ISMÉT

ELTELT EGY ÉV

A gondok, nehézségek ellenére a 2007. év is sikeresen zárult. Igaz, hogy többször folyószámlahitelbôl, de tudtuk üzemeltetni a falut. Mûködtek az intézmények, kifizettük a számlákat, nem voltak ún. „ megszorító” intézkedések. Sikerült ismét pályázati pénzeket nyernünk, így tovább folytattuk a falu
fejlesztését.
Legjelentôsebb beruházás volt a Mûvelôdési Ház átriuma
és parkja, ami nagyon jól sikerült, mindenkinek elnyerte a tetszését. Szép lett a Köztársaság úti járda is. Amióta elkészült,
kisebb lett a balesetveszély, mert a gyalogosok most már a járdán, nem az úttesten közlekednek.
Magánbefektetô pénzbôl elkezdôdött a település központjában az üzletek és lakások építése. Átadása 2008 ôszére

mú közönség. Nagyon eredményesen mûködnek a civil szervezetek, programjaik lassan nélkülözhetetlenné válnak a falu
számára.
Szükséges még írni egy jelentôs átszervezésrôl, ami 2007.
július 1-jétôl lépett életbe. Létrehoztuk a közös fenntartású iskolát és óvodát Pusztavacs településsel. Ettôl az intézkedéstôl
több bevételt és Pusztavacson magasabb színvonalú szakmai
munkát várunk.

Átriumátadó

Készül a parkoló a mûvelôdési ház mellett

várható, de már most lehet jelentkezni leendô tulajdonosnak,
mivel mindegyik eladó.
Vannak olyan nyertes pályázataink, amelyeknek látható
eredményei csak 2008-ban és 2009-ben lesznek. 2008-ban
vizesblokkot építünk a tájházhoz, 2008-2009-ben energiahatékony fûtési rendszert alakítunk ki az iskolában és az óvodában. Ez utóbbi nyílászáró cseréjével és az épület hôszigetelésével jár együtt. Elôszerzôdést kötöttünk egy mûfüves pálya
létesítésére, amely, ha megvalósul, elsôsorban a fiatalok számára biztosítana sportolási lehetôséget.
Jól sikerültek a már hagyományosnak mondható kulturális
rendezvényeink, aminek bizonyítéka az egyre nagyobb szá-

Persze vannak azért gondjaink is. Ahhoz, hogy az intézményeinket a korábban megszokott színvonalon tudjuk mûködtetni és folytatni lehessen a fejlesztéseket, szükség van hitelek felvételére, és 2008-tól várhatóan takarékossági intézkedések bevezetésére is.
Mindezek ellenére Hernád jövôjét biztatónak látom, és rajtam kívül sokan látják még így. A falu lakosainak száma folyamatosan emelkedik, új házak épülnek, szorgalmas, dolgos
emberek szépítik a környezetüket, és egyre többen kapcsolódnak be a közösségi programokba is. Nagy örömünkre sok
vállalkozó van a faluban, akik sok embernek tudnak munkát
adni, de munkahely szempontjából kedvezô Budapest viszonylagos közelsége is.
Én bízom a falu töretlen fejlôdésében.
Zsadányi Lászlóné
polgármester

A tartalomból

ANYAKÖNYVI

HÍREK

Ismételt egy év

1. oldal

ÚJSZÜLÖTTEINK:

Határtalan zene

3. oldal

Karácsonyi bulik

4. oldal

Vendégként az óvodai
bálban

4. oldal

Sulinaptár

5. oldal

Akire büszkék vagyunk...

6. oldal

Azt beszélik

6. oldal

Mûvházi Mozaik

8. oldal

• Kucsera János és Pekality Szilvia fia: Martin
• Major Ferenc és Lusták Mariann fia: Ferenc Bendegúz
• Száraz János és Nagy Viktória leánya: Dzsenifer
• Antal Gábor és Tímár Violetta fia: Gergô Gábor
• Gál Zoltán és Bodnár Ágnes Anetta fia: Zoltán Bence
• Petrányi Mátyás és Böndök Hajnalka leánya: Tímea
• Marosi Antal és Klausz Enikô fia: Martin
• Szabó Zsolt és Horváth Katalin fia: Dávid
• Lajter László és Holecz Mária leánya: Viktória
• Zalabai Gábor és Biros Ágnes fia: Gábor
• Zacskó József és dr. Vancskó Krisztina fia: Dániel
• Kovács Attila és Schenk Ágnes fia: Martin

Falukarácsony

9. oldal

HÁZASSÁGOT

KÖTÖTTEK:

• Nagy Sándor és Bartol Zsófia Piroska
Új év, újabb tervek
a Her-Csi-Hús Kft.-nél

10. oldal

HALOTTAINK:

Nagycsaládos karácsony

11. oldal

A játék mint recept

12. oldal

Karácsonyi ünnepség
Hernádon

13. oldal

2008-ban is állunk
rendelkezésükre!

14. oldal

• Dobos Györgyné (Csibi Karolina) 1924
• Répás István 1936
• Sponga Lászlóné (Gyuga Gizella) 1950
• Gazsik Józsefné ( Gulyás Erzsébet ) 1929
• Jenei Gyula 1922
• Kaczmarcyk Pálné (Kovács Ilona) 1911
• Kaldenecker Ádám 1944
• Mátyás István 1962
• Racskó Jánosné (Duhaj Mária) 1926
• Keindl Ferenc 1935
• Hümpfner Pál 1931

Karácsonyi gyerek-szülô foci 15. oldal
Focihírek

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)
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Szerkesztôségünknek szánt írásait
eljuttathatja a
hirmondo@hernad.hu címre.

A Hernádi Hírmondó
Hernád újsága a Hernádi Hírmondó.
Ezt az újságot olvasni jó!
A falunkról megtudhatsz sokat,
S megismered a lakosokat.
Belekerül jó és rossz hír,
A cikkíró mindent beleír.
A lakosok ezt olvassák,
Menô hapsik és öreg mamókák.
Rímtudásom vetem latba.
Ki tudja?
Tán a versem belekerül eme lapba.
Latyák Simeon (6.a)

Meghívó
„Az öröm, melyet a gyermek nyújt,
teljesen tiszta
és mentes minden haragos indulattól
és nehezteléstôl...
mert a világon ô volt a
leggyönyörûségesebb lény,
akit magamhoz ölelhettem,
akit láthattam, hallhattam,
így az a gondolat,
hogy ô velünk él és társunk,
nagy örömet szerez,
sôt sokszor nagyobb örömet,
mint bánatot.”
(Plutarkhosz)
Szeretettel várjuk 2008. február 9-én
Az iskoláért Alapítvány

jótékonysági báljára.
Helye: az iskola tornaterme
Vendégvárás: 18 órától
a Garázs Band-del

Az iskolások és a vendégek mûsora:
19 órától
Vacsora: 20 órától
A kellemes hangulatról a Taxi Band,
a finom vacsoráról a Szluka Étterem gondoskodik.
Belépô ára: 3.000.- Ft

HATÁRTALAN ZENE
Októberben német vendégeket köszönthettünk Hernádon, akik a
10 esztendôs Garázs Band-hez látogattak el. Minden olyan gyorsan zajlott: Tóth Anti szólt, hogy egy német zenekar jön hozzánk
és bizony mindenkinek laknia kell valahol. Bizony, ilyenkor mutatkozik meg az, hogy kire lehet számítani igazán. Nem részletezem a nehézségeket, mert végül is az a lényeg, hogy mindenkinek jutott ágy és meleg étel. Azért azt érdemes megemlíteni, hogy
kissé megijedtünk, amikor kiderült, hogy vendégek száma: 60!
Aztán egyik este megérkezett a Ratsband Stadthagen, egy akkora
busszal, amekkorát Hernádon még biztosan nem láttak sokan. Leszálltak mind a hatvanan és a kezdeti félszeg bemutatkozások után,
kissé oldottabb hangulatban, mindenki hazaszállította vendégeit.

