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XVI. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2006. májuss ÁRA: 80 Ft

A HERNÁDI, ÚJHARTYÁNI, ÚJLENGYELI

Itt van a Hernádi Info Tv!
Új színfolttal gyarapodott Hernád média-palettája.
Május 3-án megkezdte rendszeres adását a Hernádi
Info Tv. Arra kértem Liga Mihályt az adás szerkesz-
tõjét és „mindenesét”. mutassa be az „újszülöttet”.
- Az elmúlt években több alkalommal elõfordult, hogy
kibéreltünk egy-egy csatornát a község kiemelkedõ ese-
ményeinek (falunap, falugyûlés, adventi hangverseny)
esetenkénti bemutatására. Felmerült az igény, hogy a re-
pertoár kiszélesítésével rendszeressé lehetne tenni ezt a
mindenki számára kényelmesen hozzáférhetõ tájékoz-
tatási lehetõséget. Hosszas elõkészítés után a képviselõ-
testület határozata tette szabaddá az utat a megvalósítás
elõtt. Komjáti István a helyi kábel TV szolgáltatója biz-
tosította a szolgáltatási lehetõséget, a technikai feltéte-
leket az önkormányzat támogatásával valamint a birto-
komban levõ eszközök bevonásával oldottunk meg.

- Milyen tartalommal, milyen gyakorisággal jelentkezik
az adás?
- Egész napos KÉPÚJSÁG szolgáltatás heti két alka-
lommal, szerdán és vasárnap reggel 6-tól 21 óráig. A
tartalom az igényekhez igazodik: lakossági és vállalko-
zói hirdetések, intézmények, civil szervezetek program-
jainak, közleményeinek megjelenítése, kiemelkedõ ese-
mények bemutatása.
- Milyen formában, milyen feltételek mellett lehet igény-
be venni a szolgáltatást?
- Szerdai megjelenéshez hétfõn 15 óráig, vasárnapi
megjelenéshez csütörtökön 15 óráig kell leadni a megje-
lentetni kívánt anyagot az önkormányzat recepcióján
írásban. Telefon elérhetõség: 06-30-299-8206. Lakos-
sági és civil szervezetek hirdetései díjmentesek, a vál-
lalkozóké térítéses. Ennek mértéke: heti (két alkalom

megjelenés) 1000 Ft + ÁFA, 2 hét
(négy alkalom) 1800 Ft + ÁFA, egy
hónap (nyolc alkalom) 3000 Ft +
ÁFA. Az adás a 303,25 Mhz frek-
vencián fogható, ahol néha a Fõnix
adásával találkozhatunk.
Ennyit bemutatásként. Valószínû,
hogy hamar megszeretjük e leg-
újabb hírforrásunkat. Hogy milyen
gyakorisággal vesszük igénybe, mi-
lyen tartalommal töltjük meg raj-
tunk múlik. Hiszen a HERNÁDI
INFO Tv szerkesztõsége: Hernád
község lakossága!

Valentin

Liga Mihály stúdiójában

Köszöntjük az Édesanyákat!
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Választottunk...
Nagyobb felelõsség
A Pest megyei 14. számú választókerület régi-új ország-
gyûlési képviselõje Szûcs Lajos, akivel munkáról, tervek-
rõl, elképzelésekrõl beszélgettem az országgyûlési válasz-
tások két fordulója között.
Képviselõ úr, hogyan érintette Önt, hogy már az elsõ forduló-
ban bizalmat kapott a választóktól, megszerezve a voksok
több mint 50 %-át, s így már bejutott az Országgyûlésbe?
Nagyon boldog vagyok, de nem nekem kell gratulálni, hanem a

választóimnak, akik ezzel a több mint 16 ezer, majdnem 17 ezer
szavazattal megtiszteltek. Hogyan éltem meg? Úgy éltem meg,
hogy megint bebizonyosodott az, amit én már régen mondok,
hogy az ember csak abban a munkában bízhat, amit elvégzett.
Remélem, hogy ebben a körzetben ez az elmúlt 5-6 év, amit
képviselõként itt töltöttem, kiváltotta az emberek irántam való
bizalmát. Mindhárom eddigi választáson emelkedõ tendenciát
mutatott a rám adott szavazatok aránya. Ez nekem nagy büsz-
keség, de még nagyobb felelõsség.
Képviselõ volt - képviselõ lett. Vannak-e félbehagyott fel-
adatai, amelyeket folytatnia kell, illetve vannak-e olyan el-
képzelései, amelyeket ebben a ciklusban szeretne megvaló-
sítani? Milye a viszonya a kistérség fejlesztéséhez, illetve a
kistérségi Európa Tervéhez?
Sok olyan terv van, amelyek megvalósítását elkezdtük az
elsõzõ ciklusban. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy ebbe
a kistérségbe munkahelyeket adó vállalkozások települje-
nek, lényeges, hogy a települések közlekedését és közút-
hálózatát rendbe tegyük. A közlekedés vonatkozásában
leginkább a vasútra és az autóbusz közlekedésre gondolok.
Az utak esetében pedig a településeket összekötõ utakra.
Az oktatási körülmények, a közoktatási intézményrend-
szer megfelelõ szintre hozása is komoly feladat.
Mit jelent az oktatási intézmények megfelelõ szintre hozása?
Például azt, hogy sikerüljön befejezni Nyáregyházán azt
az iskolát, amelynek elkezdték az építését, de már látszik,
hogy nem lesz elegendõ pénz az építkezés befejezésére, de

a berendezésre és a mûködtetésre sem. Pilisen és Inárcson
is iskola-problémák vannak. De a választókerülethez tarto-
zó települések iskolái közül több olyan is van, ahol nem
azzal küzdenek, hogy nincs elegendõ diák, hanem a tanu-
lók nagy létszáma miatt iskolabõvítésre lenne szükség.
A kistérség Európa Tervérõl csak annyit: nem örülök, hogy
ellenfelem ezt kampánytémává tette, mert azt hiszem, hogy
ebbõl nem kampányt kell csinálni, hanem meg kell valósíta-
ni. Nem az a legfontosabb, hogy a Duna-Tisza csatorna meg-
épül-e és hajózhatóvá lesz-e téve, hanem az, hogy ki tudjuk-e
használni a lehetõségeinket? Lesz-e valódi turizmus? Lesz-
nek-e olyan programok, amelyekkel a települések közösen
tudnak pályázni az Európai Unióhoz? Nagyon fontos tehát a
közlekedés fejlesztése, a munkahelyteremtés, a közoktatási
intézmények bõvítése és - nem utolsó sorban - a közbizton-
ság javítása, hiszen itt a környéken országosan a legkisebb az
1000 fõre jutó rendõrök száma. Itt a környéken kb. 700 ál-
lampolgárra jut 1 fõ rendõr. Összehasonlításul: ez a fõváros-
ban 250, országos átlagban pedig 400.
A két választási forduló között beszélgetünk, nem tudhatjuk,
ki alakít majd kormányt. Nyilván sokkal könnyebb kormány-
zati pozícióban dolgozni képviselõként, de okoz-e nehézsé-
get, ha ezt ellenzéki képviselõként kell tenni? Rányomja-e
bélyegét a „nagypolitika” az egyéni képviselõk munkájára?
Az elmúlt éveket is áttekintve azt tudom mondani, hogy bár na-
gyon fontos kérdés, hogy ellenzékben van-e az ember vagy kor-
mányon, mégis fontosabb az, hogy a képviselõ akar-e tenni
azért a közösségért, amely õt megválasztotta. S ha akar, nincs
olyan probléma, amelyeket ne lehetne áthidalni, hiszen a való-
ban tenni akaró egyéni országgyûlési képviselõnek van akkora
súlya és szava, hogy ezeket az akadályokat leküzdje.
Milyen segítséget vár az itt élõ emberektõl és önkormány-
zatoktól a munkájához?
A legnagyobb segítség, hogy bíznak bennem, s én ennek a
bizalomnak meg akarok felelni. Inkább nem segítséget v-
árok, hanem azt, amit az elmúlt években is tettünk: minél
többet találkozhassunk, minél több emberrel beszélhessek
fogadóórákon, személyes találkozások alakalmával érte-
süljek azokról a problémákról, amelyek itt feszítenek.
Milyen a kapcsolata a választókerület civil szervezeteivel?
Ha nem is állíthatom, hogy mindegyiket ismerem, azért azt
elmondom, hogy a horgász egyesületektõl a polgári körö-
kön, társadalmi szervezõdéseken keresztül a nyugdíjas
klubokig sok civil szervezettel van kapcsolatom. Én ezt
fontos bázisnak tartom, amellyel az elmúlt években folya-
matosan tartottam a kapcsolatot.
Köszönöm a beszélgetést, munkájához kitartást és fárad-
hatatlanságot kívánok.
Köszönöm a bizalmat és ezután is állok mindenki rendel-
kezésére. Jó egészséget kívánok a 3 Falu olvasóinak, az or-
szágnak pedig egy jobb négy évet!

