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Visszanézô

Már ci us if jai

Fon tos 
ren dez vé nye ink

Her ná di me sék (4)

Hal lott ró la?

Aján ló

Hi va ta los hí re ink

Nap tár

Fa lu a vá ros ban

Ér té ke ink – 
A kocséri temp lom

Elôre hát mind, 
aki költô,

A nép pel tû zön-ví zen át!
Átok reá, ki el ha jít ja

Kezébôl a nép zász la ját,
Átok reá, ki gyá va ság ból

Vagy lom ha ság ból 
el ma rad,

Hogy, míg a nép küzd,
fá rad, iz zad,

Pi hen jen ô ár nyék alatt!

(Petôfi Sán dor: A XIX.
szá zad költôi)

A TAR TA LOM BÓL

Fotó: [stx]
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VISSZANÉZÔ

Vég re el ol vadt a hó, las san rü gyez ni kez de nek a
fák és elôbújnak a vi rá gok. Ne héz ilyen kor vis  sza -
te kin te  ni de cem ber re, ne künk azon ban még is meg
kell ten nünk, mert há rom ren dez vé nyünk is volt ak -
kor, amely ekrôl min den kép pen em lí tést kell ten ni. 

Idôben az elsô a de cem ber 13-án meg nyi tott
Bib lia és ima könyv ki ál lí tás. Mi ma gunk sem re mél -
tük, hogy olyan sok anya got ka punk, mint amen  -
nyi vel a meg nyi tó ig meg ör ven dez tet tek ben nün ket.
Nagy kö rül te  kin tést igé nyelt az anyag el ren de zé se
is, mert igen vál  to za tos, kor ban és tér ben egy más -
tól tá vol esô da ra bo kat kap tunk. A leg kö ze lebb
azok áll tak a szí vünk höz, ame lyek be va la mi lyen
sze mé lyes vagy csa lá di fel jegy zést ír tak. Eze ken a

da ra bo kon lát szott leg in kább, hogy mi lyen fon tos
ré szét ké pez ték gaz dá juk éle té nek. Vol tak a ki ál lí -
tá si da ra bok kö zött va ló di kü  lön le ges sé gek. Ilyen
pél dá ul a 18. szá za di mi se rend vagy a 19. szá -
zad ból szár ma zó bib li ák.

Né hány szép tárg  gyal is ki egé szí tet tük a ki ál -
lí tást. A pusz tavacsi temp lom Coburg her ceg ál -
tal készíttetett casula-ja gyö nyö rû, amelybôl tör -
té nel mi levegô árad.

Az ad ven ti idôszakban is mét fel ál lí tot tuk a
Fôtéren a ko szo rút, ame lyen va sár nap dél utá non -
ként meg gyúj  tot tunk 1-1 gyer tyát. Vé gül de cem ber
20-án is mét meg  gyul lad tak a fé nyek a fa lu ka rá -
csony fá ján és bet le he mes mû sor ral kö szön töt tük a
2008-as ka rá csonyt. Ez al ka lom mal is ve lünk vol -
tak a töb bi ci vil szer ve zet tag jai, va la mint az ön -
kor mány zat képviselôi. A ka rá csony fa víz ke resz -
tig dí szí tet te a Fôteret. A fá ért kö szö net Kalotáné
Évi ké nek, a ki vá gá sá ért és fel ál lí tá sá ért a Li án Kft.
mun ka tár sa i nak, fôleg Sas Fe ri nek, a szál lí tá sért a
Revák Kft.-nek és a se gít sé gért a ci vi lek nek. 

(pm)

József és Mária a kis Jézussal Casula és miserend

Az angyalok a pásztorokkal

A kiállítás egy része
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MÁRCIUS IFJAI

Nem volt fegy ve rük, erôs or gá nu muk, kül föl di
kap cso la ta ik, még is ôk rob ban tot ták ki a for ra dal -
mat. Arisz tok ra ta, pol gá ri és pa rasz ti szár ma zá sú
fi a  ta lok, akik kö zül leg in kább Petôfi Sán dort, Vas -
vá ri Pált, Jó kai Mórt, Iri nyi Jó zse fet, Degré Ala jost,
Pálfi Al ber tet is mer jük. Pe dig men  nyi vel töb ben
vol tak! Ôk, akik if jon ti hév vel, lel ke se dés sel és a
jövôbe ve tett bi za lom mal ki rob ban tot ták 1848. már  -
ci us 15-én a for ra dal mat. Ma gya rok akar tak ma rad -
ni és ha zá juk füg get len sé gét, fejlôdését akar ták el -
ér ni. Nem har co sok vol tak, ha nem – több sé gé ben –
írók, költôk, tu dó sok.

Mi, az Örök ség Egye sü let tag jai a ma gunk esz kö -
ze i vel dol go zunk azért, hogy a ma gyar ság és ben ne
szû kebb la kó he lyünk, Her nád ha gyo má nyai, kul tu -
rá lis ér té kei ne ves  sze nek a múlt kö dé be. A  ma gya -
rok ta va sza egyik leg szebb ün ne pünk kel kezdôdik,
ami kor az 1848/49-es for ra da lom ra és sza bad ság -
harc ra em lé ke zünk, de nem fejezôdik be már ci us -
ban. Ezért sok ren dez vényt tar tunk 2009-ben is és
kér jük a ked ves ol va só kat, hogy mi nél töb ben tart -
sa nak ve lünk lá to ga tó ként vagy segítôként. 

Pallaga Má ria

A her ná di Örök ség Kul tu rá lis 
és Hagyományôrzô Egye sü let ki ad vá nya

Szerkesztôk: Sponga Ta más, Zsírosné Pallaga Má ria 
és Zsol nai Jánosné

Nyil ván tar tá si szám: 163/0174-1/2007.
Pos ta cím: 2376 Her nád, Fô u. 149.

Tel.: 06-29-374-125
E-mail: orokseg_egyesulet@hernad.hu

Ki ad ja: a Pressman Nyom da ipa ri Bt.
Felelôs ki adó: Bá lint Fe renc ügyvezetô igaz ga tó

Ké szült a Pressman Nyom da ipa ri Bt. 
gon do zá sá ban, Dabason

(Tel.: 29/365-564; 06/30-210-5644)

Kér jük, tá mo gas sák 
hagyományôrzô 

te vé keny sé gün ket!

Szám la szá munk: 
65500037-30052836-53000010
Egye sü le tünk ettôl az évtôl már 

fo gad hat 1%-okat.
Adó szá munk: 18712342-1-13

Örökség Egyesület
Hernád

Ki ad vá nyunk Her nád Köz ség 
Ön kor mány za ta tá mo ga tá sá val 

je le nik meg.

Idôpont Cím Rendezô Hely

Március 27. 18.00
Rajongók Klubja – 

Vendégünk: Pogány Judit Örökség Egyesület Mûvelôdési ház

Március 28. 15.00 Húsvéti tojásmûvesség Örökség Egyesület Mûvelôdési ház

Április Rajongók Klubja-
Vendégünk Rudolf Péter

Örökség Egyesület Mûvelôdési ház

Május 1. Májfaállítás Örökség Egyesület Fôtér

Június 6. Gyermeknap Ált. Isk., civil szervezetek Búcsú tér

Június 14. Úrnapi sátorállítás
Örökség Egyesület, 

Nyugdíjas Egyesület Templom

Augusztus 9. 17. hernádi falunap Önkormányzat, Mûvelôdési Ház,
Vállalkozások, Cégek és Civilek

Búcsú tér

Október 17. Gasztronómiai rendezvény Örökség Egyesület, 
civil szervezetek

Tájház, mûvelôdési ház

November 29., december 6., 
december 13.

