BALLAG
Minden évben türelmetlenül várják a végzôs gyerekek azt a napot, amikor búcsút mondhatnak hivatalosan is az iskolának. -Ezt a boldogságot!
– kiáltják, és nem boldogok. Ilyenkor fordul meg valamennyiük fejében, hogy az általuk alig várt nap, a rengeteg virág, a meghívott rokonság összességében egy tor résztvevôi: könnyes szemû gyerekek, könnyes
szemû tanárok.
Elvégre (csak) 4 évig egymást kellett elviselniük... – és persze meghatódott rokonság ajándékokkal búcsúztatja az egyre korábban
bekövetkezô serdülôkort. 2008. június 14 -én hajnalban már hangyabolyhoz hasonlított az iskola. Hat óra körül megindult a virágáradat, az elôzô
napi zöldár kiegészítésére. Nem tudni, honnan, de annyi szép virág került a tantermek és a folyosók dekorációjába, amennyit egyszerre egy virágáruházban látni.
Ne feledjük e pillanatban köszönetünket tolmácsolni Benda Évának,
aki nagy mennyiségû díszítôanyagot és virágot bocsátott a hetedikesek
részére, a ballagók termének dekorálásához.
Fél kilenc körül az iskola illatát – amely a ballagókban mindvégig
megmarad – felülmúlta a virágillat, az „alma matert” legyôzte a rózsa.
Hamarosan autók tömkelege lepte el az iskola nagyudvarát, szülôk
nosztalgiával átitatott hangulatban léptek a 2000-2008 évszámok alatt a
hosszú folyosóra. Volt, aki megállt az elsô tantermek elôtt, egy pillanattal késôbb Szidi néni és Marika néni arca tûnt fel nyolc év távlatából,
majd aggódó arcuk mosolyra görbült, önbizalmat serkentô pillantásuk
saját gyermekük felé.... és a döbbenet: mekkorát nôtt a gyerekem, pedig
most született...
Eltûnt nyolc év, szinte észrevétlen! A gyerek felnôtt, új iskolába indul...
Már nem a szülô szava az elsôdleges, hanem a tapasztalásé, még ha kemény is a fal, aminek fejjel indulnak...

MÁR...
A tanulók elköszöntek tanáraiktól, tanulótársaiktól, majd utoljára végigjárták a tantermeket, az utóbbi éveket keresve. Az udvaron nagy tömeg fogadta ôket, többen szipogva hallgatták a mûsort, a szülôk büszkén
gyönyörködtek fiaikban és lányaikban.
Hiába minden fogadalom, a sírást, a meghatódottságot senki nem
tudta elkerülni. A ballagók egy-egy szál rózsával köszönték meg szüleiknek, hogy felnevelték ôket, hogy most itt lehetnek a középpontban.
Néhány fontos tanács Ibolya nénitôl, az igazgatónôtôl, néhány fülbemászó dallam és jelképesen 28 lufi indult útnak, hogy keresse az utat az
élet útvesztôjében. Biztos vagyok benne, nem lufikat indít útnak a hernádi iskola. Az alapokat mindenki megkapta. Mit tudnak ebbôl hasznosítani? Ez már a kreativitásuktól, a talpraesettségüktôl és persze az akaratuktól függ. Errôl 4 – 5 év múltán szerzünk tudomást egy osztálytalálkozó,
egy beszélgetés kapcsán, de elôfordult, hogy tanulónk munkatársként került viszsza, bizonyítva, hogy jó kezekben volt...
A délután újabb ballagásra szólította az iskola tanárait, Pusztavacson
is elballagott 15 nyolcadikos, virágözönben és könynyesen, mint rendesen. Ott is 15 lufi jelezte: bevégeztetett.
A ballagással egybekötve megkapták az elbocsájtó határozatot, a bizonyítványt, s mint a hernádiaknak, nekik is egész nyáron azon fog járni az agyuk, milyen lesz az új iskola, az új osztálytársak, a tanárok.
Nyugalom! A változás csak akkora, amekkorát ti csináltok belôle.
Lehettek óriások és lehettek törpék. Lehettek hatalmasak és lehettek parányiak. Azzá lesztek, amivé varázsoljátok magatokat. Olyanok lesztek,
amilyenné válni szeretnétek, de, hogy ez megfelel-e a környezeteteknek, az rajtatok múlik.
Azt kívánom valamennyi ballagó nyolcadikosnak, valósuljanak meg vágyaik!
Legyetek hatalmasak! Ne feledjétek: A TUDÁS HATALOM!
Miklósi László
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ANYAKÖNYVI

HÍREK

2008. április 1 – június 20.

ÚJSZÜLÖTTEINK:

HALOTTAINK:

• Rizmajer István és Mátai Katalin leánya,
Boglárka Fanni
• Batuska József és Surman Andrea fia,
József Márk
• Králik Bálint és Csomor Anita
leány, Zsófia
• Nyári Tibor és Virág Anikó fia, Tibor
• Vincze Sándor és Vásáreczki Tünde
fia, Dániel
• Szepesi Szabolcs és Soltész Katalin
leánya, Kinga Dzsenifer
• Balogh Endre és Merkovics Mária
leánya, Noémi Mária

• Maczkó Józsefné (Drozdik Erzsébet) 1929
• Sófalvi János 1949
• Precsinszki László Tibor 1956
• Csonka János 1924
• Kovács István 1948
• Tóth Ferencné (Dudás Irén) 1953
• Horváth Istvánné (Kaldenekker Mária) 1931
• Schenk Józsefné (Potondi Borbála) 1932
• Csernák Pálné (Czank Erzsébet) 1954
• Somogyiné Papp Hajnalka Klára 1952
• Hmíró János 1924
• Hajdú Györgyné (Revák Irén) 1928.
• Németh Sándor 1956

HÁZASSÁGOT

KÖTÖTTEK:

