Csabánénak
Polgár Krisztinának
Zavaczky Évának
Köszönöm Klemencz Mártonné vi-
rágkötõnek és Sinka Károlyné üzlet-
vezetõnek az önzetlen segítséget,
melyet évek óta nyújtanak az újlen-
gyeli Kismama Klub részére.

Faragó Sándorné
védõnõ
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Újlengyel, Anyatej napi rendezvény.
Idõpont: 2006.08.10.

Ezen a napon került sor a szoptató Édesanyák köszöntésére.
Tudjuk, hogy az anyatej a csecsemõk 6 hónapos koráig a
legideálisabb táplálék.
Semmi másra nincs szükség egészséges fejlõdéshez.
Az ünnepséget Svébis Mátyásné jegyzõnõ nyitotta meg. Sok
szeretettel üdvözölte a szoptató Édesanyákat.
Majd a dabasi óvodás Fittness csoport bemutatója következett.
Ezután az Édesanyák köszöntésére került sor.
Köszönet a szponzoroknak és a Polgármesteri Hivatalnak akik
lehetõvé tették a szoptató Édesanyák méltó megünneplését.
Három Édesanya beszámolója következett a szoptatás ne-
hézségeirõl és örömeirõl.
Majd egy közös beszélgetés, tapasztalatcsere és vendégvá-
rás zárta a rendezvényt, melyen 13 felnõtt és ugyanennyi
gyermek vett részt.
Az asztalon csak egészséges táplálék volt megtalálható.
Ilyen pl.:
- babavíz
- 100 %-os gyümölcslé
- müzlicsoki
- sokféle gyümölcs
A beszélgetés során szó került az egészséges táplálkozásról.
1998 óta rendezünk Újlengyelben a Kismama Klub keretén
belül Anyatejes Napot és jövõre ismét megrendezzük.
Újlengyel, 2006-09-01

Faragó Sándorné
védõnõ

Tájékoztató
Tájékoztatjuk a Tisztelt Szülõket, hogy szeptember 01.-tõl a
házi gyermekorvosi szolgálat rendelési ideje megváltozik.
Pénteki napokon az eddig rendtõl eltérõen 11:00-13:00
között lesz rendelés.
Hétfõtõl csütörtökig a rendellési idõ nem változik: hétfõ,
kedd, csütörtöki napokon 09:00-12:00, szerdán 14:00-
17:00 óra között van gyermekorvosi rendelés.
Felhívjuk a Tisztelt Szülõk figyelmét, hogy 2006. január elsejé-
tõl, a házi gyermekorvosi rendelés megindulásával egy idõben,
az addig községünkben mûködõ két, ú.n. vegyes (felnõtt és
gyermek betegeket egyaránt ellátó) háziorvosi praxist felnõtt
háziorvosi praxisokká alakítottuk át. Ennek értelmében a felnõtt
háziorvosok, a sürgõs esetektõl eltekintve, a továbbiakban nem
jogosultak a 14 év alatti gyermekek Társadalombiztosítás ter-
hére történõ rendszeres ellátására, gondozására.
Célszerû tehát, amennyiben ez még nem történt meg, 14 év
alatti gyermeküket egy tetszõleges házi gyermekorvosi pra-
xisba bejelenteni. Mint ismeretes, ilyen gyermekorvosi szol-
gálat több környezõ település mellett már Hernádon is mû-
ködi, (Fõ út 15/a Tel: 374 425), ahol az újonnan kialakított
rendelõben a fenti rendelési idõben várják a gyermekeket és
szüleiket.
Kérjük szíves intézkedésüket.
Hernád, 2006 augusztus 28.

Köszönettel
Zsadányi Lászlóné

polgármester

Háziorvosi rendelõ
2376 Hernád, Köztársaság út 45.

Tel.: 06-29/374-104

1. sz. praxis
Orvos: dr. Kollár László háziorvos
Asszisztens: Szeibert Zoltánné
Írnok: Baranyiné Drozdik Mária

Rendelési idõ:
Hétfõ, Szerda: 07.00-11.00
Kedd, Csütörtök: 13.00-17.00
Péntek: 07.00-11.00 (páratlan heteken)

A praxis mobil telefonszáma:
06-70-2-587-297

2.sz. praxis
Orvos: dr. Bernscherer György
Asszisztens: Baniczky Sándorné
Írnok: Zsolnai Ferencné

Rendelési idõ:
Hétfõ, Szerda: 13.00-17.00
Kedd, Csütörtök: 08.00-12.00
Péntek: 11.00-14.00 (páros heteken)

Napközben a két rendelési idõ között
csak sürgõsségi ügyelet van.