Zs. Pallaga Mária

Szücs Lajos és felesége a tavalyi hernádi falunapon
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Élelmiszerbiztonság
A Her-Csi-Hús Kft. - a mai piaci igényeknek megfelelõen -
célul tûzte ki a biztonságos élelmiszerek gyártását. Tervét
idén januárban elismerés követte: megkapta a német IFS
tanúsítványt. Megkértem Oláh Gábort, hogy ismertesse az
Olvasóknak, mit is takar az efféle minõsítés.
Tulajdonképpen az IFS két minõségbiztosítási rendszert ötvöz
eggyé: az ISO-t és az élelmiszerbiztonsági HACCP-rendszert. Az
elõbbi révén a kft. szigorú követelményeket támaszt a beszállítók-
kal szemben. Csakis olyan alapanyag érkezhet be, mely különféle
elvárásoknak megfelel (figyelik például a behozott csirkék átlagos
súlyát, nevelési eredményeit, hizlalási körülményeit, valamint a
hús antibiotikumtól való mentességét). A piaci érdeket szem elõtt
tartva a kft. igyekszik fejleszteni termékeit és azok csomagolását.
A visszavezethetõségi rendszernek köszönhetõen csakis jó minõ-
ségû termék kerülhet a boltokba. A HACCP-rendszer elsõsorban a
csirkevágásra és annak feldolgozására figyel.
Természetesen Her-Csi-Hús Kft a megalakulás óta törekszik a
megfelelõ minõségre. Ennek lett eredménye többek között az a
2004-es elismerés, mely szerint az elõhûtött termékek elnyerték
a Kiváló Magyar Élelmiszer nevû kitüntetés használati jogát.
Aki mostanság a kft. elõtt megy el, láthatja a télen átadott
mérlegházat. Itt már pótkocsis autó lemérésére is lehetõség
van. Kaldenecker Györgynétõl megtudtam, hogy a mérést az
elektromos ún. BIZERBA-mérleggel végzik, mely egy szá-
mítógéppel van összekötve. Ezen jól lehet látni az összes fon-
tos adatot a szállítással kapcsolatban. Valamennyi szállít-
mányhoz mellékelten érkezik egy állatorvosi papír, melyen
feltüntetik, hogy az adott baromfiállomány meg van vizsgál-
va, így fel is dolgozható az. Ez a hatósági szakembertõl érke-
zõ irat is lehet többek között a garancia arra, hogy a piacra, a
pultokra kerülõ Her-Csi-termékek valóban jó minõségûek.

A biztonságos cikkek forgalmazása mellett a Her-Csi-Hús Kft tö-
rekszik munkatársainak megbecsülésére, valamint a korszerûen
felszerelt, hatékony munkavégzéshez szükséges munkakörnyezet
megteremtésére. Ezt a véleményt erõsítette meg a konyhán dolgo-
zó Tóth Józsefné. Beszélgetésünk során felidéztük a legelsõ, a kft.-
nél eltöltött napokat... Noha akkoriban alig ismerte az itt dolgozó-
kat, valamennyien barátságosan fogadták, de természetesen a köz-
tük lévõ összefogás nem csorbult az idõk folyamán. Az elsõ napok
félelmei így hamar szertefoszlottak. Nem csupán kollégáiról, ha-
nem feletteseirõl is elismerõen beszélt, akikhez bármikor fordul-
hat. Ilyen körülmények között nem csoda, ha minden nap - immár
húsz éve - boldogan jár be kora reggel dolgozni.
Nos, a fentiek talán bizonyítják, hogy a biztonságos termék
elõállítása és az elégedett emberek bizalma összefonódott a
kft. minõségirányítási rendszerével. Kívánok hát a közeljövõ-
ben hasonló sikereket, dolgozóiknak jó egészséget!

Birinszki Annamária

A HER-CSI-HÚS Kft. mérlegháza

Hogyan szavaztunk?
Ez a kimutatás két legtöbb szavazatot elvivõ jelölt „szereplését” mutatja. A listás, tehát a pártokra leadott szavazatokat nem
tudjuk közölni, de a tendencia ezekbõl az adatokból is valószínûsíthetõ.

Pest Megye 14.
választókerület Választásra jogosult Érvényes szavazat Részvételi arány % Dr. Mráz István Szûcs Lajos

Dabas 12787 8177 64 3599 4236

Csévharaszt 1424 796 56 323 385

Hernád 3041 1669 55 865 678

Inárcs 3347 2170 65 996 995

Kakucs 2123 1327 6 464 706

Nyáregyháza 2922 1630 356 813 692

Ócsa 6977 4358 62 1626 2429

Örkény 3705 2053 55 921 940

Pusztavacs 1183 687 58 352 312

Pilis 8715 4817 53 2226 2047

Tatárszentgyörgy 1409 766 54 267 458

Táborfalva 2642 1486 56 742 629

Újhartyán 2307 1619 70 434 1131

Újlengyel 1384 949 69 287 616

Vasad 1309 832 64 371 417



4

Eltûnik a régi - jöhet az új!
Április 19-én reggel munkások jelentek meg a Hernád köz-
pontjában lévõ volt ÁFÉSZ üzletházon. A hernádi lakosok ré-
gi vágya teljesül azzal, hogy megkezdõdött a valamikor az
50-es években épült, több üzletnek helyet adó, de mára el-
avult, nem éppen tetszetõs épület bontása, hogy helyén egy
korszerû, szép objektum létesülhessen.
Zsadányi Lászlóné polgármester ad információt a munkálatoktól.
- Az épület bontását Csontos Mihály vállakozó végzi térítés-
mentesen! A hasznosítható anyagot értékesíti, a törmeléket,
hulladékot elszállítja. Az értékesítésbõl befolyó összeget tel-
jes egészében a nagycsaládosok hernádi szervezetének aján-
lotta fel!
Önkormányzatunknak határozott szándéka, hogy a régi épü-
let helyén a nyáron megépülõ parkhoz kapcsolódva mielõbb
egy többfunkciós korszerû és szemre is tetszetõs létesítmény
emelkedjen. Ennek érdekében megrendeltük a terveket, a

végleges kiviteli terv a nyár végéig elkészül. Elképzelésünk
szerint az alsó szinten üzlethelyiségek, felsõ szinten lakások
épülnek. Mind az üzletek, mind a lakások száma a bekerülés
függvényében, a végleges igényektõl függ. Terveink szerint
6-8 üzlet és 5-6 lakás létesül. Természetesen, az üzletekhez
parkoló is tartozik térkõ burkolattal.
Ki kell hangsúlyoznom: minõségi épületet akarunk megvaló-
sítani minõségi anyagokból!
Örvendetes, hogy az üzletek és lakások iránt is jelentõs az ér-
deklõdés. Ha ez így marad, legkésõbb jövõ tavasszal elkez-
dõdhet az építkezés.
Reméljük, mihamarább. Bár valószínûleg lesznek páran, akik
nosztalgiával gondolnak az eltûnõ régi épületre, az impozáns
új õket is megörvendezteti.

VK.