• Halápi Zsolt és Bennárik Ágnes
• Oravetz József és Hegedûs Anita

Megragadni a lehetôségeket
2008. május 22-én Pusztavacson egy fontos folyamat zárult le: a Felsô-Homokhátság Vidékfejlesztési Közösség
elfogadta a térség Helyi Vidékfejlesztési Stratégiáját.
A négy hónapos tervezômunka során a Tervezést Koordináló Csoport megvizsgált minden lehetôséget, s
ezután 7 prioritásban és 23 intézkedésben fogalmazta
meg a térség fejlesztésének legfontosabb irányait.
A prioritások és intézkedések a vállalkozás- és turizmusfejlesztést, a környezetvédelmet, a közlekedés
javítását, az egészségmegôrzést, az indentitástudat erôsítését és a kulturális fejlesztéseket, valamint a közösségi élet
aktivizálását tûzték ki célul.
Ezután következett a tervezés „leg”-idôszaka, amikor a munka legfelelôsségteljesebb,
legaprólékosabb és legfontosabb részét végezte a TKCS: a helyi problémák és lehetôségek összegyûjtését, valamint az azokra adott válaszok kidolgozását és a várható eredmény feltérképezését. Hatvan ún. HPME készült el, amelyek lefedik a térség életében
jelen lévô megoldandó problémák és kiaknázható lehetôségek nagy részét.
A leendô pályázók számára persze az a legfontosabb, milyen témák lehetnek majd
támogatottak, ha a Helyi Vidékfejlesztési Közösség jogot nyer a helyi pályáztatás lebonyolítására? A teljesség igénye nélkül szeretnék bemutatni a kedves olvasóknak néhány lehetôséget.
A HVS-ben a legnagyobb hangsúlyt a vállalkozások és a turizmus fejlesztésére fektettük. Számos ún. HPME foglalkozik ezekkel a témákkal. A mezôgazdasági és környezetvédelmi, a közlekedési és az egészség megôrzési téma is sok fejlesztési lehetôséget
hordoz. Külön örömünkre szolgál, hogy nyertes pályázat esetén olyan helyi pályázatokat is kiírhatunk, amelyek révén bemutathatjuk és támogathatjuk sokszínû kistérségünk
kulturális életét, magyar és nemzetiségi lakónak hagyományôrzô tevékenységét.
Elkészült tehát a terv. A tervezôk most sem pihennek, azonban a folyamatba már
nem szólhatnak bele. Augusztus közepén dôl el, hozzájut-e a térség ahhoz a bizonyos
1,3 milliárd forinthoz.
Ha sikerül, ha megnyerjük, már csak rajtunk, térségi lakosokon múlik, hogy képesek
leszünk-e kihasználni az esélyeket, tudunk-e élni a lehetôségekkel. Bízom benne,
hogy igen.
A Tervezést Koordináló Csoport nevében:
Zsírosné Pallaga Mária, a csoport vezetôje

A GARÁZS BAND STADTHAGENBEN
tehettünk a történelmi belvárosban, majd továbbindultunk
Észak-Németország felé. Este érkeztünk Stadthagenbe, ahol családoknál helyeztek el bennünket. Az ezután következô öt nap
bôvelkedett élményekben. Három koncertet adtunk: egyet
Stadthagenben, egyet Hannoverben egy zenei fesztiválon és
egyet a tüneményes üdülôfaluban, Bad Nenndorfban.

Zenei fesztiválon Hannoverben

Koncert Bad Nenndorfban

Biztosan emlékeznek a kedves olvasók, hogy tavaly októberben
egy óriási busszal hatvan német fiatal érkezett Hernádra – egyenesen Stadthagenbôl. A fiatal zenészek öt napot töltöttek nálunk.
Ezalatt családoknál laktak, koncerteket adtak és megismerkedtek
Budapest és Kecskemét szépségével. Öt nap után fájó szívvel
búcsúztunk tôlük, de megállapodtunk, hogy nyár elején viszontlátogatást teszünk náluk Németországban.
Eljött a nyár eleje is és lázasan készülôdtünk a nagy utazásra,
amelynek nehézségeit csak az ismerte, aki utazott már ilyen meszszire busszal. Kényelmi eszközökkel (kispárna) felszerelkezve, a
június 17-rôl 18-ra virradó éjszaka útnak indultunk.
Prágán keresztül közelítettünk úticélunk felé, ahol rövid sétát is

Perszer nem csak munkából állt az élet. Bückeburgban egy helikoptermúzeumot néztünk meg, Hannoverben a már említett zenei fesztivál megannyi programját megcsodálhattuk és majdnem
egy napot töltöttünk el a Steinhuder-tó mellett. Különösen izgalmas volt az utazás azért, mert éppen a labdarúgó EB idején utaztunk. Stadthagenben – éppen úgy mint sok más helyen –
kivetítôkön is lehetett nézni a meccseket: mi is végigszurkoltunk
egyet a németekkel az egyik este.
Koncertjeink sikeresek voltak, kirándulásaink szépek és
élménydúsak. Összességében elmondható, hogy nagyon jól sikerült ez a németországi túra, amelyet köszönünk támogatóinknak,
elsôsorban Hernád Község Önkormányzatának és a Garázs Band
Alapítványnak.
(Az útról készült többi fotót a www.hernad.hu-n tekinthetik meg.)
Zsíros Réka

KI MIT TUD?
2008. április 12-én ismét megrendezték az általános iskolások
hosszú évek óta is népszerû versenyét, a Ki mit tud?-ot. Versek,
mesék, zenék és táncok iránt érdeklôdô gyerekek álltak ki a közönség elé. Gratulálunk valamennyiüknek! A megmérettetésen
az alábbi eredmények születtek:

Mese:

1-2. osztály
1. Szécsi Barbara
2. Jarábik Eszter
3. Láncos Viktória

Vers:

1.Kupai Barbara
2. Harmati Szabina
3. Szilágyi Roland

Zene:

1. Láncos Viktória
2. Menyhárt Laura
3. Jarábik Zsófia

Tánc:

Tajcs Róbert

Fotó: Liga Mihály

Vers:

1. Murár Szabina, Turcsány Bálint
2. Lajosbányai Laura
3. Zsolnai Boglárka
4. Csuhrán Fruzsina, Czinege Dóra

Zene:

1. Csercsa Henrietta
2. Csercsa Henrietta és Kovács Karolina
3. Szládik Bettina

Vers

Mese:

3-4.osztály
1. Szládik Bettina
2. Bratkovics Barbara, Koren Dániel
3. Latyák Noémi
4. Szegedi Zsanett

Zene:

Felsô tagozat
1. Szabó Bettina
2. Svébis József
3. Schenk Máté
4. Mônich Szimonetta
1. Szécsi Tamás
2. Batta Klaudia
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Kirándulás a komáromszentpéteri falunapra
2008. június 28-án hatvan fôbôl álló csoport indult Hernádról
kottákkal, hangszerekkel, ajándékokkal (hernádi esernyôvel,
rendezvényeinkrôl szóló DVD-vel, Hernádi olvasókönyvvel) felszerelkezve a ma már Szlovákiához tartozó Komáromszentpéterre. Az ottani falunapra voltak ugyanis hivatalosak a helyi képviselôink, továbbá a fiatal, tehetséges zenészekbôl álló Garázs Band zenekar és
a Búzavirág Énekegyüttes tagjai is.

kerrel fogadták az estébe nyúló rendezvényen a szlovák népviseletbe öltözô, különféle táncokat és dalokat elôadó fiatal mûvészeket,
valamint egy mûvészeti iskola növendékeit, továbbá mulatós zenét
játszó duót is. Ez utóbbiba bekapcsolódtak a hernádiak is, táncra
perdülve a színpad elôtti téren igazán vidám hangulat alakult ki,
melybe még a komáromszentpéteri polgármester is szívesen csatlakozott.

A meghívás alapját egy sajátságos, már kibontakozóban lévô
testvérvárosi kapcsolat képezi. Mint ismeretes, Zsadányi Lászlóné
felvette a kapcsolatot a mintegy 2700 lakosú, fôleg magyar lakta település vezetôjével, ahonnan még februárban jöttek megtekinteni
községünket – nagyon elégedetten nyilatkozva róla. Késôbb egy
négyfôs delegáció bizonyosodhatott meg arról, hogy a szôlôtermesztésérôl és bortermelésérôl híres felvidéki falut nagyon vendégszeretô emberek lakják. Jobbágy József polgármester úr ekkor hívta
meg a hernádiakat a falunapra.

Ha a látogató elhaladt a színpad közelségében lévô, kürtôskalács
illatával átjárt bazársoron, vásárolhatott nassolnivalókat, a gyerekeknek meglepetéseket, játékokat. A hátrébb elterülô, hatalmas focipályán íjászbemutatót tekinthettünk meg. Ha pedig ezt is megkerültük, a helyi mûvelôdési házba jutottunk, amelynek egyik terme egy
állandó kiállításnak, a babamúzeumnak adott otthont. Itt megtekinthettük a különféle tájegységek jellegzetes népviseletébe öltöztetett
babákat. Miközben elhaladtunk a falu utcáin, felfigyelhettünk arra
is, hogy vannak emlékek, nevezetességek, melyeket a település egykori birtokosa, a Zichy család tervezett.

A kora délutáni rendezvény elsô állomása a komáromszentpéteri
szociális lakások átadása volt. A polgármester úr közölte, hogy az
építés egy ötmilliós támogatásnak köszönhetô. A hat új lakás – me-

Az ajándék átadása

A hernádiakkal bôvült közönség

lyeket a szlovák köztársasági elnök, Ivan Gasparovics adott át – lakói fiatal helybeliek, akik a hernádiakkal is kiegészült közönség elôtt
kapták meg a kulcsokat.
Délután háromkor kezdôdött a falunap a magyar határtól mintegy
15 km-re fekvô településen. Elôtte valamennyi hernádi kapott
gulyáslevesbôl vagy egy szlovák specialitásból, káposztás pörköltbôl, valamint hûsítô italokból álló ebédet. A nap további programja
igen színesre sikerült. Különbözô stílusú zenéket, táncokat elôadó magyar és szlovák csoportok, mûvészek váltották egymást a színpadon,
így a tér, mely a falunapnak adott otthont, hamarosan átalakult egy
vidám bemutatkozás színterévé. A plébános celebrálta misét
követôen gyakorlatilag a hernádiaké volt a színpad. Elôször a harmincfôs Garázs Band zenekar lépett a zenéjükre odasereglô, egyre
nagyobb számú közönség elé. A mintegy negyvenöt perces mûsoruk
repertoárjában többek között keringô, induló, dzsessz, Sinatradallamok szerepeltek – nagy sikerrel. Néhány perc erejéig táncos
mûsort adtak elô elôbb a magyar, majd a szlovák óvodások és iskolások. Ôket követték a hernádi nyugdíjasokból álló Búzavirág énekegyüttes húszperces mûsora. Mi, hernádiak nagy örömmel vettük tudomásul, hogy miközben a két fellépô csoportunk a színpadon volt,
a nézôk közül sokan lépegettek, táncolgattak, énekeltek a ritmusra.
Késôbb bemutatkoztak aztán az ottani nyugdíjasok egy nótafüzérrel, énekelt a helybeliek egy kisebb számú csoportja is. Nagy si-
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Azt hiszem, túlzás nélkül állítható, hogy a komáromszentpéteriek
mindent megtettek annak érdekében, hogy mi valamennyien jól érez-

Szlovák néptáncosok

A babamúzeumban

zük magunkat. Példátlan vendégszeretetük változatos mûsorukban,
barátságos idegenvezetésükben, a vendégeik kedves fogadtatásában és ebédeltetésében, a fellépôk étkeztetésében is megmutatkozott. Nem volna teljes a felsorolás Jobbágy József polgármester úr
említése nélkül, aki meghívta a hernádiakat a borpincéjébe, kóstolót
adva kedvenc borából.
Az együtt eltöltött nap nagyszerû lehetôséget biztosított a település megismerésére, valamint a vele való kapcsolat megerôsítésére is,

A helyi nyugdíjasok éneke

melyet mindannyian átélhetünk újra az augusztus 3-i hernádi falunapon is, ahová a testvértelepülésünk lakói és képviselôi érkeznek
majd. (Addig is tekintsék meg a komáromszentpéteri kirándulásról
készült fényképeket a www.hernad.hu-n!)
Birinszki Annamária

MÛVHÁZI
A mûvelôdési ház nyáron is dolgozik, ezért jó néhány
hírrel szolgálhatok az olvasóknak. Két rendezvényrôl és
egy fejlesztésrôl szeretnék beszámolni, amelyek fontosak Hernád kulturális életében.