Adventi koszorú állítás 
és gyertyagyújtás

Örökség Egyesület, 
civil szervezetek Fôtér

December 19. Falukarácsony

Örökség Egyesület, Önkormányzat,
Környezetvédô és Faluszépítô Egyesület,

Nagycsaládosok Hernádi Egyesülete,
Hernádi Nyugdíjas Egyesület

Fôtér

EZT TERVEZZÜK 2009-BEN
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Fontos rendezvényeink

Ra jon gók Klub ja

Már ci us 27-én 18 óra kor
a mûvelôdési ház ban a
Ra jon gók Klub ja ke re té ben
ven dé günk lesz Po gány Ju -
dit színmûvésznô, a bu da -
pes ti Ör kény Ist ván Szín -
ház tag ja. Az elôzô két al -
ka lom mal fér fi ven dé günk
volt: Ôze Áron és Re vicz ky
Gá bor, így hát ép pen ide -

je, hogy egy höl gyet is be mu tas sunk az érdek lô dôk -
nek. 

Po gány Ju dit a ka pos vá ri Csiky Ger gely Szín ház
emblematikus alak ja, ed di gi pá lya fu tá sá ból 27 évet
töl tött el ott. De szín há zi sze re pei mel lett a ma gyar
fil mek ben is nagy si ker rel ala kí tott különbözô ka rak  -
te re ket. (A szerzô kis szub jek tív meg jegy zé se: pl.
az Eldorado c. film ben Eper jes Kár oly fe le sé ge.) 

Po gány Ju dit az egyik olyan szí né szünk, aki mi att
saj nál hat juk, hogy az Os car-dí jat olyan bel ter je sen
oszt ják ki, s ma gyar szí nész nek szin te le he tet len meg  -
sze rez ni. Pe dig men  nyi vel job bak!

(Áp ri lis ban ter ve ink sze rint Ru dolf Pé tert kér dez -
zük majd. A ren dez vény pon tos idejérôl a szo kott
mó don tá jé koz tat juk az érdeklôdôket.)

Ren dez vé nyünk re a be lé pés díj ta lan.

Szín ház busz!
Áp ri lis ban és má jus ban va do na túj da ra bo kat néz het nek meg azok, akik ve lem tar ta nak 

a Ma dách Szín ház ba és a Víg szín ház ba:

Víg szín ház: Áp ri lis 17. (pén tek) 19 óra : AU GUSZ TUS  OKLAHOMÁBAN
– fe ke te ko mé dia felnôtteknek 3 fel vo nás ban-

Játs  szák: Pap Ve ra, Vallai Pé ter, He ge dûs D. Gé za, Börcsök Enikô, 
Gyabronka Jó zsef, Igó Éva, He gyi Bar ba ra,  Re vicz ky Gá bor, 

Fesztbaum Bé la és mások…

Jegy ár: 2.800 Ft + busz költ ség

Hús vé ti to jás mû ves ség

Az Örök ség Egye sü let sze re tet tel meg hív min -
den érdeklôdôt a her ná di mûvelôdési ház ban
2009. már ci us 28-án 15 órá tól tar tan dó
„Hús vé ti to jás mû ves ség” prog ram já ra,
me lyen külön bö zô ér de kes dí szí té si tech ni kák kal
ké szít het nek hús vé ti to já so kat. Kér jük, hogy a
részt vevôk hoz za nak ma guk kal fôtt és ki fújt to -
já so kat!
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VÍZBEVETÔ HÉTFÔ

Há rom szé ken ezt a ver set sza val ták a fi úk:

Vízbevetô hetfü ne künk is úgy tet szik:
Lát juk az ut cá kon, egy mást hogy ön tö zik.

Ön tünk gaz dát, as  szonyt, ked ves le á nyá val,
Vá runk pi ros to jást, de azt is pár já val.

Ha pár já val ad ják, meg fog juk kö szön ni,
Ha pár ral nem ad ják, nem fog juk el vin ni.

Ki vir radt a ta vasz ma hús vét nap já ra,
új éle tet öl tött is mét föl ma gá ra.

Én is e szent na pon örö möt hir de tek,
mert Jé zus fel tá madt! Ezen ör vend je tek!

Már ré gen szo ká sa min den ke resz tény nek:
ör ven dez nie e nap if jú nak és vén nek.

Én is kö szön töm hát ezen szent na pun kat,
és hoz zá fris sí tem szép le ány ká ju kat.

Mert hogy mit aka rok, már azt is meg mon dom,
ön töz köd ni jöt tem. Szóm nem is cif rá zom.

Fríssítô bal zsa mos víz is van ke zem be,
ez hoz ta hús vé tot em lé ke ze tem be.

En ge met öntözô Apol ló nak hív nak,
vizemtôl a lány kák mint vi rá gok nyíl nak.

Ké rem hát alás san e ház nak az urát,
en ged je meg ön te ni ked ves le ány ká ját!

Ma dách Szín ház: Má jus 9. (szom bat) 19 óra: 39 lépcsô
– bûn ügyi ko mé dia két rész ben

Játs  szák: Pusz ta sze ri Kor nél, Tóth Enikô, Gálvölgyi Já nos és Szerednyey Bé la

Jegy ár: 3.900 Ft + busz költ ség

Ké rem, hogy aki biz to sí ta ni sze ret né je gyét, mi ha ma rabb je lez ze a mûvelôdési ház ban 
sze mé lye sen vagy a 374-125-ös te le fon szá mon vagy e-mailben: muvhaz@hernad.hu.

A jegy igé nye ket a je lent ke zés sor rend jé ben elé gít jük ki. Tart sa nak ve lem!
Az ol dalt ös  sze ál lí tot ta: Pallaga Má ria

Hús vét hétfôt szer te a ma gyar lak ta vi dé ke ken vízbevetô hétfônek, il let ve víz be há nyó hétfônek is ne ve zik. Az
el ne ve zés utal a lo csol ko dás szo ká sá nak ôsi jel le gé re. Va ló szí nû, hogy a lá nyok szép sé gé vel, egész sé gé vel volt
kap cso la tos ez a ha gyo mány. Az or szág sok tá ján még min dig vö dör rel lo csol kod nak a le gé nyek. Vagy úgy,
hogy hétfôn reg gel szin te az ágyá ból ra gad ják el a lányt és a kút hoz ci pel vén jól meg ön tö zik, vagy úgy, hogy
fá rad sá got nem kí mél ve nagy vö dör vi ze ket ci pel nek ma guk kal, a lá nyo kat a ház ból ki csal ják és jól nya kon
ön tik. A lo csol ko dás ju tal ma a hí mes to jás, amely a ter mé keny ség gel kap cso la tos szim bó lum.



