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ÖNKORMÁNYZATOK LAPJA

XVI. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2006. március ÁRA: 80 Ft

A HERNÁDI, ÚJHARTYÁNI, ÚJLENGYELI

A tartalomból
Költségvetések 2-3. old.

25 év a Her-Csi-Hús Kft.-nél 4. old.

Anyakönyvi hírek 4. old.

Faluközpont Újhartyán 5. old.

Országgyûlési képviselõ jelöltek 6. old.

Mûvházi Mozaik 8. old.

Bemutató tanítás 9. old.

Alapítványi bál 10. old.

Farsangi bálok 11. old.

A nõk érdekében 12. old.

Informatikai fejlesztés 13. old.

Autóbusz menetrend 14. old.

Foci 16. old.

Viharfelhõk...
A baljós cím nem véletlen. A
pénztelenség, a szorító gazdasá-
gi környezet olyan helyzetet te-
remt, amely bármely, magát biz-
tos alapokon állónak gondoló
egyént, egységet, szervezetet ké-
pes megingatni. Most úgy tûnik,
lapunk került bizonytalan (re-
méljük, nem kilátástalan) hely-
zetbe.
Újhartyán önkormányzata olyan
döntést kényszerült hozni, hogy a
rendkívül súlyos anyagi helyzet mi-
att erõteljesen csökkenteni kell az
önként vállalt feladatokra szánt ki-
adásokat. Így alakult, hogy több
egyéb feladat mellett csökkentette
hozzájárulását lapunk fenntartásához
is. Az eddigi költség egynegyedére.
Ezzel olyan helyzet állt elõ, hogy a
3FALU-t kiadó másik két önkor-
mányzatnak is újra át kell gondolni
a fenntartás körülményeit. Valószí-
nû tehát, hogy a közeljövõben vál-
tozással kell szembenéznünk. Pél-
dányszám csökkenés, gyakoriság
változás, ki tudja?
Bízzunk benne, talán nem a leg-
rosszabb fog bekövetkezni...

Valentin Károly Gábor

Egészségügy-Hernád
2006. január 1-tõl fõállású szakember
látja el a gyermekorvosi teendõket
Hernádon. Ezzel teljessé vált a község-
ben az egészségügyi alapellátás. Mit ta-
kar ez? Erre kapunk választ Zsadányi
Lászlónétól Hernád polgármesterétõl.
- Két háziorvosunk feladata elsõdlegesen
a felnõttek ellátása. A személyi és tárgyi
feltételek adottak. A rendelõ önkormány-
zati tulajdonban van, fenntartása, karban-
tartása 100%-ban a mi feladatunk.
Anya és csecsemõvédelmi tanácsadó

feladata a terhesgondozás és egészséges
babák felügyelete, melyet védõnõk lát-
nak el (két álláshely, egy betöltve).
A gyermekorvos feladata a 14 év alatti
gyermekek gyógyítása, valamint az óvo-
da és iskolaorvosi feladatok ellátása. A
törvény 600 gyermek felett javasolja
önálló szakorvos foglalkoztatását.
Hernádon örvendetesen magas ez a szám:
720 14 év alatti és 300 14-18 éves korú
gyermekünk van! A gyermek-
orvosi rendelõ fele-fele arány-
ban az önkormányzat és a szak-
orvos tulajdona.
Hosszú évek óta biztosított a
fogászati szakrendelés. A sze-
mélyi és tárgyi feltételek itt is
biztosítottak, a rendelõ önkor-
mányzati tulajdon. Mindezek
mellett mûködik a magántu-
lajdonban lévõ gyógyszertár.
Ez tehát egészségügyi alapel-

látásunk köre. Örvendetes, hogy megje-
lenik a szakellátás is. A már mûködõ fi-

zikoterápia mellett, nõgyógyászati szak-
rendelés is beindult vállalkozásban.
A tárgyi feltételek biztosításának köréhez
tartozik, hogy a rendelõ felszereltsége
(bútorok, számítógépek, légkondicionál-
ók, sterilizátor, EKG, Doppler stb.) ön-
kormányzati tulajdonúak. 2006. január 1-
tõl az örkényi központi orvosi ügyelet át-
alakítása is megtörtént. Az orvosok kéré-
sére egy vállalkozó végzi az ügyelet
szervezését. A környék (5 település) házi-
orvosai számára az ügyelet ellátása nem
kötelezõ, önként vállalása azonban lehet-
séges. Az önkormányzatot egy cél vezér-
li: biztosítani minden korosztálynak a
megfelelõ szintû ellátást. E célt most biz-
tosítva látjuk, további fejlesztési
szándékaink nincsenek.

Valentin

Anya és csecsemõvédelmi tanácsadó
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Költségvetés 2006. Hernád
Nehéz, küzdelmes év következik, de nincsenek megoldhatatlan fel-
adataink. Ezekkel a szavakkal indította Zsadányi Lászlóné polgár-
mester-asszony az idei költségvetésrõl szóló beszélgetést, majd így
folytatta:
- A község mûködése az általunk elképzelt magas színvonalon ez évben is
biztosított. Az önkormányzat és az intézmények mûködésének fedezete
rendelkezésünkre áll. Nincs tervbe véve egyetlen intézmény szervezett tá-
mogatásának korlátozása, továbbra is számíthatnak ránk a civil szerveze-
tek és az egészségügy is. Itt említenék néhány adatot. Az anya és csecse-
mõvédõ tanácsadás kivételével az egészségügyi dolgozók vállalkozásban
vannak. Önkormányzatunk azonban biztosít mûködésükhöz olyan támo-
gatást, amit másutt a vállalkozók fedeznek. Ilyenek a fogorvosnál
kisértékû beszerzések 300 ezer forint értékben, a gyermekorvosi rendelõ
takarítása évi 300 ezer forintért. A háziorvosi rendelõben minden szolgál-
tatási díjat (telefon, gáz, áram, víz, csatorna) az önkormányzat fedez. Ez
éves szinten 2 millió forint.
A költségvetés “esetleges” része a fejlesztési feladatokra fordítható
összeg nagysága. Tervezett feladataink végrehajtásához itt mutatko-
zik mintegy 100 millió forint költégvetési hiány, melynek
fedezéséhez azonban megvannak az elképzelések, a tárgyalások je-
lenleg is folynak. Megkezdett beruházásainkat (út, járdaépítés,
ÁFÉSZ üzletek megvásárlása, iskola aula építés, mûvelõdési ház,
községháza felújítása, akadálymentesítések, településközpont kiala-
kítása) befejezzük.

Mivel azonban meggyõzõdéssel valljuk, hogy a község elõrelépésé-
nek egyetlen módja a fejlesztés, további céljaink megvalósításához
is pályázunk forrásokra. Ilyenek:
- Iskola, óvoda energiahatékonyság-fejleszési pályázat (Újhartyánnal
közösen)
- Útfelújítási pályázat
- Iskola tetõfelújítás
- Megszûnt szeméttelep rekultivációja
- Sportpálya futópályájának felújítása

A költségvetés fõbb számai:
Bevételek Ezer Ft Kiadások Ezer Ft
Mûködési Felhalmozási,
bevételek 316624 felújítási kiadás 161572
Támogatások 155296 Személyi juttatások 213373
Felhalmozási célú és Munkaadókat
tõke jellegû bevételek 526 terhelõ járulékok 64878
Véglegesen átvett
pénzeszközök 103286 Dologi kiadások 120267
Támogatási kölcsön
visszatérítés 32563 Pénzeszköz átadás 33530
Hitelek 12416 Hiteltörlesztés 29606
Pénzforgalom
nélküli bevételek 4450 tartalék 1936
Összesen: 625161 625161

Tervek és elképzelések 2006 - Újlegyel
A Pénzügyi Ellenõrzõ Bizottság ülésén, valamint az intézményvezetõk-
kel történt elõzetes egyeztetés során kialakultak azok a pénzügyi-gazdál-
kodási adatok, amelyek az önkormányzat és intézményeinek zavartalan
mûködését hivatottak biztosítani, vagyis a törvényben meghatározott
alapfeladatok ellátása nem sérül.
Természetesen a pénzügyi lehetõségekhez képest a elmúlt évi rendkívüli
erõfeszítések árán megvalósult fejlesztések és felújítások ellenére szeret-
nénk néhány elképzelést megvalósítani úgy, hogy a felvett hitelek
visszafizetése hosszútávon is biztosított legyen. Mire ezek a sorok megje-
lennek, a képviselõ-testület a döntést is meghozza az idei tervekre vonat-
kozóan. Az is fontos kérdés, hogy az önkormányzati választások elõtt már
ne hozzon olyan további hosszútávra kiható döntést, amely tovább fokoz-
za azokat a terheket, amelyek jelenleg is komoly megterhelést jelentenek.
Így többek között felvetõdött az orvosi rendelõ udvarából az óvoda
területéhez átcsatolt területen lévõ szennyvízakna balesetveszély
miatti megszüntetése, amely magával hozza a rendelõ szennyvízhá-
lózatra történõ rákötését. Ugyancsak igényként merült fel az óvoda
részérõl az udvari fa játszóház lefedése és a régi beton kerítéselemek
elszállítása. Az iskola részérõl igényként merült fel a régi kazánház
felújítása, a tornaterem gázellátását biztosító vezeték földbehelyezé-
se, valamint az alsó tagozatos játszóudvar esésrészének kialakítása.
A tervek szerint beszerzésre kerül mintegy 100 darab szék a mûve-
lõdési házba, amely egyébként már az elmúlt évi elképzelések között
is szerepelt.
El kell szállítani a sportpálya mögötti területen lévõ földet, vagy más mó-
don szükséges a terep rendezése, mert sem a sportpályán, sem pedig a
mellette lévõ temetõ miatt nem maradhat jelenlegi állapotában. Erre vo-
natkozóan körvonalazódik egy megoldás, egy vállalkozó crosspálya épí-
téséhez elszállítaná, csak a részletekben kell megegyeznünk.
Fõ célként ismerve az önkormányzat anyagi kondícióit és a fennálló köte-
lezettségeit, úgy ítéljük meg, hogy az idei évben az elõbbiekben említett
felújítási feladatokon kívül beruházási célként csak az elmúlt évrõl áthú-
zódó térfigyelõ rendszer kiépítése és az orvosi rendelõ átalakítása kezdhe-
tõ meg, de ismerve az átalakítás költségeit, ez csak részben teljesíthetõ.
Sajnálatos módon az idei évben több olyan támogatási forma csök-
kent illetve szûnt meg, amely nem teszi lehetõvé, hogy merjünk to-
vábbi nagyobb terveket dédelgetni.
A tervezés során figyelembe kellett venni azt is, hogy az elmúlt évi
döntéseknek milyen áthúzódó pénzügyi kihatásai vannak. Idetarto-
zik a belterületi utak építésénél felmerült mûszaki ellenõri díj és a hi-

tel felvételére kiírt közbeszerzési eljárás bonyolítási díja is, valamint
az idei évben el kell kezdeni a belterültei utak építésére felvett hitel
kamatainak visszafizetését is.
A bevételi források közül a mellékelt táblázatban szereplõ gépjármû-
adó mértéke megfelelõ garanciát adhat a hitel megnyugtató módon
történõ törlesztésére, hozzátéve azt is, hogy az idei évben nagy való-
színûséggel kiesik egy eddig mintegy 4 mFt-ot fizetõ fuvarozó adózó.
Mindemellett az önkormányzatnak továbbra is rendelkezésére áll a
Takarékbanknál, illetve a Raiffeisen Banknál letétbe helyezett, kama-
tozó államkötvényekben megtestesülõ gázrészvény mintegy 5,4 mFt
értékben, ami tovább növeli az önkormányzat gazdálkodásának biz-
tonságát. Bízom abban, hogy Újlengyel község a jövõben is a töretle-
nül fejlõdõ, mások számára is vonzó települések közé fog tartozni,
megtartva és megõrizve lakosságmegtartó erejét.