MOZAIK
tül látogathatta a közönség az alkotásokat, s ezen idô
alatt valóban sokan éltek a lehetôséggel.

Az elmúlt két esztendôben megújult a mûvelôdési ház,
azonban a 2008-as esztendô sem maradt fejlesztés nélkül. A tájház mellett, az Oktatási és Kulturális Minisztérium Közkincs Programjának támogatásával felépült a
hôn áhított vizesblokk, amely lehetôvé teszi, hogy az
épületet rendezvényekkel töltsük meg. A vizesblokk férfi, nôi és mozgássérült WC mellett tartalmaz egy konyhát is, így nagyobb csoportok is fôzhetnek a tájház udvarán. Más rendezvényeink lebonyolítását is megkönnyíti az új épület: az ôszi gasztronómiai rendezvény
komfortosabb körülmények között folyhat majd le.

Balázs Mihály Ybl-díjas építész és Somogyi Krisztina mûvészeti író

Június 7-én nyitottuk meg Balázs Mihály Ybl-díjas építész kiállítását az átriumban. Balázs Mihály Hernádon
született és így különösen kedves a szívünknek. Néhány
kész, illetve épülô alkotásának makettjét és fotóit hozta
el megmutatni nekünk. A megnyitón Somogyi Krisztina
mûvészeti író ismertette Balázs Mihály pályafutását és
beszélt mûveirôl olyan közvetlen módon, amelyet eddig
kiállítás megnyitón nem tapasztaltunk. Két héten keresz-

Végezetül, de nem utolsósorban: augusztus 3-án
lesz a 16. hernádi falunap. Rövid keresztmetszet a
programból:
Állandó programok: Veteránjármû-találkozó, mezôgazdasági gépek bemutatója, a Her-Csi-Hús Kft. termékbemutatója és kóstoltatás + meglepetés!, fôzôverseny, civil
szervezetek programjai, Talmácsi Gyermek Motoros Iskola, egészségnap, lovagoltatás, aszfaltrajz-verseny, tûzijáték.
Nem hivatásos elôadók mûsorai: Búzavirág Énekegyüttes, Ôszirózsa Hagyományôrzô Csoport (Szentpéter,
Felvidék), hip-hop-osok és társas táncosok, Taxi Band,
Sylver Band, Garázs Band.

Hivatásosos elôadómûvészek: Dolák Saly Róbert (humorista) és a Zanzibár együttes.
Elmondani is nehéz, mennyi programmal várjuk az
érdeklôdôket! Augusztus 3-án egy vidám, tartalmas napot tölthetünk együtt a Búcsú téren, jöjjenek el minél
többen!
Pallaga Mária

Nagyon sokan voltak kíváncsiak a kiállításra
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VÉGE A TANÉVNEK...
szükségük, azoknak erre is volt lehetôségük. Úgy tûnik, tanulóink
igénylik is a szakköröket, a versenyeket. Ezt az is bizonyítja, hogy 84%-uk
rendszeresen járt valamely foglalkozásra, de nem kevesen voltak azok
sem, akik egyszerre több szakkör tagjai voltak. Az erre szánt idô megtérült, hiszen sokan kiemelkedô eredményeket értek el. Az alábbiakban
a megyei és országos helyezettjeinket olvashatják:

Körzeti sportversenyek eredményei:
I. helyezettek:
Szécsi Debóra (5.b) – atlétika
5-6. , illetve 7-8. osztályos fiúk – kosárlabda
5-6. osztályos fiúk – 4 próba csapat
3-4. osztályos fiúk – mezei futóverseny, továbbá
foci
A tanévzárón
A 2008. június 17-i tanévzárót követôen elkezdôdött a hernádi iskola négyszáz tanulója és közel negyven tanár által oly régóta várt vakáció. Noha az idei tanév volt hosszú idô óta az egyetlen, mikor nem gazdagodtunk új épületrésszel, mégis különleges évet tudhatunk magunk
mögött...
Az egyik legjelentôsebb változás a társulás volt. A pusztavacsi intézmény csatlakozásával nevünk Hernád Községi Önkormányzat HernádPusztavacs Közös Fenntartású Általános Iskolára változott. E társulással a második félévben nyolc pedagógusunk járt át a szomszédos településre tanítani (Anka Istvánné, Dr. Kollár Lászlóné, Kovács Rita,
Kongráczné Opoczky Erzsébet, Mádiné Homoki Éva, Miklósi László,
Nagy Csilla, Vanyáné Heli Anita).Valamelyest módosult a pedagógusok
munkaköre is. A második napközis csoport vezetôje Anka Istvánné és
Molnár Tibor helyett e félévtôl Forrásné Arláth Andrea lett. A második
félévben már nem tanított Sápi Szidónia nyugdíjazása miatt, helyette a
rajz és mûvészettörténet oktatását Vanyáné Heli Anita végezte, földrajzot pedig Dr. Kollár Lászlóné és Kocziszkiné Kis Pap Julianna tanított.
A tanulók létszáma nem változott az elsô félévhez képest. Idén ötvenkettô kisiskolás tanulta meg élete elsô iskolaévében az olvasást, a betûket, a számokat. A közel ötven végzôs tanulónk 11%-a gimnáziumban
tanul tovább, szakközépiskolát 57%-uk választott, szakképzôbe 32%-uk
megy ôsztôl.
Az oktatási munka eredményességét a tanulók magatartási és szorgalmi átlaga is híven tükrözi. Az elôbbi ebben a tanévben 4,4, az utóbbi pedig 3,91-es átlagú volt. Ezek az értékek egyébként a tavalyi eredményekhez képest nem változtak. A négyszáz hernádi tanulóból tizenhárom köteles ismételni a tanulmányait, huszonhárom nebulónak az augusztus 27-i javítóvizsgán lesz lehetôsége, hogy beszámoljon az addigra bepótolt, de a tanév során általuk elmulasztott tananyagról. Az 1-3.
osztályban – a törvény rendeletének megfelelôen – buktatni nem lehet,
ám a szülô kérheti, hogy – a késôbb felhalmozódó hiányosságok elkerülése érdekében – ismételje meg a tanévet az a tanuló, aki e három évfolyam valamelyikében nem tanult meg jól olvasni, írni, számolni. Ily
módon öten ismétlik meg újra az adott tanévet.
A 2007/2008-as tanévben is szinte valamennyi, a gyerekek által nagy
népszerûségnek örvendô szakkörök közül lehetett választani: magyar,
német, angol, második idegen nyelv, számítástechnika, biológia, kézmûvesség és sport (foci, kosárlabda, atlétika) tantárgyakból indultak
differenciált foglalkozások. Emellett diákjaink számos más hernádi és
környéki intézmények szakkörein is bôvíthették ismereteiket: sokan részesülhettek például református, római katolikus hitoktatásban, újra indult a Biblia-szakkör, továbbá a karate, de jó pár hasznos tanácsot, de
egyúttal kitûnô eredményeket szerezhettek a csecsemôápolás területén
is a védônô vezetésével. A táncolni szeretôk választhattak a hip-hop és
a számtalan társas tánc meghirdetett tanfolyamai közül. Akiknek pedig
fejlesztésre, korrepetálásra, felvételi vizsgákra való felkészítésre volt
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II. helyezettek:

Megyei versenyek:
I. helyezettek:

III. helyezettek:

Péter Erik (7.a) – atlétika
Latyák Noémi (4.b) – mezei futóverseny
3-4. osztályos lányok – 3 próba
5-6. osztályos fiúk – foci

Turcsány Bálint (3.b) – mesemondás
Szécsi Debóra (5.b) – atlétika
Schenk Máté (6.a) – Kazinczy-verseny
Bratkovics Barbara (4.a) – mesemondás
Svébis József (7.a) – német

Az alsósok közül a megyei szövegértô és -elemzô verseny döntôjébe
behívták Pallaga Alexandra, Turcsány Bálint, Király Enikô 3.b osztályos tanulókat, valamint Szilágyi Kittit (4.a). A megyei döntôben 2. helyezett lett Király Enikô, 5. lett Pallaga Alexandra.
Országos versenyek:
VI. helyezett:
Emôdi Enikô (5.b) – természetismeret
V. helyezettek:

Rácz Réka (8.a) – anyanyelv
Schenk Máté (6.a) – természetismeret

IV. helyezett:

Schenk Máté (6.a) – történelem

III. helyezettek:

Rácz Réka (8.a) – Apáczai-mûveltségi vetélkedô,
kémia; biológia
Svébis József (7.a) – versmondás

II. helyezett:

Svébis József (7.a) – versmondás

I. helyezettek:

Szabó Bettina (8.a) – versmondás
Szécsi Debóra (5.b) – atlétika
Neki köszönhetôen Hernád hazai bajnokkal büszkélkedhet!
Ô képviselte hazánkat a 2008. június 21-i Európabajnokságon is!

Fontosnak tartom kiemelni, hogy a védônô vezetésével Hernádról
megyei csecsemôápolási versenyen is indultak tanulóink – Kupai Brigitta (5.a), Lehoczki Évike (6.a), Csonka Csilla (6.a) -, a hetedikek lettek! Tanulóink közül tizenegyen ECDL-vizsgát is tettek, nekik is gratulálunk az eredményekhez! A tisztaság fontosságára egy teremtisztasági versennyel igyekeztük felhívni tanulóink figyelmét. Idén az 5. b osztály tartotta valamennyi óra után a legtisztábban a tantermet, így ôk a
tanév végi egyik júniusi délelôttön biciklitúrára mehettek. Az ôszi után
ismét megrendeztük a tavaszi papírgyûjtési hetet is. Ennek végeredmé-

Az iskola legjobb tanulója (8 év alatt):
I. helyezett:
Rácz Réka (8.a)
II. helyezett:
Mônich Szimonetta (8.b)
III. helyezett:
Lantos Mátyás (8.a)

A tanévzárón
nyével 7923 kg papírmennyiségtôl szabadult meg Hernád! A mérést
Miklósi László, valamint az 5.a-s Kovács István végezte. Köszönjük nekik! Tavasszal az osztályok által behozott papírmennyiség a következô lett:
1.a
1.b
2.a
2.b
3.a
3.b
4.a
4.b
spec. oszt.:
5.a
5.b
6.a
6.b
7.a
7.b
8.a
8.b

380 kg
317 kg
422 kg
423 kg
493 kg
634 kg
201 kg
515 kg
44 kg
907 kg
1161 kg
629 kg
373 kg
837 kg
292 kg
53 kg
242 kg

(Nagyné Gál Ilona)
(Csimáné Kispál Gyöngyi)
(Kocsisné Gere Mária)
(Tóth Józsefné)
(Lantosné Simári Erzsébet)
(Miklósi Lászlóné)
(Duhaj Szidónia)
(Garas Mihályné)
(Zsolnainé Szabó Márta)
(Kollárné Lovász Ildikó)
(Dr. Kollár Lászlóné)
(Birinszki Annamária)
(Mischlné Strupka Anikó)
(Svébisné Komjáti Rozália)
(Miklósi László)
(Anka Istvánné)
(Mádiné Homoki Éva)

