
A kora ôszi csengôszó községünkben egy új, különleges tan-
év kezdetét jelezte. Idén iskolánk kivételesen nem gyarapodott
új épületrésszel, ám neve – a pusztavacsi intézménnyel való tár-
sulás következtében – Hernád Községi Önkormányzat Hernád–
Pusztavacs Közös Fenntartású Általános Iskolára változott. E szö-
vetség megoldotta a szomszédos településen a szaktanárhiányt: a
hernádi anyaintézmény harmincegy pedagógusa közül heten
(Anka Istvánné,  Dr. Kollár Lászlóné, Kovács Rita, Kongráczné
Opoczky Erzsébet, Mádiné Homoki Éva, Miklósi László,
Vanyáné Heli Anita) járnak át oktatni. 

A vidám vakáció, önfeledt szórakozás, táborozás után négy-
száz hernádi nebuló ült az iskolapadba, közülük ötvenketten kez-
dik az elsô osztályt, és negyvenhét végzôs gondolkodhat a  to-
vábbtanuláson: nekik már decemberre el kell dönteniük, hová
küldjék  jelentkezési lapjukat. 

A hernádi iskola a tanulóinak lehetôséget biztosít a napi há-
romszori étkezésre (reggeli, ebéd, uzsonna), mely az idei tanév
elsô hónapjaiban hetvennyolc kisiskolást érint.  Számukra a
csekket (melynek napidíja 390 Ft) a csoportvezetô készíti el és
osztja ki. A többi, iskolában étkezô gyermek fizetési adatait, kö-
telezettségeit Tóth Józsefné ellenôrzi. A menzásoknak napi 300
Ft-ot kell fizetniük a meleg élelemért. Valamennyi, a hernádi is-
kolában étkezô számára a fizetési határidô mindig az adott hónap
tizenötödik napja. Aki ezt elmulasztja, illetve a felszólításnak
nem tesz eleget, a következô hónaptól nem kaphat ebédet. Né-
hány esetben támogatás kérhetô, illetve ingyenes étkezés is biz-
tosítható. Ez utóbbi valamennyi olyan alsó tagozatos kisdiáknak
(jelenleg tizenhatnak) jár, aki rendszeres gyermekvédelmi támo-
gatásban részesül. Ha azonban az említett segélyt felsô tagozatos

kapja, vagy három (esetleg több) tanköteles korú gyermek él a
családban, vagy az illetô tanuló tartósan beteg, illetve speciális
nevelési igényû, az ebéd díjának csak a felét kell kifizetni. Mind-
egyik esetben igazolni kell a fennálló állapotot a családi pótlék-
kal, orvosi és szakértôi papírokkal. Ezzel a kedvezménnyel a
szeptemberi tanévkezdést követôen hatvanöt tanuló csekkjén
szerepelt alacsonyabb összeg a százharminchárom ebédes és het-
vennyolc napközis  közül.

Ebben a tanévben is vannak olyan gyerekek, akik nem az iskolá-
ban étkeznek, ám megfelelnek a kedvezményre jogosító feltételek-
nek (többgyermekes család, rendszeres segély, tartós betegség,
sajátos nevelési igény). Ôk – egész pontosan százhárom alsós és
nyolcvanhárom felsôs –  ingyenesen kaphatták meg a tankönyveket. 

A tanévkezdés során az oktatási intézmény felhívta a tanulók
és szüleik figyelmét arra, hogy vannak olyan tankönyvek, ame-
lyek tartós taneszközöknek számítanak, és az iskola fizette ki va-
lamennyi tanulójának. A nebulóknak azonban ezekre nagyon
kell vigyázniuk, tollal nem tölthetik ki. Az összes tartós könyvet,
munkafüzetet, atlaszt minden tanév végén le kell adniuk az adott
tárgyat oktató szaktanárnak, illetve osztályfônöküknek. Idén az
alábbiak számítanak e kategóriába: a 3-4. osztályos olvasó-
könyv, matematika (5. oszt.), természetismeret (5-6.), biológia
(7-8.), földrajz (8.), kémia (7-8.), angol (3., 5. oszt.); továbbá tar-
tós könyvnek számítanak valamennyi felsôs évfolyamon (5-8.) a
történelem, rajz és technika tárgyakból kiosztott taneszközök.
Emellett néhány könyvet gyakran több éven át használnak az
órákon, fôleg  a matematikai összefoglalót, az idegen  és magyar
nyelvi könyveket.

A 2007/2008-as tanévben is szinte valamennyi, a gyerekek ál-
tal nagy népszerûségnek örvendô szakkör közül lehet választani:
a magyar, német, angol, számítástechnika, biológia, rajz, kézmû-
vesség és sport (foci, kosárlabda, atlétika) tantárgyakból indul-
nak továbbra is differenciált foglalkozások. Emellett diákjaink
számos más hernádi és környéki intézmény szakkörein is bôvít-
hetik ismereteiket: sokan részesülhetnek például református, ró-
mai katolikus hitoktatásban, újra indul a Biblia-szakkör, továbbá
a karate, de jó pár hasznos tanácsot szerezhetnek a csecse-
môápolás területén is a védônô vezetésével. A táncolni szeretôk
választhatnak a hip-hop és a  társastánc meghirdetett tanfolyamai
közül. Akiknek pedig fejlesztésre, korrepetálásra, felvételi vizs-
gákra való felkészítésre van szükségük, a kötelezô tanórák cél-
orientált tananyagai mellett már a második tanítási héttôl van
lehetôségük efféle foglalkozásokon a gyakorlásra, rendszerezés-
re.

ELKEZDÔDÖTT A TANÉV

Sok diák nagyon várta már a tanévkezdést

Folytatás a 4. oldalon
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Jó, ha tudjuk
Vizitdíj visszaigénylése

2007. február 15-tôl az egészségügyi szolgáltatásokért vizitdíjat kell fizetni.
A vizitdíj visszaigénylése az alábbiak szerint történik:

A biztosított személy a vizitdíjról kiállított nyugtával, illetve számlával iga-
zolja, hogy az adott naptári évben az általa igénybe vett háziorvosi ellátásért 
– ideértve a fogorvosi ellátást is – illetve járóbeteg-szakellátásért vizitdíjat már
20-20 alkalommal megfizette.

A háziorvosi ellátás – ideértve a fogorvosi ellátást is – során 20 alkalommal
befizetett vizitdíjat, és a járóbeteg szakellátás alkalmával, 20 alkalommal befize-
tett vizitdíjat külön – külön kell figyelembe venni.

A 20-20 alkalom feletti ellátások után fizetett vizitdíjak összegét a lakóhely
szerinti illetékes önkormányzat jegyzôjétôl lehet visszaigényelni a tárgyévet
követô 60 napon belül. A visszaigényléshez szükséges nyomtatványt az ügyfél-
szolgálati irodán lehet kérni.

A visszaigénylési kérelemhez csatolni kell a vizitdíjakról kiállított nyugtát
vagy számlát, ideértve a 20 alkalommal befizetett és nem visszaigényelhetô,
valamint a 20 alkalom feletti visszaigényelhetô számlákat is. 

Polgármesteri Hivatal Hernád

A tartalomból

Elkezdôdött a tanév 1. oldal

A Nagycsaládosok Hernádi
Egyesülete hírei  2. oldal

Anyakönyvi hírek 3. oldal

Öt világrész Hernádon 4. oldal

Négy évtizede 
a közigazgatásban 5. oldal

Azt beszélik, hogy... 6. oldal

Ez a Her-Csi-Hús már 
megint kifôzött valamit 7. oldal

Túl a tizenötödiken    8. oldal

A nyugdíjasok 
a legelfoglaltabbak   8. oldal

Mûvházi Mozaik  9. oldal

A Hernádi Ôsz programja 10. oldal

Tábori körkép 11. oldal

A mi kalendáriumunk 14. oldal

Szent István napja 
– közösen 15. oldal

Foci- és kosár-hírek 16. oldal

Hernádi Hírmondó
Hernád Község Önkormányzatának és

civil szervezeteinek lapja
Lapalapító: 

Hernád Község Önkormányzata

Szerkeszti: Bartuszek Zsuzsanna,
Birinszki Annamária, Faraga István,
Kocziszkiné Kis Pap Julianna, Liga

Mihály, Miklósi László, Szabados Antal
és Zsírosné Pallaga Mária

Megjelenik: januárban, áprilisban, 
júliusban és októberben.

Kiadja: a Pressman Nyomdaipari Bt.
Felelôs kiadó: 

Bálint Ferenc ügyvezetô igazgató
Készült a Pressman Nyomdaipari Bt. 

gondozásában, Dabas

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

A Nagycsaládosok 
Hernádi Egyesületének hírei

– Ismét nagy sikerrel zárult a Falunap. Az idén kicsit több lángost is sütöttünk, mint
tavaly.
Köszönjük támogatóink segítségét!

– Az elmúlt idôszakban lisztet, tésztát és zsemlemorzsát osztottunk ki községünk
rászorulóinak.

– Hamarosan megismételjük ruhaturkálás akciónkat, kérjük, figyeljék hirdetésünket! 

– Továbbra is várjuk felajánlásaikat, segítségüket bármilyen módon.
Örömmel fogadunk minden jó állapotú, használható

– gyermekholmit, játékot
– bababútort, mosógépet, háztartási kisgépet 
– kinôtt biciklit, babaülést stb. 
– megunt hangszert, bútort, könyvet 
– gyümölcsöt, zöldséget (ha már tele a fagyasztó és nincs kinek elaján-

dékozni a felesleget) 
– maradék építôanyagot stb. 

Köszönjük támogatásukat!

Az idei évben szokatlanul nagy feladatot vállalt magára egyesületünk. December 15-én
Hernádon tartjuk meg a Nagycsaládosok Országos Egyesületének karácsonyi ünnep-
ségét.
Erre a rendezvényre az egész országból várunk csoportokat, családokat. Ezen a na-
pon az iskola és a Mûvelôdési Ház környéke forgalmasabb lesz a megszokottnál.
A rendezvény miatt fokozottabb lesz a közbiztonsági ellenôrzés is!

Kérjük megértésüket!
Menyhártné Katona Ibolya



2007. OKTÓBER • HERNÁDI HÍRMONDÓ 3

Dolgos ôsz áll az Örökség Egyesület tagjai elôtt. Október 8-án
közgyûlést tartunk, amelynek fontos napirendje lesz az ôszi
programok megbeszélése. Programból pedig nincs hiány:
amellett, hogy egyesületünk tagjai részt vesznek a községi ren-
dezvényeken, saját kezdeményezésû és szervezésû program-
jaink is vannak.
Ezek közül kiemelkedik a november 10-én megrendezésre
kerülô Ludas-nap, valamint az adventi rendezvények és a de-
cember 20-i  falukarácsony.