25-30 éve a lakosság szolgálatában
Mai rohanó világunkban is szerencsére léteznek olyan in-
tézmények, melyek megalakulásuk óta - akár évtizedekig
is - kitartanak eredeti céljuk mellett: segítik, támogatják
az emberek pénzügyi igényeit, igazodnak a lakosság gaz-
dasági jellegû változásaihoz, egyszóval együtt élnek az
adott településsel. Ezek közé tartozik az Örkényi Taka-
rékszövetkezet hernádi kirendeltsége, mely fennállásának
harmincadik évfordulóját ünnepli - éppen ebben a hónap-
ban. Nos, tegyünk ez alkalomból egy kis idõutazást, hogy
láthassuk, hogyan épült velünk, értünk a szövetkezet!
A különleges, amolyan visszaemlékezõ túra kalauza az Örké-
nyi Takarékszövetkezet elnöke, Birinszkiné Aradi Mária.
Miközben elõkerülnek a régi iratok és fényképek, megérke-
zünk képzeletben 1970-be. Ekkor az említett szervezet úgy
döntött, mûködési körzetében kirendeltséget hoz létre. Az el-
képzelést egy évre rá tett követte: Hernádra is áthozták a be-
tétgyûjtõ pénztárat. Ennek szolgáltatásait akkoriban Pelikán
Józsefné végezte el. A Március 15. Mgtsz. lelkes brigádja ké-
sõbb segített a mai, korszerûbb épület alapjainak kiásásában,
majd megépítésében is. A közös összefogás eredménye 1976
áprilisára készült el, benne a munka május 3-án indult. A
pénztáros ekkor Erõs Ferencné volt, a kirendeltségvezetõ pe-
dig Strupka Józsefné. Munkájukat egy öttagú intézõbizottság
segítette, közük volt Dobos Györgyné, Kelecsényi Dénes,
Juris Jánosné, Pelikán István, Légrádi Éva.
Ekkor a szolgáltatások a maihoz képest szûkebbek voltak, A
betétgyûjtésre 2-5 %-os kamat állt a lakosok rendelkezésére,

személyi hitelezésre 8-10 %, mezõgazdasági tevékenységre
maximum 25000, lakásfelújításra 15000 Ft-ot lehetett felvenni.
Ezzel szemben a mai szolgáltatások száma lényegesen megnõtt,
kibõvült. Személyi kölcsönt napjainkban maximum hárommil-
lió forintig lehet felvenni, és ehhez nem kell meghatározni, ki
mire fordítja az adott pénzösszeget. A mezõgazdasági tevé-
kenységre, továbbá lakásépítésre, - bõvítésre, - felújításra nyúj-
tandó hiteltámogatások a lakosság igényeihez igazodnak. A ta-
karékszövetkezet támogatja még a vállalkozókat egy 20-30 %-
os önrész melletti 120 millió forintig rendelkezésre álló hitel-
összeggel, melyet akár gépbeszerzésre, akár korszerûsítésre,
fejlesztésre lehet fordítani. A kibõvült szolgáltatásokkal ma már
hat munkatárs várja üzleti partnereiket.
A hernádi szövetkezet a technikai felszereltségét is bõvítette a
nyolcvanas-kilencvenes évek folyamán. A 2003-ban felújított
épület múzeumszobájába került például a kezdetben használt
bécsi páncélszekrény, könyvelõ- és írógép, de itt kapott helyet a
muzeális értékû stencilgép is, melyet valószínûleg a mai mo-
dern kor embere nem is nagyon ismer. Nos, a takarékszövetke-
zet az elmúlt évtizedekben valamennyi eszközt használta a mi
érdekünkben, legyen az akár kézi indigótömb, vagy a mai szol-
gáltatás lényegesen megkönnyítõ számítógép. Az említett fel-
újításnak köszönhetõ többek között a vállakozói szoba kialakí-
tása is. Itt lehetõség van diszkrétebb tárgyalások lebonyolításá-
ra. A hernádi kirendeltség tetõterében épült egy hetvenfõs ta-
nácskozóterem, amely különféle szakmai rendezvényeknek ad
helyet: megbeszéléseket, konferenciákat tartanak ott.

A régi épület Az új látványterve (elhelyezési vázrajz a 14. oldalon)
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Persze a különféle fejlesztések, a lakossági igényekhez való
igazodás meghozta gyümölcsét: a hernádi kirendeltség is kb.
nyolc éve ugyanolyan pénzügyi szolgáltatásokkal várja ügy-
feleit, mint bármely más pénzintézmény. A korszerû techni-
kának köszönhetõen a világ bármely bankjához el tudnak jut-
ni az információk. A hernádi lakosok helyben vezethetik fo-
lyószámláikat. A pénzforgalmukról bármikor tájékoztatást
kaphatnak írásban és személyesen. Az éppen várakozó ügyfe-
leket pedig monitor is tájékoztatja közérdekû hírekrõl, infor-
mációkról. Emellett pénzügyeink intézésére a nap huszon-
négy órája is rendelkezésünkre áll a takarékszövetkezetben
elhelyezett pénzjegykiadó automata révén. Érdemes a vásár-
lásokat a bankkártyával lebonyolítani, mivel ebben az esetben
nem számolnak fel kezelési költséget!
Hosszan lehetne sorolni, mi minden változott az elmúlt har-
minc év alatt, de ez alatt az idõ alatt is megmaradt a bizalom, a
titoktartás, a diszkréció. Az, hogy megbízunk a takarékszö-
vetkezetben, két tényezõ bizonyítja: egyrészt az a tízmilliárd
forintunk, melyet rábíztunk, másrészt az Örkényi Takarék-
szövetkezetnek immár tizennégyre duzzadt kirendeltsége,
melyek alapítási sorrendben a következõk: Örkény, Táborfal-
va, Tatárszentgyörgy, Hernád, Inárcs, Ócsa, Újhartyán, Új-
lengyel, Kakucs, Pusztavacs, Felsõpakony, Felsõlajos, Lajos-
mizse, Kecskemét.
Persze a tervek ebben a rohanó világban sem érnek véget.
„Nagy célunk - mondja Birinszkiné Aradi Mária -, hogy a falu
pénztárosai legyünk. Ez akkor lesz Hernádon, ha az önkor-
mányzat számlavezetése is itt történne. Ha ilyen jó az ügyfe-
lekkel az összefogás, reméljük, még sok harminc évet ünne-
pelhetünk együtt. Ehhez kívánunk üzleti partnereinknek pozi-
tív eredményes gazdálkodást, a felnövekvõ ügyfeleknek érte-
les pályaválasztást, jó tanulást! Legyenek a takarékszövetke-
zetnek munkatársi gárdái! Legyünk egészséggel lokálpatrió-
ták mindannyian! Köszönjük az Örkényi Takarékszövetkezet
nevében, hogy együtt élhetünk Önökkel!”
Nos, bízzunk benn, hogy továbbra is kamatozó lesz az együtt-
mûködésünk!
Az Örkényi Takarékszövetkezet hernádi kirendeltsége együtt
nõtt a lakossággal, alkalmazkodott annak az igényeihez. Eh-
hez az elmúlt néhány évtizedhez hozzájárult egyrészt a hely-
beliek támogató bizalma, másrészt az a néhány dolgozó, akik
a kezdetektõl, de még ma is töretlenül állnak az ügyfeleik ren-
delkezésére.
Pénzügyi kérdéseinkkel immár huszonöt éve fordulhatunk az
ügyintézõként, majd pénztárosként dolgozó Holi Mihályné-
hoz. Harminc éve fogadja bizalommal nap mint nap ügyfeleit
Strupka Józsefné, aki már 1976-ban kirendeltségvezetõ lett.
Beszélgettem vele az izgatott várakozással teli elsõ napról,
majd szóba került az a bizonyos ünnepéllyé vált munkaérte-
kezlet, melyen õ is, mint minden Örkényi Takarékszövetke-
zetnél vagy annak kirendeltségén dolgozó, megkapta a pénz-
ügyi intézmény t betûvel ellátott aranygyûrûjét. 2005. októ-
ber 28-án a Takarékszövetkezetek Országos Érdekképviseleti
Szövetsége által szervezett Takarékossági Világnap alkalmá-
ból megtartott ünnepségen a Takarékszövetkezeti Érdemrend
Arany fokozata Kitüntetésben részesült. Véleménye szerint
jó egy olyan munkahelyen dolgozni, ahol elismerik az ember
munkáját. Örömmel vette tudomásul az elmúlt néhány évti-
zed alatt, hogy nagyon jó kapcsolat alakult ki az üzleti partne-
rekkel, ügyfelekkel. A kirendeltségen dolgozókhoz bárikor
fordulhatnak pénzügyi kérdéseikkel - ezeket természetesen
teljes diszkrécióval kezeli. Jó érzéssel mennek el az olyan há-

zak elõtt, amelyek felépítéséhez, bõvítéséhez nyújtott támo-
gatásokat rajtuk keresztül igényelték a kirendeltségen.
Említésre méltónak tartják, hogy - a hûségi jutalmazáson túl -
az Örkényi Takarékszövetkezet egyrészt szakmai rendezvé-
nyeket (továbbképzéseket, szakirányú tanfolyamokat, érte-
kezleteket), másrészt kulturális programokat kínál a dolgozó-
ik részére. Ez utóbbi példa az októberi takarékossági hónap-
ban tartandó bál, melyen újhartyáni és kakucsi zenészek biz-
tosítják a jó hangulatot. Tavasszal a dolgozók és családtagja-
ik számára színházlátogatást, valamint családi napot szervez-
nek, de nem feledkeznek meg a munkatársak tizennégy év
alatti gyermekeirõl sem, akiket Mikulás-napon ajándékoznak
meg.
Azt hiszem, a szakmai és kulturális program, munkahelyi el-
ismerés, lakossági bizalom eredménye, hogy azok, akik a ta-
karékszövetkezetnél dolgoznak, elégedettek munkahelyük-
kel, és nem is akarnak megválni tõle. Remélem, még több év-
fordulót ünnepelhetünk együtt! Bizalomteljes munkájukhoz
pedig további sok sikert és jó egészséget kívánok!