Ez út tal én lá to gat tam meg Mag di né nit az ott ho ná ban.
Ép pen tész ta gyú rás köz ben ta lál tam, le nyû göz ve néz -
tem, ho gyan nyújt ja gya kor lott, még min dig gyors moz -
du la tok kal sza bá lyos kör ala kú ra az arany sár ga tész tát.
Akármerrôl so dor ta, ugyan az a sza bá lyos kör ma radt, s
köz ben egy re nôtt a me télt nek va ló.

– Ab ba ha gyom egy ki csit, hogy köz ben tud junk be -
szél get ni, mond ja, ez a tész ta rá ér, úgy is kell, hogy szik -
kad jon egy ki csit. – Pe dig csak egy to jás van ben ne, toj -
nak még a tyú kok, há la Is ten nek. Ma már csak tyú kok
van nak meg a ku tyák. Min dig sze ret nék még egy fe hér
man ga li cát tar ta ni, de a gye re kek le be szél nek ró la, azt
mond ják, már ne fog lal koz zak ve le, mert nem bír nám.
Mi kor még fi a tal vol tam tar tot tunk te he net is. Nem volt
kö zel a legelô, aho vá nyá ron min den nap ki kel lett haj -
ta ni a jó szá go kat, dél ben a fejôsekkel vis  sza bal lag tam,
az tán új ra ki men tem ve lük. Ott haj tot tuk el a te he ne ket
a Ró zsa ta nya mel lett (a Kos suth La jos ut ca au tó pá lya
felôl esô ré szén). Most is van ott két ro mos ház, ahol a
Henczék lak tak. Ki csit tá vo labb volt a Koren ta nya, de
ab ból már sem mi nem lát szik. Föld mû ves gaz dák vol -
tak mind a ket ten, cse lé de ket is tar tot tak, ugyan úgy,
mint a Rózsáék. 

Azelôtt Sza bó ma jor volt, de meg vet te egy Ró zsa
Fe renc ne vû em ber az zal a szán dék kal, hogy pálinka -
fôz dét épít sen. Ez a Sza bó Já nos ado má nyo zott a sa ját
föld jébôl egy da ra bot Her nád nak, hogy le gyen teme -
tô je, mert nem volt, és a hal lot ta i kat Újhartyánba te -
met ték. 

Nagy szôlôs te rült el a Ró zsa ta nya mö gött. Ma már
nincs, de azt még le het lát ni, hol hú zó dik a csa tor na,
ahol le ve zet ték a fürdônek a vi zét (ak kor szûnt meg a
Turcsán-tó is, ahol volt a strand).

Meg is lett a pálinkafôzde, és a fa lu ból hoz hat ták
kifôzetni a tör kölyt (a szôlô ki pré se lé se után fenn ma -
ra dó mag vas szôlôhéj), meg más gyü mölcs cef rét,
fôleg szil vát, mert ab ból volt leg több. Aki tu dott, az
pénz zel fi ze tett a pá lin ká ért, aki nem, az fe les ben vi -
het te ha za.

Volt a Ró zsa úr nak Kis pes ten egy kocs má ja, ott ad ta
el a sa ját bo rát is, meg a pá lin kát. Lo vas ko csi val hord -
ta föl. Nagy öb lös üve gek be töl töt te, azok kö zé meg szal  -
mát ra kott, hogy ös  sze ne koc can ja nak, ne tör je nek el
az úton, ha ne tán ki sebb ká tyú ba megy a ko csi.

Ami kor a szülôk meg hal tak, Ilon ka lá nyuk el köl tö -
zött Kis pest re.

A ta nya késôbb a tsz tu laj do ná ba ke rült, és a tsz ki -
ad ta a fi a tal dol go zó i nak, míg sa ját la kás hoz nem ju -
tot tak, így tör tént, hogy több csa lád is la kott ott át me -
ne ti leg, de to vább ra is min den ki csak Ró zsa ta nyá nak
ne vez te, így is me rik ma is.

– Mu ta tok ne ked va la mit! Ezt a kis sza kaj tót, meg
ezt a lószôr ke fét még édes apám csi nál ta. Nem hasz ná  -
lom már egyi ket sem, in kább csak em lék nek ôrzöm,
édes apám után. – En gem nem ta ní tott meg ezek re a
mes ter sé gek re, ide erôs kéz kel lett. Nézd meg, mi lyen
sta bil, pe dig so kat hasz nál tuk már, de egy szá la sincs
meg la zul va. Olyan, mint ha ma ké szült vol na el.

Ezt a sza kaj tót ke nyér ve tés re hasz nál ta édes anyám.
(eb ben kelt meg a ke nyér tész ta).  

Én ké zi mun káz tam. Sok terítôt, meg falvédôt ki hí -
mez tem, tud tam köt ni, hor gol ni. Még ma is szok tam
köt ni öt uj jas kesz tyût meg zok nit az uno kák nak.

– Sze ret nék még me sél ni ne ked va la mit. Ma van
hús ha gyó kedd, és a far sang utol só nap ja. Ré gen a fi -
a ta lok há rom na pig tar tot ták a far sang vé gét. Szo kás
volt a mas ka rás bál, meg a tus kó hú zás. A tus kó hú zás
ab ból állt, hogy a le gé nyek ki vá lasz tot tak egy jó ko ra
tus kót, és egy lá nyos ház ud va rá ba húz ták ma guk
után. Ame lyik le gény nek tet szett az a lány, be ment a
ház ba, és amíg ôt a há zi gaz da kol bás  szal, sza lon ná -
val, son ká val el lát ta, ad dig a töb bi le gény kint a ba -
rom fi ud var ban ös  sze szed te mind a fellelhetô to já so -
kat. A tus kót húz ták to vább, men tek má sik lá nyos
ház hoz. Az ös  sze sze dett to já so kat pe dig es te va la -
mely fi ús ház nál kö zö sen meg sü töt ték és vi dám han -
gu lat ban et ték meg.

Mi re be fe jez tük a be szél ge tést, el ké szült a va ló di
cér na me télt is, ami íny csik lan dó an sár gál lott a gyú ró -
desz ka kö ze pén.

Meg kö szö nöm Mag di né ni nek a be szél ge tést és kí -
vá nok ne ki jó egész sé get, erôt és sok sze re te tet. (Zsol -
nai Jánosné)
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Hernádi mesék (Ahogyan a hernádiak emlékeznek)

Magdi néni, a tészta, a szakajtó és a kefe
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HALLOTT RÓLA?
So kan lát hat ják nap mint nap azt az enyé szet nek ott ha gyott,

ap ró tég lás épü let együt test az öt ve nes út mel lett, ami egy kor vi -
rág zó bor pin cé je volt Her nád nak. A II. vi lág há bo rú elôtt csak
„Ber ci” te lep nek hív ták, és ak kor még kon zerv gyár ként mû kö -
dött. Kis vas úton, va go nok ban szál lí tot ták ide a her ná di ál lo más -
ról a gyü möl csöt és zöld ség fé lét, hogy itt fel dol goz zák, pa lac -
koz zák, majd vas úton to vább szál lít sák ér té ke sí tés re. Éven te több
ton na pa ra di cso mot fôztek be, sár ga ba rack ból lek várt és nagy
men  nyi sé gû al mát, amit vö rös szí nû étel fes ték kel szí nez tek, s így
lett belôle gyü mölcs íz. – Ezt a gyü mölcs ízt az em be rek Hit ler
sza lon ná nak ne vez ték el a há bo rú alatt, mert hús és sza lon na
he lyett leg in kább ilyet le he tett kap ni a bol tok ban. Töm bök ben
árul ták és az ál la ga mi att kön  nyen tud ták sze le tel ni.