Cserna Ferenc
polgármester

Újlengyel Községi Önkormányzat
2006. évi költségvetése

Kiadások eFt-ban
Személyi juttatások 80473
TB kiadások 25077
Dologi kiadások 31971
Támogatások és szociális juttatások 16060
Felújítási kiadások
Felhalmozási kiadások 2160
Tartalék 20114
Összesen: 175855

Bevételek eFt-ban
Saját bevételek 10800
Szja saját és átengedett rész 63364
Normatív támogatások 52104
Kötött felhasználású támogatás 687
Központi bértámogatás
Helyi adó 1400
Gépjármûadó 45000
Átvett pénzeszköz 2500
Pénzmaradvány
Összesen: 175855
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Apróhírek Újhartyánból
• A fagyott föld és a hirtelen olvadás, valamint az esõk miatt a csak szik-

kasztó árkok kiöntenek, míg a levezetõ árkok eddigi tapasztalatok sze-
rint gyõzik a terhelést. A mélyebben fekvõ, levezetés nélküli
területkeken megoldás lehet szikkasztás céljára két kútgyûrû lehelye-
zése, mert ennek a szikkasztónak az alja fagyhatár alatt van, és mert
jellemzõen homokos az aljuk, nagy mennyiséget képesek elnyelni. To-
vábbi elõnye a megoldásnak, hogy egyrészt teret nyerünk, másrészt az
árokból kiszedett gyeprácsok az út szélének ütköztetve megakadályoz-
za az út szélének letöredezését, lehetõvé teszi az utcánk gyepesítését.

• Az Újhartyáni képeskönyv nyomdában van. Kétezer példányban
fog megjelenni, ára 4000 forint. Az önkormányzat színvonalas

könyvbemutatót tervez a komoly érdeklõdésre számot tartó
könyvcsemege ajánlására.

• Svébis Mátyás az Újhartyán közbiztonságáért közalapítvány kura-
tóriumának elnöke 70. életévére és egészségi állapotára tekintettel
lemondott az elnökségrõl és a kuratóriumi tagságról. A képviselõ-
testület megköszönte Svébis Mátyásnak hároméves áldozatos mun-
káját. Elnöksége alatt nemcsak az alapítvány munkáját szervezte,
gazdálkodását felügyelte, szervezte a polgárõrök munkáját, aktív
tagja a nyugdíjas klubnak, a közös megmozdulások aktív szereplõje
évek óta. Egészsége megerõsödését kívánjuk és számítunk rá a jö-
võben is. A kuratórium kiegészítésére hamarosan sor kerül.

Nehéz év, kedvezõtlen jövõbeni várakozások,
szigorítások a költségvetésben

Újhartyán 2006. évi költségvetés tárgyalásakor a Pénzügyi Bizott-
ság, majd a képviselõtestület a várakozásokat is meghaladóan romló
pénzügyi helyzettel szembesült. Az állami bevételek 22 millió fo-
rinttal csökkentek, a mûködési bevételek és kiadások között 30
millió forint a különbség. A teljes költségvetésben 30 milliós lyuk
tátong a lefaragások után is. Ebbõl viszont 20 millió még a múlt év
sara: ekkor kezdett termelni a Kingspan, ami község adóerõ képessé-
gét megnövelte, így aztán év közben 30 millió forintot vissza kellett
volna fizetnünk, de csak tízet tudtunk. Idei évre ezt már beépítették a
saját bevételekbe (ennyivel kevesebbet kapunk vissza a sajátunk-
ból), így ebben az évben csak akkor kellene újra megtámogatnunk az
állami költségvetést, ha ne adj isten egy újabb cég választaná
Újhartyánt.. Õrület, de van benne rendszer: az állam az ipari parknak
csak a bevételeibõl akar részesedni kiadásaiból nem. Egyébként az
ipari parkból évente már több, mint 110 millió a bevétel, ebbõl tör-
lesztjük az útépítések, az iskolaépítés, az ipari parkra felvett és
egyéb hiteleink 70 milliós törlesztését. Az iskola bevételei a tavalyi
82 millióra 65-re csökkentek, a kiadásait 87-rõl 78 millióra szállítot-
tuk le, az óvoda 15 milliójából 35-öt kiadni nehéz lesz (az óvoda 40-
et tervezett). Csökkenteni kellett a konyha kiadásait, a térítési díjak
emelésével növeltük bevételeit, a képviselõk jelentõsen csökkentet-
ték tiszteletdíjukat, ebben az évben nem lesz céljutalom. Határozott
a testület az iskola és óvoda alapos átvilágításáról, esetleges átszer-
vezésérõl. A fejlesztési kiadásainkat ilyen körülmények között job-
bára a korábbi beruházások hiteleinek törlesztése jelenti. Indulóként
csak az Újsor, Hõsök tere, Pilisi út aszfaltozása fog megtörténni ta-
vasszal 11,5 milliós régiós támogatással és ugyanennyi saját erõvel,
sikeres pályázat esetén pedig Kakuccsal közösen teszünk egy lépést
a szennyvíztisztító korszerûsítésére. A döntéseket az alábbi tenden-
ciák és elvek alapján hoztuk:
A községek finanszírozása tovább fog romlani. A képviselõtestü-
let számára ennek csak mértéke kérdéses.
Ha ez így van, akkora az önként vállalt feladatokat, támogatáso-
kat kell elõször megszüntetni. Az orvosi ügyeletet leadhatnánk,
csak vélhetõen rosszabb ellátás mellett nem kerülne kevesebbe ( a
fenntartó négy település között ennek megítélésében is tökéletes az
összhang). A közterület fenntartók a testület szerint többe kerülné-
nek, ha nem lennének. A támogatások tipikus önkéntes feladat,
ennek kifizetését zárolja elsõként egy csõdbiztos is. A révfülöpi tá-
borban évek óta folyik a faházak lecserélése, az idén várhatóan befe-
jezõdik, az ide adott támogatás nem csökkenthetõ. Egyelõre így va-
gyunk a kistérségi társulással is. A sportot egymillió forinttal támo-
gatja a költségvetés. A 3falu-t csak az elsõ negyedévben finanszí-
rozzuk, ez másfél millió forint megtakarítást jelent. Csökkent a falu-
védõk, az elsõ lakáshoz jutók, a gyermek- és továbbtanulási támoga-
tás mértéke. Az állami támogatás megszûnése után most fog kiderül-

ni, hogy szükség van-e a mezõõri szolgálatra. Bízunk benne, hogy a
föld- és erdõtulajdonosok az igenre szavaznak és fizetik a mezõõri
járulékot. A testület szerint az oktatásnak kell pioritást éveznie.
Ahol az iskola megszûnik, az a település elnéptelenedik, mert az em-
berek ingázási hajlandósága a vizsgálatok szerint 80-100 km-t is el-
éri munkahely miatt, 20-30-at, ritkább esetben 50-et ügyintézéskor,
de nem ingáztatják gyereküket iskolába, óvodába. Az oktatásban is
változtatni kell azon a felfogáson, amely a gazdálkodást a pénzköl-
tésben látja. A színvonal azonban nem csökkenhet, személyes véle-
ményem szerint a költségcsökkentéssel, létszámgazdálkodással au-
tomatikusan jobb lesz. Kis mértékben változott a behajtási rendelet,
nagyban a végrehajtása a testület szándéka szerint. Az alkalmankén-
ti behajtás ára tízszeresére, 500 forintra nõ, és jószerivel csak építke-
zés céljából lehet igénybe venni. A testület a közfeladatot ellátó Vo-
lánbusz kivételével nem engedélyezi a 6 tonnát meghaladó teher-
jármûvek behajtását a község útjaira. Évente kb. húsz-huszonöt-
millió forinttal károsodnak útjaink, vesznek ki közös pénztárcánkból
a fuvarozók. A büntetés mértéke 30 ezer forint alkalmanként.
Nem választási évben megszokott döntések, szavak ezek. A szigorí-
tások elkerülhetetlenek, meggyõzõdésünk, hogy gazdagság esetén is
a megtakarítás, spórolás polgári erény.

Manger Henrik
polgármester

Bevételi fõösszeg 567 760 000

Bevétel:
Állami+SZJA 158 413 000
Helyi adó 116 100 000
Átvett pénz 22 343 000
Mûködési bevétel 32 290 000
Fejlesztési bevétel 207 614 000
földterület értékesítés 31 000 000
Bevétel összesen: 567 760 000
A forráshiányt az önkormányzat nem hitelfelvétellel, hanem Fej-
lesztési bevételek között 31 M Ft terület eladással oldotta meg.