Hétköznap 17 órától másnap 07 óráig,
valamint hétvégén és ünnepnapokon egész nap

az örkényi ügyelet látja el a sürgõs eseteket.
Telefonszáma: 310-004

Fontos telefonszámok:
Országos Mentõszolgálat dabasi állomása:

06-29/360-103 és 360-104
Vezetékes telefonról 104

Mobil telefonról: 104 (Budapesten csörög!)
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Fogathajtó verseny Hernádon
2006. július 16-át izgatottan várták a lovak és
a lovasversenyek szerelmesei. A szép, napos
idõ egyre több nézõt csalt a térre. A rendez-
vényre látogatók a bejáratnál szinte piaci for-
gatagban érezhették magukat: céllövölde, va-
lamint számtalan árus várta a helyszínre érke-
zõket édességgel, bõráruval, játékokkal, lovas
képekkel, ajándéktárgyakkal. A bevonulást
követõen 10 órakor kezdetét vette az amatõr
és profi hajtás. A húsz különbözõ nehézségû
akadállyal ellátott 750 m-es pályát a hajtók-
nak 220 másodperc alatt kellett - lehetõleg hi-
bátlanul - teljesíteniük. Az érdeklõdõk láthat-
tak többek között meránói, lipicai lovakat és
egyéb fajtákat, melyeket az ország különbözõ
részérõl érkezõ versenyzõk hajtottak. A
hernádi szurkolók két helybelinek is drukkol-
hattak: Svébis Zsuzsannának és Vidra Atti-
lának. Jó volt látni õket a legjobb versenyzõk
között ! A három üstben készült babgulyás,
marhapörkölt és sült csirke elfogyasztása után
bemutatót láthattunk pónilovakkal, majd
újabb megmérettetés következett, melyen
csak a hibátlanul teljesítõk vehettek részt. Az
izgalmat sem nélkülözõ versenyt végül az
eredményhirdetés, majd a fogatkarusszel kö-
vette. A rendezvény jó hangulata, népszerûsé-
ge a szervezõk, Vidra Attila és Svébis József
munkáját dicséri! Köszönet érte!

Birinszki Annamária

Az eredmények:
Akadályhajtás:
1.Genzwein Alex
2. Gyulai Norbert
3. Csaplár Tibor
4. Vikszus Szabolcs
5. Szilágyi Zsolt
6. Béres Mihály
7. Kis András
8. Tóth István
9. Pál István Zoltán
10. Zólyomi László
11. Molnár Krisztián
12. Vidra Attila
13. Sallai Zoltán
14. Ulicska László
15. Ménich András
16. Svébis Zsuzsanna
17. Keszeg Imre
18. Tunner Tamás
19. Oláh Ferenc
20. Belusz Attila

Vadászhajtás
1. Gyulai Norbert
2. Vikszus Szabolcs
3. Genzwein Alex
4. Csaplár Tibor
5. Sallai Zoltán
6. Kis András

7. Gyulai János
8. Keszeg Imre
9. Zólyomi László
10. Lantás Gábor
11. Tóth István
12. Pál István Zoltán
13. Ménich András
14. Belusz Attila
15. Tunner Tamás

A rendezvény támogatói:
Bálint Gábor fuvarozó vállalkozó, Béres Mi-
hály, Czeróczki Díszfaiskola, Dabas,
D-MEA Kft. Dabas, Ifj. Erõs József, Hernád
Info Tv- Liga Mihály, Juhász Ferenc,
Kancsár Pál és családja, Kongrácz István
Kovács János, Kovács Jenõ és családjuk
Községi Önkormányzat, Hernád
Lantos Mihály Lovas SE, Molnár Tibor
Mûvelõdési Ház dolgozói és Pallaga Mária
Ordasi Gábor és családja, barátai
Pap Ferenc, Svébis József és családja,
Svébis Pál és neje, Svébis Tamás és barátai,
Szilágyi Zsolt és neje,
Veszelovszki Zsolt és csapata, Tajcs Róbert,
Vásáreczki Gábor és családja
V & Chicken Kft., Vidra Attila és családja

Kosárlabdatábor
A nyári szünet utolsó hetében volt a tábor az iskolában. Juli néni vezetésével és délután voltak edzések. Bemelegítéssel kezdtünk, majd
meccsel folytattuk. A nyári lustálkodás után ez elég nehéz volt, az izomláz se maradt el. Azért a játszásra is bõven maradt idõ. Nagyon
jól éreztük magunkat. Köszönjük Juli néninek, hogy tartott kosárlabdatábort. Reméljük, hogy jövõre lesz.