Az Iskoláért Alapítvány – a megalakulása óta – évrôl évre támogatja
az intézményünk által szervezett táborokat, valamint megjutalmazza a
legjobb tanulókat, legeredményesebb osztályokat. A június 17-i tanévzáró ünnepségen a kuratórium elnöke, Sasné Kovács Mónika ismertette
a 2007/2008. tanévi eredményeket, megjutalmazta a legjobbakat:
Az alsó tagozat legeredményesebb osztálya:
I. helyezett:
3.b
(osztályfônök: Miklósi Lászlóné)
II. helyezett:
3.a
(osztályfônök: Lantosné Simári Erzsébet)
III. helyezett:
4.a
(osztályfônök: Duhaj Szidónia)
A felsô tagozat legeredményesebb osztálya:
I. helyezett:
5.b
(osztályfônök: Dr. Kollár Lászlóné)
II. helyezett:
6.a
(osztályfônök: Birinszki Annamária)
III. helyezett:
6.b
(osztályfônök: Mischlné Strupka Anikó)
Az alsó tagozat legeredményesebb tanulója:
I. helyezett:
Pallaga Alexandra (3. b)
II. helyezett:
Király Enikô (3.b)
III. helyezett:
Latyák Noémi (4.b)
A felsô tagozat legeredményesebb tanulója:
I. helyezett:
Schenk Máté (6.a)
II. helyezett:
Rácz Réka (8.a)
III. helyezett:
Svébis József (7.a)
A felsô tagozat legeredményesebb sportolója:
I. helyezett:
Szécsi Debóra (5.b)
II. helyezett:
Péter Erik (7.a)
III. helyezett:
Schenk Máté (6.a)

Az iskola tanulói számtalan osztályprogramban vehettek részt. A
pusztavacsi és a hernádi intézmény 25 osztálya összesen 127 rendezvényt szervezett. Emellett a tanulóink jelen voltak, szerepeltek a községi rendezvényeken (szüreti felvonulás, márc. 15-i és október 23-i ünnepségek), sokan várták tanárokkal együtt a télbúcsúztató farsangot, a
szülôk bálját- ez utóbbikra köszönjük az iskola tanulóinak, tanárainak,
fôleg a mûsorra felkészítô pedagógusoknak, továbbá a szülôknek, az iskola dolgozóinak, kiemelten Tóthné Gomola Katalinnak a támogatását,
segítségét! Az óvodásokkal a Suli vár! elnevezésû rendezvényen ismertettük meg az iskola épületét, tanítóit. Szerepeltek tanulóink a már fentebb említett versenyek mellett a helyi Ki mit Tud?-on, Föld-napi rajzpályázaton, mesemondó versenyen.

Zsadányi Lászlóné köszönti a nyugdíjba vonult Sápi Szidóniát.
Fontosnak érzem, hogy e hasábon keresztül is kiemeljem és megköszönjem az iskola nevében a civil szervezetek, helyi és pusztavacsi intézmények, önkormányzatok támogatását, illetve a velük való kapcsolat ápolását!
Együtt takarítottunk a faluban a civil szervezetekkel,a környezetvédôkkel,
kérésükre gyûjtöttük a mûanyag palackokat – nagy sikerrel! Adventi hangversenyre is készültek a legügyesebbek. Tánctudásukkal elkápráztatták a
közönséget az ez iránt érdeklôdô, ebben kiemelkedô gyerekek, de számos
koncertet is tartottak a zene fiatal, de nagyon tehetséges mûvelôi. Nagyon
örülünk, hogy az iskola jó kapcsolatot alakított ki még továbbá a mûvelôdési házzal, az óvodával, a háziorvosokkal, védônôvel, gyermekvédelmi
szakemberekkel, valamint a nagycsaládosok egyesületével is. Köszönjük a
rendezvényeink erkölcsi és anyagi támogatását mindazoknak magánszemélyeknek, szülôknek, pedagógusoknak, vállalkozóknak, intézményeknek,
akik fontosnak érezték az iskola sikeres mûködését! Reméljük, a következô
tanévben is számíthatunk valamennyiükre!
Azoknak a tanulóknak, akik szívesen foglalkoznak a sporttal, szaktantárgyakkal még a nyári szünetben is, az iskola nyári táborokat indít.
Idén is igen gazdag a kínálat. A gyerekek az alábbiak közül választhattak: révfülöpi, labdarúgó, kosárlabda, kézmûves, informatikai, angol nyelvi,
lovastábor. Reméljük, újabb gyakorlatra tesznek szert ezeken a foglalkozásokon is. Akinek kell, ne felejtse el, hogy augusztus 27-én javítóvizsga van 8 órától! Találkozzunk legközelebb a tanévnyitó ünnepségünkön, melyet augusztus 29-én tartunk 18 órától. A 2008/2009. tanév elsô tanítási napja szeptember 1-jén lesz. Addig is valamennyi tanulónak és tanárnak jó pihenést kívánok!
Birinszki Annamária
Helyreigazítás
Az elôzô számunkban az Alapítványi bál c. cikknél véletlenül kimaradtak
néhányan a támogatók névsorából. Az érintettektôl ezúton
is elnézést kérünk! Köszönjük támogatásukat!
Bábel Sándorné, Bart-House Kft., Mezôszolg Kft., Schön-Bau Kft. (Csontos Mihály), Vásáreczki Gábor, Veszelik Bt., Vízmû
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VÁR

A SULI-VÁR!

Idén április 17-én immár ötödik alkalommal rendeztük meg a Suli-vár programunkat a leendô elsô osztályosok és szüleik számára.
A célunk az volt, hogy a szülôket megismertessük az
iskola mûködésével, és a leendô elsôs tanító nénikkel,
Duhaj Szidóniával és Tóth Józsefné Marikával, valamint hogy az iskolába kerülô gyerekek szorongását feloldjuk.
Amíg az iskola vezetôi és a leendô tanító nénik a
szülôkkel az ebédlôben beszélgettek, a csemeték a je-

lenlegi elsôs tanító nénik kalauzolásával bejárták az iskolát és környékét. A séta végeztével beültek az egyik
elsôs terembe és bemutatkoztak. Ezután megmutatták,
hogy milyen ügyesen rajzolnak, színeznek, és jutalmul a
táblára is rajzolhattak.
Reméljük, hogy a szülôk megnyugtató választ kaptak
kérdéseikre és a gyerekek félelem nélkül, ismerôsként
lépnek majd be szeptemberben az iskola kapuján.

