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Kibõvültünk!
Lapunk szerkesztõsége új taggal
gyarapodott. Íme legújabb szerkesz-
tõnk bemutatkozása.
Tisztelt Olvasók !
Új feladat adatott meg a számomra: fel-
kértek, hogy vegyek én is részt a 3 Falu
szerkesztésében. Megtiszteltetésnek ér-
zem, hogy ezáltal egyike lehetek azon
lelkes emberek társaságának, akik évti-
zedes kitartó munkával a lakosság pon-
tos, naprakész tájékoztatását tûzték ki
célul, majd ennek eredményeképpen
megvalósították azt.
Számomra több tényezõ is indokolta,
hogy az Önök, valamint a szerkesztõbi-
zottság szolgálatába lépjek. Egyrészt
szeretném bõvíteni azon újságírási isme-
reteimet, melyet néhány évvel ezelõtt,
akkor még magyar-mûvelõdésszervezõ
szakos hallgatóként, megismertem. Ki-
hívásnak éreztem, hogy - sikeres helyes-
írási, nyelvi versenyekkel, kari kitünte-
tésekkel, ösztöndíjakkal a hátam mögött
- kipróbálhassam magam ezen a terüle-
ten is. Részt vehettem pedagógusoknak
szóló tanulmánykötetek és folyóiratok (
Csengõszó, Könyvtári Levelezõlap, Ma-
gyartanítás) szerkesztésében, valamint
írhattam cikkeket, ajánlókat, tanárként
pedig iskolaújságot állítottam össze a
gyerekekkel együttmûködve.
Végül, de nem utolsósorban szeretnék
rászolgálni az irántam tanúsított biza-
lomra, melyet ezúton is köszönök. Bí-
zom továbbá az Önökkel és a 3 Falu va-
lamennyi munkatársával való együtt-
mûködésben.
Tisztelettel

Birinszki Annamária

Fogytunk? Gyarapodtunk?
Utoljára a 2000-es évben foglalkoztunk a kérdéssel. Nevezetesen azzal, hogy a
születések és halálozások összevetésével megnézzük mennyit változik községeink
lakosságának lélekszáma. Természetesen, pontos képet nem kaphatunk. A két adat
csak az örvendetes és a szomorú esetek gyakoriságát mutatja, míg a lélekszám-vál-
tozást az el- és bevándorlás is alakítja.
A kutakodásánál az utolsó 5 év történéseit vizsgáltam, forrásom a 3 Falu újságban
Anyakönyvi hírek címû rovatban megjelent adathalmaz. Nézzük, mit mutatnak.
Gyarapodásról csak Hernád esetében beszélhetünk. Az öt év alatt 195 születéssel
szemben 182 elhunytat jeleznek a számok. Ez 13 fõ szaporodást jelent. A legtermé-
kenyebb és 2004. volt 53 születéssel. Ebben az évben a születések száma 21-el ha-
ladta meg a halottakét (32). A legkevesebb újszülött (30) 2002-ben érkezett és
ugyanebben az évben kondult legtöbbször a lélekharang (46).
Újhartyánban kicsit riasztóak a számok. A vizsgált idõszak alatt 107 születés
mellett 200 újhartyáni lakost kísértünk utolsó útjára. Az öt év alatt egyetlen esetben
sem haladta meg az érkezettek száma az elhunytakét. 2005-ben volt a legtöbb te-
metés (50), igaz, ebben az évben születtek a legtöbben (27). Lélekszám gyarapo-
dást leginkább befolyásoló esztendõ a 2004-es volt, mikoris 13 keresztelõ mellett
42 szerettünktõl búcsúztunk.
Újlengyel lakossága statisztikánk szerint 15 fõvel csökkent 5 év alatt. 73 születés és
88 haláleset áll a krónikákban. A két adat éves bontásában azonban itt a legkisebb az
eltérés! A legtöbb születés 2002. és 2005. években volt 19-19, 24 és 22 haláleset mel-
lett. Az újszülöttek száma egy esetben, 2001-ben haladta meg az elhunytakét (12/11).
Ez tehát községeink demográfiai pillanatfelvétele. Nem megnyugtató, hogy a népesség
fogyás nem csak tér-
ségünkre jellemzõ,
sajnos nemzeti lép-
tékû. Csak remény-
kedhetünk, hogy a
tendencia elõbb-
utóbb megváltozik,
kedvezõ irányba
fordul.

Valentin

Az óvodákban még akadna hely a gyermekeknek...
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Júliustól átalakul a közgyógyellátás rendszere
2005. december 19-én az Országgyûlésben elfogadták a szociális
törvény 2006. évi módosításait, mely alapján a közgyógyellátási
rendelkezések 2006. július 1-tõl változnak.
Az új rendszerben havi 12 ezer forintos keret áll majd rendelkezésre min-
den rászoruló részére, és ha ezen a kereten belül marad a
közgyógyellátott, nemkellmajd fizetnieapatikákbanakészítményekért.
Ezen felül évente hatezer forintos külön keret jut olyan esetekre,
ha egy akut betegség miatt a szokásosnál több gyógyszerre van
szükség, de azokat a havi 12 ezer forintos alapkeretbõl már nem
lehet “kigazdálkodni”.
Ezt a pénzt a támogatott bármely, a járóbeteg-ellátás keretein belül

kiadható, a társadalombiztosítás által támogatott gyógyszerkészít-
ményre “elköltheti”, azaz megszûnik a korábbi közgyógylista.
Az orvosnak törekednie kell arra, hogy a hasonló hatóanyag tartalmú
gyógyszerek közül a legolcsóbbat írja fel a betegnek. Ennél drágábbat
rendelhet ugyan az orvos, ha errõl a beteggel elõzõleg megegyezett,
de a közgyógyellátás csak a megszabott határig térít, a különbséget a
betegnek kell megfizetnie. Tehát, ha a beteg ragaszkodik pl. egy fájda-
lomcsillapítóhoz, de létezik annál az adott készítménynél olcsóbb, ak-
kor az olcsóbb gyógyszer árát téríti csak a biztosító, az árkülönbség
csökkenti a havi keretet. Pl. a beteg ragaszkodik az “X” gyógyszerhez,
amin pl. 500 Ft TB támogatás van, de ha létezik egy másik, olcsóbb
készítmény ebben a hatóanyagcsoportban, amin csak 100 Ft. a TB tá-
mogatás, akkor a TB az olcsóbb gyógyszer támogatásával számol, te-
hát ebben az esetben a 400 Ft-ot a betegnek kell fizetni, illetve ez az
összeg fogja csökkenteni a 12000 Ft-os havi keretét.
A közgyógyellátásra való jogosultság-kérelmet a jegyzõnél kell
benyújtani és mellékelni kell hozzá a háziorvos igazolását a kró-
nikus betegségekrõl és a gyógyítást szolgáló terápiáról (gyógy-
szerek esetében hatóanyag és mennyiség megjelölésével). A
jegyzõ megvizsgálja a jogosultsági feltételeket (például jövede-
lemhez kötött jogcím esetén a jövedelmet, vagy alanyi jogcím
esetén annak feltételéül szolgáló ellátásra való jogosultságot), a
háziorvos igazolását megküldi az illetékes megyei egészségbiz-
tosítási pénztárnak, amely nyilatkozik az elismert gyógyszer-
költségrõl. A jegyzõ ezután elbírálja a közgyógyellátásra való jo-
gosultságot, annak kezdõ idõpontját, az egyéni és eseti gyógy-
szerkeretet.
Ha a kérelmezõnek nincs krónikus betegsége, illetõleg nincs jelen-
tõs havi ezer forintot meghaladó rendszeres gyógyszerköltége, ak-
kor nincs szükség külön igazolásra, elismert gyógyszerköltség
megállapítására. Ekkor a gyógyszerkeret az eseti keret összege, az-
az évi hatezer forint.
A jegyzõ döntése alapján a Megyei Egészségbiztosítási Pénztár
kiállítja és eljuttatja a jogosult részére az egy évig érvényes
közgyógyellátási igazolványt. Az Országos Egészségbiztosítási
Pénztár (OEP) ezután nyilvántartásában naprakészen vezeti a jo-
gosult gyógyszerkeretét. Az eseti gyógyszerkeretet a jogosultság
kezdetén egy összegben, az egyéni gyógyszerkeretet három ha-
vonta állapítják meg a betegnél.

Az új rendszerben lehetõség lesz az egyéni gyógyszerkeret év
közbeni felülvizsgálatára, például ha új betegség lép fel, vagy
más terápiára van szükség.
A tervek szerint a patika és az OEP között elektronikus adatkap-
csolat lesz. A gyógyszer kiváltásakor a patika elektronikusan kap-
csolatba lép az OEP nyilvántartásával, és a jogosult gyógyszerke-
retének erejéig térítésmentesen kiadja a gyógyszert. Ha az adott há-
rom havi gyógyszerkeret elfogy, akkor a következõ három havi ke-
ret megnyitásáig a közgyógyellátott az általános térítési díj szabá-
lyok szerint válthatja ki gyógyszerét. Ha a három hónap leteltével a
jogosultnak maradványa van a keretbõl, az nem vész el, hanem a
következõ három havi keret összegéhez hozzáadódik.