December 1-jén, az adventi templomi hangverseny napján ke-
rül az olvasók elé az Örökségünk címû kiadványunk idei utol-
só száma, amelybôl minden hangverseny-látogató kap aján-
dékba.
Várjuk ôszi rendezvényeinken!

Pallaga Mária

Örökség-hírek ANYAKÖNYVI HÍREK
ÚJSZÜLÖTTEINK:

• Dianis Sándor és Szabó Zsuzsanna fia Sándor
• Kovács Viktor és Kaldenecker Anita fia Milán
• Szôcs Péter és Szakács Kinga fia Patrik Péter

• Radics Márton és Gulyás Henriett fia Márton Olivér
• Jusztin Adorján és Anda Gabriella fia Dominik
• Ordasi Rudolf és Tamás Veronika fia Gergely

• Sallai Zsolt és Kollár Zsuzsanna leánya Nikolett
• Kucsera János és Pekality Szilvia fia Martin

• Major Ferenc és Lusták Marianna fia Ferenc Bendegúz
• Száraz János  és Nagy Viktória leánya Dzsenifer

• Bartol János és Erôs Mária leánya Vivien
• Katona-Kiss Károly és Déri Andrea leánya Ildikó

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK:
• Udvari József és Gecser Szilvia

• Szepesi Szabolcs Gábor és Soltész Katalin
• Szabó Péter és Papp Anita Katalin
• Gavló István és Csorba Erzsébet
• Sallai Zsolt és Kollár Zsuzsanna

• Závodni Gábor és Pál Judit
• Bukodi Csaba és Rapai Andrea
• Fehér Miklós és Racskó Erika
• Kiss Adorján és Revák Ildikó

HALOTTAINK:
• Sponga László 1938
• Drozdik János 1923
• Jusztin Adorján 1957

• Lukács Kálmán Ferenc 1955
• Gazsó János 1937

• Polyhos Sándorné ( Pintér Lídia ) 1913
• Rizmajer Árpád  1990

VVeesszzééllyyeesshhuullllaaddéékk--ggyyûûjjttééss!!VVeesszzééllyyeesshhuullllaaddéékk--ggyyûûjjttééss!!
Tisztelt Hernádon Lakók!

„Földünkért Világnap” alkalmából

a Hernádi Környezetvédô és Faluszépítô Egyesület 
veszélyeshulladék-gyûjtési akciót hirdet. 

A gyûjtés során térítésmentesen lehet leadni 
az alábbi hulladékokat:

Akkumulátor, elektromos és elektronikus hulladékok
(hûtô, televízió, mosógép, számítógép, 

konyhai kisgépek stb.) fáradt olaj, fénycsövek

A gyûjtés helyszíne: Hernád, Búcsú tér
Idôpontja: 2007. október 13-án 
(szombaton) 9 és 12 óra között

Kérjük, hogy csak a 
felsorolásban szereplô 

hulladékokat hozzák ki, 
és csak a fent megjelölt 
napon és idôpontban!

Reméljük, hogy minél több 
hulladékot sikerül 

összegyûjteni, hogy ezzel is 
tegyünk környezetünk 
védelmének érdekében! 

Racskóné Marika is sokat dolgozott a falunapon
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Tavaly óta a hernádi intézmény ad otthont a Cziffra György Mû-
vészeti Iskola óráinak is. A zeneszeretôk öt szakterület közül vá-
laszthatnak: indul képzés réz- és fafúvósok, szintetizátor, zongo-
ra, gitár szakon. A foglakozásokat Kulcsár Boglárka, Szécsi
Viktor, Tóth Antal, Kovács Ilona és Kis Ljuba tartja. E tanévtôl
újdonságként hirdették meg a társas tánc szakot, melyet az Euró-
pa Kupa-döntôs Balikóné Akkerman Éva, a tíz tánc magyar bajno-
ka oktat péntekenként.

Akármilyen szakkört választanak is a hernádi gyerekek, kí-
vánjuk, hogy – a legfontosabb kötelességüket: a tanulást nem
mellôzve – érjenek el nagyon szép eredményeket!

Osztályok, iskolavezetés:
1.a Nagyné Gál Ilona
1.b Csimáné Kispál Gyöngyi
2.a Kocsisné Gere Mária
2.b Tóth Józsefné
3.a Lantosné Simári Erzsébet
3.b Miklósi Lászlóné
4.a Duhaj Szidónia
4.b Garas Mihályné
5.a Kollárné Lovász Ildikó
5.b Dr. Kollár Lászlóné
6.a Birinszki Annamária
6.b Mischlné Strupka Anikó
7.a Svébisné Komjáti Rozália
7.b Miklósi László
8.a Anka Istvánné
8.b Mádiné Homoki Éva
speciális osztály: Zsolnainé Szabó Márta
fejlesztés: Ráczné Kocsis Krisztina
tanulószoba: Nagy Csilla
1. napközi: Kucsera Istvánné
2. napközi: I. félévben Anka Istvánné / Molnár

Tibor; II. félévben Forrás Jánosné
3. napközi: Vanyáné Heli Anita
4. napközi: Nagy Edina

iskolaigazgató: Szabadosné Malata Ibolya
igazgatóhelyettes: Gelle Ferencné
iskolatitkár: Tóthné Gomola Katalin

Rendezvények, programok, tanítási szünetek:
tanítási szünet okt. 12.
bábelôadás az alsósoknak okt. 17.
pályaválasztási kiállítás okt. 18. (Dabas, Kossuth Zsuzsanna

Szakképzô Iskola)
ünnepség okt. 23.
ôszi szünet okt. 29-nov. 4. (tanítási nap a szünet

elôtt: okt. 27.,  utána: nov. 5.)
fogadóórák nov. 7.
Mikulás-kupa dec. 8-9.
iskolai karácsony dec. 20.
téli szünet dec. 21-jan. 2. (tanítási nap a szünet

elôtt: dec. 20., utána: jan. 3.)
I. félév vége jan. 18.

Birinszki Annamária

ELKEZDÔDÖTT A TANÉV Öt világrész Hernádon
Folytatás az 1. oldalról

Óriási jelentôségû kiállítást nyitottunk szeptember 16-án a
mûvelôdési házban: 5 világrész fotómûvészete címmel, Tóth
István, az Évszázad Kiváló Fotómûvésze (1980, New York)
válogatásában 67 fotót mutattunk be. Hatvanhetet – öt kon-
tinensrôl. Egy monumentális gyûjtemény (több mint 2500
fotóból áll) kis töredékét. Kicsi, de minôségi anyag. A minô-
ségre biztosíték a gyûjtô személye, aki konzekvensen, nagy
szakmai hozzáértéssel és gyakran kíméletlen ôszinteséggel
bírálja a fotókat és a fotómûvészeket. Tóth István nem enged
szakmai elveibôl. Szállóigévé vált mondása jellemzi a kiállí-
tott anyagot is: „A fotó mûvészet, ha a fotográfus mûvész.”

Aranyérmes képek randevúja, ez a kiállítás mottója. Tóth
István olyan képeket hozott el Hernádra, amelyek valahol,
valamikor a világban arany minôsítést kaptak függetlenül
attól, hogy brazil, finn, észt, litván, angol, izraeli, amerikai
vagy magyar alkotó készítette ôket.

A megnyitóra nagyon sokan eljöttek. Ôszinte örömmel kö-
szöntötték Pista bácsit, dicsérték a képeket és kiállítótermet.
A tárlatot Gyôri Lajos, a Magyar Fotómûvészeti Alkotócso-
portok Országos Szövetségének elnöke nyitotta meg, a
hangulatot Gyôrffy Gergely hegedûmûvész emelte játéká-
val. A fotókiállítást sokan látták a két hét alatt, amíg nyitva
volt. Büszkék vagyunk erre is, de arra is, hogy a mûvelô-
dési ház átriuma is osztatlan elismerést aratott a látogatók
körében.

Pallaga Mária

Tóth István fotómûvész és Gyôri Lajos

Nézelôdôk
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NÉGY ÉVTIZEDE A KÖZIGAZGATÁSBAN

Gáspár Jánosné nevét Hernádon bizo-
nyára nagyon sokan ismerik. A lakos-
ság nagy részének felejthetetlen pilla-
natait: esküvôit, névadóit vezette hosz-
szú éveken át, de komolyan kivette ré-
szét a helyi közigazgatás pontosságot,
gyorsaságot követelô munkáiból is. A
lakosság szolgálatában több évtizede áll
töretlen kitartással, errôl kérdezem.

Mióta dolgozik a közigazgatásban?
Egész pontosan 1967. augusztus 16-a óta.

Milyen feladatokat kellett akkortájt el-
végeznie?
Gazdasági elôadó voltam, vagyis a költ-
ségvetéssel, számlákkal, különféle kifize-
tésekkel kerestek meg. Az akkori hivatal
nem a mai helyén, hanem a jelenlegi fogá-
szati rendelô területén helyezkedett el. Itt
hárman voltunk elôadók,  dolgozott még
egy elnök és egy titkár is. Akkoriban egy
régi fekete billentyûs géppel írtunk, majd
késôbb tekerôs stencilgépeket használtunk
egészen a nyolcvanas évek elejéig. A mai
technikai vívmányok már jelentôsen meg-
könnyítik munkánkat.

Hogyan változott a tevékenységi köre
az évek során?
Eleinte pénzügyi munkát végeztem, majd
1970. július 1-jén Örkény, Táborfalva, Pusz-
tavacs és Hernád között közös közigazga-
tás jött létre. Tizenhárom évig voltam a
hernádi kirendeltség vezetôje. Az egész
lakossággal és a tanácstagi csoporttal én
tartottam a kapcsolatot gyakorlatilag min-

denféle ügyben, például adó-
reklamáció, tüdôszûrés, eboltás
és -összeírás. 1974-ben a vizs-
gát követôen kezdtem foglal-
kozni az anyakönyvezéssel, az
esküvôkkel, névadókkal.

Emlékszik még azokra, aki-
ket elôször összeadott?
Hát persze, Fekete János és
Szeidenléder Julianna esküvôje
volt az, akiknek azóta már
gyermekeit is én eskettem.
Emellett azért számtalan kelle-
mes élményben volt részem. Jó érzés volt
például az is, hogy bárki, akinek valami-
lyen gondja volt, bizalommal fordultak
hozzám, és hogy segíthettem megoldani a
problémájukat.

Volt a negyven év alatt olyan gondolata,
hogy teljesen más területen dolgozzon?
Noha megkerestek jó lehetôségekkel, nem
volt bennem soha késztetés arra, hogy
mást csináljak. Nagyon szerettem például
a kirendeltségvezetést. Mindig volt idôm
az ügyfelekre, akik ügyeit a lehetô leg-
pontosabban, naprakészen, gyorsan kel-
lett elvégeznem. Igyekeztem velük na-
gyon jó viszonyt kiépíteni. Aztán 1984.
január 1-jétôl, amikor Hernád község ön-
állóvá vált, kezdtem foglalkozni a szociá-
lis, hagyatéki, anyakönyvi és gyámügyek-
kel. Az elmúlt évtizedekben jelen voltam
valamennyi népszámlálásnál és valamen-
nyi választásnál, amely mindig hatalmas
munka volt.  1970-ben 2086 lakosa volt

Hernádnak, a velük való állandó kapcso-
lat könnyebb volt, hiszen valamennyiük
nevét, címét, adatait ismertem. A jelenle-
gi több mint 4000 fôs lakosság teljes isme-
rete már szinte képtelenség. 