A „ lek vár gyár ba", aho gyan a hely bé li ek ne vez ték, nem
csak Her nád ról, ha nem Örkénybôl és Gyónról is so kan jár tak
dol goz ni. Már egé szen fi a tal munkaerô is be ke rül he tett, mint

11-12 éves lá nyok a gyü mölcs mo só ba, ha volt mel let tük egy
felnôtt, aki vál lal ta ér tük a felelôsséget.

Az aláb bi ké pen azo kat lát hat juk, akik részt vet tek a „ lek -
vár gyár” épí té sé ben. (Zsol nai Jánosné)

AJÁNLÓ

Ma gyar írók az Ad ri án

Egy kor az or szá gunk ha tá ra it mos ta az Ad ria – az ösz  -
szes ten ger kö zül ma is a leg ked ve sebb ne künk. A ma -
gyar és a hor vát ál lam nak több év szá za dos kö zös tör té -
nel me van, ami hez a leg több tör té nel mi és iro dal mi em -
lé künk fûzôdik. Mûvelôdésünk múlt já ban gaz da gon
meg je le nik – kez det ben a  kró ni kák, majd a le írá sok, no -
vel lák ver sek – az Ad ria, a szag ga tott part ja i val, a sóil la -
tú sé tá nyok kal, a fül ledt kocs má i val, mind az zal, ami a me -
di  ter rán-vi lág hét köz nap jai.

Az Ad ria-él mény, a me di ter rán vi lág késôbbi iro dal -
munk ban is jelentôs sze re pet töl tött be. A ro man ti ka ko -
rá tól, a 20. szá za dig leg több ne ves írónk, költônk járt a
fi u mei kikötôben, meg néz te Zá ra vá rát vagy sé tált Trau
és Ragúza év szá za dos fa lai kö zött.

Eb ben a no vel lás kö tet ben a szerzôk kö zött ta lál juk
pél dá ul Jó kai Mórt, Ham vas Bé lát, Cholnoky Vik tort,
Kosz to lá nyi Dezsôt, Márai Sán dort, de több – má ra is -
me ret le nül hang zó, kis sé el fe le dett írodalmárunk is he -
lyet ka pott a kö tet ben. 
Új Palatinus Köny ves ház, 2006.                                      

[stx]

A brigád ebédidôt tart, miközben „lekvárgyárat” 
építenek a „ Berci telepen” (1930-as évek)

Nem ze ti ol va só könyv
Ma gyar klas  szi ku sok gon do la tai az anya -
nyelvrôl és a ha zá ról

„Ez a könyv nem a leg szebb ma gyar ver sek
és pró za sze mel vé nyek gyûj te mé nye. Ilyen
an to ló gia van elég. A NEM ZE TI OL VA SÓ -
KÖNYV jel le ge és ren del te té se más (...)
Az van ben ne, ami ért bár mek ko ra fi zet ség
nem sok: gon do lat és út mu ta tás. Csu pa olyan
szö veg, amely szük sé ges al ko tó ré sze a nem -
ze ti ön is me ret nek, s egy szer smind jel zi a ha -
zai gon dol ko dás csú csa it.” 

Lukácsy Sán dor

Most, ami kor egy fel gyor sult vi lág nak va gyunk az ap ró al ko tó ele mei,
nem sok idôt for dí tunk – saj nos, van aki se men  nyit – a vi lá gon egye -
dül ál ló ma gyar nyelv megôrzésére, leg alább olyan mér ték ben, hogy
azt he lye sen hasz nál ja... 
A kö tet hi ány pót ló, amit a tu dós iradolomtörténész, Lukácsy Sán dor ál lí tott
ös  sze. A ma gyar klas  szi ku sok gon do la tai – ahogy húsz év vel ezelôtt, az
elsô ki adás kor – ma is ak tu á li sak, sôt még in kább megszívlelendôk.

A könyv ben – töb bek kö zött –  Köl csey Fe renc, Petôfi Sán dor, Halászy
Jó zsef, Or bán Ba lázs, Jó kai Mór, Szé che nyi Ist ván, Tóth Lôrinc, Sza -
bó Lôrinc, Ju hász Gyu la, Vas vá ri Pál, Zrí nyi Mik lós, II. Rá kó czi Fe -
renc, Ady End re , Ta má si Áron gon do la tai ol vas hat juk. 

Amit Baj za Jó zsef 163 év vel ezelôtt le írt, azt akár ma is le ír hat ná:

„Min den nép nek elsô tö rek vé se, és kell, hogy elsô tö rek vé se le gyen, ön -
ál lá sát fenn tar ta ni, sza bad és füg get len ma rad ni min den más nép ural -
má tól, hogy lehetôleg megôrizze a sa ját sá gos jel lem ébe ni sza bad ki fej -
lést, és ne tûr je, hogy rá ide gen nép ide gen élet ér zel me it erôszakolja.
(...) A leg na gyobb szé gyen és bal sze ren cse el len ben más nép nek alá vet -
ve len ni, ide gen nek szol gál ni, más nak sa ját sá ga it el fo gad ni, táp lál ni és
ma gá éi gya nánt elômozdítani. A sza bad füg get len ség nem a legfôbb cél
ugyan, mi re tö re ked ni kell, ha nem a leg szük sé ge sebb esz köz, mi nél kül
a nép, sem mi üd vös cél ját nem ér he ti el. Mert a nép meg van sem mi sít -
ve, ha sa ját sá ga meg sem mi sít te tett, a sa ját ság nak pe dig meg kell vagy
leg alább meg le het sem mi sül nie, ha ide gen ura lom nak van alávatve.

Baj za Jó zsef (1846)

[stx]

AJÁNLÓ
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Az Örökség Egyesület hivatalos hírei
2009. feb ru ár 16-án az Egye sü let El nök sé ge ülést tar tott, ame -
lyen a Köz gyû lést elôkészítô fel ada to kat ha tá roz ták meg, il let ve
tag sá gi ügye ket érintô ha tá ro za tot hoz tak. (A té ma sze mé lyi sé gi
jo gi vo nat ko zá sai mi att a ha tá ro za tok nak itt csak a szá mát tud -
juk meg je len tet ni.)

1/2009.(II.16.) sz. El nök sé gi ha tá ro zat: (tag sá gi jog vi szonyt
érintô dön tés)

2/2009.(II.16.) sz. El nök sé gi ha tá ro zat: (tag sá gi jog vi szonyt
érintô dön tés)

3/2009.(II.16.)  sz.  El nök sé gi ha tá ro zat: (tag sá gi jog vi szonyt
érintô dön tés)

2009. feb ru ár 24-én Köz gyû lést tar tott az Egye sü let. A Köz gyû -
lé sen sok ha tá ro zat szü le tett, ame lye ket az aláb bi ak ban ol vas hat -
nak:

1/2009.(II.24.) sz. Köz gyû lé si ha tá ro zat: a Köz gyû lés az Egye -
sü let 2008. évi tevékenységérôl szó ló be szá mo lót egy han gú lag
el fo gad ta.