Az utána következô napokon jutott idô a szórakozásra és a komoly munkára egyaránt. Német vendégeink jártak Kecskeméten
és a Budai Várban megrendezett Kolbász és Pálinka Fesztiválon
is. Esténként pedig próbáltak és koncerteztek. Hernádon és Újhartyánban is volt közös hangversenye a két zenekarnak, mindkét helyen óriási sikerrel. Az utolsó este búcsúestet rendeztünk,
amely igencsak oldott hangulatúra sikeredett.
A német fiatalok nagyon jól érezték magunkat nálunk, amelyet
ékesen bizonyít képünk is, amely az elutazás elôtti percekben készült. A kapcsolat megmarad, hiszen a stadthageniek meghívták
a Garázs Band-et jövôre a saját városukba.
pm

Hazaindulás elôtt az iskola udvarán
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KARÁCSONYI

BULIK A FELSÔ

TAGOZATBAN
A hernádi általános iskola valamennyi osztályában tartottak karácsony közeledtével bulikat, melyeken megajándékozták egymást a tanulók.
Ezek az összejövetelek azért nagyon fontosak a gyerekek
és tanáraik számára, mert a félévzárás elôtti dolgozatír(at)ások közepette nagyon jólesik valamennyiüknek egy néhány órás, kacagásból, mókázásból, játékból álló, közvetlenebb, barátságosabb hangulatban eltelt délután – megszínesítve ezzel a sokszor szürke, unalmas hétköznapokat. Valamennyi csoportnál fontos szerepet kaptak hát a közös társasjátékok, tréfás feladatok. Ezek kiválasztását a tanulók vállalták magukra, sokszor már hetekkel korábban kezdték a várva várt napra való készülôdést: kikerültek a szekrény mélyébôl a rég elfeledett kártyák, Mikulás-jelmezek és -sapkák, a
csinosabb „ bulizós” ruhák. A lányok kicsinosították magukat,
a hiú fiúk is eltöltöttek néhány órát a tükör elôtt hajukat formázgatván – egyszóval a tizenévesek is az alsó tagozatosok
izgalmával várakoztak, sôt elôfordult olyan is, hogy fél-egy
órával a kezdés elôtt már a padok, székek el voltak rendezve. A jó hangulat hevében gyorsan fogyott az enni- és innivaló. A bulik vége felé a tanulók táncoltak, nevetgéltek.
Valamennyien nagyon jól érezték magukat!
Birinszki Annamária

Vendégként az
óvodai bálban
Immáron többször volt alkalmam betekinteni Hernád közösségi életébe, most az óvodai szülôk bálja rendezvényén
volt lehetôségem részt venni.
Az ilyen alapítványi rendezvényeknek mindig egyik nemes
célkitûzése van, jelen esetben az óvodáskorú gyermekek játék- és eszközfelszereltségének javítása. A másik célja az alapítványt támogató vendégek színvonalas szórakozása.
A rendezvény alapmotívuma az ôsszel szüretelt magyar gyümölcs, az alma volt. A bálba belépve tükrözôdött az a szellemiség, hangulat, amit én külsôs vendégként, pedagógusként
megéreztem. A pedagógusok, jelen esetben az óvónôk apró
részletekre ügyelve, nemes, egyszerû dolgokból is képesek
hangulatos „csodákat” készíteni.
Az est mûsorát az óvodás gyermekek zenés játéka nyitotta.
A kisgyermekek színvonalas játéka ismételten bebizonyította
számomra, hogy a gyermekek életkorához a zenés játék áll
közelebb, hiszen életkori sajátosságuknál fogva felszabadultan mozogtak a zene dallamára és pantomimjátékkal eljátszották a zene -dal mondanivalóját.
A bál szervezettsége, jó hangulata tükrözte a mögötte, háttérben meghúzódó kollektív munkát, az óvodavezetô és pedagógus csapata, valamint a szülôk és a kuratórium összefogását, áldozatos feladatvállalását.
Kellemes meglepetés volt még számomra, hogy hernádi cégek, vállalkozók, egyszerû emberek is áldoznak a kisgyermekek jövôjéért. Bár betekintésem nincs, hogy hányadik alkalommal rendezôdik a bál, mégis a támogatók, tombolaajándékozók sora a falu összefogását, feladatvállalását, jövôje építést mutatja. Hiszen ezek a gyermekek a felnövekvô generáció, átörökítve múltunk, jelenünk és ôk a jövô.
„Értékesebb örökséget nem hagyhat gyermekeire a szülô, mintha mindennap áldoz rájuk pár percet.”

Sokak kedvelt játéka a pókerezés

Szabó Éva
óvodapedagógus

Megérkezett a Mikulás!
Az 1.a osztályban nagy izgalommal készülôdtünk egy kedves vendég fogadására. Ünnepi díszbe öltöztettük az osztályt, felelevenítettük a régi Mikulás-dalokat és új énekeket,verset is tanultunk, hogy szép mûsorral örvendeztessük meg a Mikulást. A jók
még jobbak lettek, a csintalanok megjavultak egy kis idôre. Délutánra sok finomságot hoztak az anyukák, a jó hangulatot a divatos zenék biztosították. Idôrôl idôre lehalkítottuk a magnót és füleltünk: halljuk-e a csengôt? Végre meghallottuk! Kicsit félve, de
mégis bátor hangon, nagy tisztelettel elôadtuk a mûsorunkat, a jutalom nem is maradt el. Már oldott hangulatban búcsúztunk a
Mikulástól és ígéretet kaptunk, hogy jövôre is ellátogat majd hozzánk.
Nagyné Gál Ilona
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SULINAPTÁR
A hernádi iskola tanulói az elsô félévben is
számtalan programon, rendezvényen vettek részt.
Még ôsz elején választhattak a sokak által kedvelt
szakkörök közül, melyek a második félévben is
várják a legtehetségesebbeket, egy adott tevékenység, szakterület iránt érdeklôdôket. Az alábbi tárgyakból tartanak differenciált foglalkozásokat: magyar, német, angol, számítástechnika, biológia, rajz, kézmûvesség, foci, kosárlabda, atlétika, református és római katolikus hittan, Bibliaszakkör. A tánc és a zene szerelmeseinek is számtalan óra áll rendelkezésükre.
A 2007/2008-as tanév elsô féléve hivatalosan
január 18-ig tart, az ezt követô héten adják ki az
osztályfônökök az izgatott nebulóknak az eddigi
eredményeikrôl szóló értesítôt, a bizonyítványt.
Az oktatási intézmény a soron következô terveibe január 29-én enged betekintést az ôsszel megválasztott szülôi munkaközösség tagjainak. A végzôsök
eközben bizonyítják tudásukat, rátermettségüket a felvételi vizsgákon – sok sikert nekik mindehhez!
Valamennyi osztályban elôreláthatólag február elsô teljes hetében tartanak majd szülôi értekezleteket. Ezeken a
csoportvezetôk ismertetik a tanulmányi átlagokat, a tanulók magatartásával és szorgalmával kapcsolatos észrevételeket, az elmúlt hónapok történéseit, valamint kitérnek a
gyerekek elôtt álló feladatokra, rendezvényekre. A szülôi
munkaközösség bálját 9-én rendezik meg. Lázas izgalommal készülôdnek a karnevál havában a gyerekek, szüleik,
tanáraik a sokak által nagyon várt jelmezes felvonulásra,
melyet 23-án tartanak. Az iskola talán legnépszerûbb rendezvényén elôkerülnek a csoportos és egyéni jelmezek,
hogy jókedvûen vegyen mindenki búcsút a hideg téltôl.
Böjtmás havában, márciusban remélhetôleg beköszönt
a tavasz, és a gyerekek által várt húsvéti szünet is. Ez utóbbi 21-tôl 26-ig tart. A hónap elsô hetében az alsó tagozatosok mesemondó versenyen szerepelhetnek majd, melynek
témája: Meghalt Mátyás király, oda az igazság! A község
apraja-nagyja 14-én is összegyûlik majd a téren, hogy
megemlékezzenek az 1848/49-es forradalomról és szabadságharcról.
A versmondásban, szavalásban, éneklésben, táncban kiemelkedôk április 5-én mutatják be tehetségüket a közönség elôtt a Ki mit tud?-on. A hónap második hetében van
lehetôségük a szülôknek, hogy gyermekük magatartásáról,

Sokan várták a karácsonyt

szorgalmáról személyesen is megkérdezhessék a tanárokat,
tanítókat a fogadóórákon. A leendô elsôsök pedig 16-án jönnek át az iskolába, hogy felfedezzék annak minden zugát,
megismerkedhessenek az ôket tanítókkal.
Eseménydús hónapnak ígérkezik május is. Valamennyi
osztály megtartja anyák napi mûsorát, melyben vendégül
látják a meghívott anyukákat, nagymamákat. A hónap közepén szülôi értekezleteket tervez az iskola. Nagy megmérettetésre számíthatnak a negyedik, hatodik és nyolcadik
osztályosok 28-án, mivel ezen a napon tartják az országos
kompetenciamérést. Ennek keretében matematikai és szövegértéses feladatokat kell megoldaniuk, hogy felmérhessék a tanulók e területen kibontakozó képességeit. Május
legutolsó napján, 31-én pedig ügyességi és különféle versenyfeladatokra, könnyed szórakozásra készülnek majd az
osztályok a gyereknap alkalmából.
Június az év végi kirándulások ideje. A tanév a hónap tizenharmadik napjáig tart. A végzôsök – akiknek osztályfônöke Anka Istvánné és Mádiné Homoki Éva – 14-én búcsúznak a hernádi iskola tanulóitól, tanáraitól. A bizonyítványokat 17-én vehetik át a tanévzáró ünnepségen. Ezen
az összejövetelen jutalmazzák az iskola legeredményesebb
tanulóját, sportolóját és a legjobb osztályt is.
Kívánjuk a tanulóknak, hogy minél több ötössel teljen a
bizonyítványuk!
Birinszki Annamária
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AKIRE BÜSZKÉK VAGYUNK...