Mivel ünnepelte ezt a negyven éves
munkaviszonyt?
Régi vágyam volt, hogy eljussak Párizs-
ba. Negyvenéves jubileumi jutalmat kap-
tam, így hát ennél jobb alkalmat el sem
tudtam volna képzelni. Egy hetet töltöt-
tem a városban, valamint megcsodáltam
Versailles-t, jártam Trianonban és három
Loire-menti kastélyban is. A Notre Dame
teljesen elbûvölt. Fantasztikus élmény
volt. 

Köszönöm a beszélgetést!  További
munkájához jó egészséget és sok sikert
kívánok!

Birinszki Annamária

Hagyományaink-
hoz híven ebben
az évben is meg-
tartottuk a népsze-
rû szüreti felvonu-
lást. Idén az iskola
udvarán gyüle-
keztünk népvise-

letbe öltözve. Itt vártak bennünket a szépen feldíszí-
tett lovas kocsik. Innen indultunk – ki lóháton, ki lo-
vas kocsival – a több mint húsz megállóhoz. Egész
úton szólt a vidám és táncra hívó zene. Leszállva a
lovas kocsikról, kicsi és nagy táncra perdült, gyakran

bevonva az út szé-
lén nézelôdôket is.
A tánc után igazán
jólesett a sok ízle-
tes étel és a finom
üdítô, amivel so-
kan megvendégel-
ték a felvonuló-
kat. A nap gyorsan
eltelt ilyen kellemes társaságban. Szinte mindenki
nagyon jól érezte magát, és reméljük, hogy jövôre is
ilyen jól fogunk mulatni!

Mönich Szimonetta

Szinte mindenkit ismer a faluban

Szüreti felvonulás 
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AZT BESZÉLIK, HOGY...
Ilyen, vagy ehhez hasonló bevezetôvel sokszor hallani különféle –
gyakran téves – mendemondákat Hernád életének egyes mozzana-
tairól: fejlesztéseirôl, terveirôl. E rovatnak éppen az a legfôbb cél-
ja, hogy általa megelôzhessük a pontatlan információk híresztelé-
sét, szükségtelen továbbterjedését, valamint hogy választ kaphas-
sunk a községünk lakóit leginkább érdeklô kérdésekre csakis az
illetékesektôl.  Az alábbiakban a mostanában hallható mendemon-
dákat és kérdéseket gyûjtöttem össze – kiegészítve természetesen a
valós adatokkal, válaszokkal.

Valóban épül TESCO Dabason?

Már több hónappal ezelôtt szárnyra kapott a hír, mely szerint az 5-ös
fôút mentén, a benzinkút mellett megépülne a hipermarket. A találgatá-
sok hosszú sora után ezt az információt végül Dabas város polgármes-
tere is hivatalosan megerôsítette a helyi televízióban.  Aki egyébként el-
megy mostanság arrafelé, láthatja a földmunkák jeleit. Noha sokan va-
lószínûsítenek már karácsony elôtti nyitást, a tényleges átadás ideje
egyelôre még bizonytalan. Felhívjuk a hernádi és a környékbeli lakos-
ság figyelmét arra, hogy a még épülô üzletmonstrumba munkafelvételt
már most hirdetnek, érdemes tehát álláshelyért pályázni! (Híresztelték a
TESCO mellett egy másik, szintén a környékre tervezett diszkont építé-
sét is, ám ez az értesülés hamisnak bizonyult.)

Mikorra büszkélkedhetünk végre a faluközpontban az új üzletházzal?

Az önkormányzat által megerôsített hírek szerint a központi park mel-
letti üzletház biztosan el fog készülni. Ha minden az errôl szóló
szerzôdéstervezet szerint alakul, legkésôbb a jövô év végén (a befektetô
ígérete alapján pedig jövô ôsszel)  már vásárolhatunk az üzletekben, il-
letve megépül az emeleti szinten lévô hat lakás is. Ez utóbbiak már most
eladók, az önkormányzat várja a leendô lakók érdeklôdését! (Egyébként
az üzletház teljes felépítését követôen a tervek között szerepel még több
játék, fôleg hinta elhelyezése a központi parkban.)

A Váradi úton – immár hosszú idô óta – egy tábla hívja fel az utca
emberének a figyelmét, hogy azon hamarosan egy ikerház épül.
Vagy mégsem?

A terület a Schön-Bau Kft. tulajdonát képezi, mely egyébként készen áll
a tervezett ikerház felépítésére. Az egyik lakásra már van érdeklôdô, a
másikra várják a jelentkezést. Az építkezés csak ekkor kezdôdne el.

Igaz-e, hogy 2008. január 1-jétôl a Budapest-Lajosmizse vonalon
már csak Ócsáig közlekednek a vonatok?

Már nyáron riadalmat keltett a vonattal közlekedôk körében ez a híresz-
telés. Jó hír, hogy sem ezt a vasútvonalat, sem bármely más, Pest me-
gyében közlekedô járatot nem szüntetnek meg, vagyis jövôre is utazha-
tunk munkába vagy iskolába vonattal. Ígéretet tettek továbbá arra, hogy
igyekeznek valamennyit felújítani. A hernádiakat vagy a környéken la-
kókat rosszul érintheti viszont az a szintén megerôsített információ,
mely szerint a Budapest-Lajosmizse közötti járat felújítása nem a közel-
jövôben történne, hanem az utolsók között, valamikor 2020 körül!

Az utóbbi idôben egyre több lakossági panasz érkezett a hernádi
postával kapcsolatban. Az emberek azt kifogásolták, hogy a kis mé-
retû épületben csak nagyon kevesen férnek el. Várható vajon bár-
milyen intézkedés?

Az épület a Magyar Posta Zrt. tulajdona, így annak bôvítése, felújítása csak-
is az ô döntésének függvénye. A számtalan panasz hatására az önkor-
mányzat levéllel fordul a vezérigazgatóhoz, amelyben javasolja a bôvítést. 

Bizonyára sokan nagy érdeklôdéssel várják a hernádi iskola már
régóta tervezett felújítását. Többször hallhattunk híreket különféle
pályázatokról. Hogyan halad valójában a korszerûsítés?

Az önkormányzat elkészíttette és beküldte pályázatát a Norvég Alapra
az iskola korszerûsítésével kapcsolatban, melyre ez idôpontig nem ér-
kezett válasz. Emellett a hernádi önkormányzat  még egy másik pályá-
zat benyújtását is tervezi november végéig a Regionális Fejlesztési Ta-
nácshoz. Ha a norvég válasz elutasító lenne, ez utóbbi pályázat az ener-
giahatékonyságot célozná meg, vagyis a hôszigetelés korszerûsítésére,
a nyílászárók és a tetô cseréjére kérnének anyagi segítséget. Ha azonban
az észak-európai ország a mi terveinket támogatná, akkor a regionális
pályázat az iskolai bejáratok elôtti szélfogók építését, valamint a régi
épületrész tetôcseréjét és az udvar parkosítását tenné lehetôvé. Remél-
jük, hogy hamarosan esély nyílik a korszerûsítési célok megvalósítására!

Kerékpárút épülne Hernád környékén? 

Az Ország Közepe Többcélú Kistérségi Társulás egyik kiemelt célja a
kerékpárutak építése. Ahhoz, hogy ezt meg is lehessen valósítani,
elôször terveket kell készíttetni. Nos, a tervek a kistérség teljes területé-
re elkészültek, várjuk pályázat kiírását a kerékpárutak megépítésére...

A 2007/2008-as tanévtôl a mi iskolánk, óvodánk és a pusztavacsi
oktatási intézmények között egy társulás jött létre. Ezzel kapcsolat-
ban felmerült annak igénye, hogy a két község közötti összekötô
utat építsék ki. Mikorra várható ennek kivitelezése?

A rövidebb útvonal kiépítésérôl szóló tervek már készen vannak. A
megvalósulás – csakúgy, mint a kerékpárutak esetében – egy számunk-
ra is kedvezô pályázat kihirdetésének függvénye. 

Új utak nyitása Hernádon?

Többször hallani lehetett, hogy a Fô úttal párhuzamosan is utcát nyit-
nak, amely a jelenlegi Szôlô utca folytatása lenne. Noha a rendezési ter-
ven ezt egyenlôre egy vonal jelzi, az önkormányzat nem zárja ki telje-
sen ennek lehetôségét. A közeljövôben viszont biztosan nem épül ki a
Szôlô utca bôvített változata. A lakosság igényelné az utcanévtáblák ki-
helyezését.  Ez esetben is a megfelelô pályázatra várunk.

Tényleg nem építenek idén járdákat Hernádon?

Egy idôben bárki láthatta, aki elhaladt a Köztársaság úton, hogy annak
mentén járdát építenek.  Kis idôvel késôbb azonban eltûntek a munká-

Épül a járda a Köztársaság úton
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sok és gépeik a környékrôl. Emiatt arra a következtetésre jutottak – sze-
rencsére csak tévesen -, hogy nincs megfelelô anyagi fedezet a munká-
latok  folytatásához. Mire ezek a sorok megjelennek, már tapasztalni
fogjuk, hogy (pályázati pénzbôl) a Köztársaság úti járda további kiépí-
téséhez hozzáláttak. (Önkormányzatunk egyébként a jövôben tervez
még hasonló munkálatokat a Fô út teljes hosszában is, de egyenlôre
csak tervezésrôl lenne szó.)

2007. július 8-án a vízmû gépházában elektromos zárlat, tûz kelet-
kezett, amely az irányítórendszerben okozott egy 2,8 millió forintos
kárt. Ezt követôen az önkormányzat írásban is tájékoztatta a lakos-
ságot errôl, valamint arról, hogy a szerelés vízhiányt is okozhat, és
hogy kézi vezérlésre váltottak a korábbi automatikus helyett. Hely-
reállították-e már a vízmû irányítórendszerét?

Az ellátási gondokat már másnap igyekeztek enyhíteni. A legfôbb fel-
adat egy újabb, korszerûbb rendszer megrendelése és legyártatása volt.
Ez utóbbi több idôt is igénybe vett, ám e számunk megjelenésével pár-
huzamosan elkezdik a végleges helyreállítást.

Néhányan tudni vélik, hogy a Váradi út kivezetô szakasza és az 5-ös
autóút mentén egyre több ipari terület létesül. Mi igaz ebbôl?