Kiadási fõösszeg 567 760 000
Kiadás:
Személyi juttatás 154 922 000
Járulékok 49 524 000
Dologi kiadások 66 255 000
Fejlesztési kiadás 267 384 000
Pénzeszköz átadás 28 286 000
Tartalék: 1 389 000
Kiadás összesen: 567 760 000
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25 év a Her-Csi-Hús Kft.-nél
25 év vajon sok vagy kevés? Emberéletben meglehetõsen csekély
munkaviszony szempontjából viszont - különösen a mai világ-
ban - figyelemre és megbecsülésre méltó. Nos, ennek érdekében
indultam a Her-Csi-Hús Kft.-hez, a községnek talán a legtöbb
embert foglalkoztató, egyre korszerûbben fejlõdõ cégéhez.
Egy hideg februári reggelen toppanok be a kft. szépen, barátságosan be-
rendezett irodájába. Az itt dolgozók már elfoglalták helyeiket, a számító-
gépek is be vannak kapcsolva. Mindenki barátságosan fogad, noha elõ-
ször járok itt. Néhány perc elteltével már a tárgyalóteremben kezdek be-
szélgetni Petrik Vendellel, aki éppen ezen a napon ünnepli a Her-Csi-Hús
Kft.-nél ledolgozott 25 évét. Mint mondja, „rövidebb kitérõ után” került
az akkor még Március 15. Mgtsz-be, ahol azóta is töretlen lelkesedéssel
dolgozik jelenleg raktárosként. A cég neve talán nem volt ismeretlen szá-
mára, mivel édesapja szintén ugyanitt volt alkalmazott tíz évig, és innen
ment nyugdíjba. Valószínûleg ennek a családi példának köszönhetõ, hogy
ennyi évet ledolgozott a kft.-nél, továbbá - tatárszentgyörgyi lakos lévén -
a mindennapos, kora reggeli beutazást is. És mindezt 25 éve teszi! Beszél-
getésünk közben többször ismételi, hogy örül ennek a munkának, vala-
mint arra is kitér, mennyire jó a kollégáival való kapcsolata, szinte minden
jellemvonásukat ismerik egymásnak. Emiatt úgy vélekedik? megbecsüli
a munkahelyét és -társait, nem is hagyná itt a kft.-t, természetesen innen
szeretne nyugdíjba menni.
Hasonlóan vélekedett Jóri Györgyné is, aki szintén ekkor ünnepli a Her-
Csi-Hús Kft.-nél eltöltött 25 éves munkaviszonyát. Akkoriban költözött át
Örkényrõl Hernádra, ismeretlen volt számára a község, az új hely. Õt is
barátságos, segítõkész emberek fogadták, akik megtanították neki a mun-
ka csínját-bínját. Tizenegy évet töltött az üzemi konyhában, majd annak
megszûnése utána csomagolás lett a feladata. Beszélgetésünk során ki-
emelte, hogy boldogan jön ide, mivel nincs itt egy ember sem, akinek ne
köszönne, akivel ne beszélgetne munkaidõ elõtt az unokákról, az ünne-
pekrõl. Senkivel nem áll haragban, szereti a kollégáit, feletteseit. Olyan
lett számára a 25 év alatt ez a munkahely, mintha egy másik nagy család-
ban volna. Köszöni az életnek, hogy ilyen jó légkör várja nap mint nap.
Valamennyien - akárhány éve dolgozzanak is itt - kedveskednek egymás-
nak apró meglepetésekkel, különösen ha valamelyikõjüknek né- vagy
születésnapja van. Természetesen munkaidõ után sem szakad meg az ef-
féle jó viszony, szívesen beszélgetnek egymással a nap bármely szakában.
Ezzel a lendülettel kezdenek, majd zárnak egy, öt, tíz vagy huszonöt évet.
Ez utóbbit ünnepli most épp. Megtudtam, hogy a jeles napon éppen azt a
pólót viseli, mellyel néhány évvel ezelõtt a munkahelye ajándékozta meg
dolgozóit.
Pap Ferenc 1976 februárja óta dolgozik a cégnél, kerek harminc éve.
(Mivel a munkaviszonyt a házassághoz hasonlította, ahol egyre jobban
szeretik, megismerik egymást a benne élõk, inkább úgy fogalmaznék:
30 évvel ezelõtt nem csak a feleségének, hanem a munkahelyének is
hûséget fogadott:) 1972-ben értesítették, hogy van számára munkale-
hetõség. Így érkezett Hernádra.. Már akkor is ambiciózus emberként
igyekezett mindent megtanulni, amit csak lehetett. Eleinte villanysze-
relõ volt, 1980 körül csoportvezetõvé nevezték ki, majd karbantartási
munkák felelõse lett. Megkérdeztem tõle, miért jó itt dolgozni, miért
nem váltott, mire az válaszolta: itt elismerik az embert, segítik, támo-
gatják saját elképzelései megvalósításában. Emiatt meg van elégedve
a munkahelyével. Nem utolsó szempont persze a korszerûbb technikai
felszereltség sem, valamint azok az újítások, fejlesztések, melyek
eredményeképpen új zsigerelõ, csomagoló, húskiadó és iroda készült.
A pályázaton nyert támogatásoknak, a kft. egyre növekvõ hírnevének
köszönhetõen még további korszerûsítések várhatók: például a
szennyvíztisztítóval vagy a bõvülõ baromfifeldolgozóval kapcsolat-
ban. Remélem, minél elõbb beszámolhatok ezek megvalósulásáról!
A 20-30 éve dolgozók a beszélgetések végeztével folytatják a munká-
jukat, ám én beszélgetni kezdek Béresné Domonics Erzsébettel.
1986 óta van a Her-Csi-hús Kft.-vel munkaviszonya. Õ is megerõsítet-
te azt, amit szinte valamennyien kiemeltek nekem: szereti, hogy felet-
tesei támogatják céljai megvalósításában. Már a kezdet kezdetén olya-
nok vették körül, akik emberileg és szakmailag sokat nyújtottak szá-
mára, de úgy gondolja, ma is ugyanilyen kollégák veszik körül. Azt
mondta - ami nekem különösen tetszett -, hogy a légkör és a munkakö-
rülmények szinte ezt a helyet a második otthonukká teszik, szívesen is
jönnek ide valamennyien. Béresné Domonics Erzsébet is tagja azok-
nak, akik más, külsõ cégeknek könyvelnek tavaly óta. Alaposan precí-
zen dolgoznak, az igényeknek maximálisan szeretnének megfelelni.

Végeznek teljes körû könyvelést: bér- és adóügyeket, valamint elké-
szítenek éves bevallásokat, továbbá ellenõrzik azokat más cégeknél is.
Mindezt megfelelõ szakértelemmel teszik. A Her-Csi-Hús Kft. ugya-
nis támogatja dolgozói (tovább)képzését.
Külön köszönöm neki, hogy beszélgetésünk után segítõkészen vé-
gigvezetett az irodán, megmutatta annak minden részletét, bemuta-
tott az ott dolgozóknak. Láthattam a családiasan berendezett irodát,
ahol a legmodernebb eszközöket mindannyian használják, legyen az
szkenner, számítógép. Azt hiszem, ez az iroda a korszerûség példája,
melyet számomra gépekhez tartozó szerver mérete is igazol.
Köszönöm továbbá az itt dolgozóknak a barátságos fogadtatást. Kívánok
valamennyiüknek a munkájukhoz további sikereket, jó egészséget!

Birinszki Annamária

Anyakönyvi hírek

Hernád

Házasságkötés nem volt.
Születtek:
Halmai Imre és Szegedi Ildikó leánya Viktória, Nagy Gábor és Ba-
lázs Erika leánya Nóra, Volecz Imre és Kovács Erzsébet fia Gergõ,
Nagy Attila és Pomacsek Anna fia Dániel
Meghaltak:
Duhaj András (1920), Simári Ferenc (1915)

Újhartyán

Házasságot kötöttek:
Szurcsik István és Farkas Csilla,, Szaller János és Krenkó Zsuzsanna
Születtek:
Fajt Gábor és Serfel Erika fia Kristóf, Fajt Gábor és Kõnig Klára leá-
nya Réka

Haláleset nem volt!

Újlengyel

Házasságkötés nem volt.
Születtek:
Gáspár Zoltán és Kölesz Ildikó leánya Kitti, Horváth István és
Krizsán Rozália leánya Alma
Meghalt:
Kemenczei Mártonné (Fekete Zsuzsanna, 1946)

Elnézést kérünk!
Elõzõ számunkban a nyomda ördöge két félsor elegyébõl fura
családi kapcsolatokat hozott létre ebben a rovatunkban. Így sze-
rettük volna helyesen közölni:
Osvalda Zoltán és Szepesi Szilvia fia Zoltán
Ruttersmid József és Kaldenecker Edit leánya Lili
Az érintettekrõl elnézést kérünk!

Gazdálkodók figyelem!
2006.02. 15-tõl a falugazdász személye, és ezért a fogadóórák ideje
is megváltozott.
Az új falugazdász Bálint György, elérhetõsége: 06-20-487-1046.
Az új fogadóóra helye és ideje: Polgármesteri Hivatal Tanácsterem

Minden héten hétfõn 800-1200-ig
Felhívom figyelmét minden õstermelõnek, hogy az õstermelõi igazolvá-
nyok hosszabbítását március 20-ig intézzék el, mivel csak a március 20-ig
meghosszabbított õstermelõi igazolványok érvényesek a teljes adóévre
(kedvezményekkel együtt). Adóazonosító jelet hozzanak magukkal.
A gázolaj fogyasztási adó visszaigénylés lehetõsége folyamatos.
A területalapú támogatás igénylése várhatóan ez év március 17-én
kezdõdik. Ezzel kapcsolatban várom érdeklõdésüket.
2006.03. 14-én az Általános Iskola ebédlõjében a Hernádi Környe-
zetvédõ és Faluszépítõ Egyesület a falugazdásszal közösen fog elõ-
adást tartani az EU-s támogatási lehetõségekrõl.
Az elõadás 1800-kor fog kezdõdni.
Hernád, 2006. február 20.

Bálint György
falugazdász
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„Az építkezés jó ütemben halad”
Aki mostanság az újhartyáni faluközpont környékén jár, napról-
napra láthatja a fejlõdést; egyre több mutatkozik meg abból a hatal-
mas beruházásból, amelyre a Faluközpont Kft vállalkozott. A tár-
saság ügyvezetõjével, Cserna Andrással be is jártuk az épület-
komplexust, s bátran állíthatom, kívülrõl csak töredékét látja az
ember annak, amivel gazdagodik mos településünk. A munka hi-
degben, fagyban, hóban is folyik, mégis azt kérdezem elsõként
most Cserna Andrástól, hol tartanak, tudják-e tartani a határidõket?
- Igen, úgy gondolom az építkezés jó ütemben halad. A továbbiakban
is fontos a kedvezõ idõjárás. Kemény fagyok okozhatnak problémát.
Ma még úgy látjuk, hogy a következõ idõpontok tarthatóak:
Április hónap: ABC átadása.
Május 1-én kultúrház, étterem és cukrászda átadása.
Június hónapban a beruházás befejezése.
- Tudunk-e már konkrétumokról beszámolni, mivel bõvül a falu,
vannak e már kiadott üzlethelyiségek?
- Természetesen. A volt kultúrház átalakításával kialakítottunk egy ma-
ximum 400 fõ befogadására alkalmas rendezvénytermet. A ház ideális
körülményeket biztosít 200 – 300 fõs lakodalmak megtartására.
Az önkormányzattal kötött megállapodás kötelez arra, hogy a
színpad szerepét megõrizzük, de mi is úgy látjuk, hogy ez jó le-
hetõséget biztosít mûsoros rendezvények megtartásához.
Ötven férõhelyes étterem és 9 szállodai szoba tartozik még az
elõzõeken kívül ahhoz a vendéglátó egységhez, melynek üze-
meltetésére Györkös István helyi vállalkozóval kötöttünk szer-
zõdést.
A fõbejárattal egy légtérben, de jól elkülöníthetõen kerül kialakí-
tásra a cukrászda, ahol az utcai terasszal együtt 40-50 fõ kiszol-
gálására lesz lehetõség. Az egységes üzemeltetésre Bor Imréné
dabasi cukrásszal kötöttünk szerzõdést, aki lehetõleg újhartyáni
személyeket keres a cukrászda mûködtetéséhez.
A kereskedelmi egységek vonatkozásában csak arról tudok beszá-
molni, hogy milyen egységek üzemeltetésére van már megállapo-
dásunk, és hogy milyen érdeklõdõket tartunk nyilván. Megállapo-
dást kötöttünk egy 350 m2-es önkiszolgáló ABC üzemeltetésére a
Reál üzletlánchoz tartozó Coop-Schláger Kft-vel, amely a környé-
künkön levõ nagyobb ABC-ket mûködteti. 70 m2-es hús és hentes-
áru bolt mûködtetésére a Her-Trade Kft-vel történt szerzõdéskötés.
Közel 40 m2-es zöldségbolt üzemeltetésére Burka Ágnessel kö-
töttünk szerzõdést, aki férjével együtt fogja ezt a feladatot ellátni.
Megállapodtunk egy 30m2-e kenyér és pékáru bolt üzemeltetésére és
meghosszabbítjuk szerzõdésünket az italbolt jelenlegi bérlõjével Beke
István Balázzsal, valamint a Kínai bolt jelenlegi üzemeltetõjével.
- A faluban azt lehet hallani, hogy túl szigorúak a bérleti feltéte-
lek, díjak. Nyilván ez egy új, impozáns épületben, egy központ-
ban részben indokolt, de meg tudjuk ezt egy kicsit magyarázni?