GYERMEKNAP
A gyermeknap keretében három fontos eseményt ünnepeltünk 2008. május 31-én: a gyermeknapot, a környezetvédelmi világnapot és nem
utolsósorban a Fut a falu!-t. Ez utóbbin egy – kortól függôen – meghatározott távot kellett lefutni.
Ennél nehézséget talán csak a hôség okozott, mely
egész

végig jellemezte ezt a napot. Tizenegy

órától meseelôadást tekinthettek meg az érdeklôdôk A gyermeknapi, nagyon sokak által vált, és idén
igen sokszínûre sikerült rendezvény keretén belül
kvízjátékokon és mókás sorversenyeken vehettünk
részt valamennyien. Az egyes sátrak tesztkérdéseibôl nagyon sok érdekességet tanulhattunk
meg. A 2008-as gyermeknapi rendezvényen volt
céllövölde, körhinta. Lehetôségünk volt a színpadon énekelni, és be is festethettük az arcunkat.
Vásárolhattunk a számtalan kínált portéka közül.
Minden nagyon jó, szórakoztató volt, mely a
szervezôk, kiemelten Szabados Antal munkáját
dicséri. Köszönjük! Reméljük, jövôre is találkozhatunk!
Király Enikô (3.b)
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Nagyné Gál Ilona

AUSZTRIAI

TÁBORUNK

2008. április 27-én kora reggel egy csapat izgatott gyerek várakozott az iskola elôtt. Ennek az volt az oka, hogy
megkezdôdött az ausztriai némettábor. Busszal indultunk,
Isaszegnél csatlakoztak még hozzánk, onnan is jöttek táborosok. Vezetônk Hernádról Svébisné Komjáti Rozália és
férje, valamint az isaszegi Klári néni volt.
Az út hosszú volt, de nem unatkoztunk közben. Leginkább az ausztriai panorámában gyönyörködtünk: a hófödte hegyekben, a szélkerekekben, a zöld legelôkben.
Az úti cél Salzburg volt. Mire odaértünk, boldogok voltunk, de fáradtak is a hosszú utazástól. Miután mindenki
elfoglalta helyét a szálláson, elkezdôdött a nagy zsibongás.
A következô napokban szinte egész Salzburgot bejártuk.
Nagy élmény volt, amikor libegôvel felmentünk a hegycsúcsra és ott hógolyóztunk! Csodálatos volt, megérte felmenni! Számtalan kastélyt is megcsodáltunk. Ami különösen tetszett, az a Sissi hercegnô nyaralója volt. Minden eredetiben, élethûen maradt ott. Láthattuk többek között Sissi
zsebkendôjét, halotti párnáját, a legértékesebbeknek talán
Ferenc József több ezer elejtett állata számított. Volt ott
orosz medve, sas. Megtekinthettük a márványból készült
vadászkastélyt is.

Talán mindannyiunknak legjobban a sóbánya tetszett.
Egyforma méretû ruhába kellett öltöznünk. Az öltözôtôl
egy kisvonat vitt bennünket. Tó és sótömbök mellett haladtunk el. A bányáról német nyelvû idegenvezetô és dokumentumfilm is tájékoztatott. Nagyon-nagyon izgalmas
volt, amikor csúszdával kellett még a barlang mélyére
csúsznunk.
A kirándulásunk során láttuk Wolfgang Amadeus Mozart
szülôházát, továbbá megtekinthettük Adolf Hitler fôhadiszállását, a „sasfészket”. A falumúzeum is gyönyörû volt!
A vízkeréktôl kezdve a kovácsmûhelyig mindent megnézhettünk!
Ugyan tanítási órák is voltak német anyanyelvû tanárokkal, de szerencsére sokat játszottunk. A tanórák egyébként
délután voltak.
Nagyon jól éreztük magunkat, a 2008-as némettábor remek volt! Reméljük, jövôre is ilyen csodás élményekrôl
számolhatunk be!