Dr. Kökényesi Imre háziorvos
Göndörné Frajka Gabriella jegyzõ

Egy félbemaradt gondolat....
Kiegészítés az „Újhartyán: kezdõdik a faluközpont építése”
címû cikkünkhöz.
Az elõzõ számunkban zárszámadó cikket közöltünk a három település
polgármesterével. Manger Henrikkel, Újhartyán polgármesterével
készített interjú végébõl egy részt helyhiány miatt elhagytunk, amely
viszont így a mondanivalónak más értelmezést adhatott. Nemcsak egy
rész maradt ki, a polgármester fényképe is; reklamáció csak az elõbbi
miatt érkezett, most azonban mindkettõt pótoljuk. Az ominózus utol-
só bekezdés teljes terjedelmében:
,,... - Az elvonás csak azokat sújtja, akiktõl van mit elvenni, de ez csak
látszólag “szegénységpárti” politika. Hogyan mûködik a pénzszi-
vattyú? A fenti elvonások megjelennek a költségvetés önkormányzati
fejezetében, esetleg az uniós pénzekhez kötelezõ társfinanszírozásként.
Így fordulhat elõ, hogy miközben az önkormányzatok mûködési
kiadásait - a kötelezõ állami feladatok ellátásának kiadásait! - az állam
súlyos tízmilliárdokkal alulfinanszírozza, a költségvetés önkormányzati
fejezetében esetleg százmillárdokkal magasabb számot látunk. Ez a
plussz azonban pályázati úton megszerezhetõ pénz. A Közép-Magyar-
országi régióban például ebben az évben 4,7 milliárd volt útépítésre, eb-
bõl 4,1 -et kaphatott Budapest, Pest megyére 600 millió jutott! Ha az
önkormányzatnak nincs meg a saját erõ a pályázathoz, ennek kiváltásá-
ra is pályázhat a belügyminisztériumnál (vagy hitelt vehet fel). A nyer-
tes kiválasztása mit gondolnak, milyen alapon történik? Az biztos, hogy
a nyertesekhez csordogál vissza Újhartyán 35 millió forintja is. Törté-
nelmi bûne a jelenlegi kormányzatnak, hogy szembeállította nemcsak a
vidéket a fõvárossal, hanem most már az önkormányzatokat is egymás-
sal. Egyébként a nyertes kisebb önkormányzatok természetesen örül-
nek, ugyanakkor a hályog nem lepheti be szemüket csak szépségtapasz-
okról van szõ, a szándék más: a szivattyú mûködtetése, a pénz áramol-
tatása vidékrõl a városokba és a bankokba. Mert a gazdának járó terület-
alapú támogatásból nyolcszázezer jut a termelõnek, kétszázezer a
faktoráló banknak, amely kétszázezer is azért csak a faluról hiányzik!
Hallhattuk a miniszterelnöktõl, hogy az elitet kell támogatni,
meg a szegényeket. Az elitet milliárdokkal, a szegényeket meg
szemüveggel, hogy leolvashassák a gázórát.
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„Hatékony iskolát mindenkinek, avagy integrált nevelés a gyakorlatban”
A Közoktatás-fejlesztési és Pedagógus-továbbképzési Kht.
Pedagógiai Alternatívák Igazgatósága által indított “Haté-
kony iskolát mindenkinek - avagy integrált nevelés a gyakor-
latban” címû 30 órás képzést 2005. november 10-12-ig a
hernádi iskolában tartottuk.
A képzés a budapesti Gyermekek Háza több mint tíz éves in-
tegrációs gyakorlatára épít. Bemutatja az együttnevelés tör-
vényi hátterét, az eredményes tanulást akadályozó nehézsé-
gek iskolai kezelésének lehetséges módjait. Elméleti és hang-
súlyozottan gyakorlati ismereteket nyújt a tanulók aktivitásá-
ra és együttmûködésére építõ tanulásszervezési módokról, az
egyéni fejlesztést biztosító differenciáló szervezeti keretek-
rõl, tanulásirányítási eljárásokról (differenciált rétegmunka,
kooperatív és individualizált tanulás stb.).
A tanfolyam gyakorlatorientált, számtalan, a tanítás során jól
hasznosítható módszereket, ötleteket kíván megosztani a
résztvevõkkel.
A képzésen a hernádi általános iskola 19 pedagógusa mellett
hat budapesti és egy szentlõrinckátai pedagógus is részt vett.
A tanfolyamot Kókayné Lányi Marietta, a Gyermekek Háza
pedagógiai vezetõje, és Szenteczkyné Lányi Katalin a Gyer-
mekek Háza program tanára tartották. A tréning jellegû mun-
ka során sok, aktuális pedagógiai kihívásra kerestük közösen
a választ. A tréning a résztvevõk együttmûködésére építõ ko-
operatív munkaszervezéssel zajlott. A csoportos feladatvég-
zés során az iskola tanítói, tanárai közösen gondolkodva dol-
goztak, jó hanglatban, saját élményként megtapasztalva a ko-
operatív együttmûködõ munka elõnyeit. A képzés során kö-
zösen végiggondoltuk a differenciált, egyéni sajátosságokhoz
igazodó nevelés, oktatás szükségességét, a differenciáló tanu-
lásszervezési módokat, kiemelt hangsúllyal a kooperatív ta-
nulásra és a differenciált rétegmunkára. Bemutattuk a tanulók
eltérõ képességeihez igazodó tananyag-elrendezés módjait, a
több szintû, differenciált feladatsorok fontosságát.
A differenciáló tanulásszervezés gyakorlati megvalósulását a
Gyermekek Háza tanóráinak videofelvételein megnéztük, és
együtt elemeztük, Így a saját tapasztalás mellett lehetõség
adódott a tanultak iskolai környezetben való megfigyelésére
is. A képzés során megbeszéltük a sajátos nevelési igényû ta-
nulók együttnevelését szabályozó törvényi rendelkezéseket, a
szöveges értékelés kiemelt szerepét az integráció során. Vé-
gül, a tréning résztvevõi maguk is kipróbálhatták megszerzett

tudásuk alkalmazását, közösen összeállítottak differenciáló
óraterveket, többszintû feladatsorokat.
A továbbképzést értékelõ hallgató visszajelzések egyöntetû-
en tükrözték, hogy a résztvevõk a képzés gyakorlatiasságát, a
mindennapi tanítás során jól alkalmazható módszerek megis-
merését és a tanultak saját élménykén t való megtapasztalását
tartották kiemelkedõen jónak,
A képzés a résztvevõk aktív részvételével, igen kellemes lég-
körben zajlott. Sok játékkal, reggeli beszélgetõ-körrel igye-
keztünk színesíteni a közös munkát.
A hernádi kisvendéglõben való közös ebédelések is hozzájá-
rultak a képzés jó hangulatához, köszönet ezért Szabadosné
Malata Ibolya igazgatónõnek.

Kókayné Lányi Marietta
képzésvezetõ

Az Iskoláért Alapítvány Kuratóriuma
mindenkit szeretettel vár jótékonysági báljára.

Ideje: 2006. február 11.
Helye: Általános iskola tornaterme

A mûsort az általános iskola diákjai adják. A jó hangulat-
ról a Garázs Band és Taxi Band; az ízletes vacsoráról a

Szluka étterem gondoskodik.
Belépõ ára: 2500 Ft., támogatójegyek ára: 500 Ft.

Elõre is köszönjük önzetlen segítségüket a tombola fel-
ajánlóknak, a támogatójegyet vásárlóknak. Köszönet

azoknak, akik azzal támogatják alapítványunkat, hogy ott
lesznek és jól érzik magukat rendezvényünkön.

Alapítványunk adószáma: 18675081-1-12
Az alapítvány kuratóriuma

Így kell ezt csinálmi???

Így játszunk mi!

Kooperatív minka
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A kistehén
A karácsonyi ünnepkör után dec. 30-án mintegy elõszilvesz-
terként ismét hangos volt a tornaterem Újhartyánban. Egy-
mást követõen 3 zenekar szórakoztatta a nagyérdemût. A leg-
fiatalabbak, Majer Milán, Radóczy Károly- és Júlia kezdték a
zenélést, éneklést. A dobosuk (Nádas Barbi) helyett most
Lang Erik, a Presso Band zenésze ült a doboknál. Igazán han-
gulatba hozták a közönséget, s már többedszer mutatkoztak
be. Az 1. komolyabb fellépésük éppen 1 évvel ezelõtt volt.
Õket követte szintén mintegy elõzenekarként a Bonheur Big Band,
akik, már 10 éves múltra tekintenek vissza. Éppen idén fognak ju-
bilálni. A hazai közönség után már számos külföldi vendégszerep-
lésen is túl vannak. Ezen alkalommal is hozzájuk méltó mûsorral
készültek, s azt hiszem igen nagy sikerrel szerepeltek.
A rendezvényre végül a Kistehén Tánczenekar fellépése miatt
kerül sor. A zenekar frontembere Kollár-Klemencz László, aki
nem csak, hogy hartyáninak is vallja magát, hanem édesanyja
után még a Klemencz nevet is felvette. Az igazán humoros fia-
tal zenész bevezetõjében elmondta, hogy hajdanán Majer Gyu-

rival és Tóth Antival (akik Radóczy Károllyal együtt nagyon
sokat tettek e rendezvény lebonyolításáért) kezdtek el zenélni,
sõt sokat köszönhet az újhartyáni régi lakodalmaknak, amikor
is elmondása szerint a kultúrház színpadán savanyú uborka rág-
csálása közben megérintették õt a Cseles banda számai.
A zenekar 2002-ben egy koncert erejéig, aztán 2004-ben vég-
legesen is összeállt. Elsõ albumuk A kistehén címmel jelent
meg, amely a hírhedt “én vagyok a kistehén” - címû szám
mellett még további sikeres dalokat tartalmaz. 2004-ben
újabb 14 számmal, a Csintalan címmel újabb lemezt adtak ki.
Az igazi sikert a “Szájbergyerek” címû dal hozta meg szá-
mukra. Ettõl váltak ismertté, s a koncertútjaik egyik állomá-
saként látogatták meg a zenekarvezetõ szülõföldjeként emle-
getett Újhartyánt.
Egy biztos, kellemes elõszilveszter volt. S a három csapat így
együtt egy többórás koncertet adott:
Köszönjük!
Fotó: Majer György R. Kati

Ápoljuk a hagyományokat!
A német nemzetiségi oktatáshoz a jó nyelvi felkészítés mellett a
hagyományok, tradíciók, helyi szokások õrzése, ápolása is nagyon
hozzátartozik. A gyerekek kifejezetten szeretik ezeket a havonta
ill. az ünnepkörökhöz megrendezésre kerülõ órákat, délutánokat.
A karácsony elõtti adventi idõszakban különösen sok lehetõség
van erre. Igazi várakozással telt el 1 hónap az iskolában. Az idén
még egy kicsit többet kaptak ebbõl a hartyáni gyerekek.
A termek, s az aula adventi koszorúktól, karácsonyi ablakdí-
szektõl, mikulásoktól, lengõ angyalkáktól, csillagoktól, kará-
csonyfáktól valóban díszbe öltözött.
Az idén a mikuláson kívül, aki megajándékozott valamennyi
tanulót, kedves kis bábjátékkal is megajándékozták az alsós
tanító nénik a kicsiket.
A Luca is eljött közéjük, igaz, nem volt azért “gonoszjáró
nap”, ahogyan régen tartották. Az ijesztgetés azonban meg-
volt, a nálunk erre a célra kialakított tanteremben, amit “elva-
rázsolt kastélynak” neveznek a gyerekek. A nagyobbak élve-
zik a labirintuson való áthaladást, a sötétben különbözõ ijeszt-
getésekkel, a kisebbek viszont gyakran fakadnak sírva a taní-
tó néni kezét szorítva is. Aztán jövõre ismét bekíváncsisko-
dik, még akkor is, ha itt kígyózó sorban kell várni a bejutásra.
Ezenkívül persze sok érdekesség is várt az apróságokra.
S ezen a napon a hatodik osztály elültette a Luca napi búzát is,
ami karácsonyig szépen ki is zöldellt!

A szünet elõtti utolsó napra az iskola valamennyi tanulója lá-
zasan készült, hiszen minden osztály rövid mûsorral ajándé-
kozta meg a többieket. A versek, dalok, hangszeres zene, jele-
net igen változatossá és meghatóvá tette az ünneplést. A gye-
rekek magyarul, de németül is örömmel vállalkoztak a sze-
replésre. Erre a fajta ünneplésre elsõ ízben került sor, de iga-
zán tartalmas, családias, megható volt. Persze azért az igazi
ajándékozás sem maradt el, ez a hagyományos módon történt.
De ahogyan a dalban énekeltük:
“az új csodára egy évig várni kell”

Ruttersmid K.