- A bérleti díjak meghatározásánál természetesen több mindent
mérlegeltünk. A vevõknek bizonyára elõnyösebb volna, ha bér-
leti díjak minél kisebbek lennének. Az eddigi megállapodásaink
arról tanúskodnak, hogy a négyzetméterenkénti 1 és 2 ezer Ft kö-
zötti bérleti díj elfogadott. Az ár egyébként függ a bérlemény
nagyságától és az épületben elfoglalt helyétõl. Nem mondható
magasnak a bérleti díj a közeli településeken alkalmazott díjak-
hoz képest sem. Megjegyzem, hogy a bérlemények színvonala,
környezete ennél magasabb díjakat tenne indokolttá, de szá-
munkra is fontos, hogy a bérlõk hosszú távon gondoslkodjanak,
és stabil partnerek legyenek..
Az tapasztaltam, hogy aki hozzánk hasonlóan hisz a faluközpont
sikerében, az bátran vállalkozik. Be kell vallani, van olyan vál-
lalkozó is, aki azt állítja, hogy fölösleges a faluközpontra áldoz-
ni, hiszen a hartyániak a pénzüket a „multik”nál költik el.
A Faluközpont Kft. tulajdonosai nevében elmondhatom, hogy
mi rendületlenül hisszük, hogy a falu lakosai már régen rászol-
gáltak arra, hogy javuljanak vásárlási és szórakozási körülmé-
nyeik.
- Lesz-e lehetõség a kultúrházban az úgynevezett hagyományos
lakodalmak megtartására, vagy csak az úgynevezett vendéglõs
rendezvények kapnak itt helyet?
- Az mindenki elõtt ismert, hogy milyen állapotok voltak az utóbbi
években a kultúrházban. Tûrhetõ színvonalon is csak úgy lehetett
lakodalmakat rendezni, hogy a hatóságok becsukták a szemüket. A
kultúrház átalakításával a konyhatechnológia és a helyiségek funk-
cionális kapcsolata nem teszi lehetõvé, hogy ott hagyományos ké-
szítõs lakodalmat tartsanak. Tudomásul véve, hogy napjainkban a
lakodalom költségei jelentõsen megterhelik a családokat, arra azért
lesz lehetõség, hogy az Újhartyáni Vendéglõ különtermét és kony-
háját kibéreljék. Ebben az esetben a lakodalmat tartó feladata és
költsége, hogy szakácsról, konyhai és felszolgáló személyzetrõl és
minden alapanyagról (étel, ital) gondoskodjanak. Így lehet majd a
korábbiakhoz hasonlóan hagyományos lagzikat tartani, persze
sokkal kulturáltabb körülmények között.
- Összegezve az elmondottakból azt látom, hogy a lakodalmat
tartók elõtt több fajta választási lehetõség lesz, de azzal számolni
kell,hogy a magasabb színvonal, több kiadással járhat.
- Így igaz.
- Végezetül. Vannak-e még bérelhetõ helyiségek, miben lehet
még gondolkodni a bérléseket illetõen? Hogyan, kinél jelentkez-
hetnek a még érdeklõdõk?
- Igaz, hogy van érdeklõdõ néhány butik típusú üzlet üzemeltetésé-
re, fotós részrõl mûterem mûködtetésére, sõt irodák fenntartására
is, valamint 300 m2-en exkluzív bútorok értékesítéséhez bemutató-
teremre. Van biztosítási bróker, aki irodát bérel, amennyiben talál
újhartyáni lakost, aki az ügynöki feladatok elvégzésére vállalko-
zik. De mindezekkel még nem történtek szerzõdéskötések.
Fontosnak tartom elmondani, hogy még a végleges kialakításig
várjuk azoknak a jelentkezését, akik a Faluközpontban bérelni
kívánnak helyiséget, kereskedelmi, szolgáltatási vagy irodai cél-
ra. Az érdeklõdõk kereshetnek engem vagy Hölle János irodáját,
a következõ telefonszámon: (29) 572-220, fax (29) 572-222 ill
E-mail-címen: irod@gastland.hu
Köszönöm a beszélgetést! A folytatáshoz, befejezéshez kívá-
nok kitartást, erõt s kívánom, hogy ti is, s mi, a falu lakossága
is örömünket leljük ebben a faluközpontban.

Ruttersmid Katalin

Az építkezés jó ütemben halad
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Bemutatjuk a képviselõ jelölteket:

Az országgyûlési választások elé
Életem egyik legfontosabb napja volt, amikor az Országgyûlés
jegyzõjeként, az a megtiszteltetés ért, hogy 2005. június 7-én
vehettem ki az esküt Sólyom László megválasztott köztársasági
elnöktõl. Minden itt élõ ember bátorító, néha korholó büszkesé-
gét magam mögött tudva gratulálhattam elõször elnök úrnak.
Most pedig már tudjuk, hogy a négyéves megbízatás lejárta
után 2006. április 9-re Sólyom László köztársasági elnök úr
kitûzte a választások elsõ fordulójának
idõpontját.
Sokan vannak, akik kérdezik, vállalom-e
a további munkát? A válaszom, ha meg-
bíznak a következõ négy évre, megfelelõ
alázattal tovább akarok dolgozni. Fiatal
emberként nagy megtiszteltetés, a válasz-
tókerületünkben élõ valamennyi embe-
rért érzett felelõsségem és Magyarország
fejlõdéséért való elhivatottságom nem je-
lent semmit, ha nem érzem az Önök tá-
mogatását. Pedig érzem! Érzem a moso-
lyokban, a bátorító kézfogásokban, a fi-
gyelemben, és a kritikában is.
Nem valami vagy valaki ellen kívánok in-
dulni a választásokon. Sokkal inkább az
itt élõ valamennyi emberért, saját magun-
kért, hiszen én is itt élek, közösek az örö-
meink és együtt próbálunk úrrá lenni a
bajon is. Úgy érzem, hogy rengeteg dol-
got kezdtünk meg közösen. Az elkezdett
munkát, pedig folytatni és befejezni is csak közösen lehet. Pest
megye déli része olyan lehetõségekkel rendelkezik, melyeket
kihasználatlanul hagyni vétek. Nem kell jósnak lenni ahhoz,
hogy tudjuk: ez a térség dinamikus és folyamatos fejlõdés elõtt
áll, csak rajtunk múlik, hogy akarunk-e tenni érte. Ahhoz, hogy
megtaláljuk a lehetõségeket és megfelelõ helyzetet teremtsünk,
elõször rendbe kell tenni az országot, a gazdaságot. Munkát kell
adni azoknak, akik valóban dolgozni akarnak. Segíteni kell
minden új munkahely megteremtéséért fáradozó vállalkozót,
mint ahogy tettük közös munkával a hernádi Baromfifeldolgo-

zónál. Támogatásokkal, közös munkával el lehet érni, hogy egy
teljesen magyar tulajdonú vállalkozás sikeres lehessen. A me-
zõgazdaságból élõ emberek arra várnak, hogy saját sorsukat a
kezükbe vehessék és megvédjük õket és magunkat azzal is,
hogy jó minõségû magyar termékeket ne engedjük kiszorulni az
üzletekbõl. Azzal, hogy támogatjuk, hagyományainkat, kultú-
ránkat, egy életformát is védünk.

Minden bajban lévõnek biztonságot kell
nyújtanunk. Az idõs emberek bölcsessé-
gét használnunk kell. Nyugdíjukat nem
alamizsnaként, hanem a megszolgált,
ledolgozott élet utáni kötelezõ járandó-
ságként kell megadni. Meg kell véde-
nünk magunkat a silányságtól. Valódi
értéket és értékrendet kell teremtenünk.
A családot, a benne élõket segíteni kell.
Támogatni kell a gyermekvállalást és
otthonteremtést.
Sok feladatunk van, hiszen elindult fej-
lesztések vannak Újhartyánban, Újlen-
gyelben és Hernádon is. Az önkormány-
zatok nehéz helyzete minden embert
egyformán érint, minden itt élõ ember
jogos igénye, hogy fejlõdjünk. Ehhez
pedig támogatnunk kell a kistérségi
összefogásokat és ki kell használni az
Európai Unió adta lehetõségeket.
A feladat tehát sok. Ez a cikk nem ele-

gendõ ahhoz, hogy valamennyit felsoroljuk, a megvalósítás
mindenkitõl szorgalmat és kitartást kér.
Ezért fontos és valamennyiünk számára 2006. Ezért fontos
odafigyeljünk egymásra, hogy meghallgassuk egymást, min-
den döntést együtt hozzunk meg. Ezért fontos a bizalom,
amelyet kérek Önöktõl a következõ 4 évre.

Szûcs Lajos
országgyûlési képviselõ,

a 14. számú választókerület
FIDESZ,KDNP országgyûlési képviselõ-jelöltje

Mendel Lajos

országgûlési képviselõjelölt

Pest megye 14. sz. választókerület

Dabas

Programja a Munkáspárt

programja
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A Hernádi Környezetvédõ és Faluszépítõ Egyesület
2006. évi programja

Február 28.
„Közgyûlés” (kedd) 18 óra
Március 14.(kedd)

Gazdatalálkozó Európai Uniós tájékoztató
Április 22. (szombat)

„A Föld Napja” Falutakarítás
Május 13. (szombat)

EU-s tájékoztató fiataloknak
Táncház 5. szülinap megünneplése Kalamajka

együttes, Fábián Éva
Május 10 (szerda)

„Madarak és Fák Napja” Fa ültetés
Május 16. (kedd)

Taggyûlés 18 óra
Május 27. (szombat)

Gyermeknap sulival közösen
Június 10 (szombat)

„Környezetvédõ Világnap" Lomtalanítás
Június 19-23. (hétfõ-péntek)

parlagfû gyûjtés Országos felhíváshoz
Június 24. (szombat)

parlagfû szedés Kapcsolódunk!

Július 21. (péntek)
Taggyûlés 18 óra

Augusztus 6. (vasárnap)
Falunap Közösen a Mûv. Házzal

Szeptember 23. (szombat)
„Takarítási Világnap” Falutakarítás

Veszélyes hulladék gyûjtés
Október 4. (szerda)

„Állatok Világnapja”
Október 21. (szombat)

„Földünkért Világnap”

Veszélyes hulladék!
A Hernádi Környezetvédõ és Faluszépítõ Egyesület azért szervezi
programjait, hogy a lakosság igényeit minél jobban kielégítse.
Ezért kérjük a lakosságot, hogy a szelektív hulladékgyûjtõk
mellé ne tegyenek veszélyes hulladékot.
2005. november 12-én lehetõséget adtunk, hogy elhozzák a
Búcsú térre az otthon feleslegessé vált TV-t, számítógépet,
monitort, meg minden effélét.
A szelektív hulladékszigetek nem ezért vannak!!!
Oda csak színes üveget, fehér üveget, PED palackot, meg
papírt lehet vinni!
Ezért nyomatékosan kérjük a lakosságot, hogy mindent akkor
rakjanak ki, vagy hozzanak a megjelölt helyre, amikor arra pla-
kátot lát, vagy az újságban olvassa. A papírgyûjtéskor a papírt, a
lomtalanításkor a bútorféléket, meg minden olyan dolgot, ami
nem számít veszélyes hulladéknak. A veszélyes hulladékgyûj-
téskor pedig, a TV, rádió, mosógép, porszívó, fáradt olaj, stb.
Ebben az évben is lehetõséget szeretnénk biztosítani a veszé-
lyes hulladékoktól való megszabadulásra is, de azt ha sikerül
csak október táján fogjuk megszervezni. Addig kérünk minden-
ki, legyen türelemmel és gyûjtse otthon, amitõl szeretne meg-
szabadulni, mert addig nincs lehetõség, hogy elszállítassuk.
Ha eddig elfért a ház körül, akkor még õszig legyenek tü-
relemmel.
Az egyesület mindent el fog követni, hogy tavaszra egy lomtalaní-
tást megszervezzen, õszre pedig, egy veszélyes hulladék gyûjtést.
Ha esetleg mégsem sikerülne, akkor sem az a megoldás, hogy a
szelektív hulladékgyûjtõk mellé rakjanak számítógép monitorokat,
alkatrészeket, meg ki tudja még mennyiféle veszélyes hulladékot.