Birinszki Annamária

A dolgozók, elõtérben Strupka Józsefné és Holi Mihályné

... és 2006-ban

A kirendeltség épülete, 1976...
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Merre tovább vadásztársaság?
A 2007-es esztendõ sorsfordító év lesz a vadásztársaságok
életében. A törvény elõírása értelmében megújításra kerül-
nek a tíz évre szóló területbérleti szerzõdések és könnyen el-
képzelhetõ, hogy eltûnnek, áthelyezõdnek az eddig megszo-
kott vadászterületi határok. Területünkön mindhárom köz-

ség külterületét érintve a
Hernádi Március 15.
MTSZ Vadásztársaság
gazdálkodik régóta. A té-
máról Menyhárt József
elnökkel beszélgetek.
- Vadásztársaságunk 60 éve,
1946-ban alakult ki. A ter-
melõszövetkezet megalaku-
lásával vettük fel a jelenlegi
nevet, ezen nosztalgiából
máig nem változtattunk. Tag-
jaink száma volt, hogy elérte

az ötvenet, jelenleg harmincnégyen vagyunk. Területünk 4600
hektár. Ez magába foglalja Hernád teljes külterületét, 1076 ha
újhartyáni és 1082 ha újlengyeli részt. Érintünk még egy kevés
dabasi és pusztavacsi részt is, valamint egy kis örkényi területet.
- Milyen formában történik ez a terület kialakítás?
Az 1996-os törvény rendelkezése szerint a vadászterületet a
földtulajdonosokból álló tulajdonosi közösség adja bérbe a
vadászatra jogosultnak. Ez a szerzõdés tíz évre szól. A tulaj-
donosi közösségben részvételt a törvény külön szabályozza.
- Az önkormányzatok részt vesznek a terület kialakításában?
Az önkormányzatok nem, a jegyzõ azonban igen! Mint említet-
tem a tulajdonosi közösségben a részvételi jogot a törvény meg-
határozza. E szerint a 30 hektárnál nagyobb földtulajdonnal
rendelkezõk saját jogú tagok a közösségben. A kisebb tulajdon-
nal rendelkezõk megbíznak valakit a képviselettel. A megbízott
akkor jogosult szavazni a tulajdonosi közösségben, ha a megbí-
zás összege eléri vagy meghaladja a 30 hektárt. A szavazat érté-
ke a tulajdonban lévõ vagy képviselt terület nagyságától függ.
A közösségben a távollevõ (és megbízást nem adó) tulajdono-
sokat a tulajdon fekvése szerint illetékes jegyzõ képviseli.
- Akkor tehát érdemes az önkormányzatokkal „jóban lenni”.
Természetesen, de nem csak ezért! Társaságunk mint termé-
szethez közelálló, természetet szeretõ szervezet mindig is
igyekezett jó kapcsolatot tartani az önkormányzatokkal, in-
tézményeikkel. Újhartyánnal különösen jó a kapcsolatunk.
Nyaranta vadászházunkban mûködik a többhetes nyelvi tá-
bor, nyugdíjasaik visszatérõ vendégeink. De ugyancsak ren-
delkezésre áll a vadászház Hernád és Újlengyel bármely kor-
osztály által szervezett rendezvényeinek. Esetenként vadhús-
sal támogatjuk a rendezvények sikerét.
- További terveik, feladatok?
A legfontosabb, hogy szeretnénk eddig bérelt vadászterületün-
ket továbbra is megtartani. Ehhez szorosabbra kell fûzni kap-
csolatunkat a területen földtulajdonnal rendelkezõ gazdákkal.
Jelenleg folyik az „aláírásgyûjtés” azaz a megbízások megszer-
zése. Eközben elõfordulhatnak számunkra kedvezõtlenül ható
esetek is Példaként említem, hogy tõlünk kilépõ, új vadászterü-
letet alakítani kívánó tag olyan megbízás birtokába jut, hogy a
megbízó azt gondolja, nekünk adja területének használatát.
Ezért kérjük, hogy akik elégedettek eddigi tevékenységünkkel,
körültekintõen írják alá a megbízást meggyõzõdve arról, hogy

valóban nekünk, aktív tagunknak adták. Természetesen, nem
ingyen kérjük. A területbérleti díjon felül ( melynek mértékét
és felhasználását a tulajdonosi közösség állapítja meg) több for-
mában kívánjuk szorosabbá tenni az együttmûködést. Szívesen
látjuk sorainkban a vadászni kívánó tulajdonosokat. A nagyobb
területtel (megbízással) rendelkezõknek mérsékeljük, adott
esetben el is engedjük a nem kis összeget kitevõ belépési díjat.
Segítséget nyújtunk az állami vadászvizsga sikeres megszerzé-
séhez. Nem vadászó gazdáknak rendelkezésre bocsátjuk va-
dászházunkat családi, baráti rendezvényekhez. Iskoláknak,
óvodáknak szívesen állunk
rendelkezésre a természet
szeretetét népszerûsítõ tö-
rekvéseikhez.
Örvendetesen gyarapodó
vadállományunk szaksze-
rû kezelésével, korszerû
vadgazdálkodással együtt-
mûködünk a gazdákkal a
vadkárok csökkentésében,
amennyiben bekövetkezik,
anyagi kárpótlásában.
Eddig az interjú. A cím-
ben feltett kérdést nem
tudjuk megválaszolni, de képet kaptunk a törekvés irá-
nyáról. Vadászoknak nem illik szerencsét kívánni. Azt
azonban lehet, hogy e törekvésnek sikeres megvalósulását
kívánjuk.

Valentin Károly

Anyakönyvi hírek

Hernád

Házasságkötés nem volt
Születtek:
Racskó Zsolt és Paskó Krisztina fia Nimród
Lévai Ferenc és Kiss Éva fia Kristóf
Meghaltak:
Sasvári István (1929)
Czupper Ferenc József (1958)
Szajkó Tiborné (Strébl Zsuzsanna, 1953)

Újhartyán

Házasságkötés nem volt.
Újszülött nem érkezett.
Meghaltak:
Radóczi Józsefné (Lauter Erzsébet, 1942)
Fajth József (1944)
Gombár Istvánné (Kovács Erzsébet, 1921)
Lang Istvánné (Pál Magdolna, 1926)
Ertsey Tamás (1929)
Rutterschmid Józsefné (Keindl BorbáLa, 1935)
Serfel János (1923)
Fajth Mátyásné (Fajth Rozina, 1921)
Keindl József (1929)

Újlengyel

Házasságkötés nem volt.
Újszülött nem érkezett.
Meghalt:
Surman József (1949)

Menyhárt József elnök

A hernádi vadászház
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Nyelvtanulás Tirolban
A hagyományoknak megfelelõen iskolánk 45 tanulója nyelv-
tanulással egybekötött kiránduláson vehetett részt Ausztria
legszebb tartományában.
Szombaton este a sok utazástól kifáradva hajtottuk álomra fe-
jünket a kolsassbergi Jägerhof Hotel szobáiban.
Másnap a németországi meseszerû, csupa toronyból és bás-
tyából álló, II. Lajos által épített Neuschwanstein várkastélyt
látogattuk meg, ami egy magányos szirtfokra épült.
Hétfõn reggel megismerkedtünk helybeli tanárainkkal és ve-
lük igazi játék volt a tanulás!
Minden napra jutott egy tréfa, a négy nap alatt nagyon meg-
kedveltük Õket.
Délelõttjeink tanulással teltek, délutánonként sokat kirándultunk,
vacsora után pedig Panni néni vezetésével nagyokat sétáltunk.
Láthattuk Innsbruck belvárosát nevezetességeivel és pompájá-
val, a város jelképét: az aranytetõs házat is megcsodálhattuk. A
Münzer-turmról páratlan látvány nyílt a városra. Az Alpenzoo
állatkert az alpesi hegyvidék állatvilágát ismertette meg velünk.