Helyes beszéd
Kedves Olvasóm! Egy feladvánnyal készültem. Ön sze-
rint mi a jelentése a következõ “szavaknak”: csiri pöri,
pari, pari, nari, ubi, sali, kozmi? Elárulom, hogy ezek rö-
vidítések. Ma oly gyakran használt rövidítések. De ho-
gyan hangoznak ezek a szavak teljes alakjukban?
Megfejtéseiket várom a szerkesztõség címére. Nyeremé-
nyük: maga a helyes beszéd

Kaizler Ágnes
Tanár

A Kistehén tánczenekar Bonheni BigBand Az ifjú zenészek



5

5 éves

a Hernádi Környezetvédõ
és Faluszépítõ Egyesület

Örömmel írhatjuk, hogy Egyesületünk
mozgalmas, jó évet zárt. Ezért megfris-
sülve tele ambícióval kezdünk neki a
2006-os évnek. Remélve azt, hogy eb-
ben az évben is partnereink lesznek
programjaink sikeres lebonyolításában.
Mivel 5 évesek lettünk, így logot váltva
programjainkat kibõvítve, de az eddig el-
kezdett már hagyománnyá vált program-
jainkat folytatva, kezdünk neki az új esz-
tendõnek. Az újságból értesülhetnek
programjainkról, a www.hernad.hu hon-
lapon is rendszeresen megjelennek híre-
ink, hogy éppen mit szervezünk, de pla-
kátjainkat és szórólapjainkat is szíves fi-
gyelmükbe ajánljuk.
Már 2 fûkaszával állunk a lakosság ren-
delkezésére, ha a gyom olyan nagy lesz,
hogy szükséges a kaszálás. De nagyon
sok minden van, amit csak akkor tudunk
megvalósítani, ha pályázunk.
Köszönettel vettük adójuk 1 %-ának fel-
ajánlását Egyesületünknek, így kérjük, aki
teheti, az idei évben is gondoljon ránk. Na-
gyon sok ötletünk van, pályázatokat nyúj-
tunk be ahová csak lehet, ehhez az önrészt
ezekbõl az összegekbõl fedeznénk.
Adószámunk: 18703423-1-13
Remélve, hogy mindenben partnereink
lesznek, kívánunk egészségben gazdag,
dolgos új esztendõt!
Az Egyesület nevében:

Nagy László Sándorné
elnök

A Nagycsaládosok Hernádi Egyesületének hírei
Elmúlt évi programjainkból:
Február: Farsang az Idõsek Klubjában.
Március: Palánta Misszió húsvéti báb-
elõadása, húsvéti tojásfestés az Idõsek
Klubjában, tájékoztató a szociális jutta-
tásokról, és azok változásairól.
Április: Játszótértakarítás a föld napja
alkalmából.
Május: Részvétel a községi gyermek-
napon.
Június: Kirándulás és fõzõcske a tábor-
falvi nagycsaládosokkal.
Július: Strandolás.
Augusztus: Részvétel a községi falunapon.
Október: Ruhabörze.
November: Kézmûves délután: (szal-
vétakép, karácsonyfadísz készítése)
December: Mikulás, ruhabörze, Palán-
ta Misszió karácsonyi bábelõadás, kará-
csonyi adományosztás.
Egyesületünk ezúton mond köszönetet a
következõknek:
Polgármesteri Hivatal Hernád,
Dr. Fazekas Tibor, Jegyzõ (Tájékoztató
a szociális változásokról),
Mûvelõdési Ház és dolgozói,
Idõsek Klubja,
Palánta Gyermek- és Ifjúsági Misszió
Alapítvány,
HER-CSI-HÚS Kft.,
Szabó Károly, Dabas (Fõzõcske a tábor-
falvi nagycsaládosokkal)

Budapesti Élelmiszerbank Alapítvány,
(Karácsonyi adományosztás)
NOE Régióközpont Inárcs,
Grafit Írószerbolt,
Tolnai Béla fuvarozó,
Nagycsaládosok Táborfalvi Egyesülete.
Ezen kívül köszönetet mondunk mind-
azoknak, akik adományaikkal, idejük-
kel, és áldozatos munkájukkal támogat-
ták Egyesületünket.
Elérhetõségeink: Menyhártné Katona
Ibolya: 06-20-521-58-16
Füst Katalin: 374-027
Kovács Zoltánné, Inci:
06-70-949-19-91
Latyák Ferencné, Orsi:
06-20-419-56-89.

A Nagycsaládosok Hernádi Egyesülete
boldog új évet kíván az újság minden ol-
vasójának.

„Nemcsak a 20 éveseké a világ”
Valamennyien ismerjük ezt az évtizedek óta
topon lévõ slágert. S ha ez valakire igaz, ak-
kor az újhartyáni nyugdíjasokra feltétlenül.
Nyugodtan elmondhatom róluk, a falu vér-
keringésének, mozgatásának fontos szerep-
lõi. Az idei, évente hagyományosan meg-
rendezésre kerülõ batyusbálon most is
szépszámú vendégsereget toboroztak
össze, s már nemcsak helybõl, hanem a
környezõ településekrõl is, sõt a rendez-
vényt Szûcs Lajos országgyûlési képviselõ
is megtisztelte családjával, aki ezúttal egy
parlamenti ebédet ajánlott fel
tombolafõdíjként. Ezentúl még sok üveg
pezsgõ, bor került kisorsolásra sok egyéb
dolog mellett. S az esti vacsora is mesébe il-
lõ volt. A kosarakból elõkerültek az igazi
sváb sütemények, parasztkolbász, de ter-
mészetesen emellett találkozni lehetett a
mai “divatos ételekkel” is. Az sem zavart
senkit, ha a szalonnához valaki hagymát
evett. Nem volt hiány a fonott
borosdemizsonokból sem, s a pálinkásüveg
is megtalálható volt az asztalokon. A han-

gulat tehát kellõképpen megjött a vacsora
utáni tánchoz. Mulattak is hajnali.
S hogy mennyire népszerû ez a
batyusbál, mi sem mutatja jobban, mint-
hogy a 80 évesek a huszonévesek mel-
lett és fordítva is jól érezték magukat, s
jó tudtak együtt mulatni.
S a rendezõk, jó házigazda módjára úgy
köszöntek el, jövõre veled ugyanitt.
Köszönjük a nyugdíjasoknak, köszön-
jük a szervezõknek.

Rutt. Kati

A nyugdíjasok „bulija"
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Mûvházi Mozaik
A hernádi mûvelõdési ház ebben az eszten-
dõben harmadik alkalommal hirdette meg a
Kisvirág Ifjúsági Mûvészeti Fesztivált a kis-
térség általános-, közép- és mûvészeti isko-
lái számára. Az elõzõ két év tapasztalata az,
nagy igény van arra, hogy a fiatalok bemu-
tathassák tudásukat olyan rendezvényeken,
ahol nem a versengés a fõ cél. A minden áron
nyerni akarás nem nyomja rá bélyegét senki
hangulatára, így egy felszabadult, esemény-
dús, kellemes délutánt tölthetünk el együtt.
A rendezvényen minden iskola két mûsor-
számmal képviseltetheti magát, amely lehet
vers- vagy prózamondás, komoly-, könnyû-
vagy népzenei produkció, társas- vagy nép-
tánc.
Fesztiválunkra elsõsorban a magyar kultúra
területérõl várunk mûsorszámokat, de szíve-
sen fogadjuk más népek mûvészeti alkotásait,
így a kistérségben élõ nemzetiségek kultúráját
megismertetõ produkciókat is.
A 3. Kisvirág Ifjúsági Mûvészeti Fesztivált
2006. március 18-án (szombaton) 14 órai
kezdettel rendezzük meg a hernádi Általános
Iskola tornacsarnokában.
Jelentkezési határidõ iskolák számára: február 28.

���

A hernádi mûvelõdési ház ismét kiírja ha-
gyományos rajzpályázatát, amelynek címe
ebben az esztendõben:
“Szabadság, szerelem!
E kettõ kell nekem."
A pályázatra Petõfi Sándor verseinek és el-
beszélõ költeményeinek illusztrációi nyújt-
hatók be.
Fontos, hogy az alkotók tartsák szem elõtt
azt is, hogy nem kizárólag az 1848-49-es for-
radalommal és szabadságharccal kapcsola-
tos mûveket várjuk, hiszen Petõfi Sándornak
rengeteg alkotása van. Hasznos lenne, ha a
kiállítás mind teljesebben mutatná be a Petõ-
fi életmûvet.
Az alkotások lehetnek csoportos vagy egyé-
ni munka eredményei, amelyek tetszõleges
technikával készíthetõk el.
Benyújtási határidõ: március 6. (hétfõ)
A pályamûveket Sápi Szidónia tanárnõnél
lehet leadni.

A mûvekbõl március 10-én 14 órakor nyitunk
kiállítást, amely március 16-ig lesz látható.

���

Végre elérhetõ közelségbe került a helyi kul-
turális egyesület megalakítása! A november

végi megbeszélés után még többen jelezték
részvételi szándékukat, ezért mindenképpen
a tettek mezejére kell lépnünk.
Kérem mindazokat, akik szeretnének
résztvenni a megalakítandó egyesület mun-
kájában, azok jöjjenek el 2006. február 7-én
(kedden) 18 órára a hernádi mûvelõdési ház-
ba, az alakuló közgyûlésre.
Hozzanak magukkal ötleteket, elképzeléseket és
névjavaslatokat. Várunk minden érdeklõdõt!

���

És végül néhány újdonság a honlap háza-tá-
járól.
Kulturális ajánló indult a hernádi honlapon. Ne
gondolja az a kedves olvasó, hogy a 21. század
elején nem készülnek értékes kiadványok! Új
rovatunkban ezekre szeretnénk ráirányítani a fi-
gyelmet. Olvassanak velünk!
Közhelynek számít, ha az mondjuk, hogy
mára a tömegkultúra átvette a hatalmat az
emberek felett, a média azt tesz velünk, amit
akar, s megfeledkezünk azokról az értékek-
rõl, amelyeket a hagyományos kultúra-köz-
vetítõ eszközök (színvonalas folyóiratok,
szép-, gyermek- és a szakirodalmi kiadvány-
ok, könyvek, múzeumok, színházak) adnak
nekünk. Mégis: nem lehet eleget foglalkozni
az emberiség, s azon belül a magyar nemzet
kultúrájával.
Új rovatunk kísérletet tesz arra, hogy felhívja
az érdeklõdõk figyelmét egy-egy kiadványra,
kiállításra vagy elõadásra. Persze a válogatás
szubjektív, a honlap szerkesztõinek vélemé-
nyét tükrözi. Éppen emiatt kérjük, hogy tájé-
koztassanak bennünket arról, ha érdekes he-
lyen járnak és valami megragadta a figyelmü-
ket vagy olvastak valami igazán jót. Írásaikat
a Webmester@hernad.hu címre várjuk, hogy
élményeiket másokkal is megoszthassuk.

���

Ettõl a lapszámtól kezdve minden 3 Falu fel-
kerül a község honlapjára is. Ez lehetõvé te-
szi, hogy a késõbbiekben bármikor letölthetõ
legyen egy-egy lapszám. Olvassák a 3falu-t
az interneten is!