Ha ezt az idõpontot nem tudják megvárni, akkor keressenek olyan
helyet, ahol most is át tudják venni.
(De nem az erdõt, vagy árokpartot!)
A mostani 3falu újságban közöljük egész éves programunkat,
amelyre szeretettel váruk mindenkit. Figyeljék plakátjainkat,
olvassák szórólapjainkat!
Legközelebbi programunk március 14-én 18 órakor, az Álta-
lános Iskola ebédlõjében a gazdáknak adunk tájékoztató elõ-
adást, hogy milyen lehetõségek vannak az Európai Unión be-
lül a 2006-os évben, milyen pályázat lehetõségek vannak a
gazdáknak. Ezt a Falugazdásszal közösen szervezzük, melyre
minden érdeklõdõt szeretettel várunk, de kérünk mindenkit,
hogy plakátjainkat is figyeljék.

Nné

Felhívás!
Újhartyán Község Önkormányzata várja magánszemélyek,
vállalkozók, egyesületek, civil szervezetek ajánlásait helyi
kitüntetõ címekre. A következõ kitüntetések adományozha-
tók: Újhartyán Díszpolgár, Tiszteletbeli Polgára és
“Újhartyánért” kitüntetések. Az ajánlásokat indoklással el-
látva 2006. április 30-ig várják a polgármesteri hivatalban,
illetve a képviselõk.

A monitor is veszélyes hulladék
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Mûvházi Mozaik
Az elsõ hernádi kulturális hír csak részben kötõdik a mûvelõdési
házhoz, de a kultúrához mindenképpen. Örömmel tájékoztatom
az olvasókat, hogy február 7-én civil szervezettel gyarapodott a
falu: megalakult az Örökség Kulturális és Hagyományõrzõ
Egyesület.
Az Egyesület célja:

Hernád község szellemi, kulturális és természeti örökségének,
hagyományainak megõrzése, védelme, dokumentálása, Magyar-
ország érékeinek népszerûsítése és megismertetése, valamint
más népek kultúrájának bemutatása.
Tevékenységei:

• Kulturális örökség megóvása;

• Ismeretterjesztés;

• Tudományos ismeretterjesztõ elõadások, viták, beszélgetések,
tanfolyamok szervezése;

• kiállítások szervezése;
• Közös programok szervezése más szervezetekkel, és más non-

profit szervezetekkel;
• A kulturális és természeti értékek megismertetése, védelme;
• Az épített környezet megismertetése, védelme;
• Hernád helytörténetének kutatása, a fellelhetõ tárgyi emlékek

megõrzése, fotó digitalizálása;
• Az Egyesület mûködése során törekszi Hernád község törté-

nelmének és hagyományainak minél szélesebb körben történõ
megismertetésére;

• Támogatja a helyi hovatartozás tudatát elõsegítõ törekvéseket
és a magyarságtudat erõsítését;

• Partneri együttmûködésre törekszik a község valamennyi in-
tézményével;

• A fiatalok Hernádhoz való kötõdésének elõsegítése;
• Segíti az önkormányzat munkáját, különösen a kötelezõ fel-

adatokon túli programokat;
• Kulturális program szervezése, rendezése;

Az Egyesületrõl bõvebben felvilágosítást a mûvelõdési házban
kaphatnak vagy a 30/9951-651-es telefonszámon.

���

Márciusban várhatóan elkezdõdik a mûvelõdési ház bõvítése és felújí-
tása. A várható kényelmetlenségekért elõre is elnézést kérünk látoga-
tóinktól. A mûvelõdési ház dolgozói mindent megtesznek annak érde-
kében, hogy folyamatos nyitva tartást biztosítani tudják, ennek ellené-
re lehetnek olyan alkalmak, amikor be kell zárnunk. Egy korszerûbb,
szebb intézményért vállaljuk a kényelmetlenségeket! Megértésüket
köszönjük!

���

A gyermekrajz kiállítást várhatóan az általános iskolában rendezzük
majd meg március 10-én. A pontos helyrõl és idõpontról plakátok,
meghívók útján, valamint a www.hernad.hu-n értesítjük az érdeklõdõ-
ket.

���

Ne feledjék: Március 18-án 3. Kisvirág Fesztivál az általános is-
kola tornatermében!

Pallaga Mária

Segítse személyi jövedelemadója 1%-val
a fiatal muzsikusokat!

A Garázs Band, Hernád ifjúsági zenekara 1998-ban alakult hernádi
és a környezõ falvakban élõ fiatalok (illetve akkor talán még in-
kább gyerekek( részvételével Lauter Csaba tanár úr vezetésével.
Az elmúlt nyolc esztendõ alatt többször jártak külföldön szerepel-
ni, de ami a számukra még fontosabb, minden hernádi rendezvény
állandó résztvevõi és szívesen mennek el más falvakba is fellépni.
A zenekar vezetését tavaly Tóth Antal tanár úr vette át, így az együttes
töretlen lendülettel dolgozhat tovább. Miközben az alapító tagok fel-
nõttek lettek, a zenekar vezetõi nagy figyelmet fordítottak az utánpót-
lás nevelésére is. A taglétszám ismét nõ, a zenekari tagok dolgoznak,
feladat van bõven, ezért a Garázs Band Alapítvány Kuratóriuma tisz-
telettel kéri adózó állampolgárokat, hogy adójuk 1 %-val támogassák
az együttes mûvészeti törekvéseit.

A Garázs Band adószáma:18694404-1-13
Számlaszáma:65500037-30031366-54000003

Támogatásukat köszönjük!
Az Alapítvány kuratóriuma

Kedves Fiatalok!
Már több mint egy éve mûködik az ifjúsági klubunk, és renge-
teg érdekes dolgot csináltunk. S minden második pénteken
megújult kedvvel megyünk a könyvtárba.
Vannak aktív és szellemi klubprogramjaink is. Olykor teszte-
ket töltünk ki, de szoktunk filmet nézni. Mozgalmasabb nap-
jainkon uszodába és színházba járunk. Forró teát kortyolgatva
játszunk együtt. Szoktunk pizzázni és sütizni is. Sok új ötle-
tünk van az idõ eltöltésére, kókuszgolyót csinálunk, bográ-
csozunk és Pestre is fogunk megint menni. Szabadidõs prog-
ramjaink is lesznek. Már voltunk biciklivel az ország köze-
pén. Tervezünk más túrákat még.
Az ötletekbõl soha
ki nem fogyó csa-
pat azonban még
kiegészítésre vár,
gyere el te is!

Farkas Erika,
Kovács Dóra,

Mönich Tamás
(8.b)

Hernád

Helyes beszéd
A múlt havi feladvány megfejtése a következõ:„csiri-pöri” -csirke
pörkölt; „pari” - paradicsom; „nari” - narancs; „ubi” - saláta;
„kozmi” - kozmetikus.
Rohanó világunk lecsökkenti mindennek az idejét. Gyorsan al-
szunk, eszünk, iszunk, gyorsan közlekedünk. Úgy gondolhatjuk,
hogyha a szavak teljes alakja helyett a rövidítéseket használjuk,
akkor gyorsabban írunk, olvasunk beszélünk. Valójában helyte-
lenül cselekszünk. Ezeket s az ehhez hasonló rövidítéseket sok
beszélgetõtársunk nem is érti meg, s akkor úgy is a helyes alakot
kell használnunk. Tehát nemhogy idõt nyertünk volna, hanem
egyenesen veszítünk. Továbbá ezek mesterséges, erõszakos rövi-
dítések sokat ártanak a magyar nyelvnek. Gyengítik, szürkévé,
egyhangúvá teszik az amúgy rendkívül dallamos, színes és gaz-
dag anyanyelvünket! Óvjuk és ápoljuk nyelvünket, álljunk meg
és ne rohanjunk!

Kaizler Ágnes

Köszönetnyilvánítás
Duhaj András családja, köszönetet mond mindenkinek, akik ha-

lottjukat elkísérték az utolsó útjára, illetve egyéb módon jutatták ki-

fejezésre együttérzésüket.

A gyászoló család.
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Aki keres, talál
avagy: pedagógia, amelyben a gyerek otthon érzi magát

Rendhagyó nevelési értekezlet zajlott január 20-án a hernádi óvodá-
ban. De már az „értekezlet” szó, vagy más ilyenkor szokásos kifejezé-
sek nem állják meg a helyüket, mert elindítják azt a kényszerképzetet,
hogy az akkor biztos csak kinyilatkoztatásszerû, hosszúra nyúló, vé-
gül álmosító lehet. Nos, Kárpáti Magda elõadása ezek közül egyik
sem volt. De érdemes inkább az elején kezdeni.
Kárpáti Magdával elõször óvodánk vezetõje találkozott, egy konfe-
rencia alkalmával. A pszichológus, gyógypedagógus, nevelõi projekt-
vezetõ, volt óvodavezetõ gyakorlatias, életszerû elõadásmódja nagy
hatást tett az akkori hallgatóságra is. Olyannyira, hogy többen vették a
fáradságot, és elutaztak Baranya megyébe, hogy a Magda által veze-
tett óvodát, az ott folyó munkát testközelbõl is megismerjék. S hogy
ebbõl a szemléletbõl mi, gyakorló óvodapedagógusok is profitálni
tudjunk, a lelkesedést tett követte. Intézményünk vezetõje felvette a
kapcsolatot Magdával, és „Mohamed eljött a hegyhez”.
Erre az alkalomra a pusztavacsi, az inárcsi és felsõpakonyi kollégákat
is meghívtuk, akik szép számban el is jöttek. (Egy mondat erejéig
megemlíteném, hogy jólesõ érzés volt, hogy a vendégek - feltérképez-
vén óvodánkat - elismerõen, sõt irigykedve szóltak a tárgyi felszerelt-
ségrõl, a barátságos környezetrõl, és az egyéb, nem pénzben mérhetõ
feltételekrõl......) Elõadásuk mondanivalójának lényegét nem könnyû
röviden összefoglalni. Azt tartja, hogy az óvoda feladata nem az óvás,
nevelés, oktatás, hanem a gyerek megismerése.
Szerinte az a baj a fejlesztõ szemlélettel, hogy az a hibára épít,
pedig a gyerekbõl azt kellene kihozni, ami benne van, nem pedig
azt ami nincs meg.
Hangsúlyozta, hogy minden körülmények közt meg kell õrizni a
játék örömét. Külön kitért arra, hogy meg kell értenünk, hogy a
lányok és fiúk mennyire különböznek játékuk tekintetében is, s
hogy ezt a tervezéskor vegyük figyelembe. Mivel az óvodákban
szinte teljes egész egészében nõk dolgoznak, ez a nõi attitûd jól
illeszkedik a lányos játékokhoz, amiben kiélhetik narcisztikus
hajlamaikat, és lehetõségük van az egymással való versengésre.
A játékot tartja õ is az elsõ számú tanulási környezetnek, mondhat-
nám: csak azt. Ebben a gyereknek magának kell meg találni a rácso-
dálkozás útját. Ezeket sem kedveli a kész, tökéletes és drága, ún. fej-
lesztõ játékokat, s azt, ha a gyerek „mindent elõre megemésztve” kap.
Ennek jegyében kezdtünk bele a könnyen elkészíthetõ, egyszerû,
mindenhol fellelhetõ alapanyagokból készülõ játékeszközök készíté-
sébe. (pl. papírgolyók célba dobáshoz, szalvétaejtõernyõ, gomb-tár-
sas, fonalszövés kartonlap segítségével, stb.)
Mondhatni, hogy Kárpáti Magda által keltett gondolatok igen-
csak lábra kaptak köztünk, s az csak a minimum, hogy a játékból
kipróbált valamit. („Aki keres, talál..”)
Szeretnénk, ha ez nem az elsõ s egyben utolsó alkalom lett volna
a találkozásra. Nagyon bízunk a folytatásban.
Nemcsak pedagógusok számára fogalmazom meg azt, amit érde-
mes észben tartani: Ne ragaszkodj mindig, mindenáron a tudni-
valókhoz, inkább játsszál többet a gyerekek kedve szerint. A
gyerek kedve szerint...