2/2009.(II.24.) sz. Köz gyû lé si ha tá ro zat: A Köz gyû lés az Egye  -
sü let 2008. évi köz hasz nú sá gi je len té sét egy han gú lag el fo gad ta.

3/2009.(II.24.) sz. Köz gyû lé si ha tá ro zat: a Köz gyû lés egy han -
gú sza va zat tal az Egye sü let Alap sza bá lyát az aláb bi ak sze rint
mó do sít ja (egé szí ti ki): 1.§ (4) Az Egye sü let körbélyegzôje: 38
mm átmérôjû kör, kö zé pen az Egye sü let logo-ja, kör ben az
„Örök ség Kul tu rá lis és Hagyományôrzô Egye sü let” fel irat, a
logo alatt íve sen: 2376 Her nád, Fô u. 124., fe ke te tin tá val.

4/2009.(II.24.) sz. Köz gyû lé si ha tá ro zat: A Köz gyû lés egy han -
gú sza va zat tal úgy ha tá ro zott, hogy az Alap sza bály 2.§ (3) az
aláb bi ra vál to zik: Az Egye sü let mû kö dé sé nek, szol gál ta tá sa i nak
és be szá mo ló i nak nyil vá nos sá gát sa ját lap já ban, a her ná di ön -
kor mány zat hi va ta los hon lap ján és ki füg gesz tés út ján biz to -
sít ja, va la mint a 6.§ (11) utol só so ra he lyett az aláb bi szö veg ke -
rül: A Köz gyû lés ha tá ro za ta it az Egye sü let sa ját lap já ban, a
her ná di ön kor mány zat hi va ta los hon lap ján és ki füg gesz tés
út ján hoz za nyil vá nos ság ra.

5/2009.(II.24.) sz. Köz gyû lé si ha tá ro zat: A Köz gyû lés egy han -
gú sza va zat tal úgy ha tá ro zott, hogy az Alap sza bály 7.§ (7) utol -
só so ra he lyett az aláb bi szö veg ke rül: Az El nök ség ha tá ro za ta -
it az Egye sü let sa ját lap já ban, a her ná di ön kor mány zat hi va -
ta los hon lap ján és ki füg gesz tés út ján hoz za nyil vá nos ság ra.

6/2009.(II.24.) sz. Köz gyû lé si ha tá ro zat: Köz gyû lés az Alap -
sza bály 8.§ (1)-t egy han gú dön tés sel ha tá lyon kí vül he lye zi, he -
lyet te az aláb bi meg fo gal ma zás ke rül: Az El nök ség sa ját tag jai
kö zül El nö köt vá laszt. Az El nök az El nök ség ál tal egy sze rû
szó több ség gel, tit kos sza va zás sal 3 év idôtartamra vá lasz tott
vezetô tisztségviselô, aki az Egye sü let szer ve ze té nek kép vi se -
let re önál ló an jo go sult vezetôje.

7/2009.(II.24.) sz. Köz gyû lé si ha tá ro zat: A Köz gyû lés egy han -
gú sza va zat tal úgy ha tá ro zott, hogy az Alap sza bály 8.§ (2) utol -
só so ra he lyé re az következô meg fo gal ma zás ke rül: az Egye sü -
let be szá mo ló it az Egye sü let sa ját lap já ban vagy a Her ná di
Hír mon dó ban nyil vá nos ság ra hoz za.

8/2009.(II.24.) sz. Köz gyû lé si ha tá ro zat: (tag sá gi vi szonyt érintô
dön tés)

9/2009.(II.24.) sz. Köz gyû lé si ha tá ro zat: az Egye sü let Köz gyû -
lé se az új el nök ség meg vá lasz tá sá hoz szük sé ges tit kos sza va zás
le bo nyo lí tá sá ra 3 ta gú sza va zat szám lá ló bi zott sá got vá lasz tott,
amely nek tag jai: Menyhártné Ka to na Ibo lya (el nök), Tóthné Luk -
ács Jo lán és Váradi Zsu zsan na.  

10/2009.(II.24.) sz. Köz gyû lé si ha tá ro zat: (A je löl tek és a ka -
pott sza va za tok szá ma, fel so ro lás) Az Egye sü let új El nök sé ge:
Zsírosné Pallaga Má ria, Tol nai Béláné, Takácsné Holi And -
rea, Zsol nai Jánosné és Sponga Ta más.

4/2009.(II.24.) sz. El nök sé gi ha tá ro zat: Az El nök ség tag jai tit -
kos sza va zás sal, egy sze rû szó több ség gel, 3-0 sza va zat tal Zsí ros -
né Pallaga Má ri át vá lasz tot ták az Egye sü let el nö ké vé.

11/2009.(II.24.) sz. Köz gyû lé si ha tá ro zat: Az Örök ség Kul tu rá lis
és Hagyományôrzô Egye sü let Köz gyû lé se a ta gok ál tal 2009-ben
fizetendô tag díj mér té két egy han gú lag 2000 Ft-ban ha tá roz ta meg.

12/2009. sz. Köz gyû lé si ha tá ro zat: az Köz gyû lés az Egye sü let
2009. évi költ ség ve tés ét egy han gú lag el fo gad ta.

Az Örök ség Kul tu rá lis és Hagyományôrzô Egye sü let 
2008. évi köz hasz nú sá gi je len té se (ki vo nat)

Ka pott tá mo ga tá sok:

Her nád Köz ség Ön kor mány za ta    270.000.-Ft
Pest Me gye Köz gyû lé se                  50.000.-Ft
Ör ké nyi Ta ka rék szö vet ke zet tá mo ga tá sa  10.000.-Ft
Vál lal ko zás tól ka pott tá mo ga tás             20.000.-Ft
Pro R. Cultura H. Ala pít vány                 30.000.-Ft
Magánszemélytôl ka pott ado mány    1.000.-Ft
Nem ze ti Ci vil Alap prog ram                200.000.- Ft

Ka pott ka ma tok be tét után                     608.- Ft

Tag díj                                            50.000.- Ft   
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Va gyon fel hasz ná lá si ki mu ta tás

2008. évi nyi tó va gyon    65.000.-.     
2008. évi Be vé te lek         612.000.-
2008. évi ki adá sok  ( egye sü let mû kö dé sé vel kap cso la tos )

11.000.-
2008. év ben alap sza bály sze rin ti cél ra for dí tott ki adás

370.000.-
2008. évi kö ve te lés  24.000.-
2008. évi zá ró va gyon    301.000.-

Cél sze rin ti jut ta tá sok ki mu ta tá sa

Alap sza bály ban meg ha tá ro zott köz hasz nú te vé keny ség re ki fi ze  -
tett ös  szes rá for dí tás  370.000.- Ft

Pá lyá za ti nye re mé nyek fel hasz ná lá sa:

Egye sü le tünk Her nád Köz ség Ön kor mány za tá tól 270.000.- Ft, vál -
lal ko zó tól 20.000.- Ft, az Ör ké nyi Ta ka rék szö vet ke zet Her ná di
kirendeltségétôl 10.000.- Ft, az Nem ze ti Ci vil Alap prog ram tól
200.000.- Ft (ame lyet 2009-ben ter ve zünk fel hasz nál ni), a Pro
Renovanda Cultura Hungariea Ala pít vány tól 30.000.-Ft és egy
magánszemélytôl 1.000.- Ft tá mo ga tást ka pott a 2008. év ben. A tá -
mo ga tá so kat az aláb bi köz hasz nú cé lok ér de ké ben hasz nál tuk fel:

– Örök sé günk c. lap meg je len te té se,
– Ren dez vé nyek:

Idôpontja Meg ne ve zé se 
Már ci us 8.  14-17 óra Ün ne pi készülôdés (hús vé ti)
Má jus 2. Pik nik a sza bad ban, májfaállítás
Má jus 25. Úr na pi kör me net, vi rág sá tor ál lí tás 
Au gusz tus 3. 16. her ná di fa lu nap 
Au gusz tus 20. Szent Ist ván-nap (rész vé tel)
Ok tó ber 23. Ra jon gók klub ja (Ôze)
No vem ber 8. Kárikittyom (Ci vil szer ve ze tek

gaszt ro nó mi ai ren dez vé nye)
No vem ber 18. Ra jon gók klub ja (Re vicz ky)
No vem ber 30., 15 óra
de cem ber 7.,    15 óra
de cem ber 14.   15 óra Ad ven ti gyer tya gyúj tás 
De cem ber 13-19. Bib lia és ima könyv ki ál lí tás
De cem ber 20.  17 óra Fa lu ka rá csony 
De cem ber 29. Egye sü le ti év zá ró

A Pest Me gye Közgyûlésétôl ka pott tá mo ga tás ból a 2008. év ben
30.000.-Ft elôleg ér ke zett meg. A pá lyá za ti prog ra mot tel je sí tet -
tük, az el szá mo lást 2008. de cem be ré ben el küld tük. Az el szá mo -
lás el fo ga dá sa után még 20.000.- Ft ér ke zik a szám lánk ra, ame -
lyet 2008-ban már megelôlegeztünk. A 20.000.- Ft-ot 2009-ben
még köz hasz nú te vé keny ség re kell for dí ta nunk.
Az  NCA pá lyá za ton nyert mû kö dé si tá mo ga tást (200.000.-FT)
már ci us ban ter vez zük el köl te ni.

Köz hasz nú tevékenységrôl szó ló rö vid tar tal mi be szá mo ló

Az Örök ség Kul tu rá lis és Hagyományôrzô Egye sü le tet 23 tag 2006.
feb ru ár 7-én ala pí tot ta az zal a cél lal, hogy a he lyi közmûvelôdési és
hagyományôrzô te vé keny sé get se gít se, új ren dez vé nyek kel gya ra -
pít sa, va la mint fel hív ja a fi gyel met a már-már el fe lej tett nép ha gyo -
mány ok ra. Az egye sü let köz hasz nú. A Pest Me gyei Bí ró ság 2006.
má jus 3-án vet te nyil ván tar tás ba.
Az Egye sü let mû kö dé se az alap sza bály nak megfelelô. A 2008. év
so rán szá mos ren dez vé nyen bi zo nyí tot ta lét jo go sult sá gát a ta va szi
rendezvényektôl egé szen a ka rá csony fa-ál lí tá sig. Az Egye sü let
egyik büsz ke sé ge az Örök sé günk cí mû lap ki adá sa, amely ked velt
a her ná di ak kö ré ben. A mû kö dés az ala pí tó ok irat nak megfelelôen
tör té nik. Az Egye sü let vezetôségének tag jai dí ja zás ban nem ré sze -
sül nek, mun ká ju kat tár sa dal mi mun ka ként vég zik. Az Egye sü let
köz hasz nú be so ro lá sá nak megfelelôen te vé keny sé gét a her ná di
kul tu rá lis ha gyo má nyok ápo lá sá nak szen te li, vál lal ko zói te vé keny  -
sé get nem foly tat.

Az Egye sü let 2008. évi tevékenységérôl szó ló be szá mo lót és a
Köz hasz nú sá gi je len tést az Egye sü let Köz gyû lé se 1/2009.(II.24.)
és 2/2009.(II.24.) szá mú Köz gyû lé si ha tá ro za ta i val el fo gad ta.

Zsírosné Pallaga Má ria el nök

Az Örök ség Kul tu rá lis és Hagyományôrzô Egye sü let eb ben
az év ben már fo gad hat 1 %-okat. Min den új ság ban ta lál az ol -
va só 1 db ún. Rendelkezô nyi lat ko za tot, amely az Egye sü let
ada ta i val van ki tölt ve. Ezt kell az adó be val lás sal be nyúj ta ni. 
Ne hagy ja vesz ni azt az 1 %-ot, amely se gít he ti a her ná di
kul  tú rát és hagyományôrzést!

Zsani a tavalyi falunapon
egyesületünk sátrában
kézmûveskedett

A fiúk focizni próbálnak 
a tavalyi egyesületi 

kiránduláson
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NAPTÁR

Már ci us 17. – 1874-ben ezen a na pon szü le tett  Kin csem, ma -
gyar ver seny ló Tápiószentmártonban, gróf  Blaskovich Ernô bir -
to kán. Pá lya fu tá sá nak mind az 54 ver se nyét meg nyer te. Hat éves
ko rá ban ki de rült, hogy izü le tei meg kop tak, és ver se nyen töb bé
nem in dul hat. Ez után te nyész kan ca ként élt és ki vá ló vér vo na lú
lo vak any ja lett. Utol só el lé se után Kin csem egész sé ge meg gyen -
gült. Gyo mor és bél gör csök kí noz ták. 1887. már ci us 17-én, 13.
szü le tés nap ján egy sú lyos kó li ka ro ham kö vet kez té ben múlt ki a
ma gya rok le gen dás te li vér je. Kin csem te re bé lyes csa lád fát ha -
gyott hát ra, me lyen ma gyar és nem zet kö zi nagy dí jak és fu ta mok
gyôzteseit ta lál juk. Vér vo na la, fôleg Né met or szág ban, a mai na -
pig to vább él, bár Kin csem egyik le szár ma zott ja sem ér te el ôs -
anyja ki vé te les ered mé nye it. (lovas.lapunk.hu)

Már ci us 19. – 1944-ben ezen a na pon száll ták meg a né me tek
Ma gyar or szá got.

Már ci us 20. – 1894-ben To ri nó ban meg halt Kos suth La jos, az
1848/49-es for ra da lom és sza bad ság harc egyik vezetôje, az elsô
füg get len ma gyar kor mány pénz ügy mi nisz te re.