Meglátogattuk a világhírû Swarovski kristálymúzeumot, ahol
megcsodálhattuk a szebbnél-szebb kristályokat és játszóterekkel,
mûvészeti alkotásokkal, labirintussal kialakított alpesi kertet.
Megnéztük a téli olimpiára készült sísáncot is. A legtetejérõl le le-
hetett látni a 28000 fõs nézõtérre és az azt körülvevõ hegyi erdõkre.
Sok várban és kastélyban jártunk már, de mind közül a legszebb
mégis csak a tratzbergi kastély volt! Csodálatos, kézzel készített
dísztárgyak, cserépkályhák voltak a szobákban. Több lakosz-
tály volt, mint ahányan lakták. Ez a különleges kastély nem a
hadi taktikájáról lett híres, hanem a mûvészeteknek adott ott-
hont. Ezért ragadta meg oly sok ember figyelmét!
Pénteken szomorú szívvel indultunk haza, de a hosszú úton
már a jövõ évi kirándulást tervezgettük. Örülök, hogy részt
vehettem ezen az utazáson!

Zöldi Eszter 6. o.
Újhartyán Német Nemzetiségi Általános Iskola

A hotel amelyben laktunk A Neuschwanstein-i kastély

Sulivár- a suli vár!
A hernádi Általános Iskola 2006. április 20-án - immár harma-
dik éve - szervezte meg a Sulivár elnevezésû programját. Az
oktatási intézmény ezzel a rendezvénnyel több célt igyekszik
megvalósítani. Egyrészt fontosnak tartja a leendõ elsõsök szüle-
inek minél elõbbi tájékoztatását az iskola életérõl, felszereltsé-
gérõl, továbbá elõírásairól és követelményeirõl. Megismerhet-
ték a jelenlévõk a kisiskolások által használt tankönyveket és ta-
nítási módszereket. Másrészt a Sulivár-nap azt a célt is hivatott
szolgálni, hogy pozitív kapcsolatot alakítson ki a jövõ év elsõ
osztályosai, az iskola és a szülõk között. A picit megszeppent
gyerekek megismerkedhettek leendõ osztályfõnökeikkel, Tóth

Józsefnével és Gere Máriával. A bemutatkozást egy rövid szín-
darab követte, melyet fõiskolai hallgatók, hernádi pedagógusok
és tanulók adtak elõ, majd miközben az iskola igazgatóhelyette-
se, Gelle Ferncné ismertette a szülõknek a következõ hónapok
feladatait, valamint a házirendet, a kicsik az elsõs osztályfõnö-
kök vezetésével játszhattak, rajzolhattak.
Reméljük, ezzel a rendezvénnyel szertefoszlottak a gyerekek
félelmei, és szeptemberben az elsõ csengõszót követve bátran
lépnek majd be az iskola kapuján.

Birinszki Annamária
Az egybegyûltek Leendõ elsõsök
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Húsvéti hagyományok Újhartyánban
Ha a naptárra nézünk, könnyen megálla-
píthatjuk, hogy pirosbetûs ünnepeink nagy
része egyházi eredetû. A húsvét a keresz-
tény világ legnagyobb ünnepe, nálunk is
méltó elõkészület elõzi meg.
A hamvazószerdától húsvétig tartó idõ-
szakban a legtöbben már csak a két szigorú
böjti napot, a hamvazószerdát és a nagy-
pénteket tartják meg, ekkor tartózkodnak a
hústól, naponta legfeljebb háromszor esz-
nek, de csak egyszer laknak jól. Ezt a két
napot még az iskolai menza is figyelembe
veszi.
A nagyhéti idõszakban fõleg az idõsebb kor-
osztály már azonban szerdától ismét böjtöl.
Nagypénteken meg még zsírból valót sem
esznek. A húsvét elõtti keresztúti szertartáso-
kon még ma is megtelik a templom, s a gyere-
kek száma is megnövekszik ebben az idõ-
szakban, csakúgy, mint nagycsütörtök, nagy-
péntek ill. nagyszombat ünnepén.
Nagycsütörtök az utolsó vacsora emlék-
napja, Jézus szenvedéseinek kezdete. A mi-
se után utoljára szólalnak meg a csengõk és
a harangok, s utána elhallgatnak egészen
nagyszombat estéjéig. A közismert szólás
szerint: „A harangok Rómába mennek.”
Nagypénteken, Jézus kereszthalálának
emléknapján a gyász és a szigorú böjt nap-
ján is keresztúttal kezdõdik a megemléke-
zés. Ilyenkor hangzik fel a nagypénteki
passió is. Kiemelkedõ esemény még az
úgynevezett kereszthódolat, amikor a hí-
võk egyenként érintik meg a keresztet.
Nagyszombat a nagyhét utolsó napja,
húsvét vigiliája. Nagyszombat estéje már
a húsvéti örömünnep kezdete. A délutáni
szertartások a tûzszenteléssel és a kereszt-
víz szentelésével kezdõdnek. A nagy-
szombat leglátványosabb szertartása a fel-
támadási körmenet. Ez Újhartyánban még
mindig szinte az egész falut megmozgató
esemény, ahol a falu apraja-nagyja részt
vesz. Az ünneplõbe öltözött többszáz fõ-
bõl álló menet a templom mögött az iskola
felé elindulva a Szép utcán halad, majd a
Fõ utcán megy vissza a templomhoz. A
forgalom leállítását ilyenkor önkéntesek
segítik. A menet élén a kereszttel, gyer-
tyákkal, lobogókkal a ministránsok, fiata-
lok és az egyháztanács tagjai haladnak.
Õket a gyerekek követik rózsafüzér cso-
portban, illetve vegyesen. Utánuk halad-
nak a férfiak. Majd húsvéti gyertyát és fel-
támadt Krisztus szobrát viszik a baldachin
elõtt, amelyet szintén egyháztagok visz-
nek, körülötte gyertyákkal, s a baldachin
alatt az Oltári Szentséggel halad az atya.
Utánuk az éneklést segítõk, majd a zene-
kar, s a legvégén az asszonyok haladnak.
A menet idejére, az útvonalra esõ házak
ablakaiban gyertyák égnek, s virágok kö-

szöntik a feltámadt Jézust, s természetesen
ehhez kapcsolódik aztán húsvét vasárnap
liturgiája is.
A hartyániak a húsvétot megelõzõ 1-2 hét-
ben már takarítanak, ez a tavaszi nagyta-
karítás idõszaka. Ilyenkor még egyrészt
nincs sok munka a földeken, másrészt pe-
dig nagy ünnep közeledik. Legközelebb
ekkora takarításra majd a betakarítás után,
karácsony közeledtével kerül sor. S ez bi-
zony több helyen, fõleg az idõsebb korosz-
tálynál nem csak a függönymosás, szõ-
nyegtakarítás és az egész lakás kiglancolá-
sát jelenti, hanem a ház környékének, az
udvarnak a rendbehozatalát is.
Hartyánban már szinte nagycsütörtöktõl
ünnepi a hangulat, a templom kitakarítva,
feldíszítve várja az ünnepeket. Szorgos
kezek elkészítik a szentsírt, s bizony nagy-
péntek délutánján már nem illik szõnyeget
verni stb... A Szép és Fõ utcában szomba-
ton már az utcákat takarítják a körmenet
elõkészületeként.
Nyilván a környezõ falvakban is ismerik
azt a hartyáni szokást, miszerint a lányos
házaknál húsvét vasárnap este szemetet,
szénát, szalmát vagy valami egyebet
szórnak. A köztudatban „ganészórás”-
ként halljuk. Régebben a felnõttek, fiata-
lok titokban mentek el barátokkal, ismerõ-
sökkel ahhoz a lányhoz, aki nekik tetszett,
vagy akit kiszemeltek maguknak, s néha
durva dolgokat mûveltek. Mára már in-
kább csak az iskoláskorú gyerekek járják a
falut, s fõleg az osztálytársakat keresik fel,
egyátalán nem titokban, többnyire nagy
zajjal, ricsajjal. Több helyen megvendége-
lik a gyerekeket, hogy kevésbé bánja meg
a parkosított udvar, a fû, a bokrok. Régeb-
ben gyakran ilyenkor a fiúk kaptak 1-1 vö-
dör vizet a lányos házaknál a nyakukba, ha
a lányos apuka nem restellt akár éjjeli 2-ig
várni a ganészóró brigádra.
A hétfõi locsolkodásnak sincs már akkora
hagyománya, mint régebben. A kisebb
gyerekek korábban szinte minden isme-
rõst, rokont, utcabelit felkerestek, mert a
húsvéti tojásokon kívül ez némi pénzszer-
zési lehetõség is volt. Ma már ennek elle-
nére is csak a legközelebbieket, családta-
gokat keresik fel legtöbben, s a délutáni
bandákba verõdés már szinte el is marad, s
ezzel szinte dél - 2 óra között be is fejezõ-
dik a locsolkodás. Régebben 6-8 vagy
több tagból álló gyerekcsoportok, fiatalok,
vagy éppen felnõttek szinte sötétedésig
járták a baráti társasághoz tartozó lányo-
kat, fiatalokat, asszonyokat.
Ma ezt az ünnepet többen családi körben töl-
tik, kirándulnak, piknikeznek és így tovább.