Pelikán Ágnes

Bemutató tanítás az Újhartyáni Német
Nemzetiségi Általános Iskolában

A nagy múltú kiadó már évek óta meghirdeti azt a fajta to-
vábbképzést, amelynek a célja az, hogy a tankönyvcsaládot
használó pedagógusok módszertani ötleteket tudjanak átadni
egymásnak.
Az „Így dolgoztam az Apáczai Kiadó tankönyveivel, munka-
füzeteivel ” címû sorozat egyik állomása volt a település in-
tézménye, ahol Kaldeneckerné Fajth Erzsébet tanítónõ veze-
tésével harmadik osztályos nyelvtanórát láthattak a környezõ
települések, Kakucs és Inárcs pedagógusai.
A magyar nyelvtan, és azon belül a fõnév témaköre színes,
változatos lehetõségek tárházát kínálja annak a fajta tanítás-
nak, amelynek középpontjába a játékosságot, a minél többol-
dalú megközelítést helyezi a pedagógus. Az órán a szülõk be-
vonásával készített eszközökkel ezek a pedagógiai elvek ér-
vényesültek. Az oktatás résztvevõinek, azaz a gyermek, a pe-
dagógus és a szülõ hármas egységének együttes munkája ez
esetben nem az iskolai eszközbeszerzés gondjainak enyhíté-
sét jelent, hanem annak a szemléletnek az erõsítését, hogy a
szülõi házzal való szoros kapcsolat, bizonyos esetekben be-
vonása az oktatási folyamatban, erõsíti az iskolai munkát,
hozzájárul a nevelés hatékonyabbá tételéhez.
Az óra kötetlen hangulatával, a különbözõ módszerek és esz-
közök használatával segítette a megismerés és bevésés folya-
matát.
A feladatok nagy része a kreativitásra, a képesség - és képze-
letfejlesztésre, az önellenõrzés fontosságának elõtérbe helye-
zésre épült.
Ezek azok a tulajdonságok, amelyek erõsítése lehetõvé teszi a
diák számára a kudarcnélküli, sikeres tanulás élményének
megélését.
Az óra remek alkalamat kínált arra, hogy új módszereket mu-
tasson be a tanítóknak, illetve arra is, hogy a tanító visszajel-
zést, ezen keresztül pedig megerõsítést kapjon munkájában.
Jó példája annak a fajta továbbképzésnek, amely a gyakorlati
munkára helyezi a hangsúlyt.
Köszönet a tanító néninek, valamint a 3. a osztály diákjainak.

Majer György
igazgató

Vidám arccal az óra után Foto: Majer György
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Alapítványi bál
Sok-sok éve hagyománnyá vált Hernádon, hogy minden év feb-
ruárjában rendezik meg Az Iskolánkért Alapítvány jótékonysági
bálját. A község egyik jeles eseménynek bevétele az alapítványi
tõkét gyarapítja, továbbá annak kamatából támogatják az iskola
által szervezett táborokat, valamint a legjobb és legeredménye-
sebb tanulót, osztályt és sportolót.
Ugyanezzel a céllal vezérelve gyûltek össze 2006. február 11-én
a mulatni vágyók. Az elõtérben Szente Aliz kiállítását tekinthet-
ték meg a vendégek. Estére zsúfolásig megtelt a báli zenétõl han-
gos tornaterem. A kuratóriumi elnök, Sasné Kovács Mónika kö-
szöntõje után hét órakor a már hagyománnyá vált iskolások mû-
sor a nyitotta meg az összejövetelt.
Elsõként a hatodik osztályos lányok álltak a közönség elé. Õk a
Florencia c. film zenéjére adtak elõ egy táncot. Izgatottan vonultak
be ezt követõen elsõ közös báli szereplésükre a harmadik osztályo-
sok. Kálmán Imre Csárdáskirálynõ c. operettjének jól ismert dalla-
mára, A lányok angyalok címûre táncoltak színes szalagokkal. A
közönség a mosolygó gyerekeket figyelve tapsolt, és énekelte a
refrént. A repertoár a társastánccal folytatódott, melyen a hétéves-
tõl a tizenévesekig mindenki ropta a latinos ritmust. néhány perccel
késõbb a közönség vastapssal kísérte a hatodik évfolyam második
produkcióját. Ebben csak az UV-lámpák fénye világította meg a
gyerekek kezében lévõ fehér botokat, melyek pörögtek, forogtak a
levegõben. Azt hiszem, az iskolások valamennyi mûsora nagyon
színvonalas volt. Az említett táncok betanításában, felkészítésében
részt vett Mádiné Homoki Éva, Opócki János és jómagam is.
A jó hangulat az õ produkcióik után sem szûnt meg: a kikapcso-
lódni vágyók reggelig táncoltak, mulattak. Az, hogy az Iskolán-
kért Alapítvány évrõl évre egyre több gyereket tudjon jutalmaz-
ni, támogatni, sokak önzetlen segítségének az eredménye. Kö-
szönet illeti azt a kétszáznál is jóval több embert, akik a belépõje-
gyek és támogatójegyek megvásárlásával, továbbá a tombola-
ajándékok felajánlásával, a rendezvény szervezésével vagy bár-
milyen más módon segítették az alapítványt a célja elérésében.
Valamennyiük közös összefogásának eredményeképpen így a
bevétel 841 056 forint. Köszönjük, hogy jelenlétükkel megtisz-
telték az estét, és reméljük, jövõre is találkozunk!

Birinszki Annamária

Akiktõl a tombolaajándékokat kaptuk:
Asztalos Sándor, Navahók Pub, Bábel Sándor, OPI 2005 Kft. City
Kartel Ingatlaniroda Dabas, Bábel Zoltán, OPI 2005 Kft. Italdiszkont,
Bart-House Kft., OUT Bt. Benzinkút, Cili István, Pádár Anikó,
Csepregi György, Pálffy Annamária, Csia Éva, Pallaga Pálné, Dobos
József, Presenszki László, Duhaj Szidónia, Rácz József és Krisztina,
Fenyõ diszkont, Revák Kft., Galldorf Kft., Sas Ferenc, Gulyás élelmi-
szerüzlet, SCH_house Kft., HELLA 91 Kft, SCHÖN-BAUKft.,
Hernád Hungary Motoros Civil Egyesület, Strupka Józsefné, HER-
TRADE Kft., Szagri Lászlóné, Hanákné Edit, Szõnyi Ferenc - Phol-
Mix Kft., Hornyákné Bollók Mária, Sztolarik Dánielné, IM Plast, Tol-
nai Béláné - Grafitbolt, Kissné Ica - Kínai bolt, Tóth Szikvíz, Kollár
Mihályné, Tóth Zoltánné, Korona sörözõ, Trenyik József, Kovács
Istvánné (Aegon területi képviselõje), V Chicken Kft., Kovács Mi-
hály, Veszelik Kft., Kujbusné Marika, Veszteg Beáta, Kutasi Sándor,
Vitaminporta, Mezõszolg Kft., Vízmû, Mráz István

További segítõink:
Garázs Band - Tóth Antal, Szluka Étterem, HER-CSI-HÚS Kft.,
Szluka Istvánné, Kaldenecker Éva, Szlukáné Marika, Karli András,
Szûcs Mihályné, Kollár Mihályné, Taxi Band, Lakó Gábor, Tolnai
Béla, Liga Mihály, Tolnai Béláné, Mûvelõdési Ház, Vass Józsefné,
Oláh Lászlóné, Opócki János, Pekker István, Szabó Gyula

Felhívás
Kérjük, támogassák Az Iskolánkért Alapítványt

adójuk 1%-ának felajánlásával
Adószám:18675081-1-13

Vidám asztaltársaság

„Profi táncosok”

A Garázs Band

„bújj, bújj zöldág”
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Összefogás egy beteg
gyermekért...

Az újlengyeli Általános Iskola a körzet iskolái közül a gyónival, az
örkényivel és az újhartyánival szorosabb viszonyt alakított ki. A
szakmai kapcsolaton túl szeretnénk azt, ha iskolánk dolgozói és ta-
nulói is rendszeresen találkoznának.
Tulajdonképpen nem is ez a lényege annak, amirõl írni szeretnék.
Egy ilyen találkozó során értesültünk arról, hogy Örkényen van
egy beteg kisfiú, akinek az életkörülményeinek a javításáért össze-
fogott a város. Az újlengyeli nevelõtestület úgy döntött, hogy a ma-
gunk szerény módján hozzájárulunk ehhez mi is. Tanulóinkkal kö-
zösen egy napon valamirõl lemondtunk (nem ittunk üdítõt, kévét,
nem ettünk csokoládét, chipset), s ennek az összegét felajánlottuk a
kisfiúnak. Nagyon szép összeg, 30 ezer forint jött össze. (Sok tíz,
húsz, és ötven forintos gyûlt össze, ami tényleg a lemondást bizo-
nyította.) A felajánlást azóta már el is juttattuk az örkényi iskola
igazgatójának.
Büszke vagyok iskolánk minden tagjára. Bebizonyítottuk, hogy
képesek vagyunk összefogni akkor, amikor valaki bajban van. Is-
kolánk jövõrõl alkotott véleményét Széchenyi szavai fejezik ki a
leghûebben:
„ Azokért élünk, akiket szeretünk, azokért, akik igaznak tarta-
nak. A jövõért élünk, a szépért, s jóért, amit tehetünk.”

Petrányi József
igazgató

Sajtóközlemény
A DÉMÁSZ Rt. a lakosság segítségét kéri a Monor, Újlengyel,
Nyáregyháza, Dánszentmiklós, Albertirsa települések környékén el-
követett hálózati vezeték lopások ügyében.
Az áramszolgáltató berendezéseit érintõ bûncselekmények következ-
tében több fogyasztó háztartása, gazdasága és vállalkozása maradhat
áram nélkül.
A DÉMÁSZ Rt. 400.000 .- Ft nyomravezetõi jutalmat ajánlott fel
annak, aki a bûncselekmények elkövetõirõl használható információ-
val szolgál.
Kérjük, hívja a 06 40 82 22 82 -es telefonszám 6-os menüponját:
Szeged, 2006.január 30.