���

Van egy híre? A hernádi honlap szerkesztõ-
ket keres. Bárki, aki úgy érzi, hogy van olyan
híre, amelyet szeretne megosztani ország-vi-
lággal, írja meg az nekünk a
webmester@hernad.hura! Várjuk írásaikat!

Pallaga Mária

Késõ õszi, kora téli

programok
December közepéig tartott a hernádi mû-
velõdési házban a kistérségben élõ amatõr
mûvészek kiállítása, amelyen mintegy
negyven alkotást állítottunk ki. Alkotóik
valamennyien a környéken élnek, s Farkas
Istvánné Czank Anna személyében
hernádi kiállítónk is volt.

Az adventet a hagyományos adventi temp-
lomi hangversennyel köszöntöttük, s re-
méljük, ismét hozzá tudtunk járulni ahhoz,
hogy kellemesebben, jobb hangulatban
készüljenek az emberek a karácsonyra. A
mûsorban idén is az örkényi Cziffra
György Mûvészeti Iskola növendékei és
tanárai, a hernádi általános iskola énekka-
ra és versmondói szerepeltek, de ismét szí-
vesen léptek fel a zenemûvészeti szakkö-
zépiskolába járó volt növendékek is.

Pa Ma

A kistérségi élõ amatõr mûvészek kiállítását la-
punk nyugalmazott felelõs szerkesztõje, Varga
László fotográfus és fafaragó nyitotta meg.

Az örkényi Cziffra György Mûvészeti Iskola gitár
tanszakos növendékei adtak mûsort a megnyitón.
A képen: Szabó Mária, Szabó Kamilla és Tóth
Máté.

A gitár tanszakos növendékek tanára Tóth
György. A megnyitón növendéke lépett fel. A ké-
pen: ifj. Zsíros József
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Hernádi rendezvénynaptár 2006-ra
Dátum Rendezvény Helyszín Rendezõ

Február 11. Iskolai alapítványi bál Ált. isk. Ált. Isk.és az alapítvány
kuratóriuma

Február 28. Közgyûlés Mûv. ház Hernádi Környezetvédõ
és Faluszép. Egy.

Február 17. v. 24. Nagycsaládos farsang Mûvelõdési ház Nagycsaládosok
Hernádi Egyesülete

Február 18. NOE régiós értekezlet Mûvelõdési ház Nagycsaládosok
Hernádi Egyesülete

Február 25. Farsangi jelmezes felvonulás Ált. isk. tornaterme Általános iskola

Március 11. 14 óra “Szabadság szerelem! E kettõ kell nekem.” Mûv. ház Mûv. ház
gyermekrajzkiállítás megnyitója

Március 14. Községi ünnepség Községháza elõtti tér Általános iskola

Március 18. 3. Kisvirág Ifjúsági Mûvészeti fesztivál Ált. isk. tornaterme Mûvelõdési ház

Március 25. Vers- és prózamondó verseny Általános iskola Általános iskola

Március vége Tájékoztató ? Nagycsaládosok
a szociális rendeletek változásairól Hernádi Egyesülete

Április 1. Sportbál Ált. isk. tornaterme Hernádi Sport Egyesület

Április 22. Falutakarítás “A Föld Napja”alkalmából Közterület Hernádi Környezetvédõ
és Faluszép. Egy.

Április 28. SULIVÁR Ált. isk. Általános iskola
leendõ elsõsök látogatása az iskolában

Május 10. Faültetés “A Madarak és Fák Napja” Közterület Hernádi Környezetvédõ
és Faluszép. Egy.

Május 27. Gyermeknap és Majális Búcsú tér Sportszervezõ

Június 2. Ballagás Ált. isk. Napköziotthonos Óvoda

Június 17. június 19. Ált. iskolai ballagás Tanévzáró ünnepség Ált. isk. Általános iskola

Június 19-23. Parlagfû gyûjtés Közterület Hernádi Környezetvédõ
és Faluszép. Egy.

Június 24. Parlagfû irtás Közterület Hernádi Környezetvédõ
és Faluszép. Egy.

Július 8. I. Hernádi Rockdélután Búcsú tér Hernád Hungary Motoros
Civil Egyesület

Július 16. Fogathajtó verseny Búcsú tér Vidra Attila

Július 24-28. Focitábor ? Sportszervezõ

Augusztus 6. 14. hernádi falunap Búcsú tér Mûvelõdési ház

Aug. 28-szept. 1. Kosárlabdatábor Általános Iskola HSE kosárlabda
szakosztálya

Szeptember 23. Falutakarítás Közterület Hernádi Környezetvédõ
és Faluszép. Egy.

Október 23. Községi ünnepség Községháza elõtti tér Általános Iskola

Novemer 18. Óvodai alapítványi bál Ált. isk. tornaterme Napköziotthonos óvoda,
alapítvány kuratóriuma

November 24. Kézmûves délután ? Nagycsaládosok
Hernádi Egyesülete

November 25. Adventi templomi hangverseny Katolikus templom Mûvelõdési ház

December 2. Nyugdíjas évzáró est Mûvelõdési ház Nyugdíjas Egyesület

December 9. Kosárlabda Mikulás Kupa Ált. isk. tornaterme HSE kosárlabda
szakosztálya

December 10. Foci Mikulás Kupa Ált. isk. tornaterme Sportszervezõ

A rendezõk a változás jogát fenntartják.
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Egészségünk érdekében...
Hazánkban a szív-érrendszeri betegségek a WHO felmérése szerint a betegség okozta halálo-
zás vonatkozásában a férfiak és nõk esetében is a negyedik helyet foglaljuk el Európában
Oroszország, Bulgária, Románia mögött. A 34-44 éves korosztály akut myocardialis infarktus
okozta halálozásának relatív kockázata a francia halálozást egynek véve, hazánkban a nõk ese-
tében 44-szeres, a férfiaknál 5-szörös volt 1993-ban. Magyarországon a felnõtt lakosság több
mint 20%-a elhízott/BMI30kg/nm/ és további 40% túlsúlyos /BMI25-29 kg/nm/. Kockázati té-
nyezõként szerepel a magasvérnyomás, az érelmeszesedés, az elhízás, a cukorbetegség, a vér-
zsírok felszaporodása, a dohányzás, szívelégtelenség, agyi keringési zavar. Valamennyi kocká-
zati faktor megfelelõ kezelése a kezdeti kockázat 8/10-ét megszüntetné. A vérnyomás nagysá-
ga és szívérrendszeri betegségek között szoros, pozitív összefüggés áll fenn.
2001-ben közölt Framingham vizsgálat adatai szerint az 4 éves követés során a normális vér-
nyomásúaknál /syst:éHgmm diast:UHgmm/64 év alatti csoportban 17,5%-os, 65 év feletti
csoportban 25,5%-os a magasvérnyomás kialakulásának a valószínûsége.
Az emelkedett, de normális vérnyomásúak /syst: 130-139 Hgmm diast: 85-89 Hgmm/65 év
alattiaknál 37,7 %-ra.65 év felettieknél 49,5 %-ra nõ a hypertonia kialakulásának az esélye.
A magasvérnyomásban szenvedõ beteg szív-érrendszeri betegség kockázatának megállapí-
tásakor az összes kockázati tényezõt is figyelembe kell venni. A magasvérnyomás gyakran
nem okoz panaszt, de ma már tudjuk, hogy megjelenése elõtt eltéréseket, találunk, pl. az ér-
falak szerkezetének megváltozása, rugalmasságának csökkenése önmagában is kockázati
tényezõ a fent soroltak mellett. Tudjuk,hogy a betegek többsége panaszorientáltan megy or-
vosához, a „panasz viszi oda”. Sokan a „köszönöm jól vagyok” állapotot azonosítják az
„egészséges vagyok” állapottal. Ugyanakkor ismer, hogy, a „néma gyilkosok”, azaz a magas
vérnyomás, érelmeszesedés, cukorbetegség, elhízás, vérzsíreltérés, bizonyos vesebetegsé-
gek huzamos idõn át fennállnak, anélkül, hogy panaszt okoznának. Az érelmeszesedés a ve-
rõerek belfelszínének átalakulásával kezdõdik, az érfal mûködésének romlásával folytató-
dik, és a szív-érrendszeri betegségek kialakulásával végzõdik. Célszerû tünetmenteseket
megszûrni, a tetten érhetõ kóros állapotokat megtalálni, azaz a megelõzést elõtérbe helyezni.
Ekkor még a folyamat megállítható, esetleg vissza is fordítható. Az erek állapotának
megítésésére használható új vizsgálati módszer az arteriográf. Mindössze néhány percig tar-
tó, fekvõ helyzetben elvégzett fájdalmatlan, veszélytelen vizsgálat, amely vérnyomás és
pulzushullámgörbe mérésekbõl áll. Gyorsan és egyszerûen adhatunk felvilágosítást:
mennyire vannak a verõerek összehúzódott,v. kitágult /normális/ állapotban, a fõverõér ru-
galmasságának megváltozásáról. A vizsgálat, a mérés, annak értékelése történik. Ha a méré-
si eredmény eltér a normálistól tanácsot adunk, kezelõorvos koordinálja szükséges vizsgála-
tokat. Egy egyszerû vérnyomásméréssel az artériás életkor meghatározható, az érelmeszese-
dés korai felismeréséve, jó orvos-beteg együttmûködéssel, korunk egyik leggyakoribb be-
tegsége a szívérrendszeri betegségek nagy része megelõzhetõ lenne.

Dr Jákli Györgyi

Érelmeszesedés vizsgálata Hernádon
az orvosi rendelõben, 2006. február 25-én, szombaton 8-12 óráig
Évrõl évre növekszik a szív- érrendszeri betegségekben szenvedõk száma. Ennek
egyik fõ oka az érelmeszesedés, azaz évtizeden át tartó, alig észrevehetõ folyamat.
Felismerése rendkívüli fontosságú, hiszen kellõ óvintézkedésekkel megelõzhetõvé
válnak az olyan súlyos szövõdmények, mint a szívinfarktus, agyvérzés, agyi kerin-
gési zavarok, végtagi érszûkületek.
Az érelmeszesedés korai kimutatására alkalmas az arteriagráfos szûrõvizsgálat.
A vérnyomásméréshez hasonló módszerrel, teljesen fájdalommentesen, néhány
perces vizsgálatot követõen értékes információt ad az érbelhártya sejtjeinek funk-
ciójáról (azaz arról, hogy milyen stresszben vannak ereink), illetve a fõütõér rugal-
masságáról.
Kinek ajánlott az arteriagráffal történõ vizsgálat?