Polgármester asszony átadja Márknak
a képviselô-testület elismerését
A hernádi képviselô-testület 2007. december 17-én tartotta
évzáró ülését. Ennek az összejövetelnek csupán egyetlen napirendi pontja volt: egy emlékplakett átnyújtása Kollár Márknak.
Márk is szemtanúja volt annak az augusztus 30-i, tragédiába torkolló, egy fiatal azonnali halálát követelô balesetnek,
melyben ô a másik sérült életét meg tudta menteni. A mentô
érkezéséig eltelt feszült várakozás alatt erôs lélekjelenlétének
és elsôsegély-nyújtási ismereteinek köszönhetôen megakadályozta, hogy a földön fekvô, kritikus állapotban lévô barátja
megfulladjon.
A decemberi összejövetelen sokak szemébe könnyet csalt,
mikor Márkot kérdezték a mentés körülményeirôl, vagy amikor felolvasták azt a levelet, melyben az egyik szemtanú leírja
a baleset során kialakult, pánikkal, gyásszal keveredô feszült
állapotot. Megható volt, amint a súlyos sérüléseibôl már fel-

épült fiatal köszöntötte Márkot, akinek nem csupán a barátságát, hanem már az életét is köszönheti.
Az önkormányzat által átnyújtott emlékplakett Márkot emlékeztetni fogja eme példaértékû, életmentô tettére azon a bizonyos napon, melyet a már felépült fiú – elmondása szerint –
második születésnapnak tart.
A megmentô Kollár Márk példáját pedig tartsuk szem elôtt:
ez az eset is bizonyítja, mennyire fontos, hogy aki az úton közlekedik, legyen birtokában a megfelelô elsôsegély-nyújtási ismereteknek, no és persze erôs lélekjelenlétnek, hiszen soha
nem tudhatjuk, mikor kinek az élete menthetô meg ezáltal. A
sors különös játéka, hogy Márk a baleset elôtt néhány héttel az
elsôsegély-nyújtási vizsgán éppen a közúti balesetek sérültjein
való segítségadás tételét húzta. Akkor is, és augusztus 30-án,
az élet iskolájában is ebbôl jelesre vizsgázott!
Birinszki Annamária

Barátok

AZT BESZÉLIK, HOGY...
Ilyen, vagy ehhez hasonló bevezetôvel sokszor hallani különféle – gyakran téves – mendemondákat Hernád életének egyes
mozzanatairól. E rovatnak éppen az a legfôbb célja, hogy általa megelôzhessük a pontatlan információk szükségtelen továbbterjedését, valamint hogy választ kaphassunk a községünk lakóit leginkább érdeklô kérdésekre csakis az illetékesektôl. Az alábbiakban a mostanában hallható mendemondákat és kérdéseket gyûjtöttem össze – kiegészítve természetesen a valós adatokkal, válaszokkal.
Hol nyitottak mostanában új utcákat?
Ha elhaladtak az utóbbi idôben a Lugas dûlôn a Búcsú tér
felôl, két új utcát is felfedezhettek arrafelé. A Lugas dûlôt és a
Gyóni utat ugyanis a Park és a Liget utca köti össze. A jelenleg
még 250 m-es földutak összközmûvesítettek, azaz bevezették
már föld alatti vezetékeken a vizet, a csatornarendszert és a villanyt is. Külön tanulmányterv készült azonban e területek parcellázásáról, vagyis csak az önkormányzat által elôírt méretû, tervezetû házak építhetôk a késôbbiekben ott fel.
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Az utóbbi idôben egyre nagyobb igény merült fel a Fô és
Gyóni úttal párhuzamos Szôlô utca megnyitására is. A rosszabb
anyagi helyzetben lévô önkormányzat abban az esetben tenné
lehetôvé ennek a kb. 2,5 millióba kerülô szilárd burkolását, ha
az ottani telektulajdonosok ötvenezer forintot fizetnek be hozzájárulásként, és a kettô közötti különbséget biztosítaná az intézmény – errôl tájékoztatták is az érintetteket. Mivel az ingatlanok
birtokosainak húsz százaléka nem reagált, illetve nem fizetett,
így a Szôlô utca burkolatának további sorsa még várat magára.
Közterületek névadójára is akadt példa. A Csárdapuszta felé
vezetô földutat, amelynek mentén hamarosan magánvállalkozás
keretében házak épülnek, Fenyves utcának nevezték el. A hajdani
szeméttelephez irányuló szakaszt Rákóczi utcaként tartják számon.
Itt említeném meg, hogy többen felkeresték az önkormányzatot, mivel már nyár vége óta zavarja az azon elhaladókat a plébánia elôtti, gyakran az autók nyomvonalába esô mélyedés.
Több, különféle szakterületek embereit (vízmûveket, útépítôket)
kérték fel, javítsák ki az útszakaszt, valamint vizsgálják meg az

érintett területet. Sajnos azonban e sorozatos korrigálások ellenére is maradt a mélyedés, melynek okairól még mindig nincsen
magyarázat.
Mi az oka annak, hogy bizonyos utakat sárgás, más helyeket
fehér fény világítja meg?
A Fô és a Köztársaság út valamennyi villanyoszlopán sárgás
színû fényt adó lámpatesteket helyeztek el. A jó pár mellékút
minden második póznáján fehér neonlámpa van, mivel az jóval
olcsóbb, de fénye a közlekedés biztonsága szempontjából ugyanolyan jó, mint a forgalmasabb szakaszokon lévô izzóké. Lakossági kérésre az önkormányzat kiépíti a közvilágítást a Lugas
dûlôn, valamint a Rákóczi utcában is. Ezek egymillió forintba
kerülnek. A beruházásról már aláírták a szerzôdést.
Lehetett hallani, hogy a községi önkormányzat hitelkötvényt
bocsátott ki. Mi ennek az oka?
Közigazgatási intézményünk az utak és árkok kiépítéséhez
százötvenmilliós hitelt vett fel 2001-ben. Ebbôl maradt még 99,5
millió tartozás, melynek kiváltására bocsátotta ki a százmilliós
zártkörû kötvényt. Ennek húsz évre szól a lejárati ideje, amely
sokkal kedvezôbb visszafizetési lehetôséget biztosít az önkormányzatnak. A tartozást is ennek köszönhetôen tudták kifizetni.
Miben áll a hernádi szociális szolgálat tevékenysége?
Az Esély Szociális Szolgálat egy örkényi központú mikrotérségi
társulás keretében lát el gyermekvédelmi, családsegítô, szociális
étkeztetési és házi segítségnyújtási szolgáltatásokat. Ápolónô
megy a rászoruló idôsebbekhez naponta, aki többek között bevásárol, gyógyszereket szerez be. E tevékenység egyébként egy
újabbal is bôvült. Egy jelzôrendszer segítségével az idôsebbeknek egy azonosítóval ellátott karperecet adtak, amelynek gombját megnyomva- esetleges életveszély, rosszullét esetén – értesíthetô a szociális szolgálat központja. Ennél a csoportnál jelenleg
négyen vannak Hernádon alkalmazásban.
Megalakult a LEADER+ Akciócsoport. Mit tudhatunk errôl?
Ez egy kimondottan vidékfejlesztési célt megvalósítandó, 13
település közremûködésével létrejött csoport. Most készült el a programja is, melyen közösen vállalkozók, önkormányzatok, valamint civil szervezetek vesznek arányosan részt. Ha beválik a tervezetük, illetve nyernek vele, akkor a kisvállalkozókat és a civil
csoportokat lehetne pénzhez juttatni. Reméljük, sikerülni fog a
vidékfejlesztési elképzelés!
Igaz-e a hír, hogy községünk nyert az iskola bôvítését célzó
pályázaton?
Ahogyan már arról az elôzô számunkban is beszámoltunk, az
önkormányzat elkészítette és beküldte tervezetét egy norvég pályázathoz az iskola korszerûsítésével kapcsolatban, melyre ez
idôpontig csak magyar hatóságoktól érkezett számunkra nagyon
is kedvezô válasz, nyertesnek nyilvánította településünket. Ez a
pozitív vélemény azonban véglegessé csak akkor válik, ha Norvégiában a jelenleg asztalon heverô angol fordítást elolvasva rábólintanak terveinkre. A hivatalos, reményeink szerint megnyugtató válasz májusra várható.
Mikorra készül el a park melletti új üzletház?
A faluközpont arculatát meghatározó üzletház építését már
korábban elkezdték, a munkálatok befejezését ôszre ígérték.