A keresztezôdés közelében most is vannak ipari területek. Jelenleg

nincs szó még több létesítésérôl, ám ha van igény rá, az önkormányzat
ettôl nem zárkózik el. 

Augusztusban módosították az állattartási rendeletet. Min változ-
tattak pontosan?

Nyáron egy vállalkozó azzal a kéréssel kereste fel az önkormányzatot,
hogy adjon engedélyt állatmenhely építésére a vadászház szomszédsá-
gában. A képviselô-testület többsége ellenezte ezt a lépést, ezért annyi-
ban módosította az állattartási rendeletét, hogy Hernád közigazgatási te-
rületén nem engedélyezi állatmenhely kiépítését.

Tényleg nem mindegy, mit ültetünk az utca és a kerítés közé?

Az önkormányzat a közterületnek számító utak melletti területen támo-
gatja a lakosság azon elképzelését, hogy azokat parkosítsák, beültessék
növényekkel, bokrokkal. Felhívja azonban valamennyiünk figyelmét
arra, hogy e terület az esetleges balesetek elhárítására is szolgál, tehát
nem lehet olyan díszítô elemeket (például köveket, nagyobb fákat) el-
helyezni, illetve ültetni, amelyek a közlekedôk biztonságát veszélyez-
tethetik. Ne hagyjuk figyelmen kívül azt sem, hogy magas növésû fák
nem lehetnek a villanyhálózat közelében! Akinek a háza az utcasarkon
áll, nem vonhatja be a kerítését nem átlátható anyaggal, ez ugyanis bal-
esetveszélyes, tehát tilos is.                                  Birinszki Annamária

EZ A HER-CSI-HÚS MÁR MEGINT KIFÔZÖTT VALAMIT...

A korábbi Her-Csi-Hús-cikkek fôleg
arról számoltak be, milyen régóta tá-
mogatja a kft.  a  nem csupán herná-
diak igazi ünnepének számító falunap-
ját, vagy a község intézményeinek egyes
rendezvényeit. Nem szokatlan persze
az sem, hogy nevével egy-egy kitünte-
tés révén találkozhatunk. 

A kft. már a kezdetektôl törekszik a
piaci igényeket szem elôtt tartva a fo-
lyamatos fejlôdésre is. A külsô szem-
lélôdô csak töredékét láthatja azoknak
a hatalmas beruházásoknak, amelye-

ken mostanság is dolgoz-
nak a község talán legtöbb
embert foglalkoztató intéz-
ményében.

Tudva lévô, hogy a Her-
Csi-Hús Kft. mindig tesz
azért, hogy bôvítse ter-
méklistáját. Ezek után szin-
te már természetes, hogy
már megint egy újabbal
gyarapodott az ízpaletta
amúgy is egyre gazda-

gabb kínálata. Most éppen
arra vállalkozott, hogy fel-

keltse a virslit (is) kedvelô vásárlók
érdeklôdését a füstölt ízû, Bécsi virsli
elnevezésû, tízes és négyes kiszerelésû
terméke iránt. A roppanó finomság
elôállítása egyébként az általam is
megcsodált korszerûbb továbbfeldol-
gozó üzem ún. Kutter-gépein történik.
A sokak által kedvelt füstölt ízért a kor-
szerûbb folyékonyfüst kád  a felelôs. E
modern masina a környezetkímélô
füsttel adja a termékek sajátos ízét és
egyenletes színét. A gyártás során gé-
pi vezérlés biztosítja az élelmiszerek-

nek a megfelelô hômérséklet és pára-
tartalom melletti elôállítását.

Ôszre befejezôdött a szennyvíztelep
korábban még csak tervként emlegetett
modernizálása. Az ezzel kapcsolatos
cél (a környezetvédelmi elôírásoknak
való megfelelés, illetve annak felülmú-
lása) megvalósulni látszik a Her-Csi
környezetvédelmi tudatosságának
köszönhetôen. Befejezôdött  továbbá a
nyárfás öntözôrendszer rekonstrukció-
ja is.

A hazai baromfi-értékesítés 10%-
ában részesedô cég  bôvítette tevékeny-
ségi körét, mely újabb beruházások-
ban testesült meg.  Hogy az alap-
anyagokkal való ellátottság biztosítva
legyen, a Her-Csi-Hús Kft. az ország
több pontján is vásárolt baromfitelepe-
ket. Biztosak lehetünk benne, hogy
nemsokára hallhatunk ezek átadásá-
ról, illetve bôvítésérôl, éppen ezért re-
mélem, hogy hamarosan egy újabb si-
kerszéria megvalósulásáról tudósítha-
tok majd!

Birinszki Annamária

Fôzô-füstölô szekrények
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TÚL A TIZENÖTÖDIKEN
A szabadtéri rendezvény szervezôje már csak olyan, hogy már

hetekkel, hónapokkal a nagy esemény elôtt félve tekinget az ég-
re és próbálja kitalálni, vajon milyen idô lesz. Megkönnyítik (?)
a helyzetünket a különbözô internetes idôjárási portálok, ahol
annyiféle elôrejelzést találunk, ahány honlapot meglátogatunk.
Az emberek is kérdezgetik: szerinted milyen idô lesz a falunap-
kor? Én meg azt mondom, remélem, langyos 26 fok, mert az len-
ne a legjobb.

A nyári kánikula idején egy kicsit megijedtem- megsülünk au-
gusztus 5-én, utána meg kétségbeestem: esni fog. És lássatok cso-
dát: langyos 26 fok volt, esô nélkül.

Viszont nagyszerû rendezvénnyel. A színpadon folyamatos
mûsor amatôrökkel és profikkal egyaránt, majd a befejezés a Bi-
kini együttessel és az elmaradhatatlan tûzijátékkal. A téren min-
denfelé különbözô programokkal (amelyeket én például sokkal
jobban szeretek a hivatásos mûvészek produkcióinál). 

Két éve egy nagyon felkapott, hatalmas publicitást élvezô
fesztiválon jártam, olyanon, amelyrôl a média csak felsôfokú
jelzôkkel szól. Nos, nincs szégyenkeznivalónk. Az említett fesz-
tiválon fôzôversenyt is hirdettek. Nosza, keressük meg! Bizony
alig akadtunk rá, mert a fôzôverseny (írd és mondd) 5 bográcsot

számlált. Nálunk már akkor 40 volt a fôzôhelyek száma. Idén pe-
dig közelítettük a ötvenet, dicsôségére a játszani és versengeni
szeretô hernádiaknak.

Nagyon szeretem a veterán járgányokat is. Minden évben ren-
geteg embert csalnak ki a térre, illetve csalogatnak el Hernádra.
Elôször azt hittem, ez csak valami férfidolog, a nôket nem érdek-
lik a mûszaki dolgok. … és megint csalódnom kellett!! Megszám-
lálhatatlanul sok hölgy tûnt fel az autók és motorok között.

A Her-Csi-Hús Kft. és a Mezôszolg Kft. állandó résztvevôi fa-
lunapjainknak. Idén újabb cégek csatlakoztak hozzájuk: a Talmá-
csi Gyermek Motoros Iskola és a Palik Team. Köszönet nekik is
a nagyszerû programokért.

Igazán újszerû volt az egészségügyiek részvétele a falunapon.
Óriási igény mutatkozott a munkájukra. Egész álló nap mértek
és írtak, illetve masszíroztak. Nem szabad kifelejtenünk a civile-
ket sem! Községünk civil szervezetei hagyományosan résztvevôi
a falunapnak. A nagycsaládosok ismét lángost sütöttek, a nyug-
díjasok felléptek, a motorosok fôztek, a környezetvédôk totókat
töltettek ki, a hagyományôrzôk szatócsboltjába pedig sokan betér-
tek vásárolni vagy nézelôdni.

Köszönöm a résztvevôknek lelkesedésüket és segítôimnek ki-
tartó munkájukat.

Köszönöm továbbá az anyagi és természetbeni támogatást az
alább felsorolt szervezeteknek, vállalkozásoknak és magánsze-
mélyeknek:

Hernád Község Önkormányzata, Polgármesteri Hivatal mun-
katársai, Her-Csi-Hús Kft., Faraga István, Mezôszolg Kft., Tol-
nai Béla, Hermann Nikolett Újhartyán, Gelle Pál, Tóth József,
XXX Fittness Dabas (Tóth Dávid), Pallaga Pálné, Örkényi Taka-
rékszövetkezet, Vízszolgáltató Kft. Hernád , Pekker István, MH
VEK Pusztavacs, Revák Kft., Szikora József 

Zsíros József, Navraczki Mihály, Bart-House Bt., Szórádné
Szappanos Zita, Vass József és Fia, Árva Ferenc, Kiss Jánosné,
Kovács Istvánné, Lestár Sándor, Általános Iskola, Szluka
Vendéglô, Kaldenecker Andrásné, Menyhárt János, Al-Kat Bt.
SCHÖN-BAU Kft. Hernád, Strupka Józsefné, Kollár Mihályné,
Halápi István, EcoFact Számítástechnikai és Tanácsadó Kft. Monor,
Csepregi György, City Cartel Dabasi Iroda,

Opi 2005. Kft.,  Rádió Dabas, Hernád InfoTv, Palik Racing Team,
Talmácsi Motorsport Egyesület, Hernádi Postahivatal dolgozói.

Pallaga Mária

Az idén nemcsak az ének és a tánc volt a nyugdíjasok programja a fa-
lunapon, már délelôtt, a fôzôversenyen is részt vettünk.  Jól sikerült a
sütés, fôzés is. Egész délelôtt jól szórakoztunk, mindenkinek volt egy
humoros témája, nekünk az egészség, a jókedv és a békesség a fontos.

Ebéd után jó hangulatban szórakoztattuk a közönséget. A Búzavi-
rág Énekegyüttes nevében szeretném megköszönni Arláth Andinak,
hogy nagy kitartással megtanította nekünk a táncot, és köszönet mind-
azoknak, akik megnéztek bennünket.

A falunap után volt egy kevés szünet. Augusztus végén háromna-
pos kirándulásra mentünk, Nova és környékére. Nova egy kis falu 840
lakossal, egy nagyon szép római katolikus templommal és Olga-ma-
jorral (mûemlék jellegû épület, egykor a Batthyány család tulajdoná-
ban állt), Zala megyében. Az elsô napon Keszthelyen néztük meg a

Festetics-kastélyt, a Babamúzeumot és több nevezetességet. Nagyon jól
éreztük magunkat Nován is, hiszen itt is elôkerült a harmonika és a
szintetizátor, a jókedv a tetôfokára hágott, hamar eltelt a három nap.

Szeptember elejétôl szigorú énekpróbák vannak, készülünk az
Idôsek Világnapjára, október 1-re, utána a Márton-napi hagyomány-
ôrzô Ludas-napra november 10-én, és november 17-én az újlengyeli
nótaestre.