-Aki stresszes körülmények között és és dolgozik
-Aki túlsúlyos
-Aki dohányzik
-Akinek a családjában elõfordult magas vérnyomás vagy szívinfarktus
-Akinek magas vérnyomása van
-Hölgyeknek, akik a változókorba lépnek
-Akiknek magas a koleszterin és/vagy a vérzsír (triglicerid)szintje

A vizsgálat elõjegyzés alapján történik: (ára 5000 Ft) Dr. Klemencz Hajnalka
06-70/2194-455

Anyakönyvi hírek

Hernád

Házasságot kötött:
Tóth Zsolt és Vass Edina
Születtek:
Tóth László és Gergõ Krisztina fia Zsolt
Szabó Attila és Simári Andrea leánya Eni-
kõ, Meggyes András és Zsadányi Edina fia
Ádám, Hajducsek László és Nagy Anna le-
ánya Hajnalka Zsófia, Zsacskó József és dr.
Vancskó Krisztina leánya Johanna, Lakatos
Sándor és Makula Mónika leánya Virág,
Tóth Ferenc és Tirpák Henrietta fia Áron
Meghaltak:
Negyelszki Ferenc (1940), Csordás
Jánosné (Magyar Mária, 1912), Maris
László (1966), Koren Józsefné (Valkó
Mária, 1919), Szeibert Sándorné (Koren
Terézia, 1938), Katona Józsefné (Varga
Margit, 1927), Horváth József (1929)

Újhartyán

Házasságot kötöttek:
Bitskey István és Bielevic Mónika,
Rutterschmid József és Kaldenecker
Edit, Marosi Antal és Klausz Enikõ Ilo-
na, Szurcsik István és Farkas Csilla
Születtek:
Závodka Zsolt és Bagosi Zsuzsanna fia Zé-
nó, Hornyák Tamás és Kovács Éva kislá-
nyai Dominika és Tamara, Osvalda Zol-
tán és Kaldenecker Edit leánya Lili,
Bambuk László és Kerekes Klára fia And-
rás, Nagy György és Csenák Zsuzsanna fia
Márk

Meghaltak:
Mészáros Józsefné (Gergely Terézia,
1918), Lauter Mihály (1932), Lauter
Mihályné (Nagy Piroska, 1938), Ménich
Jánosné (Plász Ilona, 1927), Kucsera Já-
nos (1929)

Újlengyel

Házasságkötés nem volt
Születtek:
Petrányi Tamás és Bencsik Renáta leá-
nya Tímea, Kulima Gábor és Szele Ber-
nadett fia Levente
Meghaltak:
Méhész Andrásné (Brukker Julian-
na,1913), Kulima Józsefné (Jurék Ida,
1932), Megyeri Istvánné (Ács Erzsébet,
1917), Majer Jakab (1956), Bernula
Józsefné (Kerepeczki Mária, 1920)

Dominika és Tamara édesanyjukkal
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Köszönjük „doktorbácsi”!
Hernádon január elsejével indult a gyermekorvosi rendelés.
Hogy milyen a fogadtatás, jellemzi az alábbi köszönõlevél.

T. Szerkesztõség!
Kérem Önöket, hogy az alábbi cikket a februári számban je-
lentessék meg.
Nem jó betegnek lenni, különösen ha gyermekünkrõl van szó.
Sajnos nekünk hamar sikerült megismerkednünk az új rende-
lõvel és az új doktorbácsival. Szerencsére nagyon kellemes
meglepetésben volt részünk. Régebben úgy gondoltam minek
két háziorvos mellé gyermekorvos, de rá kellett jönnöm, hogy
a gyerek nem kisfelnõtt, és ezért néha speciális gondozást igé-
nyel. Természetesen most is félve indultunk az orvoshoz,
mert számunkra ez mindig egy “félelmetes kaland” volt. Be-
érve a rendelõbe nagyon kellemes élmény fogadott. Már a vá-
róteremben feloldódtunk ugyanis a falakon festett mesefigu-
rák, gyermekbútorok és játékok fogadtak. De hátra volt még a
doktorbácsival való találkozás. Féltem, hogy a fehér köpeny
hatására eltûnik a pillanat varázsa, de ez szerencsére nem így
történt. A doktorbácsi kedvessége is megnyugtatott, igaz a
rettegett szuri elmaradt. Remélem a legközelebbi látogatásnál
sem csalódunk.
Köszönjük doktorbácsi, köszönjük önkormányzat!

Egy elégedett anyuka

A gyermekorvos rendelési ideje:
Hétfõ-kedd-csütörtök-péntek 9-12 között

szerda 14-17 között
Telefon: (29) 374-425

Véradás
2006. Január 10-én véradás volt Újlengyelben. 28 véradó
adott vért, ami jó eredménynek számít. Reméljük, hogy a leg-
közelebbi véradáskor, ami május hónapban lesz, még több
ember gondolja úgy, hogy segíteni kell embertársain.
A mai világban sok honfitársunk szorul segítségre. Sokan se-
gítenek is a másikon, ki anyagilag, ki erkölcsileg, illetve ki
hogyan tud.
Akik vért adnak, azok is segítenek a másikon és még pénzbe
sem kerül.
Mindenkit szeretettel várunk a legközelebbi véradáson.

Telepóczki Jánosné
Újlengyel VK. titkár

Felhívás!
Tisztelt Újlengyeli Állampolgárok!
Mint az Önök elõtt is ismeretes, 2005. október 4-én községünkben
elindult a szennyvízszolgáltatás. Az üzemeltetés kapcsán gyakran
elõfordul, hogy figyelmetlenségbõl, vagy felelõtlenségbõl fakadó-
an idegen tárgyak kerülnek a lefolyókba, ezáltal a szennyvíztisztító
rendszerbe. Ezek üzemzavart okoznak, amelyek elhárítása költsé-
ges, és kellemetlenséget okoz a lakóknak is.
Ezért tisztelettel kérünk mindenkit, hogy a lefolyókba ne dobja-
nak semmilyen idegen, nehezen, vagy egyáltalán nem oldódó
anyagot, tárgyat (fém, mûanyag, rongy, tampon, fülpiszkáló
stb.)mert ez hosszú távon is a rendszer súlyos hibáihoz vezethet.
Egyúttal kérjük azt is, ha valaki az utcai hálózaton lévõ szenny-
vízaknák mûködésénél valamilyen rendellenességet észlel, az
alábbi telefonszámon szíveskedjék bejelenteni, hogy az üze-
meltetõ társaság dolgozói a hibát mielõbb el tudják hárítani.
Telefonszám 8-16 óráig: 385-011,
munkaidõ után: 30 419-3016

Köszönettel
Közmûüzemeltetõ Kft.

EZ + AZ Újlengyel
-Újlengyeli Általános Iskola jelmezbáljának idõpontja: 2006. febru-
ár 17. péntek 17 órától 22 óráig.

���

-Batyusbál ideje: 2006. február 25. szombat 19 óra
helye: Mûvelõdési Ház
Jegy: 1500 Ft/fõ
Zene: Taxi Band

���

-Tüdõszûrés: 2006. március 09 csütörtök 8,30-14,30
10 péntek 8,30-14,30
13 hétfõ 11,3-17,30

A szûrõvizsgálat minden 30. életévét betöltött személy számára kötelezõ!
A tüdõszûrésre kérem hozza magával személyi igazolványát és TB
kártyáját!
A szûréssel egyidõben lehetõség van vércukor és vérnyomás vizsgá-
latra is!

Gecser Pálné

Nõgyógyászati magánrendelés
Hernádon!

Dr. Gombos Sándor
szülész-nõgyógyász szakorvos, humángenetikus
2006 februárban megnyitja magánrendelõjét.

Cím: Hernád, Fõ u. 179.
(Dr. Kollár László rendelõje)

bejelentkezés: 06/20-984-3559(napközben)
információ: 06/30-948-7946(este és hátvégén)

Köszönet nyilvánítás
A család nevében köszönöm mindenkinek, aki személyes
jelenlétével vagy együttérzésével segített minket édes-
anyánk halála kapcsán.

Dr. Megyeri István

A hernádi gyermekorvosi rendelõ
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Több, mint hobbi
Ha valaki azt a nevet hallja Újhartyánban, hogy Szénási Gábor,
valószínûleg azt fogja mondani, nem hartyáni. Így nem tudtam
róla én se semmit, mígnem karácsony elõtt egy névkártyát dug-
tak a kezembe, melyen az adott név állt, s alatta: Díszfácán szak-
ág és szakosztály elnök.
Mindez felkeltette érdeklõdésemet, ígyhát felkerestem otthonában.
Kiderült, hogy házastársa helybéli, s immár együtt hódolnak egy szen-
vedélynek mindketten-de fõleg a férj- megszállottan gondozzák az
udvarukban, kertjükben lévõ jelenleg több, mint 300 állatot.
A szakszerûen kialakított fácánkertben - ami különösen nyáron
lenyûgözõen szépen néz ki- jelenleg még papagáj, díszbaromfi,
víziszárnyasok, ékszerteknõs van a fácánféléken kívül.
- A körültekintés után adódik a kérdés, vajon milyen múltra te-
kinthet vissza ez az elhivatottság?
- S elkezdi mesélni a gazda, hogy belvárosi gyerekként egy bérlakás-
ban laktak, s amit a szûk helyen kezdeni lehet, õ is egy fehér egérrel, s
egy tengeri malaccal kezdte állatbaráti “pályafutását”. Érdeklõdött az
állatok iránt, sokat olvasott, de lehetõségei szûkösek voltak.
Aztán, amikor önálló életet kezdett, családot alapított, folytatta e
szenvedélyt. Mikor milyenek voltak a körülmények, lehetõsé-
gek. Ha kellett a szolgálati lakás melletti udvaron is képes volt ál-
lattartásra, majd késõbb saját háza udvarán. Elõször olcsóbb, ke-
vésbé igényes fajtákkal próbálkozott, vett, eladott.
Aztán mindent fel kellett számolnia, hiszen változás következett be
életében. Mára úgy tûnik minden szempontból megtalálta helyét, iga-
zi társra lelt, s végre hódolhat szenvedélyének, a díszfácán tartásnak.
A pazarul kialakított voliersor-ahogy õk hívják-a röpdék, a nyitott,

fedett részek zöld növényekkel, ülõrudakkal, utánozva a természe-
tet, arról árulkodik, nem kis beruházásról van szó.
- S ebben megerõsít- mindig erre spóroltam, hogy ezt meg tud-
jam csinálni. Nekem nem az öltöny, a ruha, a ház, a kocsi a fon-
tos, hanem ez, amit itt lát - mondja.
S ez számomra nem a meggazdagodás útja, inkább hobbi. Ami
pénzt kapunk egy-egy példányért, azt azonnal visszafektetjük
valami újba, vagy takarmányba.
- Apropó. Nem lehet kevés, amit megesznek sem, s mit etet?
- De nem ám! 5-6 féle magot veszek, 2-3 q almát, de kapnak fõt to-
jást is. S zöldként ilyenkor tyúkhúrt a hó alól, nyáron salátát, répát,
pitypangot. Nem beszélve a sok vitaminról, gyógyszerrõl, ásványi
anyagokról, amit szintén pótlólagosan kapnak.
- A feleség dolgozni jár, egyedül végzi a munkát, az etetést, gon-
dozást, takarítást?
- Többnyire igen, de sokat segít a feleségem. Ezt egy ember nem
vállalhatja. A madarak ismernek bennünket, akárki nem tudna itt
helyettesíteni, ezért is kétemberes munka
Bizony naponta száz itatót kell télen kiolvasztani, a 20m2 -es me-
dencét feltörni, nem álom, az etetés, takarítás mellett.
De nem panaszkodom, szívesen csinálom, ez az életem. Pedig,
csak fél nap az etetés, s napi 8-10 óra munka van velük. De bele-
fér, már nyugdíjas vagyok.
- Van kedvence?