Ruttersmid Katalin

Tojásfestés soroksári
hagyományok szerint

A Dél-pesti Régió 8 német nemzetiségi
általános iskolája, akik már az elõzõ év-
ben is együttmûködtek, s amely progra-
moknak az elmúlt évben Újhartyán volt
a gazdája, az idén Soroksáron találkoz-
nak évente több alkalommal.
Legutóbb a húsvét közeledte adta az apro-
pót a soroksári iskolának. Most is, mint ál-
talában tanárok és gyerekek képviselték is-
kolánkat, s úgy a felnõttek, mint a gyerekek
gazdag programokból vették ki részüket.
Elõször a soroksári húsvéti népszokások-
kal ismerkedtek, majd hagyományos so-
roksári módszerekkel húsvéti tojásokat
festettek kézmûves foglalkozások kereté-
ben. A húsvéti ünnepkörhöz kapcsolódó
vetélkedõn azonban mind német mind
nemzetiségi tudásukról számot kellett ad-
ni a gyerekeknek. A kis negyedikesek
igen nagy örömmel tértek haza, hiszen
õket még külön meg is dicsérték.
A felnõttek sem unatkoztak ám ezidõ
alatt, hiszen õket egy továbbképzésre in-
vitálták, amit Dr. Hajdú Erzsébet az
ELTE Germanisztikai Intézetének nyu-
galmazott tanszékvezetõ tanára tartott, a
Projektek a nemzetiségi iskolákban
címmel. A népszokások mellett itt a kü-
lönféle nyelvjárásokkal ismerkedhetek
a pedagógusok.
Valamennyien kellemesen elfáradva tér-
tek haza.

R. Katalin

A versenyzõ csapat

A gyerekek munka közben
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Nagycsaládosok Hernádi Egyesülete
Szöveges beszámoló a 2005. évi közhasznú tevékenységrõl

Az egyesületet a Bíróság mint közhasznú szervezetet a 12.Pk.60.0741/2005/4.sz.
végzéssel 2005. március 29-én vette nyilvántartásba.

Az egyesület 2005. évi közhasznú tevékenységének legjelentõsebb pontjai:

- Érdekvédelem (segítség konkrét ügyekben)
- Tanácsadás (fõleg szociális)
- Fogyasztóvédelem
- Segélyakciók lebonyolítása (nemcsak tagok részére)
- Kapcsolattartás a környezõ nagycsaládosok egyesületekké és egyéb
nonprofit szervezetekkel

Az egyesület pártoktól független civil szervezet. Minden tag; az elnök, a veze-
tõség, a tagság társadalmi munkában végzi megbízatásait. Ptk. szerinti szerzõ-
déses jogviszonyban álló alkalmazottunk nincs.
Bevételünk: tagdíjakból és támogatásokból származik.

1. Hernádi Önkormányzat: 100 e. Ft buszköltség, mûködési költség
2. Tagdíj: 88 e. Ft pályázati díj, mûk. költségek egyebek
3. Lakossági támogatás: 7 e. Ft számlanyitási díj
4. Természetbeni adomány 930 e. Ft adományként szétosztva
Összesen 1125 e. Ft

-10460 e. Ft felhasználás összesen
79 e. Ft zárókészlet 2005. 12.31

Hernád, 2006 március 29.
Menyhártné Katona Ibolya

Elnök

Záradék: A Közgyûlés a közhasznú jelentést 2006. Március 31-én egyhan-
gúlag elfogadta.

A Budapesti Élelmiszerbank Egyesület
2005. szeptemberben alakult. Ez az Egye-
sület egy olyan non-profit szervezet, mely
önkéntesei segítségével összegyûjti az élel-
miszergyártóknál és kereskedõknél fölösle-
gessé vált élelmiszereket, valamint lakossá-
gi gyûjtéseket szervez. Az így összegyûjtött
élelmiszereket karitatív szervezeteken ke-
resztül eljuttatja a rászorulóknak. A Nagy-
családosok Hernádi Egyesületének tagjai
már az elmúlt évben is segítséget nyújtottak
tevékenységükhöz. A Cora Budakalászi
üzletében gyûjtöttünk élelmiszereket a
„BÉB”-bel 2005 karácsonya elõtt. Az idei
évben is már többször voltunk élelmiszere-
ket címkézni a BÉB raktárában.
A Nagycsaládosok Hernádi Egyesülete

ez év áprilisában 3825 kg lisztet, és 335 kg
száraztésztát osztott szét Hernádon, a Buda-
pesti Élelmiszerbank Egyesület megbízásá-
ból. Ebbõl a mennyiségbõl a következõk
részesültek: gyermekeket nevelõ családok,
nyugdíjasok, mozgáskorlátozottak, egyéb
rászorulók. Budapesti Élelmiszerbank
Egyesület és a Nagycsaládosok Henádi
Egyesülete továbbra is folytatni szeretné
fenti tevékenységét. Ehhez várjuk segítõk
jelentkezését - fõleg olyan vállalkozókét,
akik kb. 8-10 tonnás szállítási kapacitással
rendelkeznek- az alábbi telefonszámon:
Menyhártné Katona Ibolya
06-20-521-58-16

De jó, hogy a tésztát már leraktuk! Az adomány-liszt lepakolása

Csak ragasztunk és ragasztunk... Konzerveket címkézünk a BÉB raktárában
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A Hernádi Környezetvédõ és Faluszépítõ Egyesület májusi programjai
2006. május 10. „Madarak és Fák Napja” ismét az Idõsek
Klubjába megyünk virágot ültetni az Óvodásokkal, az Egye-
sület tagjaival parkot takarítani.
2006. május 13-án délután 16:30-tól 17:30-ig
„Beszéljünk Európa jövõjérõl” címmel fórumot szerveztünk
az áltanos iskola 7-8. osztályosai számára, valamint gimna-
zistáknak. Az elõadás témája: mi várható, ha kikerülnek a
nagy „életbe”. Elõadó: Hornyák Sándor vidékfejlesztési me-
nedzser
Ez a program a Miniszteri Hivatal támogatásával jött létre.

Táncház
A Kalamajka Együttesel és Fábián Évával
A Hernádi Környezetvédõ és Faluszépítõ Egyesület hivatalo-
san 5. éve áll a lakosság szolgálatában.
2006. május 13-án 18-tól 20 óráig megünnepeljük az 5. szü-
letésnapunkat a Kalamajka Együttesel és Fábián Évával.
Büfé, tánc, szórakozás
Május 27-én az Általános Iskolával és a Sportvezetõvel kö-
zösen Gyereknap a Búcsútéren.
Tartsanak velünk, ünnepeljünk közösen! Minden program ingyenes!

Beszámoló Falutakarításról
A hernádi Környezetvédõ és Faluszépítõ Egyesület
2006.04.22.-én a Föld Napján, mint évek óta mindig, az idei
évben is megrendezte a falu takarítását. Sajnos a bekötõutakat
még mindig illegális szemétlerakónak tartják (más községbõl
érkezõk is,reméljük, hogy már csak azok!?).
Nagyon lelkes, ügyes társaság gyûlt össze, hogy az eldobott
szemetet összegyûjtse.

Sok élményben volt részünk, találtunk padlószõnyegtõl el-
kezdve, WC csészéig, kutyatetemtõl pedflakonig, többtucat
cukroszacskótól - autóalkatrészig, eldobható pelenkától -
háztartási szemétig mindent.
Nem értjük, hogy miért az útszéli árkokat találják meg az
ilyen hulladékokkal? Aki otthon takarít, és szereti a rendet
tisztaságot, az miért nem igényli a természetben is? Pedig a
környezetünkben, kint a természetben is ugyanúgy mint ott-
hon, kellene csak igazán vigyázni a tisztaságra!
A gyerekek nagy örömére azért találtunk teknõst is, amit
megsimogattak, megvizsgáltak majd visszatették a vízbe.
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani, az Általános Iskola
diákjainak, tanárainak, a polgármester asszonynak, a Nyugdí-
jas Klub tagjainak, hogy részt vettek ebben a nem éppen kel-
lemes munkában.
Külön köszönetet szeretnénk mondani, az Al-Kat. Bt-nek, hogy
rendelkezésünkre bocsátotta az autóját, utánfutóját, hogy
egyhelyre tudjuk elszállítani az összegyûjtött szeméttel teli zsá-
kokat, de leginkább nagyon köszönjük Pelikán Zsolt segítségét,
hogy zsákokkal segítette az akciónk lebonyolítását!