„Amely perc ben Ma gyar or szá gon akad na em ber, aki urá vá
akar na len nie e nem zet nek, aki bár mely ha tal mat más tól, mint e
nem zet képviselôi tes tü let kezébôl akar na ven ni, azon em ber re,
ura im, vi gyáz za nak önök, az egész nép, és so ha sem mi eset ben
ne tûr jék, ne en ged jék azt, hogy e nem zet fe lett más ha tá roz has -
son va la ki, mint e nem zet ma ga.” 
(Deb re cen, 1849. áp ri lis 14. Kos suth be szé de a képviselôházban Ma gyar or szág
füg get len sé gé nek ki mon dá sá ról)

Áp ri lis 8. – 1817-ben ezen a na pon szü le tett Jókainé La bor fal vi
Ró za színésznô. 1848. már ci us 15-én, Ka to na Jó zsef Bánk bán -
já nak az elôadásán ta lál ko zott a tôle nyolc év vel fi a ta labb Jó kai
Mór ral, egy ko kár dát tûz ve a fér fi ka bát já nak haj tó ká já ra. Még
eb ben az év ben fe le sé gül ment hoz zá. A há zas ság nagy bot rányt
ka vart, az író csa lád ja és ba rá tai (pél dá ul Petôfi Sán dor is) ne -
he zen törôdtek be le a kap cso lat ba, kü lö nö sen, mert a fe le ség nek
volt egy há zas sá gon kí vül szü le tett, ek kor 12 éves lá nya, Benke
Ró za, aki nek az ap ja a kor ün ne pelt szí né sze, Lendvay Már ton
volt. La bor fal vi vis  sza vo nu lá sá ig, 1859-ig szin te egyed ural ko dó
volt, akadt olyan pályatársnôje, aki azért ment kül föld re, mert

nem ér vé nye sül he tett mel let te.
1857. szep tem ber 3-án az ô ven -
dég já té ká val (és Jó kai be szé dé -
vel) nyi tot ta meg ka pu it a Mis -
kol ci Nem ze ti Szín ház. Itt ké sôbb,
1883-ban egy bú csú fel lé pés ere -
jé ig is mét szín pad ra lé pett. (Wiki -
pédia)

Má jus 11. –  1857-ben ezen a na pon sza ba dul am nesz ti á val a
kuf stei ni börtönbôl a ma gyar nônevelés úttörôje, a nôk mû ve lô -
dési egyen jo gú sá gá nak hirdetôje: Te le ki Blan ka grófnô. Csa lád -
já ból hoz ta ma gá val a mûvelôdés fon tos sá gá nak tu da tát és el ve it,
hi szen édes any ja Brunszvik Te réz nek, az elsô ma gyar kis ded óvó
in téz mény nek a meg ala pí tó ja volt. Blan ka is a nônevelést vá lasz -
tot ta hi va tá sá ul: 1846-ban ma gyar ta ní tá si nyel vû leánynevelô
in té ze tet nyi tott Pes ten, a mai Sza bad ság té ren. Ez az is ko la szá -
mít az elsô olyan ma gyar or szá gi le ány is ko lá nak, ahol szak sze rû
ok ta tás folyt. A ki vá ló ta ná rok kö zött volt Vas vá ri Pál (tör té ne -
lem), Hanák Já nos (ter mé szet rajz) és Leövey Klá ra (nevelônô). A
sza bad ság harc alatt, 1848 vé gén kény te len volt az in té ze tet be -
zár ni; Leövey Klá rá val elôbb Deb re cen be, Nagy vá rad ra, vé gül
Sze ged re me ne kült. A sza bad ság harc bu ká sa után részt vett a for -
ra dal má rok rej te ge té sé ben. Mi u tán a bé csi rendôrség ke zé re ju tott
Te le ki Blan ka le ve le zé se, 1851-ben Bécs ben el fog ták és Pest re, az
Új épü let be szál lí tot ták. 1853-ban a ha di tör vény szék 10 évi vár fog -
ság ra ítél te; az íté le tet is az Új épü let ben hir det ték ki. Te le ki Blan -
ka Brünnben, Olmützben és vé gül Kuf stein ben ra bos ko dott.

Jú ni us 4. –  1920-ban a Pá rizs kör nyé ki
békeszerzôdések ré sze ként lét re jött Ma -
gyar or szág és az an tant kö zöt ti
békeszerzôdés (bé ke dik tá tum), amely
jelentôsen át ala kí tot ta Kö zép-Eu ró pa
tér kép ét. A bé ke dik tá tum kö vet kez mé -
nye ként az ad dig 325 411 km2 össz te rü -
le tû Ma gyar Ki rály ság el ve szí tet te te rü -
le té nek több mint két har ma dát és la kos -
sá gá nak több mint a fe lét. 

Jú li us 14. – 2003-ban ezen a na pon hunyt el Janikovszky Éva
Kos suth dí jas író, sok nép sze rû gyer mek- és if jú sá gi re gény író ja.

Au gusz tus 9. – 1866-ban meg nyílt a Fôvárosi Ál lat- és Nö vény -
kert, amely egyi ke a vi lág leg na gyobb ál lat kert je i nek.

Kincsem

Laborfalvi Róza Barabás Miklós
litográfiáján (1848)

1920. június 4-e után a revizionista mozgal-
mak az ilyen egyszerû eszközöket is
felhasználták arra, hogy emlékez tessék az
embereket a nemzetet ért igazságtalanságra. 
(Ez a szódásüveg Nagykôrösrôl származik.
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FALU A VÁROSBAN – I. EURÓPAI LEADER EXPO BUDAPESTEN

Ta lán azért már van nak né há nyan ol va só ink kö zött, akik  -
nek a „LEADER” szó nem is me ret len, de – mi vel a jó dol go  -
kat nem árt is mé tel ni – né hány fon tos, ez zel kap cso la tos
gon do la tot sze ret nék meg osz ta ni Önök kel.

A LEADER prog ram az Eu ró pai Unió egyik leg si ke re sebb
kö zös sé gi kez de mé nye zé se, amely ben 2005 óta Ma gyar or -
szág is részt vesz. Az új EU-s költ ség ve té si idôszakban (2007-
2013) en nek a tér ség nek 13 te le pü lé se is új ra be le ve tet te ma -
gát a kö zös sé gi ter ve zés be. Eh hez Vi dék fej lesz té si Egye sü -
le tet kel lett ala kí ta nunk. En nek az egye sü let nek tag ja a Her -
nád Köz sé gi Ön kor mány zat és a Her-Csi-Hús Kft. mel lett az
Örök ség Egye sü let is. 

2007-2008-ban meg al kot tuk a tér ség re vo nat ko zó vi dék -
fej lesz té si stra té gi án kat, amely lehetôvé te szi, hogy vá ro -
sa ink és köz sé ge ink uni ós vi dék fej lesz té si for rá sok ra pá -
lyáz has sa nak. Er re két ve zér fo nal, az Új Ma gyar or szág Vi -
dék fej lesz té si Prog ram III. és IV. ten ge lyé be tar to zó in téz -
ke dé sek men tén nyí lik lehetôség. A III. ten ge lyes té mák ra
(Mikrovállalkozások tá mo ga tá sa, tu riz mus fej lesz tés, vi dé -
ki örök ség megôrzése és falumegújítás,- fej lesz tés)  ja nu ár
10-ig már le he tett tá mo ga tá si ké rel met be nyúj ta ni. Eb ben
az év ben még egy al ka lom mal, ok tó be ri be adá si határ idô -
vel le het ezt meg ten ni.