Felhívjuk figyelmüket, hogy az emeletre tervezett lakások már
most eladók, érdeklôdjenek az önkormányzatnál!
Sokan – fôleg esôs, havas idôk után – felháborodva vették tudomásul, hogy nincsen községünkben fedett buszmegálló.
Várható-e ezek kiépítése a közeljövôben?
A Hernádon áthaladó, valamint a helyi járatok relatív alacsony száma nem teszi indokolttá a buszmegállók további kiépítését. Az önkormányzatnak jelenleg nincsen erre megfelelô
anyagi fedezete. Nagyobb ok azonban, hogy a jelenlegi megállók is nagyobb intézmények elôtt vannak elhelyezve a járdák
mellett. Ha még oda egy zárt, esô ellen védelmet nyújtó megállót helyeznének el, zavarná már a közlekedôket.
Hogyan változtak a víz-, csatorna- és hulladékszállítási díjak
2008. január 1-jétôl?
A vízhasználat alapdíját önkormányzatunk január 1-jétôl havi
167 Ft-ban állapította meg (=139,17 Ft + áfa). A mérôn tett fogyasztás mértéke köbméterenként 236 forintra (=196,67 Ft + áfa)
változott.
A szennyvízcsatorna hálózati használati díja szintén 167 forintunkba kerül, a fogyasztással arányosan köbméterenként pedig 329 forintot kell fizetnünk. Szeretném felhívni a figyelmüket
arra, hogy a csatornahasználat még az immár tízéves kiépítés ellenére sem tökéletes, mivel hetente tisztítani kell a szûrôberendezést a hálózatba szándékosan beledobott nagyobb textildarabok, tárgyak miatt. Kérjük, mellôzzék ezt a jövôben!
A szemétszállítási díj Hernád közigazgatási területén ez év januárjának elsô napjától december 31-ig a következôképpen módosult: a 120 literes edények esetében nettó 1325 forintot kell ingatlanonként havonta kiadnunk. Ha az ingatlantulajdonosok ennél több mennyiségû szemét elvitelét szeretnék, vásárolniuk kell
az önkormányzaton az ilyen célra szolgáló, cégjelzéssel ellátott
zsákot 350 forintos darabonkénti áron. Az összeg e zsákban elhelyezett hulladék szállításának és ártalmatlanításának díját is
tartalmazza. Itt említeném meg, hogy lakossági kérésre a Gyóni
út elején szelektív hulladékgyûjtési szigetet helyeznek el.

Folytatódik az építkezés

Hogyan értesülhetünk még a Hernádot érintô fejlesztésekrôl?
Minden hónap utolsó hétfôjén tartanak a községházán képviselôtestületi üléseket, melyek nyilvánosak. A közigazgatás területén
dolgozóktól személyesen is érdeklôdhetnek például a február
eleji falugyûlésen is. Kérjük, figyeljék majd a plakátokat!
Birinszki Annamária
2008. JANUÁR •
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MÛVHÁZI MOZAIK
A hernádi mûvelôdési ház dolgozói nevében szeretettel köszöntöm a kedves olvasókat a 2008. év elején. Már most úgy
tûnik, fantasztikus, programokban gazdag esztendô áll
elôttünk. Idén éppúgy, mint az eddigi években, azon munkálkodunk majd, hogy Önök számos nagyszerû rendezvényen
vehessenek részt. Lássuk tehát, mire is lehet számítani! Elôször
az állandó programokat ajánlom figyelmükbe:
Hétfôn és csütörtökön 18-19 óráig: kondicionáló torna
Szerdán és pénteken 18.30-19.30 óráig: karate
Szerdán 16 órától kismamaklub, 17 órától zenebölcsi,
18.30-tól asszonytorna
Pénteken 17 órától: ifjúsági klub
Minden 2. pénteken 16 órától: nyugdíjasklub
Érdemes áttekintenünk az év végén történt dolgokat is. A Hernádi Ôsz egyik legszebb rendezvénye volt az adventi templomi
hangverseny, amelyen sok nézô elôtt mutatkozhattak be tehetségeink. Zenészek és versmondók hangoltak rá bennünket a vá-

Mint már említettem, a 2008-as esztendô munkával
kezdôdik. A magyar kultúra napját kiállítással ünnepeljük, amelyre ezúton szeretettel meghívok minden
érdeklôdôt. 1989 óta január 22-én ünnepeljük a magyar kultúra napját, mert a kézirat tanúsága szerint
Kölcsey Ferenc ezen a napon fejezte be a Himnuszt.
Ezt a napot országszerte színvonalas kulturális eseményekkel teszik emlékezetessé. Hernádon is sok alkalommal rendeztünk tartalmas programokat január 22hez közel esô napokon.
Idén a Dabasi Fotókör
Egyesület kiállítását
rendezzünk meg a
mûvelôdési ház átriumában „Dabasi Fotográfusok” címmel. 2008.
január 19-én (szombaton) 17 órakor nyílik
meg a kiállítás, amelyet egészen január 26ig meg lehet majd tekin te ni. Meg nyit ja:
Varga László: Mamóka
Baán Katalin fotómûvész, a Magyar Fotómûvészeti Alkotócsoportok
Szövetségének alelnöke.

Az ifjúsági klub minden pénteken 17 órától várja régi és
új tagjait a mûvelôdési házban.
Adventi koszorú

rakozásra. Majd rögtön másnap és utána még két hétvégén gyertyát gyújtottunk az adventi koszorún a fôtéren. Nagyon örültünk,
hogy a hideg ellenére sokan jöttek el minden alkalommal. A karácsonyi készülôdést a falukarácsonnyal fejeztük be, amelyrôl
részletes írásunkat a következô oldalon olvashatják.

Programjainkról továbbra is ezen újság hasábjain, a Hernád Info-Tv-n keresztül, a hernádi honlapon és az Örökségünk c. újságban adunk hírt. Szeretettel várjuk rendezvényeinken!
Zsírosné Pallaga Mária

Tóth Antal és Tóth Márk
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Végezetül még két fontos dolog: január 15-én
este 5-kor kezdôdik a Biblia-kör. Szeretettel
várunk minden olyan embert, aki az emberiség
kultúrtörténetének egyik legkiemelkedôbb alkotásáról, a Bibliáról akar minél többet megtudni.
Pm

FALUKARÁCSONY
A karácsony az év legszebb ünnepe, amely hosszú századok óta
az egész világ számára ugyanazt jelenti, ugyanazokat a gondolatokat ébreszti az emberekben: a szeretet érzését és gondolatait.
Régen ilyenkor az emberek borókát, fagyöngyöt, fenyôágat akasztottak fel otthonaikban a mestergerendákra. A szegényebbek nem
engedhették meg maguknak,
hogy fenyôfát állítsanak, így a
boróka lett a karácsonyfájuk.
Késôbb – német hatásra – egyre
inkább elterjedt a fenyôfa használata. Magyarországon valószínûleg Brunszvik Teréz állított
elôször fenyô karácsonyfát Aszódon.
Mi, hernádiak, második éve állítunk közös karácsonyfát a fôtéren, amely alá összegyûlünk december 20-án, hogy együtt köszöntsük a karácsonyt. Az idei gyönyörû fát Mônich Józsefék
ajánlották fel.
A karácsonyi készülôdés természetesen jóval korábban
kezdôdik, éppen úgy, mint a családoknál: az ajándékok elkészítésével. A mi ajándékaink azonban nem pénzért vásárolt dolgok,
hanem olyanok, amelyeket mi magunk készítünk el. Az egyik
legfontosabb, amelyet a fa alá teszünk, a mûsor. A betlehemes
játék, amely felidézi Jézus születését. Fontos ajándék a dekorá-

A szervezôk számára az okozza a legnagyobb boldogságot, amikor látjuk, milyen sokan jönnek ki a térre a hideg ellenére, hogy
velünk ünnepeljenek. A fa hagyományosan egészen vízkeresztig díszíti a Fôteret, akkor azonban a Lián Kft. elszállítja.
A falukarácsony gondolata az Örökség Egyesületé, akik több új
rendezvényt honosítottak meg eddigi rövid, alig kétesztendôs mûködésük alatt. A legnagyobb eredmény azonban az, hogy ehhez a
kezdeményezéshez azonnal csatlakozott a hernádi önkormányzat,
az önkormányzati intézmények, a Hernádi Nyugdíjas Egyesület és
a Nagycsaládosok Hernádi Egyesülete. A Lián Kft. segítsége óriási, hiszen nélkülük lehetetlen lenne a fa kivágása, szállítása és díszítése. Mindezt térítésmentesen teszik már második éve.

ció is: a fa díszei és a tér ékítésére készített díszek, az idén pl. 70
darab mécses, amik nagyon szépen bevilágították az egész
Fôteret. Ajándék a karám és a benne elhelyezett állatok is. Nekik a kicsik örülnek mindig a legjobban. De ezeken kívül a tea,
a forralt bor, a sütemények, a kis karácsonyi kártyák és a Nagycsaládosok Hernádi Egyesülete csomagjai is.
A felkészülés után hamar felvirrad a nagy nap, amikor kicsit szomorúan, de ki kell vágnunk a falu karácsonyfáját. Egy élô növényt elpusztítani mindig rossz, de ez a fa igazán méltón fejezi
be az életét, hiszen egy egész falunak okoz örömet. A Lián Kft.
tehát kivágja, a helyszínre szállítja a fát, ott belefaragják a tartóba és a kosaras autó segítségével feldíszíti a fát.