Az év végi adventi mûsoron is részt veszünk december elején, a
nyugdíjas évzáró rendezvény pedig december 8-án lesz. Utána minden
civil szervezet rendezvényén részt veszünk egész december 20-ig. 
Ehhez kívánok jó egészséget mindannyiunknak.

Özv. Szlúka Istvánné

A NYUGDÍJASOK A LEGELFOGLALTABBAK
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MÛVHÁZI MOZAIK

10 ÉVES A GARÁZS BAND

Október 5-én 18 órakor kon-
cert lesz a hernádi általános is-
kola tornatermében. Az alkal-
mat az adja, hogy ebben az
esztendôben 10 éves közsé-
günk ifjúsági zenekara, a Ga-
rázs Band. Az esemény jelen-
tôségét és fényét emeli, hogy a hangversenyen fellép a stadtha-
geni városi zenakar, a Ratsband Stadthagen.
Német barátaink egy 60 tagú ifjúsági zenekarral érkeznek Her-
nádra. A szervezôk azt szeretnék, ha minél több zenebarát jönne
el meghallgatni a két együttes közös koncertjét.

A koncert ingyenes. Kérjük, hozzák magukkal családjukat, roko-
naikat és ismerôseiket!

Pm

BIBLIA-KÖR 
2007. december negyedikétôl 

(keddenként 17 órától 18.30-ig) általános
BIBLIAISMERETI ELÔADÁS-SOROZATOT 

indítunk felnôttek részére.
Az elôadás-sorozat felekezetsemleges 

(a hangsúlyt nem a keresztény egyházak 
különbözôségeire, hanem az egységes 

zsidó-keresztény kultúra alapelveire helyezzük). 
Célunk, hogy minél többen felfedezzük vagy újra

rátaláljunk a Bibliában lévô értékekre.
A sorozat elôreláthatólag 15-20 alkalomból áll 

majd, melynek során beszélgetésre is lehetôséget 
adnánk az éppen aktuális témával kapcsolatban.

Helyszín: hernádi Mûvelôdési Ház 

Az elôadás-sorozattal kapcsolatban felmerülô 
kérdésekre az alábbi telefonszámokon kaphatnak 

választ: 374-125 (mûvelôdési ház)
06-20-419-5688 (Latyák Ferenc)

Az elôadás-sorozaton való részvétel ingyenes. 
Mindenkit szeretettel várunk!

A szervezô: Latyák Ferenc 

Elkészült az átrium!

Szeptember 18-án az önkormány-
zat munkásai elvetették a füvet a
mûvelôdési ház hátsó kertjében.
Elkészült hát az átrium! Az in-
tézmény külsô és belsô átalakí-
tása, valamint parkjának kiala-
kítása befejezôdött. Nincs aka-
dálya, hogy használatba vegyük
a teljes épületet és sok-sok ren-
dezvényt szervezzünk benne.

5 világrész fotómûvészete címmel már nyitottunk is egy kiállítást szep-

tember 17-én. A kiállítás látogatói (hernádiak és idegenek egyaránt)

elismeréssel szóltak az új átriumról. Kérjük, látogassák rendezvénye-

inket és gyôzôdjenek meg róla Önök is.
HIK

Októberben, az elsô pénteken (5-én) újra indul a Hernádi Ifjú-
sági Klub (HIK). Terveink szerint minden héten pénteken 17
órától 19 óráig fogunk találkozni. A helyszín továbbra is a her-
nádi Mûvelôdési Ház lesz (Hernád, Fô u. 149.).

Várunk minden fiatalt, aki elmúlt tizenegy éves és szívesen
részt venne programjainkon.
Ebben az évben a már megszokott programok mellett a célja-
ink közt szerepel elmenni egy alkalommal színházba, majd a
Parlamentet is szeretnénk meglátogatni az érdeklôdôkkel.
A programokról bôvebben az elsô találkozásunkkor személye-
sen beszélünk.
A HIK-kel kapcsolatos kérdéseitekre szívesen válaszolunk te-
lefonon a 374-125 (mûvelôdési ház) vagy a 06 20 419 56 88
(Latyák Feri) telefonszámokon.

Mindenkit szeretettel várunk! 

Pallaga Mária és Latyák Feri

Ratsband Stadthagen

A mûvelôdési ház állandó programjai:
Hetente:
Hétfô és csütörtök 18.30 – 19.30 Nôi kondícionáló torna (Tóthné Ági

vezetésével)
Szerda és péntek 18.30 – 19.30 Karate edzés (Bábel Csaba vezeté-

sével)
Szerda 19.00 – 20.00 Asszonytorna
Csütörtök 15.30 – 17.00 Baba-mama klub (Helik Gabriella

védônô vezetésével)
Péntek 17.00 – 19.00 Ifjúsági klub (Latyák Ferenc szerve-

zésében)

Kéthetente:
Kedd  18.00 – 20.00 Fogyi-klub (Németh Henrietta 

irányításával)
Péntek  16.00 – 18.00    Nyugdíjasklub

Minden hónap elsô kedd 15.00 – 17.00 Nagycsaládosok fogadóórája
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Szeptember 16. (vasárnap) 16 óra

5 VILÁGRÉSZ FOTÓMÛVÉSZETE – Megnyitó
kiállítás Tóth István, az Évszázad Kiváló Fotómûvésze
(1980 New York)  gyûjteményébôl a hernádi mûvelôdési
ház átriumában.

Megtekinthetô: szeptember 17. és 28. között szombaton
és vasárnap 8-12 óráig, hétköznap 8-18 óráig.

Megnyitja: Gyôri Lajos, a Magyar Fotómûvészeti Alko-
tócsoportok Országos Szövetségének elnöke
A  megnyitón  közremûködik:  Gyôrffy Gergely hege-
dûmûvész.
A belépés díjtalan.

Szeptember 29. (szombat) 17  óra
ÁTRIUM-AVATÓ

- A mûvelôdési ház KÖZKINCS program által támoga-
tott átriumának ünnepélyes átadása.

Október 1-5. (hétfô-péntek)
A MI KÖRNYEZETÜNK

– gyermekrajz-kiállítás a Hernádi Környezetvédô és
Faluszépítô Egyesület rendezésében. A kiállításon a her-
nádi óvodások alkotásait tekinthetik meg.
Látogatható: október 1. és 5. között, naponta 8-18 óráig.
Eredményhirdetés: október 4-én 16 órakor.
A belépés díjtalan.

Október 5. (péntek) 18 óra
10 ÉVES  A  GARÁZS BAND

– hangverseny a Németországból érkezô Ratsband  Stadt-
hagen és a Garázs Band közremûködésével a hernádi ál-
talános iskola tornatermében.
Németországi barátaink 60 tagú ifjúsági zenekarral  láto-
gatnak el hozzánk.
A belépés díjtalan.

Október 17. (szerda) 10 óra
A KÉT KICSI BORZ

Bábelôadás a Mimikri Bábszínpad elôadásában a
hernádi általános iskola tornacsarnokában.
Belépôdíj: 250.-Ft. 

Október 23. (kedd) 10.30 óra
KÖZSÉGI és ISKOLAI ÜNNEPSÉG 

az 1956-os forradalom és szabadságharc év-
fordulója alkalmából

a Fôtéren.
Közremûködnek a hernádi általános iskola tanulói és a
Garázs Band.

November 10. (szombat) 8-22 óráig
LUDAS-NAP

- a hernádi tájháznál és a mûvelôdési házban a civil
szervezetek közremûködésével.
Márton-napi népszokások, kézmûves és gasztronómi-
ai programok.
A belépés díjtalan.

November 18.  (vasárnap) 17 óra
SHAKESPEARE-MESÉK

– Herpai Zoltán önálló kiállításának megnyitója.
Megnyitja: dr. Koplik Judit mûvészettörténész
Megtekinthetô: november 19.  és 24. között hétköznap
8-18 óráig, szombaton 8-12 óráig.
A belépés díjtalan.

December 1.  (szombat) 17  óra
ADVENTI ÜNNEPI HANGVERSENY

– a hernádi római katolikus templomban.
Közremûködnek: az örkényi Cziffra György Mûvészeti
Iskola tanárai, volt és jelenlegi növendékei, a hernádi ál-
talános iskola versmondói és énekkara, valamint a Ga-
rázs Band.
A belépés díjtalan.

December 2., 8., 15. 15 óra
ADVENTI KOSZORÚ ÁLLÍTÁS, GYERTYA-
GYÚJTÁS

– Az Örökség Egyesület tagsága szeretettel vár minden
karácsonyra készülô családot advent vasárnapjait
megelôzô szombat délutánonként a fôtéren gyertyagyúj-

tásra.

December 6-7-8. (csüt.-péntek-szombat)
KORTÁRS FESTÔMÛVÉSZEK KÖZÖS KIÁL-
LÍTÁSA

– a mûvelôdési házban.
A kiállított alkotások megvásárolhatók.
Megtekinthetô: csütörtökön és pénteken 8-18  óráig,
szombaton 8-12 óráig.

December 20. (szerda) 17 óra
FALUKARÁCSONY

– Örökség Kulturális és Hagyományôrzô Egyesület szer-
vezésében, közösen a helyi civil szervezetekkel a Fôtéren.
– Ingyenesen látogatható.

„HERNÁDI ÔSZ 2007” 2006. szeptember 16 – december 20.
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KOSÁRLABDA EDZÔTÁBOR

Augusztus 27-én, hétfôn kezdtünk. Egybôl 2 csoportra bontottak
bennünket: alsósokra és felsôsökre. A nagyoknak minden reggel
5 perc futással kellett bemelegíteniük. Ezután játszottunk vagy
gimnasztikáztunk. A nyári lustálkodás és tunyulás után nem volt
könnyû felvenni újra a ritmust.
Különbözô feladatok voltak, például 10 bedobott ziccer, 5 bedo-
bott büntetô, technikai és csapatfeladatok, majd a kicsik és a na-
gyok csapatokat választottak és kezdôdött a játék.
A mérkôzések után elmentünk ebédelni a Szluka vendéglôbe.
Ebéd közben sokat beszélgettünk, nevettünk, és persze jókat et-
tünk, majd az üzletközpontban vásároltunk csokit, innivalót.
A délutáni edzés elôtt volt kis idônk, hogy az öltôzôben beszél-
gessünk, vagy videózzunk.
A délutáni edzés ugyanúgy mint a délelôtti: bemelegítéssel
kezdôdött. Hege jól megmozgatott bennünket. Az edzés végén
ismét mérkôzések voltak.
Péntekre izomlázunk lett, nagyon elfáradtunk, de szomorúak is
voltunk, hogy vége a tábornak, vége a nyárnak!

Köszönjük Juli néninek, Hegének és Tibi bácsinak ezt a hetet.
Reméljük, jövô nyáron is lesz kosárlabda edzôtábor!

Fraunberger Mercédesz

TATAI FOCITÁBOR 2007
Az idén július 8-ától július 13-áig tartott a focitábor. A
tábort ismét a jól bevált helyre, Tatára szervezte Tóni bácsi.
Most a kézmûves táborosok is velünk tartottak és egy he-
lyen laktunk. A focisták létszáma 18 fô volt, akikhez 7
újonc is tartozott. 