Gozsik Andrea 4/b
Július 2-án a hernádi Szluka étteremben vették át a megyei bajnokságban elért második helyezésért járó érmeket és okleveleket a herná-
di felnõtt nõi és felnõtt férfi csapatok tagjai. Gratulálunk!

Geinzwein Alex átveszi a díjat Mészáros Lacika Puszta ötöse Felsorakoztak a megnyitóra

A tábor résztvevõi Labdafeldobás az ezüstérmes férfiaknál
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„Nekem az a fontos, hogy a csapat fejlõdjön”
2005 decembere óta az újlengyeli megyei II. osztályú futballcsapat vezetõedzõi felada-
tát Gubucz László, volt NB I-es játékos látja el.
Gubucz László 1985-ben - a korosztályos szamárlétra végigjárása után - mutatkozott
be az NB I-ben. A Vasast 1993-ig szolgálta, majd ezután megfordult az NB I-es Stadler
csapatában, Kuwaitban, Kecskeméten és 1998-tól levezetett a Monor csapatánál.
Ezután elvégezte a Testnevelési Fõiskolát, és megszerette az UEFA A edzõi képesítést.
A tanulmányaival párhuzamosan edzette a monori fiatalokat, és 2002-tõl, két évre az
akkor NB I B-s Monor edzõje lett.
A fent említettek alapján hiába sikerült jól az igazolás az újlengyeli kispadra, hiába láttak a
szurkolók fantáziát az új csapatban, az eredmények és a biztos bennmaradás egy pont híján
elmaradt. A visszalépések miatt azonban újból megpróbálhatja együttesünk az eredménye-
sebb helytállást a megyei bajnokságban. A felkészülés az edzõ meccsek, tornák eredménye
több mint biztató. Hogy mást ne említsek a helyi Bróker Kupán csapatunk I. helyezést ért el.
és a döntõben az õsi rivális, Újhartyán csapatát 6:2-re múlták felül játékosaink. Tavaly ugya-
nezen a tornán már az is siker volt, ha gólt szereztek játékosaink, nemhogy gyõzelmet. A kö-
vetkezõ tornán is dobogóra állhattak játékosaink. A tornát követõen vacsorával vendégelte
meg a csapatot, - játékosokat és a vezetõket - lelkes támogatójuk, Hornyák György. Ez az
összejövetel is a csapat összetartásának az erõsítését szolgálta.
A vezetõedzõvel a bajnokságot megelõzõ héten beszélgettem.
Hogy került Újlengyelbe, és hogy érzi magát nálunk?
Egy játékos vásárlás során, mint szabad edzõ kerültem kapcsolatba a helyi vezetõkkel. Lát-
tam a vezetõk tenni akarását, láttam azt a lokálpatriotizmust, hogy büszkék akarnak lenni a
csapatukra, és ez nekem szimpatikus volt. Jól érzem magam Újlengyelben.
Egy volt élvonalbeli, a légiós életet megpróbáló játékosnak milyen kihívást jelent egy kiste-
lepülés megyei II. osztályú csapata?
Az elején le kell szögeznem, hogy számomra ez a feladat nem derogál. Tulajdonképpen
mindegy, hogy hol edzõ az ember, ha szívvel csinálja hivatását, és eredményt ér el, és ez nem
pontokban értendõ, hanem úgy hogy ha játékosok eljutnak egy magasabb szintre, és a fiata-
lok a szabad idejüket nem a kocsmában töltik el.
Úgy gondolom az amatõr osztályokban ez a lényeg. Fentebb csak az eredmény számít.
Mi az Ön edzõi hitvallása?
Nekem az a fontos, hogy a csapat fejlõdjön. Fontos, hogy egyénileg is fejlõdjenek a játéko-
sok. Eredmény az, ha játékosok megértik, és igyekeznek megvalósítani azt, amit szeretnék,
amit kérek tõlük. Ami fent mûködik, az itt lent nem mûködik. A játékrendszert, az edzés-
módszert itt is megvalósíthatom, természetesen igazodva ahhoz, hogy a játékosok ezt mun-
ka mellett végzik. Amúgy játékrendszerben, edzésmódszerekben mi is azt csináljuk, amit a
világ topcsapatai, vagy akár a volt NB I B-s monori csapatnál alkalmaztam. Az edzõi szak-
mának ugyanolyan része a pszichés felkészítés, mint a taktikai. Tudni kell azt, hogy hogyan
kell a játékoshoz nyúlni. Ha elfogadják és megoldják azt, amit kérek tõlük, akkor a munkám
nem volt eredménytelen. Eredmény az is, ha a gyerekek mozognak. Sajnos a magyar gyere-
kek többsége túlsúlyos, mozgássérült, gerincproblémás, hiszen a heti két testnevelés óra ke-
vés. A gyerekeket nem a mozgástól kell eltiltani, hanem egyéb megoldást kell találni a prob-
lémákra, ugyanis ha sportol valaki, akkor egészségesebb lesz a lelke is, nemcsak a teste.
Mit vár el a csapattól, és milyen eredményt ígér a szurkolóknak a bajnokság végére?
Ígérhetek munkát, fegyelmet. A keret minõségi változását ismerve nem kerülhetünk olyan helyzet-
be, mint tavaly. Az elõkészületi tornák pozitív képe erõt adhat a jövõre. Igaz a tavasz sem indult
rosszul, de egy erõteljes sérüléshullám - meghatározó játékosok sérültek meg - elkapott bennünket,
amibõl alig tudtunk kijönni, és ez eredményezte a gyengébb teljesítményt. Az ellenfeleket megis-
merve, késõbb konkrétabb célokat is megfogalmazhatok a csapattal szemben.
A beszélgetés végén megértettem azokat a régi játékosokat, akik hallgatva az edzõt,
látva a lelkesedését, újból szerelést akarnak magukra húzni, és ez biztató lehet a csapat
jövõjét illetõen, tudniillik jó kezekben van a gárda.