- Igen, ámbár mindet szeretem, de ez a hatalmas termetû fényfá-
cán gyönyörû tud lenni a nyári napsütésben.
- S az étkezõben ez a papagáj?
- Hát õ egy nagy huncut. Beszél Visszaköszön a postásnak; s ha
csörög a telefon, s
kint vagyok, kiabál-
"haló Gábor"; de
meg is szokott ben-
nünket tréfálni,
ugyanis pontosan
tudja utánozni a te-
lefoncsörgést. Sõt,
a postás már beszélt
is hozzá, mert az
hitte, a feleségem
köszönt ki bentrõl.
- Adódik a financiá-
lis kérdés is. Mégis
mi a haszon?
- Hát, ha eladunk
egy-egy példányt.
Igazán drága példá-
nyok is vannak.
Nyílván amibõl ne-
künk több van, illetve hát a szaporulatot adjuk el. De mint mond-
tam, a pénzt visszaforgatjuk, abból takarmányt vagy új fajtát ve-
szünk. Ha kell 5-6 embert felhívok, még külföldre is elmegyek
egy-egy óhajtott példányért.
- Hol értékesítenek?
- Sokat elvisznek itthonról, de mi a monori börzére járunk. Van
egy vásárnaptárunk, s mindig ott vagyunk.
- Mióta a szakosztály vezetõje, s mi a feladata?
- 2000. óta. Irányítom a szakosztály munkáját. Kiállításokról,
börzékrõl, újságokról esik szó, szakmai kérdéseket vitatunk meg,
de azt is megbeszéljük praktikusan, hol kap az ember pl. olcsób-
ban takarmányt?
Magam rendszeresen tartok felkérésre elõadásokat, akár külföld-
ön is, de elõfordul rádió-, tv-riport is. Láthattak már a “Tények”-
ben, de a Duna TV.ben is, sõt adtam már rádióinterjút is. Ezenkí-
vül folyamatosan jelennek meg cikkeim szaklapokban, s köny-
vekben is voltam már társszerkesztõ.
- Örülök, hogy bemutathattam önt és hobbiját, s ezúton invitálok min-
denkit, akit érdekelnek az állatok, hogy látogassanak el Újhartyánban
ebbe a fácánkertbe, s maradandó élményekben lesz részük. S elmond-
hatom, hogy elõzetes egyeztetés alapján akár csoportot is szívesen lát-
nak. Munkájához kívánok további erõt, egészséget!

Rutt. Katalin

Lapzárta után érkezett a hír, hogy a Magyar Galamb és Kisállat-
tenyésztõk Országos Szövetsége a díszszárnyas és prémesállat
szakosztályban végzett kiemelkedõ munkájáért Szénási Gábort
az Európa Szövetség plakettjével tüntette ki.

Szénási Gábor a röpdék elõtt

A Himalájai Fényfácán

Dízsrécék a medencében
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A rögbijátékos
Kedves Olvasó!
Van Magyarországon ez nem igazán ismert sportág, a rögbi. Hogy
ez mi, azt jómagam sem tudtam, mindaddig, míg falunk szülötte
Surman József, fel nem világosított arról, hogy milyen játék is a
szóban forgó sportág. Hát lássuk az ifjú tehetséget.
- Józsi itt Újlengyelben nagyon népszerû fiatalember vagy,
azért mégis kérek egy kis bemutatkozást.
- 1987. június 13-án Budapesten születtem, az általános isko-
lát Újlengyelben végeztem.
Édesanyám Harmincz Veronika, édesapám Surman László.
Négyen vagyunk testvérek. Jelenleg a váci Király Endre
Szakközépiskolába járok.

- Tudom, hogy még kis gyerek voltál, de már akkor igen intenzíven
rúgtad a labdát.
- A sport már gyerekkorom óta velem van. Elõször az általános is-
kolában fociztam, Petrányi József Igazgató Úr szárnyai alatt. Ké-
sõbb a lengyeli serdülõ focicsapatban játszottam, majd Hernádon
az ifi csapatban. Aztán a Pest megyei focicsapatban játszottam egy
tornán, ott fedeztek fel és meghívtak a váci NB-I csapatba, próba-
játékra. Ekkor 16 éves voltam.
- Ez a hatalmas foci szereteted és a nagyon jó játékod ellenére,
mégis átpártoltál egy másik sportágra. Miért, hogy történt?
- Mint már mondtam a váci NB-I csapatban játszottam két
évet, aztán az egyik alkalommal lementem egy rögbi edzésre
és végül is ott maradtam. Az tavaly januárban volt.
- Rögbi. Tudod, nekem az a kép ugrik be, amikor rácsos védõ-
sisakban, nagyon kitömött fiúk rohangálnak egy hosszúkás
izével, (labdával? - nekem a labda kerek) leteszik egy kijelölt
pontra és akkor van a hatalmas örömujjongás.
- Sokan nem tudják, hogy mi is az a rögbi, sokan pedig összeke-
verik az amerikai focival. Ezért már sokat kellett magyarázkod-
nom, hogy nem a Budapesti Farkasoknál játszom, hanem euró-
pai rögbit. A rögbi lényege, ahogy Angliában mondják: “egy
kemény sportág úriembereknek”. Angliából származó sportág
Magyarországon 15 éve van. Nálunk nincsenek védõfelszerelé-
sek, csak hátrafele lehet passzolni, vagy elõre rúgni a labdát.
Akkor van pont, ha a labdát a célvonal mögé lerakja a játékos,
ezután pedig 22 m-rõl jutalomrúgás van, ez így 7 pont.
- Hol tart a magyar rögbi?
- Jelenleg Magyarországon 16 férfi rögbicsapat van. Kettõ
osztályban 1800 játékos, ebben a nõi csapatok is benne van-
nak, mert ilyen is van.

- Te most hol tevékenykedsz?
- Én a Váci Elefántok csapatában játszom. A magyar váloga-
tottal U20 korosztályos válogatottal tavaly szeptemberben
voltunk Németországban, európai bajnoki mérkõzést játsza-
ni. Itt is úgy van mint a jégkorongban, hogy vannak A, B, C
csoportok és az “A” a legmagasabb. A csoportelsõk egy cso-
porttal feljebb jutnak, az utolsók kiesnek egy csoporttal lej-
jebb. Mi most a “B” csoportban a 6. helyezést értük el, ami
nálunk eddig a legmagasabb elért eredmény.
- Ez nagyon szép eredmény! Sok energiát fektettek e “ne-
mes”sportágba, hogy ilyen sikereket értetek el?
- Persze ez rengeteg edzést és meccset jelent, így aztán rend-
kívül idõigényes. A hét napból hat napom csak a rögbi körül
forog. Sokat szoktunk utazni a válogatottal. Nyáron egy elég
kemény edzõtábor volt Lengyelországban két hétig. De ezen
kívül Siófokon edzõtáboroztunk még egy hétig és majdnem
minden hétvégén felkészülési mérkõzések voltak.
- További terveid? Hisz elõtted még egy egész élet áll, amit
egy kis ügyességgel jól ki lehet használni.
- Idén végzek a középiskolával és szeretném, ha az életem tovább-
ra is a sport körül forogna. Ezért Pécsre, a Természettudományi
Egyetemre fogok jelentkezni, a testnevelés szakra. Remélem sike-
rülni fog a felvételi és eredményesen fejezem be az iskolát. Mellet-
te folytatom a rögbit, de nagyon elõre nem tervezek még. Ezen kí-
vül más hobbim nincs, mert minden idõmet elveszik az edzések,
utána meg már fáradt vagyok és pihenéssel töltöm az idõt.
- Köszönöm a beszélgetést, én nem rabolom tovább az idõdet,
mert a teremfoci bajnokság meccse nemsokára kezdõdik. Tu-
dom, hogy te is játszol a Csikók csapatában, ezért nem is sza-
porítom tovább a szót. Az utolsó szó jogán még kívánom Ne-
ked, hogy az életbe vetett hited, mindig töretlenül megmarad-
jon és az álmaid váljanak valóra:

Komjáti Rózsa

Köszönjük
Az Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola vezetése,
tantestülete és diákjai nevében ezúton is köszönetet mondunk
Hornyák Ferenc és Hornyákné Németh Ibolya szülõknek,
akik nemcsak lelkes szurkolói gyermekük kézilabdacsapatá-
nak, hanem támogatói is. Karácsony elõtt igen jó minõségû
labdákkal ajándékozták meg a lányokat. A képen õk láthatók
az új labdákkal.

R.K.

A fotót Majer György készítette.
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A Dunavölgyi Vízgazdálkodási Társulat
küldöttgyûlésrõl jelentjük:

Az 1960. évben alakult DVT eddigi mûködése során elsõízben
tartott küldöttgyûlést, ez idáig ugyanis a társulat legfõbb döntés-
hozó szerve a közgyûlés volt.
Az év májusában a közgyûlés úgy döntött, hogy a tagjai érdekei-
nek hatékonyabb és magasabb szintû képviselete érdekében, a
hatályos jogszabályok adta lehetõségekkel élve a jövõben a leg-
fõbb szerve a társulatnak a küldöttgyûlés lesz.
A döntést a társulat tagjainak nagy létszáma (több mint 13 ezer
aktív tag) indokolta.
A küldötteket területi alapon, vízgyûjtõnként választotta a tag-
ság, a jelölõbizottságok széleskörû jelölési eljárás utáni javaslata
figyelembevételével.
A küldöttek munkájának segítése érdekében, - kívánságuknak
megfelelõen - ezúton adunk tájékoztatást az általunk végzett
munkákról, feladatainkról, valamint a küldöttgyûlésen elhang-
zott egyéb, tagjainkat érintõ kérdésekrõl.
Érdekeltségi területünk 148 ezer hektár, melyen 377 km közcélú
belvízlevezetõ csatornát kezelünk.
A csatornák tulajdonviszonyai vegyesek, fõként állami, és ön-
kormányzati mûveket kezelünk, feladatuk többnyire a belvízle-
vezetés, illetve öntözés, a vízvisszatartás a mezõgazdasági ter-
melés biztonságának növelése érdekében.
Országos szinten tavaly bõven jutott víz a gazdálkodóknak: kinek a
százezer hektár nagyságrendû télvégi-tavaszi belvízbõl, kinek a nyári
nagycsapadékokból vagy belvízi eldöntésekbõl. A 2005. évi mezõ-
gazdasági károkat 30-34 milliárd forintra lehet becsülni. Persze a víz-
zel is kétszer van baj: akkor mikor sok van belõle, meg akkor, hogyha
kevés! De vajon kezelhetõk-e ezek a vízgazdálkodási problémák, mi-
lyen megoldásokat lehet találni, kinek mibe kerül ez?
A káros többletvíz egy legismertebb formája a belvíz. Síkvidéki
területeken jelentõs elöntéseket okozhat. Kialakulásához a sík,
esés és természetes lefolyás nélküli tábla, a kötött, gyorsan telítõ-
dõ talaj, vagy esetleg a talajvíz megemelkedése is hozzájárulhat.
A látható része a belvízi elöntés, de veszélyesebb, ami nem látha-
tó: a talaj telítettsége, a gyökérzóna levegõtlen állapota. A növé-
nyi károkat is ez a levegõtlen állapot okozza.
A mezõgazdasági tábláról való vízelvezetés a tulajdonos, a gazdálko-
dó feladata. A tábla nagyságától, fekvésétõl, mikrodomborzatától
függ, hogy milyen felszíni vízelvezetési megoldás hatékony. Szüksé-
ges lehet a földtulajdonos által készített és fenntartott kis árkokra, át-
járható, átmûvelhetõ vápákra vagy olyan barázdák kihúzására, ame-
lyek képesek a feszíni víz elvezetésére. Egy belvízveszélyes területen
ezeket a viszonylag állandó vagy ideiglenes elemeket célszerû elõre
elkészíteni.
A mezõgazdasági táblákon összegyûjtött vizet tovább kell vezet-
ni. Erre szolgálnak a közcélú vízgazdálkodási létesítmények.
Ezek - mint a nevük is mutatja - többféle igényt és sokféle tulaj-
donos érdekeit elégítik ki. A kielégítendõ vízgazdálkodási igé-