DÉMÁSZ NyRt.
További információkért keresse: Joó Anna kommunikációs munkatársat a
62/565-565/1382-es telefonszámon vagy a joo@demasz.hu e-mail
címen.

Itt a farsang, áll a bál...
Télbúcsúztató farsangi bált tartottunk óvodánkban. Régi ha-
gyomány, hogy februárban mind a 6 csoportban egy délelõttre
jelmezeket öltenek a gyerekek, esznek-isznak, felhõtlenül
szórakoznak, táncolnak.
Az ünnepség itt zajlik az óvodában, mert úgy gondoljuk - sok
éves tapasztalat alapján - hogy az óvodáskorú gyerekek a
megszokott környezetükben, társaikkal tudnak igazán felsza-
badultan és jókedvûen „mulatni” vigadni.
Mulatott is a sok Batman, Tini-nindzsa, Királylány, Pókem-
ber, menyasszony, katicabogár, hastáncosnõ, fõszakács.... és
felsorolni sem tudnám, ki még. Igazán felejthetetlen, vidám
napokat éltünk!
Köszönjük a szülõknek, hogy gondoskodtak a változatos, él-
ményszerû jelmezekrõl, a finom sütikrõl és innivalóról!
Köszönjük a Her-Csi-hús Kft-nek a finom gyümölcsöt és azt,
hogy mint minden óvodai ünnepségünket, ezt is megtisztelték
néhányan jelenlétükkel.
Búcsúztassuk a telet egy kedves versel:

Sinkó Tibor:
Csürdöngölõ

„Duda dünnyög: dû, dû dû,
felsivít egy hegedû
s mint a zúgó
szélmalom,
felel rá egy cimbalom.
Dinge-donga
döng a ház,
itt a farsang,
most bokázz
verd a padlót,
hogyha kell
úgysem mégy ma
innen el!”

Bátki Jánosné
óvodavezetõ

Hernád

Farsangi állarcosok Újhartyánban
Vízkereszt lezár egy sötét, szellemjárta idõszakot, és utat nyit
a tavaszi napfordulót megelõzõ vidám, régi gyökerû farsang-
nak. A farsang a tél és a tavasz küzdelmének szimbolikus
megjelenítése. Idõszaka vízkereszttel kezdõdik, és a húsvét-
vasárnapot megelõzõ hónapos böjt kezdetével zárul. A tavasz
a természet újjászületésének ideje új élet kezdete. Mágikus
elõkészítése megtalálható már a Luca napi, karácsonyesti, új-
évi szokásokban, továbbá a regölésnél és az aprószenteki
vesszõzésnél. Erõsen jelzik a tavasz közeledtét - noha ez e so-
rok írásakor még egyáltalán nem látszik- a farsangi szokások.
Az általános iskolások, különösen a kicsik szívesen bújnak
ilyenkor jelmezbe. Az ötletek kifogyhatatlan tárháza vonul fel,
ami persze sokszor a szülõk rafinériájának, leleményének, fan-
táziájának köszönhetõ. S a nagy számú érdeklõdõ azt mutatja,
hogy a felnõttek is szeretnek egy kicsit ilyenkor „álarcoskodni”.
Az idén is több mint 70 sorszámot osztottak ki a szervezõk, s ha
még azt is számításba vesszük, hogy mennyi csoportos jelmez
volt, akik természetesen ugyanazon szám alatt szerepeltek, ak-
kor összegezhetõ, hogy csaknem a fél iskola jelmezbe bújt.
Az idén alapvetõen a szándék volt a fontos, így aztán minden-
kit megjutalmaztunk. A jelmezek felvonulását, most is, mint
mindig bál követte, ahol a Taxi Band húzta a talpalávalót,
akiknek ezúton is köszönjük.

Ruttersmid K.
Sanch és barátai Foto: Majer György

Farsangi macskák
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A hernádi nyugdíjas klub
Mert hogy Hernádon is mûködik egy nyugdíjas klub, immáron
húsz éve. A húsz évvel kapcsolatban támadt az ötletem, hogy tollat
ragadjak, de elõbb a klub életérõl szeretnék egy pár szót. Minden
második hétfõn találkozunk és másfél-két órát beszélgetünk. Itt
döntünk arról, hogy melyik hónapban milyen program legyen.
Minden tavasszal és õsszel 2-3 napos kirándulásra megyünk, de
vannak egy napos kirándulásaink is, valamint nyáron minden hó-
napban egy nap fürdés a közeli termálfürdõkbe. Ide majdnem min-
denki unokástól jön, és nagyon jól érezzük magunkat.
Ritkán színházlátogatást is tervezünk. Azért ritkán, mert az
egy kicsit drága a mi pénztárcánkhoz. Ez a klub húsz éve mû-
ködik, 1986-ban alakult apró zökkenõvel és az önkormányzat
segítségével, persze éves díjat mi is fizetünk.
Tagjai vagyunk egy alapítványnak is, amit úgy neveznek,
hogy „Életet az éveknek”. Ennyit a klub életérõl.
Most arról szeretnék beszélni, hogy idén ünnepeljük a húsz
éves évfordulót, amit nagyon szeretnénk jó hangulatban eltöl-
teni, és persze vendégeket is szeretnénk hívni.
Hogy ez mind jól sikerüljön támogatók segítségét várjuk, tombola
vagy bármi más formában, amivel segíteni tudják klubunkat.
2006. május 20-án szombaton lesz megtartva a Szluka ven-
déglõben. Nagyon készülünk rá, szeretnék jó hangulatot vará-
zsolni a vendégek és a magunk számára is.
Én csak annyit kívánok a klub nevében a mai fiataloknak,
hogy erõben, egészségben éljék meg az idõs kort, és akkor
majd hasonlóképpen õk is ünnepeljenek meg minden kerek
évfordulót.
Köszönöm, hogy ezt leírhattam, és hogy Önök elolvasták.

Tisztelettel a klub nevében:
Özv. Szluka Istvánné

A nõk érdekében
Napjainkban sokat hallunk a családok, a cigányok, a gyermekek
szegénységérõl. A nõi szegénységrõl azonban nem esik szó. Pedig
a statisztika szerint nõlakosságunk 51%-ának nincsen állandó jö-
vedelmet biztosító foglalkozása.
A nõi szegénység elhallgatásának talán egyik oka az is, hogy nehe-
zen feltárható, mert a nõk szégyellik és titkolják a szegénységüket.
A Fõnix Újrakezdõ Nõk Országos Egyesülete (közismerten
Fõnix Egyesület) felmérést végzett tagjai anyagi helyzetérõl.
A vizsgálat megmutatta, hogy a nõket a szakképzettség a
munkahelyek, az egészség- és nyugdíjbiztosítás, az anyai,
háztartási és családgondozói foglalkozás és társadalombizto-
sítást adó elismerésének hiánya, továbbá a férfi halálozás és a
válások magas száma, mint szegénységrizikók fenyegetik.
Azok, akik ilyen rizikókkal élnek, csak jelentõs spórolással, taka-
rékossággal tudják magukat, családjukat fenntartani. Például a ve-
zetékes víz díjával, sokan úgy spórolnak, hogy (vidéken a régi kút-
ból hozva) a használt vizet a fürdõkádban gyûjtik, mert a vécét az-
zal öblítik le. Vagy a már modern házukban visszatérnek a hagyo-
mányos fûtéshez, a lakásnak mindenre csak egyetlen helyiségét
használják. Van, ahol visszaköltöznek a régi nyári konyhába, és té-
len kikapcsolják a hûtõszekrényt. Sokan már azért is elmagányo-
sodnak, mert elkopott ruhatárukat nem tudják újítani.

A legnehezebb helyzetben az egyedül élõk, a gyerekeket
egyedül eltartók, közöttük is a kistelepülésen lakók, a fogya-
tékokkal élõk, a cigány- és az idõsödõ nõk vannak.
Vizsgálatunkból az is kiderült, hogy nõtársaink nem akarnak
segélyekre- alamizsnára, ahogyan õk mondják - számítani.
Arra vágynak, hogy maguk és családjuk fenntartását, jövedel-
met adó munkával tudják biztosítani. Azonban tájékozatla-
nok, kilátástalanok, saját bajaik megoldásához többnyíre gya-
korlatlanok, bátortalanok.

A Fõnix Egyesülettel a Dabas Fejlõdéséért Integrálódók
Egyesületével (közismerten DAFI), és a budapesti Ember
Egyesülettel együtt, Dabason és a környezõ településeken,
valamint Budapest VII. kerületében élõ nõk elszegényedésé-
nek megelõzésére közös programot dolgoztunk ki. Ehhez
megnyertük a Pest Megyei Munkaügyi Központ, az Ország
Közepe Többcélú Kistérségi Társulás, az Értelmi Fogyatéko-
sok Országos Szövetség Pest Megyei Közhasznú Egyesülete,
az „Együtt” Családi Segítõ Szolgálat támogatását.
Célunk, hogy megtaláljuk és segítsük azokat, akik akarnak a
saját érdekükben velünk együttmûködni.
Tervünk az erre vállalkozók ingyenes felkészítése és foglal-
koztatásuk biztosítása.
Távolabbi célunk, hogy az eddig nem fizetett anyai, háztar-
tásgondozási munkát jövedelmezõ, családsegítõ foglalkozás-
nak ismertessük el.
A program indulásának idõpontjáról és részvételi feltételeirõl
rövidesen széles körû tájékoztatást adunk.

Dr. Bottáné Gajdon Nárcisz
Fõnix Egyesület elnöke

Helyreigazítás
Sajnálatos módon elõzõ számunkban az Újhartyáni

Zenei Hagyományõrzõ Egyesület adószámában
elírás történt.

Az adószám helyesen:
18661002-1-13

A hibáért elnézést kérünk:
Szerkesztõség

Nyugdíjasok a falugyûlésen
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Informatikai fejlesztés
Újlengyelben

A kis iskolák életében nagyon fontos, hogy bizonyos terü-
leteken csökkentsék a lemaradást a nagyobb iskolákkal
szemben. Az informatikai fejlesztés az iskolák megtartó
erejének egyik alappillérévé vált. Így van ez az újlengyeli
Általános Iskolában is. A községi önkormányzat önállóvá
válása óta, azaz a 90-es évek eleje óta megfelelõ hátteret
biztosít, ehhez a fejlesztéshez. E mellett, a jelenlegi köz-
ponti kötött normatíva felhasználására, a pályázatokban
rejlõ lehetõségekre, a szponzorok, egyéni vállalkozó fel-
ajánlására is szükség van. Serfel Péter újlengyeli lokálpat-
rióta vállalkozó, már másodízben adományozott iskolánk-
nak használt, de jó állapotú számítógép konfigurációkat.
Ezek hozzájárultak számítógépes parkunk frissítéséhez, il-
letve egy megkezdett program folytatásához. Az áltanos
iskola a lecserélt gépeket kiadja tartós használatra olyan
családoknak, amelyek nem rendelkeznek számítógéppel.
A tartós használat letelte után a gépek a családok tulajdo-
nába mennek át. Célunk ezzel az , hogy a tehetséges, de
géppel nem rendelkezõ tanulóink fejlõdését, továbbtanu-

lásra felkészítését, ezzel is segítsük. Eddig 13 konfiguráci-
ót helyeztünk el családoknál.
Ezt a programot mindenképpen szeretnénk az elkövetke-
zendõkben is folytatni.