Az idei falukarácsony is nagyszerûen sikerült, köszönet érte
minden szervezônek és résztvevônek. Mindannyian bízunk abban, hogy hozzájárultunk ahhoz, hogy emelkedettebb hangulatban kezdôdjenek az év végi ünnepek.
Zsírosné Pallaga Mária
2008. JANUÁR •
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ÚJ ÉV, ÚJABB TERVEK A HER-CSI-HÚS KFT.-NÉL
Január elsô napjaiban sokan fogadalmat tesznek, hogy
mit szeretnének elérni az új évben. Egyre nagyobb lista készül a megvalósítandó feladatokból, majd sorra egymás
után kitûzik a közelebbi vagy távolabbi célokat. Gyakran
mérleget készítenek az elôzô esztendôrôl. Ezt tette a HerCsi-Hús Kft. is.
A tavalyi év márciusától immár Újhelyi Imre-díjjal is
büszkélkedô kft. a hazánk határain belüli és kívüli piac figyelmét fôleg azzal vívta ki, hogy megalakulása óta kitartóan törekszik a biztonságos élelmiszerek elôállítására. Ezt
egyébként számos hazai minôségbiztosítási tanúsítvány és
kitüntetés is igazolja. Termékei – melyeket folyamatosan
ellenôriznek – nem tartalmaznak az emberi szervezetre
allergén hatást kiváltó, genetikailag módosított alapanyagokat.
A 2007-es év is bebizonyította sokunknak azt, hogy a kft.
a saját céljai mellett fontosnak tartja a helyi rendezvényeket. A Her-Csi az aktív közremûködésével, anyagi támogatásával is hozzájárul ezek sikeréhez. Példaértékû, hogy felajánlja segítségét például az óvodások megajándékozásában. A lassan kisiskolásokká cseperedôket karácsonykor
könyvekkel lepi meg, ballagásuk alkalmából feltöltött tolltartót nyújt át a gyerekeknek. A legtöbb hernádi kulturális rendezvényhez tombolaajándékokat ajánl fel. Tavaly nem egy
cikk szólt arról, hogy a falunapot támogatók hosszas névsorában is olvashattuk a Her-Csi-Hús Kft. nevét, és hogy el-

képzelhetetlen lenne nélküle ez az augusztusi kulturális összejövetel.
Az év folyamán újabbal bôvült a termékek ízpalettája,
ezúttal a négy- és tízdarabos csomagban kapható Bécsi
virslivel, melynek füstölt íze biztosan sokak kedvence lesz. A
már ismert rúd- és tálcás áruk mellett a cég szeretne szintén fogyasztói kiszerelésben piacra dobni fôzô- és grillkolbászt is.
Beindult már a továbbfeldolgozó üzem legújabb csomagoló részlege, továbbá modernizálták a szennyvíztelepet is.
A Her-Csi-Hús Kft. tavaly még azzal is bôvítette tevékenységi körét, hogy az ország több pontján újabb baromfitelepeket vásárolt, ezáltal biztosítva lett az alapanyagokkal való ellátottság. A gyôrszentiváni telepen jelenleg százhatvanezer csirke fér el, a hernádiban és a mezôfalvaiban nyolcvan-nyolcvanötezer, míg a szabadegyháziban negyvenötezer baromfi tenyésztésével foglalkoznak. Ezeknek az üzemeknek a bôvítése, valamint korszerûsítése is rajta szerepel
a megvalósítandó célok listáján.
Reméljük, hogy a Her-Csi-Hús Kft. törekvéseit a 2008-as
év is sikerrel koronázza majd. Elmondásuk szerint a cég
dolgozói mindent megtesznek ezért. Mit kívánhatnék hát én
ehhez? Talán annyit, hogy az a rengeteg baromfi ne kaparja el a szerencsét!
Birinszki Annamária

VÁR AZ IFIKLUB!
Sok háttérmunka után és támogatóink jóvoltából 2007 novemberében újra indult az ifiklub. A társaság és a hangulat a régi, viszont a helyiség és a játékok újak. Pallaga Mária, a Mûvelôdési
Ház vezetôje szárnyai alá vett minket, így helyet kaptunk a
Mûvelôdési Házban. Itt tudunk teát fôzni, filmet nézni, beszélgetni és játszani. Minden várakozásunkat felülmúlva -több társasjáték mellett- kaptunk egy pókerkészletet, amit rögtön ki is próbáltunk.
Havonta egyszer szervezünk egy nagyobb programot. Novemberben a Fôvárosi Nagycirkuszban voltunk. Az Önkormányzat
jóvoltából kaptunk ingyen buszt. A jegyeket Pallaga Mária intézte. Köszönjük nekik.
A fiatalokkal igyekszünk minden közösségi eseményen részt
venni, mint például a Ludas nap. Itt a Ludas Matyit adtuk elô. A
nagy sikerre való tekintettel más elôadásokat is tervezünk még.
Karácsonyra Latyák Feri szervezésében az alsósoknak adtuk elô
a „Pannov apó karácsonya” címû mesét. A mûsor után a gyerekek ajándékot kaptak.
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Legnagyobb meglepetésünkre a mûvelôdési ház Jézuskájától
egy csocsóasztalt kaptunk. Már „bajnokságot” is rendeztünk.

Januárban új programokkal és ötletekkel várunk mindenkit.
Tervezünk kareoke estet, közös filmnézést, kirándulást, kreatív
kézmûves délutánt és természetesen bármit, amit meg tudunk
valósítani az ötleteitekbôl.
Küldjetek e-mailt, vagy inkább gyertek személyesen, hogy együtt
beszélgessünk, akár megadott témában, akár kötetlenül, vagy
csak játsszunk egy jót együtt!
A programokról, illetve a klubról bôvebben tájékozódhattok a mûvelôdési házban vagy iwiw-en .
Kérést, kérdést, ötletet a h.ifiklub@citromail.hu-ra küldjetek
vagy a 06/29-374-125 telefonszámon érdeklôdjetek.
Hernádi Ifiklub

A Nagycsaládosok Hernádi
Egyesületének hírei

A rendezvény megnyitása
Ismét mozgalmas évet zártunk. Saját programjainkon kívül részt
vettünk a község életében is.
December 15-én mi rendeztük a Nagycsaládosok Országos
Egyesületének karácsonyi ünnepségét. Az egyesület tagjai korán keltek, hogy minden elkészüljön, mire megérkeznek a vendégek. Már javában folyt a munka, amikor megérkeztek az elsô
családok. Erre az alkalomra Gyöngyösrôl, Hartáról, Budapestrôl, Székesfehérvárról, Markazról is érkeztek vendégek. (A környékbeli településeket meg sem említem. A legmesszebbrôl érkezett család 4 órát!!! utazott idáig.)

Az iskolában már javában folyt a mûsor, mikor a mûvelôdési
házban elkezdôdtek a programok. Volt ott mesejáték, táncosok,
vers- és mesemondó gyerekek és bábelôadás. A tájházat is belaktuk erre a napra. Az odaérkezôket teával és pogácsával kínáltuk. Igyekeztünk mindenkit kényeztetni, hisz a mûsoron kívül lehetôséget nyújtottunk masszírozásra, arcfestésre, kézmûveskedésre, lufihajtogatásra, véradásra is. Délben minden jelenlévôt szívesen láttunk egy tányér gulyáslevesre, amit az óvoda konyhai dolgozói fôztek. (Nagyon finom lett! Én is ettem
belôle!)
Sajnos az útviszonyok miatt sokan korábban indultak haza.
A programok végén megérkezett a Nagycsaládosok Országos
Egyesületének elnöke és elnökségi tagjai. Késésük oka az volt,
hogy ezen a napon a Nagycsaládosok Országos Egyesülete
„Magyar Örökség” díjban részesült, és ezt a díjat vették át.
(Persze ôket sem engedtük haza egy kis gulyásleves nélkül.)
Reméljük, mindenki jól érezte magát.
Természetesen ez a rendezvény nem jöhetett volna létre a község összefogása, támogatása nélkül. Köszönjük mindazoknak,
akik segítettek.