nyek döntõen mezõgazdasági célúak, de a közcélú létesítménye-
ken éppen úgy el lehet vezetni a települések csapadékvizét, mint
ahogy ökológiai vízpótlást lehet rajtuk adni egy erdõnek vagy
egy természetvédelmi területnek. A sokféle tulajdonosi érdek
összehangolása a társulat feladata.
A társulat közcélú feladatait mûvei segítségével fõleg két forrás-
ból látja el: az érdeleltek hozzájárulásából és az állami finanszí-
rozásból. Újabban a mûvek fejlesztéséhez és rekonstrukciójához
igénybe lehet venni Európai Uniós forrásokat is.
Magyarországon közel kétszáz éve törvény írja elõ valamennyi
ingatlantulajdonosnak, hogy a közcélú vízgazdálkodási felada-
tok elvégzéséhez anyagilag is járuljon hozzá. Ha nincs az adott
területen vízitársulat, akkor ebbõl a közcélú érdekeltségi hozzá-
járulásból állami szervezetek útján látják el a feladatokat. A köz-
célú érdekeltségi hozzájárulás mértéke 2006-ban 1700-259
Ft/ha, ami e feladat ellátásához szükséges forrás! Ha viszont van
vízgazdálkodási társulat, akkor annak küldöttgyûlése dönt az ér-
dekeltségi hozzájárulás mértékérõl és az elvégzendõ feladatok-
ról. Ebben az esetben az álam is hozzájárul a finanszírozáshoz és
Unós források is bekapcsolhatók. Így a fizetendõ társulati érde-
keltségi hozzájárulás mértéke társulatunknál 468 Ft/ha, ennek az
összegnek a felét kell fizetni erdõ, rét legelõ mûvelési ágú ingat-
lanokra (234 Ft/ha)
A földtulajdonosnak, a gazdálkodónak tehát azért, hogy a belvízkárt el
lehessen hárítani, vagy mérsékelni lehessen, kétféle költsége jelentke-
zik: saját talaján, saját mûveire kell fordítania annak érdekében, hogy
a felesleges, káros vizeket összegyûjtse és a vízitársulatnak érdekelt-
ségi hozzájárulást kell fizetnie, hogy a közcélú (regionális) mûvekkel
ez a víz továbbvezethetõ, átemelhetõ legyen. Ahol erre szükség van,
ott kizárólag állami tulajdonú mûvekkel az állami vízügyi szervezet
vezeti tovább, emeli át a vizet, de ezt a költségvetés finanszírozza.
A küldöttgyûlés elé kerülõ beszámolónk nem volt derûs. Ennek
oka, hogy az állam annak ellenére,hogy a közcélú mûvek nagy
része a tulajdonában van, (ebbõl eredõen tulajdonosi kötelezett-
sége is van) az elmúlt két évben fokozatosan, mára teljesen kivo-
nult a társulatok által végzett rekonstrukciós és fenntartási mun-
kák finanszírozásából.
Feladatainkat kizárólag tagjaink által befizetett érdekeltségi hoz-
zájárulásból tudjuk ellátni, és ez az összeg az elvégzendõ felada-
tok töredékére sem elég.
A társlatunk és ezzel tagjaink magukra maradtunk, és mivel a kellõ
pénzeszköz nem áll rendelkezésre, a szükséges fejlesztések elmarad-
nak, a meglévõ mûvek állapota rohamosan romlani fog, csökken a vé-
delmi képesség, ami azt jelenti, hogy ezek a mûvek nem lesznek képe-
sek a belvíz hatékony levezetésére, növekedni fog az elöntött területek
nagysága, az elöntési idõ, fokozódik a a belvízkár.
Az agrártermelõknek az a közös érdekük, hogy közcélú vízgaz-
dálkodási mûvek jó állapotban legyenek. Mivel ehhez az általuk
rendelkezésre bocsátható források még nem elégségesek, leg-
alább középtávon, a következõ 8-10 évben szükség van az állam
legalább olyan mértékû hozzájárulására, mint amilyen mérték-
ben a mezõgazdasági érdekeltek hozzájárulnak e feladatok ellá-
tásához.
Ahhoz, hogy az elõttünk álló feladatokat minél hatékonyabban
tudjuk elvégezni, kérjük tagjainkat, hogy észrevételeikkel, javas-
lataikkal forduljanak a vízgyûjtõn megválasztott küldöttekhez,
illetve a társulat vezetéséhez.
Munkájukhoz jó erõt és egészséget a gazdálkodásban sikereket kíván.

Dunavölgyi Vízgazdálkodási Társulat
Macsek Lajosné

igazgató

A Társulat telephelye Dabason
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Kinek adjuk a személyi jövedelemadó 1 %-át?
Újhartyánban több lehetõség is adódik, s valamennyien szíve-
sen fogadják a adományokat.
Mégpedig:

Az „Egy Csepp Öröklét Közalapítvány”
Adószáma: 18693922-1-13

Számlaszáma: 65500068-30017705-54000002
Számlájukra 31491 Ft érkezett.

Az „Újhartyán Közbiztonságáért Közalapítvány”
Adószáma: 18699416-1-13

Számlaszáma: 65500068-30035672-54000007
A pontos adatot még nem tudni, de nem igen több mint 20

ezer Ft körüli felajánlásról van szó.

Az „Újhartyáni Ifjúsági Sportegyesület”
Adószáma: 18693599-1-13

Számlaszáma: 65500068-30032916-53000004
33517 Ft-tal gazdagodtak.

Az Újhartyáni Zenei Hagyományõrzõ Egyesület
köszöni az 1 %-os támogatást.

A támogatás összege 30000 Ft. volt, melyet kottatartó vá-
sárlására használtunk fel. Az idei évre akik továbbra is sze-
retnék támogatni az Egyesületet Adójuk 1 %-val azok az

18661002-1-12 adószámon tehetik meg. Köszönjük!
Számlaszám: 65500068-11000224-00000000

Fenti összegek még nem kerültek elosztásra.

Köszönjük az 1 %-ot

Az “Újhartyán hagyományõrzése a jövõért” alapítvány megkö-
szöni az adózó polgároknak, hogy a személyi jövedelemadójuk
1 %-át a 2005. évben alapítványunk javára utalta át. A beérke-
zett 200000 Ft-ot a négy pályázó - Német Nemzetiségi Általá-
nos Iskola Újhartyán, Német Nemzetiségi Óvoda Újhartyán,

Német Nemzetiségi Önkormányzat Újhartyán és Zenei hagyo-
mányõrzõ Egyesület Újhartyán - között osztottuk szét.
Továbbra is lehetõség van az alapítvány támogatására, fonto-
sabb törekvéseink emlékeztetõül:
- a sváb kultúra helyi értékeinek felkutatása, ápolása
- a képességfejlesztõ ifjúsági szervezetek támogatása
- a német nyelv elsajátításának és terjesztésének segítése az
óvodától a felnõtt oktatásig
- a tanulmányi eredményekben kiválók jutalmazása
- a szabadidõ hasznos eltöltésére alakult ifjúsági és más sport-
szervezetek támogatása
- a sváb zene és énekkultúra hagyományainak ápolása
- gazdakörök létrehozása, ill. ilyen jellegû szervezetek meg-
alakulásának segítése
Számlaszámunk: az Örkényi Takarékszövetkezet újhartyáni kiren-
deltségénél vezetett 65500068-30049588-53000012 szám.
Adószámunk: 18675160-1-13
Kérjük, támogassák alapítványunkat továbbra is, hogy támo-
gathassunk!
Az alapítvány kuratóriuma

R.K.
Tisztelt adózó Állampolgárok!
Köszönjük, hogy a 2004. évi személyi jövedelemadójuk 1 %-
nak felajánlásával támogatták az Újlengyeli Diáksport
Egyesületet (2724 Újlengyel, Kossuth L. u. 80. ) A 2005. esz-
tendõben az SZJA 1%-ból 185791 Ft gyûlt össze, melyet a ki-
rándulások részvételi díjának csökkentésére (útiköltség, szál-
lás hozzájárulás, belépõk) használtunk fel. Támogatásuk se-
gítségével csökkenthettük az egynapos - általános iskolások-
nak szóló - kirándulások, s a 3 napos nyári Természetismereti
hagyományõrzõ tábor részvételi díját is.
Kérjük, ha szimpatikusnak tartják tevékenységünket, a 2005.
évi személyi jövedelemadójuk 1 %-nak felajánlásával támo-
gassák egyesületünket

Újlengyeli Diáksport Egyesületet
Adószám: 18662010-1-13

Köszönettel a tagság és az elnökség nevében.
Máté Márk elnök

Civil szervezetek figyelmébe!
Lapunk készséggel biztosít helyet a községekben mûkö-
dõ civil szervezetek szöveges, fényképes megnyilvánulá-
sainak. Minden lapszámban közöljük a következõ lapzár-
ta idõpontját. A kéziratok, fényképek leadhatók
Hernádon a Községháza recepciójánál, Újhartyánban
Ruttersmid Katalin Tanárnõnél az általános iskolában,
Újlengyelben a Községházán Komjáti Rózsánál.

Február havi lapzárta
16-án (csütörök), 12 óra.

Felhívás
Hernád község önkományzata kéri a lakosságot, hogy a ké-
sõbbi balesetveszély és bosszúságok elkerülése érdekében
mindenki gondoskodjon a lakóingatlana elõtti csapadékvíz
elvezetõ árok tisztántartásáról, akadálymentesítésérõl!