Pejó

Csapataink hátralévõ õszi mérkõzései
Szeptember 23. szombat 15.30

Kiskunlacháza - Újlengyel
Hernád - Halásztelek

Október 1. vasárnap 15.30
Dunavarsány - Hernád
Újlengyel - Inárcs

Október 8. vasárnap 14.30
Halásztelek - Újlengyel
Hernád - Kakucs

Október 15. vasárnap 14.30
Alsónémedi - Hernád
Újlengyel - Ráckeve

Október 21. szombat 13.30
Dunavarsány - Újlengyel
Hernád - Dánszentmiklós

Október 29. vasárnap 13.30
Pereg - Hernád
Újlengyel - Újhartyán

November 5. vasárnap 13.30
Kakucs - Újlengyel
Hernád - Inárcs

November 11. szombat 13.00
Ráckeve - Hernád

November 12. vasárnap 13.00
Újlengyel - Táborfalva

Focitábor Tatán
Mint minden évben, az idén is Tatán jöttek
össze azok a tehetséges gyerekek, akik szeret-
nek focizni. Hat napon keresztül edzettünk, fü-
rödtünk, de futott idõ kirándulásra is.
Így telt egy napunk: reggel 8-kor keltünk, a friss
harmatban megmozgattuk izmainkat, ezután kö-
vetkezet a reggeli. Reggeli után Tóni bácsi és
Ibolya néni szobaszemlét tartottak. Ezután kez-
dõdött a délelõtti edzés. Bemelegítésként futot-
tunk, majd a labdás gyakorlatok kaptak fõ hang-
súlyt, az edzés végét pedig játékkal zártuk, s egy
jót csobbantunk a medencében. Délben finom és
kiadós ebédet kaptunk, s jött a csendespihenõ.
Délután ismét fürödtünk, mert minden nap száz
ágra sütött a nap, s élveztük a nyarat, a jó idõt, a
kellemes vizet. Uzsonna után a szobákban be-
szélgettünk, sakkoztunk, kártyáztunk. Fél 7 kö-
rül megvacsoráztunk, s utána újra kimentünk a
pályára egy órás edzésre, majd az esti strandolás
jött, amit mindig nagyon vártunk. A takarodó es-
te 10-kor érkezett el. Voltunk kisvasúttal Tatán,
hajókáztunk és ezen a napon vásároltunk apró
ajándékokat szeretteinknek.
Utolsó estén tábortûz mellett szobánként bemu-
tattunk egy-egy kis mûsort. Utána Tóni bácsi
értékelte a tábor munkáját, szorgalmát, a szoba-
szemle eredményét és úszóverseny gyõzteseit.
Minden fiú nagyon jól érezte magát, s szeretnénk,
ha jövõre ugyanilyen izgalmas, érdekes táborozá-
son vehetnénk részt. Köszönjük Ibolya néni és Tó-
ni bácsi szeretetét, türelmét és munkáját.

Kollár Márk

Labdarúgó események
Hernád - Újhartyán 2-3
Táborfalva - Hernád 0-1
Hernád - Tárnok 1-2
Alsónémedi - Újlengyel 0-3
Újlengyel - Tárnok 1-3
Újlengyel - Dánszentmiklós 5-0
Hernád - Újlengyel 1-0

Újlengyel csapata