Az elsô három nap nagyon jó idô fogadott minket, sokat
tudtunk fürödni. Az ébresztô fél 8-kor volt, és minden nap
8 órakor reggeli torna várt ránk, amit a két segédedzô
(Márk és Csete) tartott. Ezután a szobaszemle következett,
amelyben 4 ház vett részt. 9 órakor reggeliztünk, amit már
nagyon sokan vártak (Bálint Dávid és Arláth Ádám többek
között). 

Az edzôpálya ismét rendelkezésünkre állt, néhol vakond-
túrásokkal. Az edzések 2 órásak voltak. A 14 órakor
kezdôdô ebéd miatt délben még strandolhattunk egyet,
amely körülbelül fél 2-ig tartott. Ebéd után egyórás csen-
despihenô következett. A délutáni programot az idôjárás
döntötte el: jó idô esetén fürdés, rosszabb idô esetén edzés
volt. Ezért a 19 órakor kezdôdô vacsorára már mindenki
éhes volt. A vacsora után – ha jól viselkedtünk-, akkor egy
kis esti fürdôzés várt minket. A takarodó 10 órakor volt,
amit nem mindig tartottunk be. 

Egy délután besétáltunk a városba. Kisvasúton ismerked-
tünk meg Tata nevezetességeivel, amelyet egy kis vásárlás
elôzött meg. Pénteken délelôtt az Öreg-tavon voltunk ha-
jókázni, amit nagyon élveztek a táborozók. A hazafelé

úton felmentünk busszal a turulmadárhoz, ahol fél órát töl-
töttünk el, valamint megálltunk még a Mc’Donalds-ban. 

Fél 7-kor érkeztünk meg Hernádra az iskola elé, amit már
a szülôk nagyon izgatottan vártak. Úgy gondoljuk, az idei
focitábor ismét jól sikerült, ha lehetôségünk lesz, jövünk
jövôre is!

Tóth Dániel (Csete) és (Kollár ) Márk

Volt, akit megihletett a tábori lét:

Focitáborban

Focitáborban jó a kaja,
A házban minden “tök klafa”.

7:30-kor van ébresztô,
Akkor aztán keljél fô’!

10 órakor lefekvés,
Utána nincs beszélgetés!
Fürdünk és focizunk itt.

Nem szófogadatlankodni, a mindenségit!
Szobaellenôrzés reggelenként,

Itt rakjál rendet, de tüstént!
De a jónak vége szakad egyszer.
Visszatérünk ide egyszer-kétszer!

Latyák Simeon (6.a)

TÁBORI KÖRKÉP

A jó hangulatú tábor résztvevôi
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DO YOU SPEAK ENGLISH?
Augusztus elején angol táborban tölthettünk el öt napot Kovács Rita

és Mischlné Strupka Anikó tanár nénikkel. Rita néni a kicsikkel, Anikó
néni a nagyobbakkal foglalkozott. Minden reggel az iskolánál gyülekez-
tünk és délig az iskolában oldottunk meg mindenféle érdekes – néha ne-
héz – feladatot. Kíváncsian vártuk, vajon kivel dolgozunk majd egy cso-
portban? Volt, amikor angolul kaptunk recepteket illetve bevásárló listát,
és sütit kellett azok alapján készíteni. Egy másik napon rövid színdara-
bot játszottunk el és hozzá díszletet készítettünk. Különbözô üzletekben
is vásároltunk és azokhoz kirakatot vagy cégtáblát terveztünk. A csütör-
tök volt a legizgalmasabb, mert rövid táncprodukcióval kellett kiállni a
többiek elé, illetve saját magunk írtunk és rajzoltunk keresztrejtvényt a
többi csoportnak. 

Délben elsétáltunk ebédelni és pihentünk egy jó nagyot. Ezután a ki-
csik hazamehettek, de nekünk, nagyobbaknak, folytatódott a tábor min-
denféle játékkal. Activity-ztünk, báboztunk, szójátékokat játszottunk,
versenyeztünk. Mivel nagyon szép idônk volt, fagyizni is elmentünk. 

Pénteken moziba mentünk Budapestre. A L’ecsó címû filmet néztük
meg! Elôtte szétnézhettünk, vásárolhattunk, ehettünk, ihattunk a bevá-
sárló központban. A film  jó volt és egész héten nagyon jól éreztük ma-
gunkat!

Ugye, jövô nyáron is lesz angol tábor? 
Néhány táborozó

A LOVAK CSODÁLATOS VILÁGA
2007. június 29-én Svébis József ötnapos lovastábort tartott a gyere-

keknek, jobbnál jobb programokat szervezett, és bevezetett minket a lo-
vak csodás világába.

Tizennyolc gyerek közremûködésével, reggel nyolc-kilenc óra táján,
Svébis Tamás és Kongrácz Viktor segítségével elkezdôdött a sátorállí-
tás. Mikorra végeztünk, minden gyerek eldöntötte, hogy kivel szeretne
egy sátorban lenni. Amikor ez megtörtént, egy pillanat alatt mindenki
bepakolt a sátrakba. Azok a gyerekek, akik jobban értettek a lovakhoz,
még aznap befogtak  a lovaskocsiba, amit az ifjoncok nagy csodálko-
zással néztek, s elmentünk a pusztavacsi lôtérre. Mikor odaértünk, elen-
gedtük a lovakat legelni. Nagyon sokat játszottunk. Röplabdáztunk, fo-
ciztunk, tollasoztunk. Ettünk ott egy igazán finom, ízletes paprikás
krumplit. Nagy nehezen meguntuk a játékot és elindultunk hazafelé.
Otthon a régóta lovaglók ellátták a lovakat. Az új gyerekeket tanították
arra, mit hogyan kell elvégezni az állatok körül. Este korán mentünk le-
feküdni, mert a második napon lóvásárba indultunk. Az esti tisztálko-
dásnál Rozál néni, Erzsi néni, Csilla néni és Zsuzsi segédkezett.

A második napon lóvásárba mentünk Lajosmizsére. Reggel fél hét-
kor keltünk. Nagyon hosszú ideig mentünk, majdnem három órát kocsi-
káztunk. Mikorra odaértünk, amerre a szem ellátott, mindenhol szebb-
nél szebb lovak álltak. Csoportokba rendezôdve indultunk el a
tanárnôvel nézelôdni. Mire hazaértünk, mindenki nagyon elfáradt. 

A harmadik napon részletesen tanultunk a lovakról. Józsi bácsi in-
kább csak az új gyerekeknek magyarázta, hogyan kell a nyerget, a
kötôféket felrakni, hogyan kell az állat patáját, szôrét tisztítani, a söré-
nyét fésülni és még sok más csodás dolgot. Míg az ember nem találko-
zik ilyen állattal, nem is tudja, milyen valójában. Az új gyerekek olyan
dolgokat tanulhattak, tapasztalhattak meg, amikrôl nem is hitték volna,
hogy így mûködik. 

Hétfôn, ahogy azt tanultuk, felnyergeltük a lovakat, és indultunk lo-
vagolni Bercin, Vezéren és Csinzánón Józsi bácsi és Kongrácz István
felügyeletével. A gyerekek nem gyôzték kivárni, mikor lovagolhatnak
ezeken a csodálatos állatokon. Amikor Józsi bácsiék azt mondták, hogy
elég már a lovaglásból, mindenki elszomorodott. Megtisztítottuk a lova-
kat alaposan és mentek a karámjukba.

A negyedik napon elmentünk a gyóni strandra. Nagyon hosszú ideig
voltunk ott, de ezt ki bánja! Mi, gyerekek, biztosan nem. A strandon Ro-
zál néni és Erzsi néni vigyázott ránk. Ebéd után pihennünk kellett, és

utána mindenki megrohamozta a strand vizét. Hosszú úszkálás után el-
indultunk haza a lovas kocsival. Estefelé elsétáltunk a szépen kivilágí-
tott parkunkba. Az ötödik, azaz utolsó napon lovagoltunk egy jót, majd
Tamás és Viktor segítségével szétszedtük a sátrakat, és elindultunk haza. 

Természetesen sok mást is csináltunk ezen a héten: például pizzát sü-
töttünk kemencében, nyársaltunk vagy mi készítettük el az ebédünket,
ami nagyon mulatságos volt. Köszönjük Szaller Györgynek és feleségé-
nek, hogy öt napig ott reggelizhettünk, ebédelhettünk és vacsorázhat-
tunk. Köszönjük Szallerné Katának, hogy ízletes, finom, ínycsiklando-
zó ételeket készített. Minden gyerek nevében köszönjük Svébis József-
nek, hogy jó dolgokkal szórakoztatott, új ismeretekre tanított; Nagy
Csillának, Kongráczné Opoczky Erzsébetnek, Svébisné Komjáti Rozá-
liának és Svébis Zsuzsannának, hogy az esti tisztálkodás rejtelmeibe be-
vezetett.  Kongrácz Pista bácsinak köszönjük, hogy Józsi bácsinak se-
gédkezett, és végezetül Svébis Tamásnak és Kongrácz Viktonak köszön-
jük a sátorállítást és -bontást. Reméljük, jövôre is ugyanezt megismétel-
hetjük!