Táncbemutató

A Talamba ütôegyüttes
A vendégek nagyot néztek, amikor az iskola tornatermébe
léptek, mert a Talamba ütôegyüttes rengeteg hangszere elfoglalta a terem felét. Kacskaringóztunk is közötte, hogy Anka Peti hozzáférjen egy mikrofonhoz. Az iskolában lassan helyükre
rázódtak a dolgok és elkezdôdött a mûsor, melyben színdarab,
sport- és táncbemutató, a Bluesky zenekar, a Gyöngyharmat
együttes és a Búzavirág énekegyüttes is szerepelt.
A vendégek pedig csak jöttek és jöttek. Persze nem annyian,
mint amennyire számítottunk. Folyamatosan csengett a telefon,
sokan elakadtak a havazás miatt. Egy családnak balesete volt,
többen pedig el sem indultak. Az idôjárás nem volt kegyes hozzánk.

A támogatók:
Hernád Község Önkormányzata, Általános Iskola dolgozói,
Mûvelôdési Ház dolgozói, Óvoda konyhájának dolgozói,
Schön-Bau Kft., Her-Csi-Hús Kft., Hernádi Nyugdíjas Egyesület, Búzavirág Énekegyüttes, Schenk József, Reál élelmiszerbolt, Pincebolt, Hernádi Zöldségbolt, Kovács Erzsébet,
Sztolarik Dánielné, Tóthné Gomola Katalin, Tóth Lászlóné,
Nagycsaládosok Táborfalvi Egyesülete, Táborfalvi Önkormányzat, Nagycsaládosok Örkényi Csoportja, Magyar Honvédség (Pusztavacs), Nagycsaládosok Monori Egyesülete,
Anka Péter, Honvéd SE, Swing TSE, Bluesky Zenekar, Savaria
TSE, Palánta Misszió, Kis Herczel Tánccsoport, Platán Egyesület, Szabó Károly, Horváth József
- ibolya 2008. JANUÁR •
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A

JÁTÉK MINT RECEPT

Az elmúlt évtizedekben, sôt századokban nagyon értékes megállapítások születtek a játékról a
különbözô pedagógiai, pszichológiai vizsgálatok
nyomán. Voltak, akik úgy tartották, hogy a játékban
a gyerek erôfeleslege vezetôdik le, más szerint ez
a tevékenység a vágyteljesítés eszköze. Manapság leginkább a gyerek lételemeként emlegetik.
Én munkám elején a játékot elsôsorban egyfajta
tevékenységi formának tekintettem, amelyet tervezni, irányítani kell. Élénken él bennem, amikor az
óvónôi szakközépiskolában éjszakáig gondolkoztunk, és még a reggeli félórás szilencium alatt is
súgva kérdeztük egymástól: „Te, a virágboltos szerepjáték mit fejleszt a gyerekben?” Istenem, de
utáltuk! Ilyen agyrém: szerepjátékot írásban elôre
tervezni! Megôrültek ezek? Majd a fôiskolán csökkentek a játéktervezéssel kapcsolatos „adminisztrációs terhek”. Mégis, a mai napig hálás vagyok,
hogy ezt az utálatos „szerepjáték-elôretervezést”
megtanultam. Ha egy szerepjátékot elkezdtek a
gyerekek, rögtön járni kezdett az agyam, hogy mivel lehetne bôvíteni (ötletek, eszközök, új szereplôk, és „régen”: „csellengô gyerekek bevonása” címszó alatt).
S ha játék közben nem is jut eszembe, hogy abban a pillanatban mit fejleszt a gyerekben, utána sokszor meghatódom, hogy miért volt jó nekik is.
Aztán megint változott valami. Az évek múlásával azt tapasztaltam, hogy óvodásaim többsége nagyon valóságszerûen, már-már felnôttes komolysággal játszott. Akadtak, akikre a kényszeres játék merevsége, az eredetiség
és a kezdeményezés hiánya volt jellemzô. (Ilyenkor a türelmét vesztô óvónô sajnos megenged magának hasonló
kijelentéseket: „ Annyi itt a játék, nem hiszem, hogy nem
találsz magadnak valamit!” És ettôl úgy megjön a játékkedv! ;-)
A kapkodó, felületes játékmód a belsô bizonytalanságra
utal sok gyereknél, de gátoltság, szorongás jelei is megmutatkoztak egy-egy esetben. Ez utóbbi úgy vált láthatóvá, hogy az ilyen gyerekek félénken nyúltak a rendelkezésre álló eszközökhöz, és játéktémáik esetleg csak a
sablont követték. S még nem is említettem az agresszív,
romboló játék megjelenését, amely nemcsak a témaválasztásban jelent durva, erôszakos tartalmakat (verekedés, lövöldözés, háború), hanem a játék stílusában is. Az
ilyen gyerek szóban és cselekvésben is bosszantani akarja társait, könnyen lesz indulatos. A médiakultúra emberi
kapcsolatokra gyakorolt negatív hatása vitathatatlan.
Mindezen hatások megmutatkoznak a családi nevelés
légkörében is, a túlkövetelô, túl ambíciózus, túlfegyelmezô,
indokolatlanul sok tilalmat felállító, túlféltô, elkényeztetô
szülôi magatartások sem kedveznek a gyerek közérzetének, így játékának sem.
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„ Én játszom ugyan, de ti vegyetek komolyan.”
/Szilágyi Domokos/
De szakítani kellett a pedagógus tévedhetetlenségének
felemelô tudatával. Az objektív körülményeken sajnos nem
tudunk változtatni, vagy legalábbis nem elég látványosan.
De egy parányi derû, egy csipetnyi életöröm, egy kis gyermeki képzeletszikra mindannyiunkban kell hogy legyen, ha
nem akarunk végérvényesen és visszavonhatatlanul
beletörôdni abba, hogy eszközeink szegényesek, hogy korunk zaklatott, hogy mentális higiénénk lassan már képtelen értékeket közvetíteni...
A módszertani reflexiókat idônként érdemes mókával,
derûvel oldani, szabad, sôt kell, hogy a megérzéseket, intuíciókat szabadon kövessük. Álmokra, megszépítô képzeletre van szükség.
A tudattalan vágyak, fantáziák, feszültségek, ábrándok,
álmok a mozgatói a játéknak. Ezek felszínre kerülésének
pedig a szabad játék kedvez. Vekerdy Tamás népszerû
mondásai közül szeretem ezt az önreflexióra serkentôt: „A
gyerek spontán játéka mindaddig fejlôdik, amíg a felnôtt
bele nem avatkozik.” Valóban. Szakítani kell azzal, hogy –
ha ösztönösen is – de a „játék fejlôdése érdekében” tervszerûen „adagoljuk” a kellékeket, ami által valószínûleg realisztikusabbá válik a játék (pl. ha a „vészhelyzetes” játékhoz mindjárt három hordágyat is készítünk!), de nem ez a
cél. A cél az, hogy a játék visszanyerje varázsát és ha lehet, „szárnyaljon”, ne csak külsô hatásra végzett játékos
feladat legyen. Óvónôként ezt az biztosítja, ha egyszerre
vagyok modellnyújtó és megengedô. Felnôtt és gyerek...

Pelikán Ágnes
óvodapedagógus

ÉVÉRTÉKELÉS
A Hernádi Környezetvédô és Faluszépítô Egyesület a 2007. évben programjai végéhez ért, így büszkén mondhatjuk, hogy sikeres évet zártunk, mivel ebben az évben is nyertünk pályázatokat,
bôvíthettük a tartós használati eszközeinket. Van motoros fûkaszánk, motoros sövénynyírónk, motoros fûnyírónk, most már
van egy TZ4 kistraktorunk is.
Amit vállaltunk, mindent teljesítettünk.

10. Október 4. (csütörtök) – Állatok Világnapja, Rajzverseny
eredményhirdetés óvisoknak, amit már láthattak az Infó TV-n
Liga Mihály jóvoltából.
11. Október 13. (szombat)- Földünkért Világnap, Veszélyeshulladék gyûjtés a Desiing KFT segítségével.
12. December 10-14. (hétfôtôl-péntekig) – Konténeres fenyô
bérlése az AL-KAT Bt. Villanyszerelési szakboltjánál. Ezzel
zárjuk ezt az évet.