Nagy Lászlóné elnök

Nagyon lelkes társaság Természetismeret óra (teknõst találtunk)

Diákok, nyugdíjasok A végeredmény egy része

Ennyi szemetet találtunk egy helyen
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Veszélyes hulladék
Jelenlegi modern világunknak egyik jelentõs problémája a veszé-
lyes hulladék visszagyûjtése. A 2005/2006-os tanévben egy orszá-
gos elemgyûjtõ versenyt hirdettek meg általános és középiskolák
számára. Az újlengyeli Általános Iskola csatlakozott ehhez az ak-
cióhoz, hiszen nevelõtestületünk fontos feladatnak tartja a környe-
zeti nevelést. Évek óta szervezünk hasznosanyag-gyûjtéseket, de a
veszélyes hulladékot nem tudtuk összegyûjteni és elszállítani. Ez a
kezdeményezés, ezzel megoldást jelent. Jelenleg folyik egy elem-
gyûjtõ és használt mobiltelefon akció, amely során tanulóink az
összegyûjtött szárazelemeket és telefonokat az iskolába beszállít-
ják, és így részt vesznek az országos versenyen.
A szárazelemeket a természeti és közvetlen lakókörnyeze-
tünk védelme érdekében a vonatkozó jogszabályok szerint el-

különítve kell gyûjteni, hiszen ez a hulladékfajta a hazai és
európai besorolás szerint is veszélyes hulladéknak minõsül.
Szabálytalan elhelyezése hulladékgazdálkodási bírságot von
maga után. Tilos a használt elemeket és akkumulátorokat a
lakossági hulladékba keverni, tehát háztartási szemétgyûjtõ-
be (kukába) dobni!
Ezért kérjük a lakosságot, hogyha elem kimerül, ne dobják a
háztartási szemétbe, ne dobják a tûzbe, és ne dobják élõvízbe
és környezetbe. Az otthon összegyûjtött elemeket elhozhatják
az újlengyeli Általános Iskolában elhelyezett 80literes gyûj-
tõedénybe.

Petrányi József
Igazgató

Vasgyûjtés Újlengyelben
2006. április 20-án az újlengyeli diákok - mint minden évben
- vasat gyûjtöttek.
Minden osztály lelkesen járta a falu házait, több kevesebb
szerencsével. Ennek ellenére 37 db akkumulátor és 20 tonna
vas gyûlt össze.
A hulladékot a 8. osztályosok mérték fel Bíró István tanár úr
és Monori Ferenc segítségével.
A gyûjtésben az osztályfõnökök és a szülõk is sokat segítettek.
A rengeteg fém leadásából befolyt összegbõl a osztályok és
az iskolai diákönkormányzat részesül.
Reméljük, hogy az elkövetkezendõ években is sok hasznos
hulladéktól tudjuk megtisztítani községünket.

Surman Anna
8.o

Húsvét után...
Hagyományaink legszebb és legfontosabb értékeink közé tar-
toznak. Hagyományaink a múlt és a jövõ, az állandóság és a
folytonosság. Hagyományaink jelentik gyökereinket, bizto-
sítják a jelenkor számára a régiekkel való kapcsolatunkat. Ha-
gyományainkat kötelességünk óvni, ápolni és õrizni!
Ennek a vidéknek is megvan a Húsvéti ünnepkörhöz kötõdõ
hagyománya. Idõsebb emberek mesélték derûsen még évek-
kel ezelõtt nekem, hogy mi volt annak idején errefelé szokás.
Húsvét hétfõre virradóra a leányok házánál „felszórtak”. Ez
azt jelenti, hogy szalmával, kukorica szemekkel esetleg nap-
raforgó maggal szórták fel a kapu környékét néha még az ár-
kot is. Ezt a legények azoknál a lányoknál tették meg, akiket
aznap korán reggel szerettek volna meglocsolni, miközben õk
a „szemetet” takarítják. Mindeközben jól érezték magukat,
igazi tavaszi mulatság volt ez ebben a formában. Szép bár
elég huncut szokás.
Mára - szomorúan tapasztalom - megváltozott ez is. Ma már
nem legények, hanem meggondolatlan kisfiúk „szórnak fel”
nem nagylányoknak, hanem kislányoknak és tanárnéniknek.
Engem is évek óta „megtisztelnek” valakik szalmával,
papírfecnikkel s most legutóbb tegnapelõtt ázott, piszkos fû-
részporral. Egy kellemes pár napos kirándulás után elképesztõ
volt a látvány. A rendbetett, gondozott udvarunk tele volt sze-
méttel, a teraszunkon vastagon állt a fûrészpor. Tehát a vicc és
hecc kedvéért még be is másztak a kerítésen. Ez pedig már nem
is vicces. Szégyenletes és megalázó. Órákig tartott, míg nagyjá-
ból összeszedtük a szemetet. Az elkövetõ persze nem segített.
Felmerül a kérdés: ki tette és miért? Mert ez a szokás ilyen-
kor? És ez kedves?
Akárki is tette. Nem ez a szokás ilyenkor, nem ebben a formá-
ban és nem a tanár néniknél!
Gondolkodjon el ezen minden kisfiú és nagyfiú!

Kaizler Ágnes
tanár

Köszönetnyilvánítás
Köszönjük mindazoknak, akik mély

fájdalmunkban osztozva szeretett halottunkat
Ertsey Tamás gyógyszerészt

utolsó útjára elkísérték.
Ertsey család

A kétvagonnyi vashulladék...

...és a gyûjtõk egy csapata
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A gyenge adottságú földterületek
sikernövénye

Köztudott, hogy a föld mélyén rejlõ szén kõolaj és gáz készletek végesek és ezzel a
problémával már a közeli jövõben szembesülhet az emberiség.
Az Európai Unió döntése alapján a tagállamoknak 2006-ra teljes energia felhasználásuk 6
%-át, 2010-re 12 %-át megújuló energia forrásból kell fedezniük. A helsinki egyezmény
alapján hazánk 3,5 millió hektár bázisterületre kapta meg az uniós földalapú támogatást.
A fennmaradó mintegy 1 millió hektáron elõtérbe kerül a biomassza termelés. Ezek a te-
rületek a gyenge adottságú területek melyek jellemzõek lakóhelyünkre és környékére is.
Világszerte folynak kísérletek és kutatások az alternatív, megújuló energia források
hasznosítására.
Magyarországon is élenjáró eredmények születtek és születnek. Példa erre a Szarvasi-1
Energiafû. A 80-as évek elején kezdte meg a kísérleteket a szarvasi Mezõgazdasági
Kutató-Fejlesztõ Kht. Igazgatója Dr. Janovszky János professzor az ipari fûfélék elõállítá-
sára. Ennek eredménye a Szarvas-1 energiafû. A vizsgálatok igazolták, hogy az energiafû
kiváló fûtõértékkel rendelkezik, megelõzi a tûzifák de a barnaszenek fûtõértékét is.
Az energiafûbõl elõállított pellet tüzelõanyagként való felhasználás iránt nagy az
érdeklõdés a távhõszolgáltatók és a hõerõmûvek részérõl is.
Az ország az energiafû termesztése szempontjából több körzetre lett bontva. A kö-
zépsõ 5 megye területén a termelést a Hangya Futura Rt. Szervezi, és az országban
elsõként rendelkezik az energiafû pelletet tökéletesen elégetõ és teljesen automati-
zálható kazánnal. A kazánok gyártása megindult több féle méretben, kielégítve a
háztartások, ipari üzemek vagy az erõmûvek igényeit is. Az energiafûbõl elõállított
hõenergia ára jelenleg a földgázénak mindössze 80 %-a.
Az energiafû akár két méterre is megnövõ évelõ bokros szálfû. Kiválóan termeszthetõ
gyenge adottságú alacsony aranykorona érékû földterületeken is. Jól tolerálja szélsõ-
séges éghajlati viszonyokat. Helyben 10-15 évig termeszthetõ, gazdaságos mert, nem
jelentkeznek évente a talajelõkészítés és vetés költségei. Jól tûri a szárazságot, de
megél a sós vízállásos területeken is. Cégünk 10 éves szerzõdést köt a termelõkkel,
így biztosítja a hosszú távú megélhetést. Az energiafû termesztés nem igényel drága
célgépeket, a mezõgazdaságban jelenleg is használt eszközök megfelelõek. Igénybe
vehetõk a földalapú támogatások, valamint az AVOP-ból az ültetvény telepítésére
igénybe vehetõ 50 % vissza nem térítendõ támogatás is. A közeljövõben várhatóan az
EU és a Gazdasági Minisztérium külön is támogatni fogja az energianövények terme-
lését.
Cégünk minden 5-600 hektáros vetésterületet elérõ termelési körzetben présüzemet
létesít és helyben dolgozzuk fel az alapanyagot ezzel munkahelyeket is teremtve.
Egy érdekes adat, egy közepes háztartás éves fûtésére megfelelõ mennyiségû ener-
gia 1 hektár energiafû ültetvényrõl biztosítható.
Az energiafû sokak számára biztosíthat stabil megélhetést a gyenge adottságú földeken is.
További felvilágosítás:
Bodrogközi Gábor
Hangya Futura Részvénytársaság, Dél Pest-Megyei Képviselet
2370 Dabas József A. 15.