Ifj.  Svébis József

7.a osztályos tanuló

TÁBORI KÖRKÉP

Angolosok

Egy tapasztalt és négy tanuló lovas (meg a ló)



2007. OKTÓBER • HERNÁDI HÍRMONDÓ 13

KRISTÁLYVILÁG, EZÜSTBÁNYA, NÉMETTÁBOR

2007. május 20-án ismét útra keltünk, hogy a német nyelv göröngyös
útjait  kipróbáljuk. Valójában ez egy egyhetes túra, ami arról szól, hogy
néhány német nemzetiségû tanár segítsen elsajátítani az idegen nyelv
használatát. A hernádi és az isaszegi diákok 45 fôs csapata indult erre a
kirándulásra. Az út hosszúnak tûnt, de a tájak nagyon szépek voltak. Es-
tére érkeztünk meg a szálláshelyünkre, ami Weerben volt. Elhelyezked-
tünk és a napot egy jó kis vacsorával zártuk. Eljött a hétfô, és akkor
meglátogattuk a Swaroski Kristalweltet, de mi egyszerûen csak a kris-
tályvilágnak hívtuk. Maguk az ékszerek is tetszetôsek voltak, de volt,
ami még ezt a látványt is felülmúlta.  A látogatók számára kristályból
különféle tárgyakat készítettek. Aznap még várt ránk az iskola, ami Hall
in Tirolban található. A tanórák minden nap 15 órától 18 óráig tartottak.
Mire hazaértünk, nagyon elfáradtunk. Reggel sietve indultunk egy újabb
túrára, amelynek célja a Silverbergwerk, az ezüstbánya volt.  Elég vicces
volt, mert mini méretû csillékben ültünk, és mókás maskarát húztunk
magunkra. Bejártuk az egész bánya területét, és dokumentumfilmeket
mutattak be nekünk a régi bányákban dolgozók munkájáról. Ezután is-
mét várt az iskola.  A következô napi programunk az volt, hogy bejár-
tuk fél Innsbruckot.  Felmentünk egy felvonón és a világhírû sísáncot is
láthattuk.  Tetszett a kilátás minden gyereknek, fôleg a magas hegyek.
Viszszafelé ismét egy tanóra várt minket. Csütörtök reggel a wolfskam-
meri kanyont másztuk meg. Nagyon hosszú és fárasztó volt a felfelé
vezetô út, de a látvány mindenért kárpótolt.  Elérkezett az utolsó nap,
amikor még várt ránk egy nagyon szép kastély. Korán indultunk, mert
ez a régi építmény egy másik országban található. A neuschwansteini
kastélyt II. Lajos király építtette, és a 13. század román stílusának je-
gyeit követi. Szombat reggel készültünk a hazaútra, a szendvicskészítés

mesterei lettünk e hét alatt. Sokat tanultunk, de nem csak a német
nyelvrôl, hanem megtanultunk vigyázni az értékeinkre és magunkra is,
valamint azt, hogyan értessük meg magunkat másokkal. A hazaindulás
napját senki sem várta igazán. „Majd jövôre!” – ez a  két szó szinte minden
diák szájából elhangzott. Búcsúzkodtunk az isaszegi diákoktól, vala-
mint a kedvenc isaszegi tanár néniktôl, és indultunk tovább a hazavezetô
úton. Itthon szüleink már nagyon vártak. Remélem, e cikk olvasása köz-
ben Önök is kedvet kapnak egy ilyen felejthetetlen kiránduláshoz!

Cziróczki Nikolett (7.a)

RÉVFÜLÖPÖN NYARALTUNK...
Július 19 – én korán reggel nagy csapat izgatott gyerek állt

az iskola elôtt: a révfülöpi táborozók. Mindannyian arra vár-
tunk, hogy végre felszállhassunk a buszra és elindulhassunk a
környék leghíresebb táborába.

A busz befutott, a csomagokat bepakoltuk, búcsút vettünk
szüleinktôl, kezdetét vette a közel háromórás út. Beszélget-
tünk, kártyáztunk, zenét hallgattunk, az út vége felé pedig a
balatoni panorámában gyönyörködtünk.

Elfoglaltuk szállásunkat a 8 személyes kôházakban. Még
aznap lementünk a strandra. Rengeteget fürödtünk, napoz-
tunk, hiszen a nyár legmelegebb szakaszát fogtuk ki.

Naponta legalább kétszer lesétáltunk a vízpartra, de az esti
programok még növelték a megtett kilométerek számát.

Vacsora után beszélgettünk, pingpongoztunk, fociztunk és
zuhanyoztunk, azután tíz órakor meghallgattuk, hogy Laci
bácsi minikoncertet ad a kürtjén és mennünk kellett aludni.

Nem csupán strandból állt a világ, hiszen tanáraink szer-
veztek mozilátogatást, hajókázást, mólólátogatást, diszkóha-
jót. Sokak szerint ez utóbbi volt a legjobb: beletáncoltunk a ba-
latoni éjszakába...

Az utolsó elôtti este a szépségversenyeken bizonyíthattuk,
kinek van a legszebb lába, ki tud a legcsinosabban felöltözni
a másik nem ruhatárából. Még szüleink sem ismertek volna
ránk!

Mint minden jó, a tábor is véget ért egyszer. A tábortûznél

kihirdették a versenyek eredményeit, a legtöbb versenyben
hernádiak végeztek az élen. Megköszöntük a tábor dolgozó-
inak munkájukat, majd nehéz szívvel hajtottuk utoljára álom-
ra fejünket.

Fürödtünk még egyet, pizzát ebédeltünk a mólónál, majd
hazafelé vettük az irányt.

Sok – sok vidám emlék között mindenkinek azon jár az esze,
hogy a jövô nyáron is össze kéne jönni ennek a közel 50 her-
nádi gyereknek Révfülöpön.

Köszönjük ezt a tábort tanárainknak és a táborban dolgo-
zó hernádi konyhásainknak egyaránt!

Rácz Réka

A melki apátságban is jártak

Egy a sok szép kôház közül

TÁBORI KÖRKÉP
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A MI KALENDÁRIUMUNK

Azok, akik gyerekekkel hivatásszerûen foglalkoznak, számon
tartanak egy másik idôszámítást is. Eszerint az év szeptember 
1-jével kezdôdik. Elkezdôdött. Idén óvodánkban közel 50 kisgye-
rek kezdi meg a beilleszkedést, megtéve az elsô bizonytalan, az-
tán egyre biztosabb /vagy éppen fordítva!/ lépéseit. Mindig örü-
lünk, ha a kicsi gyerekeket kísérô anyukák között akad olyan, aki
velünk együtt segít gyermekének kedvet csinálni az óvodához,
aki természetes módon együtt játszik gyerekével, fokozatosan
adva át nekünk, óvó néniknek ezt a bizalmon alapuló szerepet.
Aki elfogadja, hogy az óvodába való beilleszkedés indulhat bár-
milyen jól, általában nem nélkülözheti a sírást sem. Elôbb vagy
utóbb...

A nagyobbak sok-sok nyári öröm okozta élménnyel kezdték
meg az óvodát. Megint bebizonyosodni látszik, hogy nem feltét-
lenül csak a „nagy dolgok” jelentik az igazi élményt, hanem... az
udvaron „üzemelô” medence, a fagyizás, a bográcsolás, a din-
nyeevés, meg hogy késôbb lehet lefeküdni… ezt mind mind a nyár
hozta... és vitte... jó érzést hagyva a gyerekekben.

Hosszú az út, amíg az idegenként összekerülô kicsikbôl és na-
gyokból valódi gyerekközösség válik. Kellenek a szokások, az
alkalmak, a közösen megélt ünnepek. Az összetartozás érzése nem
jön csak úgy...

Ünnepeink, alkalmaink az óvodában:
• okt. 1-jén immár hagyományosan az Idôsek Klubjába láto-

gatnak el a mindenkori nagycsoportosok, hogy énekekkel,
versekkel, apró ajándékkal köszöntsék a néniket, bácsikat az
Idôsek napján.

• Programunkban szerepelnek a fôbb természeti ünnepek.
Tanév szerint az elsôt, az Állatok napját okt. 4-én tartjuk.
Az idén is részt veszünk a Hernádi Környezetvédô- és Falu-
szépítô Egyesület által meghirdetett rajzpályázaton, ami most
nem tematikusan az állatokhoz kapcsolódik, hanem a vá-
gyott környezetünket firtatja. / „Hol szeretnél élni? Milyen
környezetben? Milyen számodra az olyan hely, ahol nem lak-
nál?” Csak, hogy néhány inspiráló kérdést említsek. / A vá-
lasz ott van a már készülô rajzokban, melyeken igencsak sze-
repelnek állatok, helyszínekként vizek, erdôk, gyerekszo-
bák, sôt még nyári nyaralások helyszíne is.

• A Mikulás-napi izgalmakat gondolom senkinek sem kell
bemutatnom, bár mintha az utóbbi években megszaporodtak
volna a Mikulások, lépten-nyomon „beléjük botlanak” a gye-
rekek, olykor zavart keltve, hogy most akkor melyik is az
„igazi”?... Igen. Veszni látszik az a hangulat, izgalom, hogy:
A Mikulás fogadását megelôzô izgalom talán akkor a legfel-
fokozottabb, amikor a csoportszobák felé közlekedve meg-
hallják a gyerekek a csengôjét, és a bátrabbaknak még van
idejük kikukucskálni a kulcslyukon, hogy aztán a lehetô leg-
gyorsabban visszaüljenek a helyükre, a „világ legjobb gyere-
ke” – benyomást keltve magukról. S a kicsiknél? Hát igen…
Ilyenkor van az, hogy közelebb húzódnak néhányan az óvó
nénikhez, mert ez tényleg nagyon félelmetes...

• A Karácsonyt megelôzô adventi idôszak is izgalmakkal te-
li. A gyerekeknek persze, hogy az ajándék, a karácsonyfa az
igazi világszám, de jó, hogy ha tudnak örülni a közös mézes-
kalács-készítésnek, a gyertyagyújtásnak az adventi koszo-
rún, a finom illatoknak is. Van olyan csoport, akiknél évek
óta hagyomány, hogy a szülôket is meghívják ilyenkor egy

közös barkácsolásra, adventi sürgés-forgásra. Nálunk az óvo-
dában a lényeg a ráhangolódás, hagyjuk, hogy az igazi ün-
neplés a családban történjen. Karácsonykor.

• A tél hoz még egy ünnepet. A gyerekek által nem kevésbé
kedvelt Farsangot. Amikor senki sem az, aki. Vagy éppen for-
dítva: Nagyon is az! Ez a jelmezválasztáson múlik. Igazi
örömöt, izgalmat jelent, amikor a jelmez otthon készül. Az
elmúlt évben jó néhány anyuka választotta ezt a megoldást.
Farsangkor nyitva van az óvoda kapuja egy idôre, hogy a szü-
lôk is lássák a jelmezes illegést-billegést. 

• Tavasszal elsôként márc. 15-ét említem. A parkban ilyenkor
kitûzdelt zászlócskákat az ovisok készítik az ünnepre.

• Márc. 22-én a Víz napját tartjuk meg. Itt is sok lehetôség van,
pl. a vizes élôhelyek állataival való megismerkedésre. 

• Ápr. 22-én a Föld nap-
jához kapcsolódva kísér-
letezünk. Tavaly nagyon
érdekelte a gyerekeket,
amikor különbözô talaj-
mintákba /virágföld, ho-
mokozói homok, sóder/
növényeket ültettünk, és
megfigyeltük, melyikben
érzik jól magukat. Volt
olyan cserép, amibe erdô-
földet tettünk csak, és lo-
csoltuk. Néhány nap múl-
va megjelentek a gyom-
növények vékony szálai.
Lám, az üres föld sem
üres!

• A május az Anyák napjához kapcsolódó programokkal in-
dul. A hagyományos ajándékkészítés és a köszöntés mellett
megjelentek az ünneplés más módjai is, pl. a közös körjáték
az anyukákkal; nyílt nap; ajándékkészítés a nagymamáknak
az anyukákkal közösen.

• A Madarak és fák napja talán a legmozgalmasabb termé-
szeti ünnepünk. Ekkor a fák, virágok ültetése hoz valami ma-
radandót.

• A május végi gyereknapra ügyességi és versenyjátékokkal
készülünk, olyanokkal, amiket a hétköznapokon kevésbé
szerepeltetünk. Vidám hangulatú délelôttök ezek, a csoportszo-
bákban és az udvaron is.