A személyi jövedelemadó másik 1 %-át egy egyháznak ajánl-
hatjuk fel. Itt az ún. technikai számot kell megadni.
Katolikus egyház: 0011
Valamennyien elõre is köszönik segítségüket, felajánlásaikat.
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Jeles napok
Farsang
A vízkereszttõl hamvazószerdáig tartó idõszakot hívják
farsangnak, amelynek három utolsó napja a “farsang
farka” a fékevesztett öröm és mulatozás ideje volt. Ez
vidám, tavaszelõzõ ünnepség, mely a nagyböjttel ér vé-
get. A Magyarországon közismert farsang elnevezés a
bajor-osztrák Fasching szóból ered. Ez a fogalom a kö-
zépkorban a böjttel függött össze, a böjt napját megelõ-
zõ, húshagyókeddi éjszaka elnevezése volt. Az idõk fo-
lyamán a fogalom már a böjti napokat megelõzõ egész,
másfél hónapos idõszak jelölésére szolgált.
A vízkeresztet követõ vasárnapokon hirdette ki a pap a
házasulandókat a szószékrõl.

Gyertyaszentelõ Boldogasszony - Február 2.
Mária megtisztulásának napja, amikor a világ világos-
ságát, Jézust a mózesi törvény szerint bemutatta a temp-
lomba. A keresztényégben égõ gyertyákkal kerülték a
szentegyházat, néhol a határt is, ünnepelve, hogy Mária
“világos”, mentes a bûntõl. A szentelt gyertya már az
ókeresztény korban Krisztus jelképe: magát fölemészti,
hogy másoknak szolgálhasson. A szentelt gyertya egyi-
ke a legrégebbi szentelményeknek. A középkorban ezen
a napon elõször a tüzet áldották meg, ennél gyújtották
meg a gyertyát.

Balázs napja - Február 3.
A középkorban nagy tiszteletnek örvendõ örmény or-
vos-püspök. A legenda szerint, megmenti egy özvegy-
asszony fiát, aki halszálkát nyelt és már fuldoklott. Az
asszony a késõbb börtönbe került püspöknek hálából
ételt és gyertyát vitt. Megvesszõzték, egy faállványhoz
kötötték, majd két ifjúval együtt kivégezték.
Ezen a napon történik a balázsolás. A gyerekek házról-
házra járva adományokat gyûjtenek.

“Farsang farka” - február közepe
Gonoszûzõ, tisztulatot adó, termésvarázsló a farsang
farkának minden szokása. Ilyen a zajos kongózás, haj-
nalozás, az állakodalom, a hamis bíróság, a tréfás teme-
tés, amely a falu bûneinek eltemetésével együtt a tél “el-
hantolás” is. A hajdan volt farsangokon elszabadult a
pokol, a régi törvényt szüntették meg, hogy a negyven-
hat napos penitencia majd az újat hozhassa. Napjaink
leglátványosabb farsangi alakoskodása a Mohácson la-
kó délszlávok csoportos busójárása.
A farsangi bál lényegében társas táncmulatságot jelent,
a középkorban jött divatba, de a kor szigorú erkölcsei
miatt csak igen lassan. Mai formájában a bál XIV. Lajos
uralkodása alatt terjedt el és hamarosan egész Európa
táncra perdült.
A falusifarsangi táncmulatság a házasságok elõkészítõje
volt. Leányok és legények egyaránt nagyizgalommal ké-
szültek az alkalomra. A legdíszesebb ruhájukat öltötték
magukra. A legények olykor bokrétát kaptak a lányoktól,
melyet a kalapjukra tûztek és azzal táncoltak elõször, aki-
nek a bokrétáját viselte.
Ma már a kor szellemének megfelelõen szinte alig van
település, ahol a jelmezes maskara öltésen kívül él vala-
milyen szokás. Inni mindenkor lehet, különösen far-
sangkor. A farsang elsõsorban beltéri mulatság, ahol a
sok tánc közben akár könnyen fel is hevülhetünk, jöhet-
nek a jeges bólék, a klasszikus elegáns pezsgõk. És mi-
ket falatozzunk a mulatságokon? Természetesen sokfé-
lét, de semmiképpen se túl sokat, mert elnehezült gyo-
morral elmegy a kedvünk a táncolástól. Ilyenkor az
aszalok roskadoztak a disznóhústól, káposztától, kocso-
nyától, a fánktól és a bortól jelképezve a bõséget

Kaizler

Hernád - Budapest -Hernád
Autóbusz járat

Hosszas elõkészítés után megszületett a megálla-
podás. Közvetlen buszjárat indul március 1-tõl Bu-
dapestre. A tervek szerint reggeli órákban 2 járat
indul Hernádról, délután 2 járat vissza.

A menetrendrõl késõbb szórólapokon értesítjük a
lakosságot. 3 hónap próbajárat után lesz döntés a
járat fenntartásáról.

Falugyûlés Hernádon
2006. február 20-án (hétfõ) 18 órai kezdettel

a mûvelõdési ház nagytermében.

Képviselõ-testületi ülés

február 13-án 17 órakor
a Községházán.
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3Falu
Felelõs szerkesztõ: Valentin Károly Gábor.

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

Birinszki Annamária.
Kiadja: Hernád, Újlengyel, Újhartyán önkormányzata.

Engedélyszám: III.ÜHV./p./303/1987.
Postacím: Hernád, Köztársaság út 47.,

Telefon: (29) 374-122, (29) 375-306, 06-20-545-6788.
Nyomdai elõkészítés és nyomtatás:

Schulcz Kft, Dabas; Tel.: (29) 360-901.

„Eredményes esztendõt zárt”
Ifj. Márton Antal a néhány éven keresztül Újhartyánban megrendezett fo-
gathajtó versenyek után, mintha eltûnt volna, kevesebbet tudnánk róla, hi-
szen akkoriban ezekrõl a versenyekrõl tudósítottunk.

Mi történt azóta?
Úgy tûnik sok minden, hiszen egy 2006. évi impozáns fogathajtó
asztalinaptárt lapozgatunk, s egy hatalmas kupa is elõkerül a szekrénybõl.
A naptárban 2 helyen is említik Toni nevét a többi sikeres fogathajtó
mellett.
A kiadvány immár 8. éve jelenik meg, s Dr. Ábrahám Attila a Nem-
zeti Sporthivatal elnöke írt hozzá bevezetõt.
S a naptár betelt a hírességekkel, az eredményekkel.
De most vissza ifj. Márton Antalhoz.
Akinek a kezébe kerül e míves darab, többek között Dr. Várday Je-
nõ, a Lázár testvérek, Nyúl Zoltán, Kecskeméti László ill.
Dobrovitz József és még sok más név mellett megtalálja Márton
Antal (Toni) nevét is, mégpedig 2006. október 2-3. heténél ebben
az asztali naptárban.
S mit olvashatunk róla?-íme:
„Márton Antal Bugyi Lovas SE
2005-ben az alakuló új összeállítású fogatával letette névjegyét, hisz
eredményes esztendõt zárt. Egyéniben a Közép-magyarországi Régiós

Bajnokságot meg-
nyerte, és az országos
„A” kategóriás verse-
nyeken, a világkupa
fordulókon is dereka-
san helyt állt.
Segédhajtó:
Márton Zsolt
Támogatók:
Jármûtechnika Kft.,
Trikkal-Benz Kft.,
Czeróczki Sándor,
Hölle János
és Mágocsi László
vállalkozók."
Az elért eredmé-
nyekhez gratulálunk,
s kívánunk kitartást,
erõt, további sikere-
ket!

R. Katalin

Teremlabdarúgó-torna Újlengyel
2005. november 24-én 14 csapat vágott neki a vasárnapokon meg-
rendezésre kerülõ teremlabdarúgó-tornának. A résztvevõk
Hernádról, Kakucsról, Dánszentmiklósról, Pilisrõl, Monori-erdõrõl,
Nyáregyházáról és természetesen Újlengyelbõl jelentkeztek. Sajna a
4. forduló után egy csapattól el kellett búcsúznunk, nem tudták to-
vább vállalni a játékot. Eredményeiket töröltük. Van egy lelkes társa-
ság, akik vállalták, hogy barátságos foci keretében lejátsszák a
visszalépett csapat meccseit. Így nincs üresjárat vasárnap délutá-
nonként.
Õk egyébként szerettek volna indulni a tornán, de helyhiány miatt
nem tudtuk a nevezésüket fogadni.
A 8. forduló után a tabella állása a következõ:
1. Olívia Trans 8. Favorit FC.
2. Kakucsi Dream Team 9. Sordülõk
3. Csikók 10. Fahéj
4. Szerények and Unicum 11. Vén Tengeri Ráják
5. Kakucs II. 12. Alkesz FC.
6. Végállomás 13. Csapágyfiúk
7. Monori Keverõ 14. Versenyen kívül: Omlás FC.

Újhartyáni
ezüst- és bronzérmek fociban

Az Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola diákjait (7-8 o.)
novemberben meghívták a Csepel-sziget körzeti labdarúgó verse-
nyére, a Taksony Kupára. 13 csapat kergette a labdát 6 órán át. Cso-
portküzdelmek, keresztbejátszások után Taksony és Szigetszentmik-
lós mögött 3. helyezettek lettünk.
Ugyanazon a héten, december 2-án a dabasi Kossuth Zsuzsanna
Szakképzõ Iskola rendezett MIKULÁS kupát. Ide azon iskolák
diákjait hívták, ahonnan sok továbbtanulót várnak. A és B cso-
portban 4-4 csapat versenyzett. Mi Hernád, Dabas-Gyón és Ta-
társzentgyörgy ellen játszottunk. A hernádiakkal küzdöttünk a
döntõbe jutásért. Jó játékkal 1:1-es döntetlent értünk el (2 perc-
cel a vége elõtt kaptuk az egyenlítõ gólt). Ez a hernádiaknak volt
elég a döntõre. Õket Dabas 4:0-ra lelépte, mi pedig Gyállal tettük
ugyanezt. 5 gólt rúgtunk és egyet sem kaptunk! Így lettünk
bronzérmesek. Gratulálunk!

Jól éreztük magunkat mind a két kupán, mert színvonalas volt a ren-
dezés és a vendéglátás. Csapatunk most a hernádi megmérettetésre
készül. Meghívást kaptunk tõlük Dabason.
December és január az 5-6.-os futballistáknak is kínált lehetõséget.

Decemberben a HERNÁD kupán lettek 2. helyezettek. A hazaiak
mellett Újlengyel, Újhartyán, Bugyi és Örkény focistái rúgták a lab-
dát. Körmérkõzések döntötték el a helyezéseket. Élvezetes meccse-
ken diákjainkat csak Bugyi csapata tudta legyõzni.
Január 7-én Alslónémedi, Hernád, Gyál, Újhartyán- kiegészülve két
hazai csapattal- Bugyin találkoztak, a Gere László emléktornán.
Csapatunk ismét ezüstérmes lett. Egy vereséggel, de azonos pont-
számmal. Errõl a gólkülönbség döntött Bugyi javára. Németh Krisz-
tiánt választották a torna legjobb kapusának. Õ a jól végzett munka
örömével vette át a különdíjat.
A csapatok edzõje: Presinszki Imre.
Gratulálunk, és további sikereket kívánunk a futballpályákon
Hornyák Ferenc, Németh Tamás, Jósvay Csongor, Ábel Mátyás és
Hanusch Róbert tanulóinknak.
Köszönjük a szülõk lelkes szurkolását és támogatását!

Fabók György 8. o. csapatkapitány