A IV. ten gely az ún. LEADER-program, amely leg in kább
az ös  sze fo gá son ala pu ló, ki sebb pro jek tek (sport, kul tu rá -
lis stb.) tá mo ga tá sá ra nyújt lehetôséget.

Feb ru ár vé gén és már ci us ele jén Bu da pes ten a kôbányai
vá sár vá ros ban ta lál koz tak Ma gyar or szág LEADER-cso -
port jai és fo gad ták szer te Eu ró pá ból leader-es ven dé ge i ket.
A mi csa pa tunk, a Felsô-Homokhátság Vi dék fej lesz té si
Egye sü let ter mé sze te sen szin tén ott volt, és nem is egye dül!
Ven dé ge ink, egy er dé lyi és egy spa nyol LEADER-közös ség
erôsítette so ra in kat. 

A „Fa lu a vá ros ban” ki fe je zés nem túl zás, mert a ki ál lí tók,
résztvevôk be mu tat ták ha gyo má nya ik és ter mé ke ik szé les
ská lá ját. Azok, akik vet ték a fá rad sá got és vé gig néz ték a
sok-sok ki ál lí tó he lyet, meg ál la pít hat ták, hogy a vi dé ken élô
em be rek na gyon te het sé ge sek és gén je ik ben hor doz zák tár -
gyi és szel le mi ha gyo má nya i kat, azo kat féltôn óv ják, ôrzik,
de szí ve sen meg mu tat ják az érdeklôdôknek.

Az EXPO-n ki vá ló an meg fér tek egy más sal a nem ze ti sé gek
is: a ma gyar, a né met, a szlo vák, a ro mán, a ci gány együtt
örült an nak, hogy van hol együtt len ni, van hol meg mu  tat ni
ér té ke i ket.

Her ná dot a Ga rázs Band kép vi sel te az EXPO-n. Vér -
pezsdítô bigband-muzsikával káp ráz tat ták el a hall ga tó kat. 

Re mé lem, fel kel tet tem érdeklôdésüket a prog ram iránt.
Ha a he lyi vi dék fej lesz té si stra té gi á val vagy a LEADER-
pályázatokkal kap cso la to san kér dé sük van, ké rem, ke res -
se nek meg a her ná di mûvelôdési ház ban vagy a 06/30-
9951-651-es te le fon szá mon.

Zsírosné Pallaga Má ria



ÉRTÉKEINK

La kó he lyünk kö ze lé ben több olyan – ese ten ként
több száz éves – kul tu rá lis, tör té nel mi és val lá si em -
lék ta lál ha tó, ame lyek létezésérôl nem biz tos, hogy
hal lott min  den ki.

Eb ben a so ro zat ban fel ke res sük azo kat a he lye -
ket, ro mo kat, épü le te ket, épü let ma rad vá nyo kat, tör  -
té nel mi em lé ke ket, ame lyek egy-egy fél- vagy egy -
na pos ki rán du lás al kal má val meg lá to gat ha tók.

Her nád tól mint egy 55 km-re ta lál ha tó Pest me gye
leg dé libb fa lu ja, Kocsér. A ki csi, jellemzôen ta nyás te -
rü let nek többszáz éves múlt ja van, ami nek – saj nos –
nem túl sok em lé ke ta lál ha tó ma már meg. A 13. szá -
zad óta la kott te rü le ten – va ló szí nû leg – a ta tá rok elöl
menekülô ku nok ala pí tot ták a te le pü lést. A sa já tos jo -
go kat és ki rá lyi ki vált sá go kat megszerzô Kocsér a
Jász kun Ke rü let hez tar to zott. Az el ne ve zés kun ere de -
tû, je len té se nem is mert. A te le pü lés ne vé nek elsô írá -
sos em lí té se a bu dai káp ta lan 1488. má jus 22-én kelt
bir tok pe res ira tá ban ol vas ha tó. A 14 – 15. szá zad ra vi -
rág zó Kocsér a tö rök kel ví vott há bo rúk alatt el pusz tult
– egyes for rá sok sze rint az 1596-os év ben. Ez után a
kör nyék – ha son ló an a Kis kun ság nagy ré szé hez – el -
nép te le ne dett. A le rom bolt, fel ége tett há zak, gaz zal
benôtt föl dek las san az enyé sze té let tek, a te rü le tet év -
szá zad okon át Praedium Kotsér-ként em lí tet ték
(Kocsér pusz ta). 1702-ben I. Li pót csá szár el ad ta a te -
rü le tet a Né met Lo vag rend nek, ami vel a sza bad ku nok
és já szok föl des úri fel ügye let alá ke rül tek. Kocsér kun
pusz tát a kö ze li Jász apá ti la ko sai vál tot ták meg a Jász -
kun Redemptio ke re té ben, 1745-re. A te rü let a 19. szá -
zad elsô fe lé ben kez dett új ra be né pe sül ni – több nyi re
Jász apá ti la ko sa i ból, és így 1877. au gusz tus 12-én ala -
kult meg Kocsér köz ség. 

A ré gi, temp lo mos te le pü lés re a mai temetôben lát -
ha tó, több mint 400 éves temp lom rom meg ma radt ke -
le ti fa la em lé kez tet. Az elsô írá sos em lí té se az 1572-es
regustrumban ol vas ha tó, mi sze rint ek kor már  kôegy -
há za volt a fa lu nak. Az egy ko ri gó ti kus temp lom ma -
rad vá nya dom bon áll. A fa la it, a kör nyé ken 80 – 120 cm
mély ség ben ta lál ha tó terméskôbôl épí tet ték. A temp -
lom kör nyé kén ré gén (is) temetô volt, ezt bi zo nyít ják a
fel tá rá sok so rán ta lált em be ri cson tok. Saj nos, nap ja -
ink ra csak egyet len fal ma radt meg: az egy kor tég la lap
alap raj zú, nyu ga ti sar ka in tám pil lé rek kel tá masz tott
ha jó észa ki ol da la. Szakértôk sze rint, egy sok szög zá -
ró dá sú szen tély csat la ko zott a ha jó hoz. A 7 – 8 mé ter
hos  szú észa ki fal vé gén 120 cm-es tám pil lér van. A fa -
la zat vas tag sá ga 60 cm, amely ben 140 cm-es tá vol ság -
ban épí té si áll vány zat ge ren da fész kei lát ha tók. A ha jó -
fal és a tám pil lér il lesz té sé nél lát ha tó a már el bon tott
60 – 70 cm-es nyu ga ti fal ma rad vá nya. A ha jó ke le ti vé  -
gén megfigyelhetô az egy ko ri di a dal ív 40 – 50 cm-es
csonk ja. Szem közt, a fal észa ki fe lén 90 – 100 cm hos  szú
tám pil lér ma rad vá nya áll.

A fal észa ki ol da la vi szony lag jó ál la pot ban van, azon -
ban a belsô dé li ol da lá ról ez kö zel sem mond ha tó el.
Több he lyen lát szik az idôjárás okoz ta rom lá sok, amik
kon zer vá lá sa még ma sem meg ol dott.

A kocséri rom temp lom meglátogatása ettôl függet -
le nül egy jó kirándulás lehet, fôként, hogy a tanyás
vidék is sok látnivalót tartogat.

[stx]