Petrányi József
igazgató

Ügyeletes gyógyszertárak
2006. évi beosztása

Hernád Január 23-tól Január 29-ig

Örkény Január 30-tól Február 12-ig

Táborfalva Február 13-tól Február 19-ig

Örkény Február 20-tól Március 05-ig

Hernád Március 06-tól Március 12-ig

Örkény Március 13-tól Március 26-ig

Táborfalva Március 27-tól Április 02-ig

Örkény Április 03-tól Április 16-ig

Hernád Április 17-tõl Április 23-ig

Örkény Április 24-tõl Május 07-ig

Táborfalva Május 08-tól Május 14-ig

Örkény Május 15-tõl Május 28-igí

Hernád Május 29-tõl Június 04-ig

Örkény Június 05-tõl Június 18-ig

Táborfalva Júius 19-tõl Június 25-ig

Örkény Június 26-tól Július 09-ig

Hernád Július 10-tõl Július 16-ig

Örkény Július 17-tõl Július 30-ig

Táborfalva Július 31-tõl Augusztus 06-ig

Örkény Augusztus 07-tõl Augusztus 20-ig

Hernád Augusztus 21-tõl Augusztus 27-ig

Örkény Augusztus 28-tól Szeptember 10-ig

Táborfalva Szeptember 11-tõl Szeptember 17-ig

Örkény Szeptember 18-tól Október 01-ig

Hernád Október 02-tõl Október08-ig

Örkény Október 09-tõl Október 22-ig

Táborfalva Október 23-tól Október 29-ig

Örkény Október 30-tól November 12-ig

Hernád November 13-tól November 19-ig

Örkény November 20-tól December 03-ig

Táborfalva December 04-tõl December 10-ig

Örkény December 11-tõl December 24-ig

Hernád December 25-tõl December 31-ig
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Tájékoztató
Értesítjük tisztelt lakosainkat, hogy 2006. március 1-tõl a Budapest-Újhartyán-Újlengyel autóbuszvonal
2-2 járata Hernádról indul és érkezik az alábbi hernádi megállókkal:

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

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

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

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

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

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

Hernád, 2006. február 16.

Jó utazást kívánunk!
Községi Önkormányzat Hernád
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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.

Újlengyeli foci - új vezetõvel
Rend, fegyelem, szervezettség. Ez a mottója az újlengyeli községi sport-
kör új vezetõségének. Igaz, hogy a közvetlen vezetõk közül nem mondott
le senki sem, de a feladatok arányos megoszlás végett, szükség volt egy új
emberre. Az elnök továbbra is Surman József. De a szakosztályvezetõi
teendõket ez évtõl ketten, Kaldenekker József és Surman István látják el.
Surman Istvánról mindenki tudja, hogy közel áll a csapathoz.
- Valóban szívem csücske az újlengyeli futball. Bizonyos korlátokon
belül mindent megtennék érte. Amikor felkértek erre a feladatra,
egyszerûen nem volt más választási lehetõségem el kellett vállalnom
a megbízatást.
- Hogyha változásokról beszélünk, mindig a személyi kérdések ke-
rülnek elsõ helyre.
- A személyi változások elõtt én a legjelentõsebb változásnak az érzem,
hogy nem úgy lesz, hogy lesz valahogy, hanem szervezettség van, és szer-
vezettség lesz. Más alapokon nyugszik az egész. Az alapokról kell elin-
dulni, a kicsiktõl. Az edzõk személyében jelentõs változás történt, az
utánpótlás csapatokat egy team vezeti, mindhárman oszlopos tagjai a fel-
nõtt csapatnak. Az ifjúsági csapatot, és ezt a bizonyos teamet, Kocsner
László irányítja, aki egy személyben a felnõttek csapatkapitánya is. Segí-
tõi, és a serdülõ csapat vezetõi Szabó Dániel és Árvay Viktor. A felnõtt
csapatot Gubucz László, a volt NB I-es játékos irányítja, aki erre az évre
elvállalta az edzõi teendõket. Nálunk az adott szónak értéke van, fontos
számunkra. Fiataljaink nagyon sokat tanulhatnak tõle, és az eddigi tapasz-
talatunk az, hogy vevõk is erre. Az edzéseken mindenki megjelenik, ami
eddig nem volt jellemzõ. A játékoskeretünk gyökeresen átalakult. Név
szerint nem említek meg senkit, mert összességében több mint húsz játé-
kos távozott, illetve érkezett.
- A személyi változásokon túl, milyen tárgyi, illetve egyéb fejleszté-
sek valósultak meg az õszi szezonzárás óta?
- A községi önkormányzat az eddigi példás támogatás mellé vállalta a
pálya teljes megvilágítását. Amennyiben az idõjárás is engedi, ezt na-
pokon belül ki is próbálhatjuk. A csapat köré szervezõdött egy pártoló
tagság is, amelynek szerepe az összetartó erõ kialakításában nagyon
fontos lehet. Vezetõje és egyben tiszteletbeli elnöke Kulima István, aki
dicséretes munkát végzett azért, hogy létrejöjjön ez a tagság. A szerve-
zés és a csoport irányítása mellett, ellátja a fõrendezõi feladatot is.
Fontos még, hogy a játékosainktól havonta 1000 Ft-ot szedünk. Ezt az
összeget maradéktalanul a csapatra fordítjuk. Rendezvényeket, tábort
szervezünk, melegítõ szerelést vásárolunk - természetesen Újlengyel
felirattal. Az összetartozás fontosságát nem gyõzzük eléggé hangsú-
lyozni. Ezzel a tevékenységgel már itt érezniük kell az összetartozás
fontosságát, a klubhoz tartozást. A pártolótagság elsõ jelentõs meg-
mozdulása egy disznótoros vacsora lesz március 18-án, amelyre az
összes játékost meghívják. Ez az este is az összetartozást szolgálja.
- A beszélgetés végén nem hagyhatjuk ki azt, hogy milyen elvárások
vannak a tavaszi szezonra és az elkövetkezendõ idõszakra?
- Ha röviden akarom meghatározni a célkitûzésünket, akkor a tisztes, biz-
tos bennmaradás. Az a törekvésünk, hogy minél több újlengyeli játsszon a
csapatban. Vannak visszatérõk és újrakezdõk is (Telepóczki János, Mata
Attila és Surman Gergely). A közeljövõben nem elképzelhetetlen az osz-
tályváltás sem. Értelemszeren felfelé. Ez a csapat ha együtt marad, képes
a feljutásra. Mi ezt szeretnénk, mi ezért dolgozunk!
- A szakosztályvezetõ úr szavaira, mint focikedvelõ újlengyeli lakos,
más nem mondhatok, mint azt, hogy így legyen!

Pejó

Új vezetõség az újhartyáni
focicsapatnál

2005 decemberében a 3. sportgyûlésen sikerült az Újhartyáni Ifjúsági
Sportegyesület új elnökét megválasztani Kecskés István személyé-
ben. 2006 januárjában megalakult az új vezetõség, melynek tagjai
Kecskés István elnök (sportoktató, sportedzõ - TF). Fabók Antal szak-
osztályvezetõ (UEFA D, B licenc). Schulcz József gazdasági vezetõ
(Pénzügyi-számviteli Fõiskola), Fabók Dániel intézõ, Benedek Zoltán
utánpótlás-koordinátor, Kaszás Attila technikai vezetõ (Újhartyán II.),
valamint még egy technikai vezetõ kinevezése a napokban esedékes.
A kezdeti rémhírekkel ellentétben nem esett szét a csapat, a sorok
írásakor 3 játékos távozott tõlünk: Kaszás József és Sikna Gábor
Hernádra, Mikula József Abonyba, viszont sikerült megerõsíteni a
csapatot. Visszatért hozzánk Simon János (Ausztria), Bese Antal
(ELTE), Rizmajer András (Dabas), leigazoltuk Wrábel Tibort és
Zsolnai Róbertet (mindkettõ Dabas). Jelenleg még három magasabb
osztályban játszó játékossal egyeztetünk, s reméljük, legalább kettõt
még sikerül leigazolnunk, s akkor egy erõteljes kerettel állhatunk ne-
ki a bajnokság második felvonásának.
Az edzõi stábban sem volt jelentõs változás: a serdülõcsapat edzõje
Surman Bernát, az ifjúsági csapat új edzõje: Fajt Norbert, a körzeti
felnõtt csapat edzõje még egyeztetés alatt, a megyei felnõtt csapat
edzõje továbbra is Ócsai János.
Legfõbb célkitûzésünk, hogy megfeleljünk a szurkolók elvárásai-
nak, hiszen köztudomású, hogy ebben az osztályban Újhartyán ren-
delkezik a legnépesebb szurkolótáborral. Leégetõbb feladat, hogy
megfelelõ színvonalú létesítményt varázsoljunk mostani, Újhartyán-
hoz méltatlan körülmények helyett. Tudvalevõ ugyanis, hogy mi
rendelkezünk a legszomorúbb állapotú sportöltözõvel, s míg a riváli-
sok új öltözõket építenek, világításra ruháznak be, nekünk sajnos
csak a remény marad.
A vezetõség minden erõvel azon fáradozik, hogy stabilizálni tudjuk
egyesületünk gazdasági hátterét, s különbözõ pályázati és szponzo-
rálási lehetõségek felkutatásával megfelelõ színvonalra emeljük a
mûködési feltételeket.
Újhartyán jelenleg a környék egyik LEGNAGYOBB sportegyesüle-
te, hiszen jelenleg 90 igazolt, játékengedéllyel rendelkezõ játékossal
rendelkezik, s ebben a létszámban a U7-es utánpótlás, valamint ke-
resztpályás csapat gyereklétszáma nincs benne, vagyis csapatunk
közel 120 játékossal indul neki a 2006-os bajnoki esztendõnek! Az
elkövetkezõ fél évben terveink szerint 76 mérkõzést (barátságos,
bajnoki, kupa stb.) fognak játszani csapataink (a kölyökcsapatok
mérkõzéseit nem számolva), úgyhogy szükség van minden segítség-
re. Szerencsére nagyon kedvezõ a focibarátok hozzáállása, egyre
többen támogatnak bennünket, s ez reménykeltõ a jövõre nézve.
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Foci-Hernád
Hernád csapata az élrõl kezdi a tavaszi idényt a megyei bajnokság II.
osztályában. Az együttes némileg átalakult a téli szünetben. Távozott a
csapatból : Ficsor Zsolt, Balogh László, Pasztyerik Ferenc, Malata At-
tila, Telepóczki János, Fabók Máté, Németh Csaba. Hárman érkeztek:
Katona Zsolt Örkényrõl, Kaszás József és Sikna Gábor Újhartyánból.
A csapat elsõ bajnoki mérõkését március 26-án játssza Peregen.
Az utánpótlás érdekében a legfiatalabb korosztályban is beindultak
az „edzések” az óvodás korúak bevonásával. Így összesen 70-80 fõt
számlál a szakosztályban sportolók létszáma.
Április 1-én az elsõ hazai mérkõzésünk után szervezi a szakosztály a
hagyományos sportbált, melyre szeretettel várjuk a támogatókat és
sportágunkat szeretõket.
Ugyancsak várjuk a sportkörünket támogatni kívánók adójának
1 %-át a 19178996-1-13 adószámra.

Vásáreczki Gábor
sporköri elnök