• Az évzáró-ballagás mindig a tanév, vagy az óvodai élet le-
zárásaként kerül megrendezésre. Minden évben elgondol-
koztat minket, hogy kell-e, szükséges-e ebben a formában
megrendezni. Abban viszont egyetértünk, hogy az ünnepi al-
kalom mindenkinek kijár, aki valahonnan elbúcsúzik.

Ezek a fôbb ünnepeink. Igaz, most nem szóltam a hétköznapok-
ról, amelyekbôl ugyan sokkal több van, mint az ünnepekbôl, de
talán nem mindegyik szürke... Sok minden dôl ám el látszólag
jelentéktelen pillanatokban, valami, ami fontos, egyszeri, megis-
mételhetetlen.
A kalendárium a hétköznapokkal teljes. Teljes, és talán idônként
Kincses...

Pelikán Ágnes
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Szent István napja – közösen
Az ünnepek nagyon fontosak az egyén személyes élete szem-
pontjából, fontosak a kisebb közösségeknek, mint például a
családok, és nem kevésbé jelentôsek a nagyobb közösségek,
például a települések életében. A közösségekben az összetar-
tozás élményét és érzését erôsítik.

Az augusztus 20-i ünnep kissé „elhanyagolódott” itt Herná-
don az utóbbi években, pedig nagy jelentôségû állami ünnep.
Augusztus 20-án sok mindent ünnepeltünk az elmúlt évtize-
dekben, mára talán visszanyerte régen feledésbe merült jelentését.

Augusztus 20-án a keresztény magyar állam megalapítását
ünnepeljük. Két emberöltôvel ezelôtt az új kenyér ünnepe is
lett, amely szintén nagyon fontos életünk szempontjából,
ezért az Örökség Kulturális és Hagyományôrzô Egyesület e
két gondolat jegyében kezdeményezte az idei augusztus 20-i
ünnepség megtartását.

Önkormányzatunk a római katolikus egyházközséggel és a ci-
vil szervezetekkel közösen ünnepelte augusztus 20-át. A tér-
zene után a templomban kezdôdött az ünneplés, ahol Tibay
László plébános úr ünnepi szentmisét mutatott be, amelynek
során bevonult a nemzeti színû zászló, két hatalmas, friss ke-
nyér, a bor és az ostya. Ezeket a fontos kellékeket magyar ru-
hába öltözött fiúk és lányok helyezték el az oltár elôtt.

A mise után a tájházban folytatódott az ünnepi program, ahol
polgármester asszonyunk mondott ünnepi beszédet, a Nyug-
díjas Egyesület énekkara énekelt, a mûsor végén pedig meg-
szegtük és szétosztottuk a megáldott kenyereket.

Magasztos, felemelô ün-
nepség volt, köszönet ér-
te a résztvevôknek és a
közremûködôknek.

Pallaga Mária

Megkérem Önöket arra, tegyék fel önmaguk számára a következô
kérdést, melyre ôszintén próbáljanak válaszolni: KI VAGYOK ÉN?
Nos? Sikerült a válasz? Azért ha belegondolnak (és persze ha nem a
személyi adataira vagyunk kíváncsiak) nem biztos, hogy olyan egy-
szerû ez a kérdés.

Volt alkalmam részt venni egy mûvészet- és szocioterápiás csoport-
ban, ahol élhettem azzal a lehetôséggel, hogy megismerhettem önma-
gam. Olyan dolgokat tapasztaltam és fogadtam el, melyek segítsé-
gével a mindennapi akadályok könnyedebbé és egyszerûbbé válhat-
nak.
Tény, hogy ez egy nagyon nehéz lelki munka eredménye.

Sajnos a mai rohanó életünkben egyre kevesebb idôt tudunk önma-
gunkra fordítani. Ezzel sajnos társulhat az, hogy nem tudjuk az ér-
zéseinket feldolgozni és lezártan kezelni.
Képzeljék el, hogy az emberi lélek olyan, mint egy kút, mely tele
van vízzel és különbözô tárgyakkal, melyek az érzéseinket, sérelme-
inket, fájdalmunkat és minden olyan dolgot szimbolizál, ami hatás-
sal van ránk. A fizika törvénye szerint ugye vannak olyan anyagú
tárgyak, melyek a vízben elsüllyednek (régi sérelmek), úsznak (nem
annyira régiek), lebegnek (az éppen aktuálisak). Ha minden tárgy ké-
nyelmesen elfér és a víz mennyisége is megfelelô, akkor talán nincs
baj, de mi van, ha a kút egyszer kiapad, vagy megtelik az anyagok-
kal? Képesek vagyunk egyszerre szembesülni az összes terhünkkel?
Vagy talán jobb az a megoldás, hogy ne hagyjuk a sérüléseinket
megoldatlanul lebegni és hagyni, hogy elsüllyedjenek?

Azért írtam le mindezt Önöknek, mert szeretnék segíteni mind-
azoknak, akik úgy érzik, hogy nem tudnak valamit egyedül megol-
dani, lezárni, nem találják helyüket a világban, nem érzik magukat
fontosnak a társadalomban, szeretnék önmagukat jobban megis-
merni, vagy bármilyen lelki problémájuk van.
Mindezt a segítséget egy csoportos foglalkozás keretén belül tudom
Önöknek felajánlani, melynek a munkaanyaga az Önök döntésére
támaszkodik azzal, hogy mit szeretnének megoldani.

A mûvészet- és szocioterápiás csoport különbözô technikákat hasz-
nál, hogy a csoporttag teljes lelki világát, értékrendszerének jellem-
zôit elôhívhassuk, ezáltal Önmaga több szempontú megértését lehe-
tôvé tegyük. Ezek a képzômûvészet, a mozgás, a zene (passzív és ak-
tív) valamint az élmények elemzésén, megértésén keresztül válik lehe-
tôvé.
A csoport 3 fô részvételétôl indulhat. Az idôpontja a résztvevôk kö-
zös megbeszélése alapján alakul ki.

Jelenleg a Magyar Mûvészet- és Szocioterápiás Közösségépítô Egye-
sület Szocioterapeuta képzésére járok. Ôk segítséget adnak a számom-
ra ahhoz, hogy minél nagyobb tudással segíthessek Önöknek. 

Köszönöm, hogy megtisztelt figyelmével, és ha úgy érzi, szívesen
résztvenne egy ilyen foglalkozáson, hívjon fel a 06-20-95-21-916-os
telefonszámon.

Tisztelettel: Fehérné Katona Mária

MÛVÉSZET- ÉS SZOCIOTERÁPIÁS

(ÖNISMERETI) CSOPORT
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SPORTHÍREK

KOSÁRLABDA HÍREK

A 2007/08. évadban a Pest Megyei Bajnokságban
3 csapatunk indul: felnôtt nôk, férfiak és a mini
vegyes csapat. A többiek : serdülô lány, fiú és a
legkisebbek a megyei tornákon vesznek részt.  A
felnôtteknél az 1-3. helyezés, a mini csapatnál a
jó játék és a minél jobb helyezés a cél.

Augusztus utolsó hetében-mint minden évben-
tartottuk az utánpótlás edzôtáborát. 22 csemete
dolgozott 5 napig (egy 2.osztályos, hét  3. osztá-
lyos, négy 5.osztályos, öt 6. és öt 7. osztályos).
(Az edzôtáborról Fraunberger Mercédesz írt kis
beszámolót, amelyet olvasóink a Tábori körkép-
nél olvashatnak.- a szerk.) Kis Pap Juli

Konténeres fenyô
A Hernádi Környezetvédô és Falu-
szépítô Egyesület értesíti a lakosságot,
hogy karácsony elôtt ismét konténeres
(gyökeres) fenyôfa bérelhetô az Egyesü-
lettôl. Az ünnep után igény szerint vissza-
váltjuk a növényeket.

Az akció idôpontja: 2007. decem-
ber 10-14. (hétfô-péntek), na-
ponta 8-17 óráig. A fenyôfákat az

AL-KAT Bt. Villanyszerelési szaküzleténél (Hernád, Köztársaság út)
lehet majd átvenni.

A kb. 1,20cm – 2 m magas himalája fenyôket 3500 Ft-
ért , a  70 – 120 cm-es ezüstfenyôket 4500 Ft-ért lehet
bérbe venni.
Azoktól, akik nem szeretnék az ünnep után is megtartani a növé-
nyeket, 1.000 Ft-os darabáron visszaváltjuk a vásárlás helyén.

Az Egyesület tagjai ezútonkívánnak mindenkinek
kellemes karácsonyi ünnepeket és 

eredményekben gazdag új esztendôt.

Pest megyei II. osztályú felnôtt és U19-es 
(ifjúsági) labdarúgó bajnokság ôszi fordulói

HERNÁD I.

7. forduló 2007. október 7. (vasárnap) 15 óra Péteri KSK – Hernád
SE

8. forduló 2007. október 14. (vasárnap) 15 óra Újlengyel DSK –
Hernád SE

9. forduló 2007. október 21. (vasárnap) 14:30 Hernád SE – Pilisi
LK

10. forduló 2007. október 28. (vasárnap) 13:30 Tápiógyörgye – Her-
nád SE

11. forduló 2007. november 4. (vasárnap) 13:30 Hernád SE –
Albertirsa SE

12. forduló 2007. november 10. (szombat) 13:30 Kakucs KSE – Her-
nád SE

13. forduló 2007. november 18. (vasárnap) 13 óra Hernád SE – Sülysáp
KSK

Pest megyei felnôtt tartalékbajnokság, 
déli csoport ôszi fordulói

HERNÁD II.

7. forduló 2007. október 6. (szombat) 15 óra 'Örkény SE II. – Her-
nád II.

8. forduló 2007. október 13. (szombat) 15 óra Hernád II. – Bugyi II.
9. forduló 2007. október 20. (szombat) 14:30 Kakucs KSE II. –

Hernád II.
10. forduló 2007. október 28 (vasárnap) 13:30 Tatárszentgyörgy SE

– Hernád II.
11. forduló 2007. november 3. (szombat) 13:30 Hernád II. – Újhar-

tyán II.
12. forduló 2007. november 10. (szombat) 13:30 FC Dabas SE II. –

Hernád II.
13. forduló 2007. november 17.(szombat) 13 óra  Hernád II. – Sziget-

szentmiklósi TK II.

Kedves olvasóink!

Felhívjuk figyelmüket, hogy lapunk következô száma 2008. janu-
árjának 2. hetében jelenik meg. Az Örökség Egyesület Öröksé-
günk c. lapjának adventi száma az adventi templomi hangverseny
napján, tehát december 1-én kerül az olvasók elé. 

A köztes idôben történô eseményekrôl információkat a Hernád Info-
Tv-n és a hernádi honlapon () olvashatnak.

Tartalmas ôszt kívánnak minden olvasónak

a szerkesztôbizottság tagjai