A Hernádi Környezetvédô és Faluszépítô Egyesület
2007. évi programja

Sajnos a lomtalanítást ebben az évben sem sikerült kivitelezni,
de nem adjuk fel, jövôre is megpróbálunk pályázati pénzt nyerni,
hogy végre teljesüljön a hernádiak régóta várt kívánsága. Több
mint 2 millió Ft kellene ahhoz, hogy ez a vágyunk is valóra váljon.

1. Február 28. (szerda) 18.h. – Közgyûlés
2. Április 21. (szombat)- A Föld Napja FALUTAKARÍTÁS a
Magyar Közút KHT. Felhívásához csatlakoztunk, akiktôl kaptunk szemeteszsákot, láthatósági mellényt, és elvitték az öszszegyûjtött szemetet.
3. Május 10. (csütörtök)- Madarak és Fák Napja, Virágültetés
óvodásokkal
4. Június 02. (szombat) – Környezetvédô Világnap, Gyereknap,
az iskolával közösen rajzverseny és szellemi totó kitöltetése,
jutalmazás
5. Június 25-28. parlagfûgyûjtés – Pest megye felhívásához
kapcsolódva
6. Július 16-20.(hétfô-péntek) – Parlagfûgyûjtés (Az ÁNTSZ
FELHÍVÁSÁHOZ KAPCSOLÓDTUNK!)
7. Július 21. (szombat) – Parlagfûszedés
8. Augusztus 5. (vasárnap) – Falunap KÖZÖSEN a Mûv. Házzal ezen a napon szoktunk eredményt hirdetni a parlagfûgyûjtésrôl, valamint a falunapon is töltettünk ki totót a pavilonunkhoz látogatókkal, amit Zelovics Attila jóvoltából virágmaggal és a tagság jóvoltából virágpalántákkal jutalmazhattunk.
Valamint meghirdettük a tiszta udvar parlagfûmentes telek pályázatot, amelyre 22-en jelentkeztek.
9. Szeptember 22. (szombat) -Takarítási Világnap, babgulyás, palacsinta az Idôsek Otthonában a tagok részére

Köszönjük támogatóinknak a segítséget, a Községi Önkormányzatnak, az Általános Iskola igazgatójának, tanárainak, diákjainak, a Napköziotthonos Óvoda vezetôjének, óvónôinek,
óvodásainak, Füzesi Istvánnak, Csontos Mihálynak, Pelikán
Zsoltnak, Kaldeneker Andrásnénak, Králik Istvánnak, Murányi
Szabolcsnénak, Revák Józsefnek, Tolnai Bélánénak, Nagy Albinnak, az Al-Kat Bt-nek, Tóth Józsefnek, Liga Mihálynak, Zelovics
Attilának, Kutasi Sándornak, Hernádi Nagycsaládos Egyesületnek, a Hernádi Motoros Egyesületnek, Mûvelôdési Ház igazgatójának, dolgozóinak, Czeroczki Andrásnak, Béres Ferencnének,
Béres Ferencnek, Béres Attilának, a lakosságnak, akik aktív
résztvevôi voltak felhívásainknak, programjainknak.
Ígérjük, hogy jövôre is mindent megteszünk, hogy Hernád még
szebb, még tisztább legyen.
Programjainkra jövô évben is az egész lakosság számíthat, és készülhet rá, hogy velünk tartson egy-egy programunkon.
Végezetül ezúton kívánok mindenkinek eredményes évet, jó
egészséget.
Nagy Lászlóné
az Egyesület elnöke

KARÁCSONYI ÜNNEPSÉG HERNÁDON
2007. 12. 20. csütörtök délelôtt tíz óra. A hernádi általános
iskolában kézzel fogható a feszültség, a várakozással teli izgalom. Karácsonyi ünnepségre készülnek a hernádi és
pusztavacsi alsó tagozatos gyermekek.
Immáron negyedszer kerül sor a Kelet-Európa Misszió támogatásával az ünnepség megrendezésére. Idén kettôszázötven
gyermek részesülhetett a misszió által adományozott ajándékcsomagokban.
Az ünnepség elôkészítésében nagy segítséget nyújtottak az
igazgató néni mellett a tanár nénik is, akik lelkiismeretesen állították össze a csomagokat. A megszokottól eltérôen most
nem hívtunk meg vendég elôadókat, hanem mi, hernádiak, illetve pusztavacsiak próbáltuk emlékezetessé varázsolni a karácsonyt. A program igazán színesre sikeredett, köszönhetô
az ifiklubos fiataloknak, a gitár- és trombitaszólóknak, a

pusztavacsi gyerekek elôadásának és végül, de nem utolsósorban a katolikus-hittanos gyerekeknek.
Öröm volt megtapasztalni, hogy ennyi ember részt vállalt
egyetlen cél érdekében: látni a sok boldog kis arcot, mikor az
ünnepség elérkezett a csúcspontjához, és a gyerekek végre
átvehették az ajándékaikat.
A csomagok felbontása közben látott boldog és örömteli arcok újra megerôsítették a szervezôket abban a hitükben, hogy
„ jobb adni, mint kapni”.
Ezúton is szeretnénk minden gyermek nevében köszönetet
mondani a Kelet-Európa Misszió és minden résztvevô önzetlen támogatásáért, KÖSZÖNJÜK!

Latyák Ferenc
2008. JANUÁR •
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2008-BAN
Név
Hernád Községi Önkormányzat
Általános Iskola
Napköziotthonos Óvoda
Mûvelôdési Ház

IS ÁLLUNK A RENDELKEZÉSÜKRE!
Cím, telefonszám, elérhetôség
Köztársaság út 47.
Tel.: 374-122
www.hernad.hu

Fô út 144.
Tel.: 375-271
Fô út 149.
Tel.: 374-125
muvhaz@hernad.hu

Fogorvosi rendelô
Dr. Balogh Réka
Gyermekorvosi rendelô
Dr. Kovács Ákos

Szent István Patika

Idôsek Klubja
Esély Szociális Szolgálat

14

hétfôtôl péntekig 8-20, szombaton 8-12 óráig
hétfôtôl péntekig 13-20, szombaton 8-12 óráig

Fô út 124.
tel.: 374-125

Anya- és Csecsemôvédelmi
Tanácsadó
Köztársaság út
374-200
Helik Gabriella

Körzeti orvosi rendelô

hétfôtôl csütörtökig 8-16, pénteken 8-13 óráig

Fô út 150.
Tel.: 374-117
hernadsuli@monornet.hu

Teleház
Tájház

Nyitva tartási idô

telefonos egyeztetés után bármely idôpontban
fogadóóra: hétfô 9-12
várandós tanácsadás: kedd 9-12
csecsemôvédelmi tanácsadás:
csütörtök 9-12
tanácsadás gyermekorvossal:
csütörtök 13-15

Köztársaság út 31.
374-104
Az örkényi ügyelet:
310-004
hétköznaponként 17 órától másnap 7 óráig,
valamint hétvégén és ünnepnapokon
Baleset esetén értesíthetô még:
– Dabas, Szakorvosi Rendelôintézet
sebészete 360-366
-Mentôk 104 (Bp.-en csörög)
-dabasi mentôállomás: 360-104

Dr. Bernscherer György:
– hétfô, szerda 13-17
– kedd, csütörtök 7-11
– páros héten pénteken: 11-14
Dr. Kollár László:
– hétfô, szerda, páratlan héten pénteken 7-11
-kedd, csütörtök 13-17
16 órától csak a bejelentkezett betegeket
fogadják!
Napközben a két rendelési idô között csak
sürgôsségi ügyelet van.