Figyelem Újhartyáni
tökfesztivál!

Elõzõ lapszámunkban már hírül
adtuk, hogy Újhartyánban õsszel
„nemzetközi” tökfesztivált ren-
deznek.
Ezúton hívjuk fel ismételten fi-
gyelmüket, ha még nem szerezték
be a tökmagokat, akkor azt hala-
déktalanul tegyék meg, s jelent-
kezzenek! Ültessék el a legkülön-
legesebb tökféleségeket, gondoz-
zák, hiszen a zsûri többféle kate-
góriában fog majd díjakat osztani.
Jelentkezési lapok mostantól már
kaphatók a szervezõknél.
Ha kérdése van vagy egyéb infor-
mációra van szüksége, akkor azt
megkérdezheti a 372-126 vagy a
372-373-as telefonszámokon hét-
végenként.
Jó felkészülést, kellemes készülõ-
dést a kiskertekben

R. K.

Animációsfilm-rajzoló OKJ-s
tanfolyamot indít a Pannónia
Filmstúdió nyáron. Várják a mû-
faj iránt érdeklõdõket, akik a
rajzfilmes szakmát szeretnék
megtanulni (államilag elismert
bizonyítvány).

Megszerzett tudásukat nemcsak
rajzfilmkészítésnél, hanem szá-
mítógépes munkáknál (játékok,
web-site szerkesztés, grafikai
tervezés) hasznosíthatják.

A jelentkezõ választhat, hogy a
8 hónapos tanfolyam délelõtti
vagy délutáni csoportjában ta-
nulja-e a szakmát heti 2 alka-
lommal.

Jelentkezés:
06-1/250-1355, 250-0432.
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Idõpont változás!
A Hernádi Nyugdíjas Egyesület 20 éves

évfordulóját május 20. helyett június 10-én tartja.

Kérjük a patronálókat ezt az idõpontot

vegyék figyelembe!

Köszönjük a megértésüket!

Gecser István

Cukorbetegek figyelem!
2006. május 17-én szerdán 6.45-kor

dietetikus tart diétás tanácsadást.
Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!

Dr. Kollár László és munkatársai

Dr. Gombos Sándor
szülész-nõgyógyász humán genetikus

szombatonként nõgyógyászati magánrendelést tart
dr Kollár László magánrendelõjében,

Hernád Fõ u. 179/A szám alatt.

Falunap Újlengyelben
Idõpontja: 2006. június 03. (szombat)
Helye: Mûvelõdési ház Újlengyel

Programok:

Június 02-03 - Festménykiállítás

9 órától 18 óráig - Kortás és öntevékeny festõmûvészek kiállítása

Június 03. délelõtt: - Zenés ébresztõ
- Fõzõverseny (elkészítendõ étel: babgulyás)
- Borverseny

(jelentkezni lehet: Gecser Pálnénál 2006. 05. 28-ig)
- Sugár Brass Band Zenekar összeállítása
- Óvodások mûsora
- Nyugdíjasok Baráti Körének mûsora
- Újlengyeli Nótakör dalcsokra
- Általános Iskolások mûsora
- Az Újhartyáni „Lilaakác” Nyugdíjas Klub

tánccsoportjának bemutatója
- Garázs Band Zenekar összeállítása

12 óra - A fõzõ és borverseny eredményhirdetése, majd közös ebéd

15 óra - Irigy Hónaljmirigy elõadása

20 óra - Falunapi Bál Zenél: a Taxi Band
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Gazdálkodók figyelmébe!
Indul a Kamra-Túra program!

A Bács-Kiskun Megyei Agrárkamara Homokháti célprogram keretébe

a kisgazdaságok piacra jutásának segítése érdekében kistermelõk gazdaudvar hálózatának

kialakítását kezdte meg.

A hálózat szereplõjévé válhatnak azok a homokháti kistermelõk,

akik alapterméket - zöldségféléket, gyümölcsöt, mézet, tojást stb. - termelnek,

vagy állati eredetû élelmiszert dolgoznak fel - l tej, tejtermék, vágott baromfi, nyúl, sertés

húskészítmények stb. - állítanak elõ, gazdaudvarukon kívánják érékesíteni és megfelelnek

a hálózat minõségbiztosítási elvárásainak.

A gazdaudvar hálózat kínálata a „KAMRA-TÚRA” internetes honlapon jelentetjük meg

és reklámozzuk.

A program az OTH támogatásával valósul meg.

Bõvebb információért keresse:

Nagy Lászlóné programmenedzsert

a (76) 481-335 telefonszámon.

A hernádi új üzletház elhelyezési vázrajza
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SPORT SPORT SPORT

3Falu
Felelõs szerkesztõ: Valentin Károly Gábor.

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

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

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

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

Sportbál Hernádon 2006. április 1.
Jótékonysági bált rendezett a hernádi sportegyesület a labdarú-
gó szakosztály javára. A helyszínt, a hernádi általános iskola
tornatermét a község önkormányzata biztosította. A kedvezmé-
nyes áru vacsora a Szluka vendéglõnek köszönhetõ, a zenét az
újhartyáni Presso-Band szolgáltatta Lang Erik vezetésével. A
bált az örkényi Cziffra György Mûvészeti Iskola növendékei-
nek színvonalas táncmûsora nyitotta meg. A résztvevõ vendé-
gek mellett köszönet az alábbi támogatóknak:
HSE vezetõsége, Fapuma Sörözõ, Her-Csi Hús Kft, Karlik
András, Söprûs József, Baranyi András, Fokk Barnabás,
Svébis Renáta, Kári Péter, Bertus György, Kaldeneckerné
Benda Éva, Birinszki Zoltán, Miklósi László, Her Trade Kft,
Zelen János, Szikszai István, Gomola Attila, Galldorf Kft,

Kutasi Sándor, Mezõszolg Kft, Revák Kft, Seres József,
Csontos Mihály, Komjáti István, Vidra Attila és felesége, Ko-
rona Sörözõ, Jaczina István, Id. Hrubos János, Tóthné
Gomola Katalin,
Tombola ajándékok:
Presenszki László, Hornyákné Ballók Mária, Pekker István,
Aranyhal Sörözõ, Menyhárt Tamás, Beliczky Árpád, Koren
István, Szaller Tamás, Vidra Attila, Szabados Zoltán, Schenk
József, Mõnich Zoltán, Csepregi György, Kongrácz István,
Tutkovics Attila, Kutasi Sándor, Fapuma Sörözõ, Bábel Fe-
renc, Varga Tibor, Veszelik Kft, Hella Bt

Vásáreczki Gábor HSE elnök

Labdarúgó eredmények
Pest Megyei Bajnokság II. o.

Hernád - Halásztelek 2-0
Biatorbágy - Hernád 0-7
Hernád - Érd 1-0
Bugyi - Hernád 1-1
Újhartyán - Táborfalva 1-2
Ráckeve - Újhartyán 3-3
Pereg - Újhartyán 1-0
Újhartyán - Alsónémedi 0-1
Alsónémedi - Újlengyel 1-1
Újlengyel - Tárnok 1-2
Dunavarsány - Újlengyel 0-1
Újlengyel - Kakucs 0-3

A támogató közösség

Ifjú táncosok

Fürst Ágnes és Opoczki János

A büfében is nyagy volt a forgalom