Temetô u.
374-202

hétfô, csütörtök 12-19
kedd 8-18
péntek 8-13

Fô út 150/a
374-425
rendelési idôn kívül: 06 30/ 933-1978

hétfô, kedd, csüt.: 9-12
szerda : 14-17
péntek: 11-13

Köztársaság út 45/D
374-260

hétfôtôl csütörtökig 8-12, 13-17
pénteken 8-14
ügyelet: jan. 17-tôl hathetente
hétfôtôl péntekig 17-19
szombat 8-19, vasárnap 8-17

Gyóni út 59.
374-170
Köztársasági út 47. (Polgármesteri Hivatal
B épülete)
375-498
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hétfô, szerda 8:30-12:30
kedd 15-18
csütörtök 14-17

A kosárlabda eredményei

PAPÍRGYÛJTÉS

Rövidnek, de eredményesnek mondható a felnôtt kosarasok
ôszi szezonja.
A hölgyek és a fiúk is a megyebajnokságban bizonyítanak.
Eredmények:
Nôk:
Hernád – Párkány Street
45 : 40
Hernád – Százhalombatta
54 : 42
Hernád – Monor SE
51 : 65
Fiúk:
Hernád – Watt22
77 : 61
Hernád – Budaörs
78 : 49
Hernád – Nagytarcsa
91 : 73
Hernád – Kiskunlacháza
71 : 67
Hernád – OMSZ – GECU
20 : 0
Hernád – Zeppelin
70 : 46

Az idei ôszre tervezett gyûjtés egy kicsit a tél felé tolódott.
Egyre több iskola tekinti feladatának a település papírhalmának
szervezett összeszedését, ezért az idôpontok egyeztetése a szállítóval komoly gondot okozott.
Már csak november elejére volt hely, de a szülôk türelemmel
kivárták és tetemes mennyiséget szállítottak az iskola udvarára.
Mint minden évben kétszer, most is kaptunk egy konténernyi
kartont Kopányi Zoltántól, de a szülôi leleményesség – a húsüzemtôl a pesti papírbálákig – mindenütt megtalálja a készleteket.
Néhány állandó munkatárs a tanulók közül – Kovács Robi,
László Feri, Bobák Dani, Tolnai Béla, Kaldenecker Zoli... – nagy
segítséget nyújtott. Három napig esôben, négy napig hidegben
dolgoztunk, de megérte. Örömmel jelenthetjük, hogy 17261 kg
papírral kevesebb pihen a hernádi házakban, udvarok rejtekein.
Ha maradt még otthon, tartalékolják a márciusi gyûjtésre!

/a nôknél 7 csapat nevezett, a fiúknál 11 csapat /
Miklósi László

Miklósi László

KARÁCSONYI GYEREK-SZÜLÕ FOCI
Anyukák, apukák jöttek, kicsit meggyötörten; a gyerekek
vidáman, tele energiával. Nagy volt a készülôdés, még nagyobbak a csomagok. Mindenki készült; ki ezzel, ki azzal. A
felnôttek étellel, itallal; a gyerekek óriási lelkesedéssel. Itt volt
mindenki, mert a Tóni bá'megszervezte, hogy itt legyünk – újra, mint az utóbbi években rendszeresen.
Izgultak és fogadkoztak a fiúk, talán az idén sikerülhet, ami
ez eddig még nem. Sikerülhet a várva várt gyôzelem, le lehet
gyôzni az apukák csapatát. Így elsô ránézésre nem is tûnt lehetetlen feladatnak a kissé vert sereg képét mutató felnôtt csapat láttán.
Komoly volt a készülôdés, legalábbis a gyerekek részérôl
maximálisan. Mi már egy kicsit lazábban vettük a karácsonyi
nagy evések utáni azonnali megterhelést. Ez látszott a két csapat bemelegítésén, ki a labdát választotta, ki a poharakat.
Ennek ellenére óriási elánnal vetettük magunkat a küzdelmekbe, de rövid idôn belül kiderült, hiába a kidolgozott sok
helyzet, ezt a meccset is gólra játsszák, s azokat az ifjabbak
lôtték sorra. El is húztak nagy meglepetésre; már öt potyánál
tartottunk, amikor is felocsúdtunk. A mozgásunkon látszott a
rendszertelen edzés és hogy az elmúlt egy évben sokat öregedtünk, az ellenfél pedig sokat fejlôdött. Már nem lehet „ csak
úgy játszadozni”, hajtani kell, ha sikert akarunk elérni. De
szorgos munkánk, ha fogcsikorgatva is, meghozta gyümölcsét,
a szünetig sikerült lefaragni a hátrányunkat, sôt; egy gólos
elônnyel fordultunk, mindenki legnagyobb meglepetésére.

De ment a nagy ígérgetés, majd ôk megmutatják a második félidôben, hogyan is kell gyôzni. A mérkôzés kemény volt,
a fiúk nem is kímélték magukat, de hát a rutin még nálunk volt
szerencsére. De már alig vártuk a végét, hogy jöjjön a megérdemelt pihenés az öltözôben. Elôkerültek az eddig rejtett
csomagok, s vidáman beszéltük meg a történteket. Míg a fiatalok tovább rúgták a labdát, addig mi örömmel állapítottuk
meg, hogy egy év alatt mennyit fejlôdtek újra a fiúk, amit bizonyított a mai játék is, és az év közben elért sikereik.
Közben folyt tovább a „ show”, jöttek az anyukák; egy kis
kiegészítéssel, hogy ki legyen a csapat. Az örömfociban is teljes elánnal hajtottak a srácok, csak a szerencse, meg a jól kiválasztott kiegészítô játékosok tudása tartotta egálban a különbséget és a bíró, aki egy kicsit részlehajlóan fújta a sípot.
A végén nagy tapssal jutalmaztuk a hôsöket, akik, ha egy icipici góllal is, de jobbak voltak a gyerekeiknél.
Mindenki jól elfáradt a végére, de fogadkozott, hogy jövôre is itt lesz, mert ezekért a fiúkért megéri, s nekünk is példát
kell mutatni a kitartásból, a jó hozzáállásból, mert a szülôi
példa még ragadós lehet ebben a korban is.
Jövôre veletek ugyanitt!
B.ú.é.k.!
Schenk Zoltán
2008. JANUÁR •
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SPORTHÍREK

Focihírek
Az idén is beneveztünk az Ócsai Labdarúgó Szövetség által
rendezett 3/4 pályás labdarúgó-bajnokságba. Itt az 1995-ben
született gyerekek játszhattak.
Jól kezdtük a bajnokságot. Az elsô két fordulót megnyertük.
Utána viszont két fájó vereség következett, amely mérkôzések
nyerhetôek lettek volna. Sajnos kapusgondokkal küszködtünk
egész szezon alatt. Aki tudott védeni, nem akart a kapuba állni, mert félt, ha gólt kap, a többiek ôt okolják a vereségért. Így
aztán vészkapussal játszottuk végig a szezont, váltakozó sikerrel.
A 12 csapatos bajnokságban a 6. helyen zártuk az ôszi szezont. Szerintem tavasszal elôbbre lépünk, már csak azért is,
mert a téli szünet alatt sikerül kapust kiképezni. A mezônyjátékosokkal elégedett lehettem, mert azt játszották, amit kértem tôlük. Jövô ôsztôl ôk már a serdülô csapatot alkotják majd.
Itt szeretném kérni a szülôket és a labdarúgást szeretô hernádiakat, hogy nézzék meg ezeket a labdarúgó palántákat. Érdemes.
Végül akik az ôszi szezont végigjátszották: Arláth Ádám, Bálint Dávid, Béres Bence, Csima Péter, Gomola Martin, Gomola

Dávid, Oravecz Rajmund, Ország Roland, Mônich Dávid, Péter Erik, Schenk Máté, Szabó Márk, Tóth Ákos.

Szabados Antal és a focisták

Az ôszi bajnokság eredményei:
1. Gyál
2. Dabas
3. Bugyi
3. Dunavarsány
4. Alsónémedi
5. Hernád
6. Újlengyel
7. Kakucs
8. Tárnok
9. Ócsa
9. Kiskunlacháza
10. Inárcs

27 pont
25
22
22
21
18
13
12
10
7
7
0

Meccs közben

Sz. A.

MIKULÁS -KUPA 2007
A labdarúgó Mikulás-kupát 2007. dec. 9-én rendeztük
meg a hernádi tornacsarnokban. Az idén színvonalas tornát szerettünk volna rendezni, ezért olyan csapatokat hívtunk meg, akik a nívót emelték. Nem is csalódtunk, mert
igen remek mérkôzéseket láthattak a szép számban megjelenô szülôk.
Egyik csapatnál sem „ dadogott” a labda. Korszerû, gyors
focit mutatott be mind a négy együttes, ezek: Dabas, Bugyi,
Pilis, Hernád. Nem véletlen, hogy a Hernád Info is megjelent a tornán, így a község nagy része is láthatta a HernádBugyi összecsapását. A tornát végül Dabas együttese nyerte, egy ponttal lemaradva Hernád a második helyen végzett, Pilis harmadik, Bugyi a negyedik lett. Az elsô három
helyezett oklevelet és érmeket kapott, jutalmazva lett a legjobb kapus, a legjobb góllövô és a torna legjobb játékosa.

Ez utóbbi címet a hernádi Csima Peti kapta. Gratulálok neki!
A torna végén vidáman fogyasztotta mind a négy csapat
a Szilvi és Timi által készített zsíros kenyereket és üdítôket.
Örömmel vitték haza a hernádi önkormányzat által finanszírozott Mikulás-csomagokat. Az edzô kollégákat pedig
így búcsúztattam: jövôre veletek ugyanitt.
Eredmények:
Hernád-Bugyi
Pilis-Dabas
Dabas-Hernád
Pilis-Bugyi
Hernád-Pilis
Dabas-Bugyi

6:0
1:1
4:1
2:1
2:0
3:1
Tóni bá'
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