A sóbányában

A sóbányában

Svébis József (7.a)
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AZT BESZÉLIK, HOGY...
Ilyen, vagy ehhez hasonló bevezetôvel sokszor hallani különféle – gyakran téves – mendemondákat Hernád életének egyes mozzanatairól:
fejlesztéseirôl, terveirôl. E rovatnak éppen az a legfôbb célja, hogy általa megelôzhessük a pontatlan információk híresztelését, 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.
Indul-e Hernádról busz a dabasi TESCO hipermarketbe?
Már több hónapja áll a figyelem középpontjában az 5-ös fôút mentén, Dabasnál megépülô a hipermarket. Aki elhalad mostanság arrafelé, láthatja, hogy
lassan a befejezô szakaszához érkeznek a munkálatok. Noha sokan valószínûsítenek júliusi nyitást, a tényleges átadás ideje egyelôre még elhúzódhat. A most
épülô üzletmonstrumba munkafelvételt folyamatosan hirdetnek, az állásajánlatokat a községünkben is megjelenô hirdetési újságokban olvashatják. Egyelôre csak arról van hiteles információnk, hogy a TESCO a dolgozóinak ingyenes vállalati buszokat indít az alábbi településekrôl: Budapest – Határ út, Dabas,
Felsôpakony, Hernád, Inárcs, Kakucs, Kunszentmiklós, Monor, Monorierdô,
Ócsa, Örkény, Tápióbicske, Tass, Tatárszentgyörgy, Újhartyán, Üllô, Vecsés.
Arról, hogy a vásárlókat különjárat vinné a hipermarketbe, nem kaptunk hivatalos értesítést.
Mit építenek a faluház mögött?
A faluházunk mögött jelenleg a vizesblokk kialakítása folyik. Ennek keretében hamarosan elkészül a konyha, de a kis épületrészben helyet kapnak a
nôk, férfiak, mozgáskorlátozottak által használható mosdók is. A beruházást
– amely egyébként zömmel a Közkincs-program 2,8 milliós pályázati
pénzébôl, valamint ötszázezer forintos önerôbôl történik – az tette szükségessé, hogy eddig, vizesblokk hiányában, nem tudtak a faluháznál hosszabb
ideig tartó kulturális rendezvényeket tartani. Ha azonban mindez elkészül,
lehetôségük lesz ott kisebb-nagyobb csoportoknak, civil szervezeteknek – a
faluház kiállított anyagának megtekintése után – kulturális programokat
szervezni, illetve tartani. Bôvebb információért forduljanak Zsírosné
Pallaga Máriához!
Sokan továbbra is felháborodva veszik tudomásul, hogy még a nagyobb közintézmények elôtt sincsenek fedett buszmegállók, így idôsek
és fiatalok megáznak az esôs idôben. Véleményük szerint megfelelne egy
átlátszó, így a közlekedôket a kilátásban sem zavaró mûanyag tetô.
Várható-e ezek kiépítése a közeljövôben?
A buszra várakozók egyelôre nem számíthatnak a fedett megállók kiépítésére. Ezt több tényezô is indokolja. Egyrészt nagyon csekély a községünkön
áthaladó buszforgalom. Másrészt az önkormányzatnak jelenleg nincsen erre
megfelelô anyagi fedezete, hiszen egy mûanyag tetô elhelyezése is minimum félmillió forintba kerül. Emellett az iskola és az óvoda évek-évtizedek
óta húzódó korszerûsítésére szánják a pénzt. A közeljövôben tehát nem számíthatunk a fedett buszmegállók kialakítására.
Itt szeretném megjegyezni, hogy ôsztôl – a mendemondákkal ellentétben
– továbbra is indul iskolabusz.
Igaz-e a hír, hogy községünk nyert az iskola bôvítését célzó pályázaton?
Ahogyan már arról az elôzô számainkban is beszámoltunk, az önkormányzat elkészítette és beküldte tervezetét egy norvég pályázathoz az iskola korszerûsítésével kapcsolatban, melyre nem csupán a magyar, hanem a
norvég hatóságok is rábólintottak, a pályázaton nyertesnek nyilvánították településünket.
A munkálatok várhatóan jövô tavasszal kezdôdnek. A fûtéskorszerûsítési és energiahatékonysági beruházásnak köszönhetôen az iskolában és az
óvodában is ki lesznek cserélve a radiátorok, a nyílászárók; hôszivattyút helyeznek el, és megtörténik az épületek teljes hôszigetelése is. A hatalmas beruházásnak reményeink szerint látható eredménye lesz a fûtésszámlán is. Az
iskola havi kiadása csak a fûtésre elérte a másfél millió forintot a hideg téli
hónapokban, ám a szakemberek szerint – a korszerûsítést követôen – a befizetendô összeg a felére fog csökkenni. Noha igen nagy szervezést követel
a beruházás, hisz a két intézményben egyeztetni kell, mikor folyik majd a
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tanítás vagy foglalkozás, és mikor a beruházás, de reméljük, a szebb, korszerûbb épületek minden nehézséget feledtetni fognak!
A 2007/2008-as tanévtôl a hernádi önkormányzat fenntartásával az iskola és a pusztavacsi oktatási intézmény között egy társulás jött létre.
Ezzel kapcsolatban több, gyakran egymással ellentétes híresztelés is
napvilágot látott. Néhányan úgy vélték, a társulás csak egy tanévre mint
próbaidôszakra szólt, és ôsztôl megszüntetik; akadtak olyan pletykák
is, mely szerint a társulás kiegészül még Tatárszentgyörggyel és Táborfalvával is. Mi hát az igazság?
A társulás esetleges bôvítése egy rövid ideig valóban beszédtéma volt
Hernádon. Felkereste ugyanis önkormányzatunkat az említett két település
egy-egy képviselôje, mondván, szívesen csatlakoznának községük iskolái
is. Néhány héttel késôbb azonban visszavonták kérésüket, tehát nem csatlakoznak más intézmények a hernád-pusztavacsi intézményhez.
A másik, fentebb említett híresztelés is tévesnek bizonyult. A társulás
nem szûnik meg, sôt érdemes tovább mûködtetni, hiszen mindkét település
számára gazdaságilag elônyös, Pusztavacson pedig megszûnt a szaktanárhiány is, amelyet ezzel a különleges összefogással tudtak csak megoldani.
Mivel az épület korszerûsítése nagyon sokba kerül, nem várható az iskolához a korábban tervezett mûfüves pálya megépítése sem.
Tavasz óta egyre gyakrabban kérdezik a helybeliek, hogy igaz-e az óvodai konyha megszûnése. Ez az intézkedés ugyanis nagyon sok gyermeket és felnôttet érintene...
Noha a konyhán szükségessé váltak bizonyos takarékossági megszorítások,
intézkedések, ezek azonban nem eredményezték a konyha megszûnését.
Miért nincs Hernádon piac?
A helybeliek közül sokan átjárnak más, gyakran Hernádnál is kisebb települések piacaira vásárolni. Felmerül hát a kérdés: miért nincs helyi piac? Az
önkormányzat egy idôben kísérletezett a gondolattal, majd beszerzett vasból
készült asztalokat, amelyeket a Fô út és Köztársaság út sarkánál, az élelmiszerbolt mellett, a jelenlegi parkoló területén helyeztek el. Arrafelé ugyanis
gyakran megjelentek különféle árusok. Mivel azonban ezek az asztalok kihasználatlanok maradtak, lebontatták azokat.
Mi az oka annak, hogy a Fô úton a plébánia elôtt még mindig van immár hónapok óta egy autósforgalmat is zavaró süllyedés?
Az önkormányzatunk többször kérte az említett süllyedés teljes kivizsgálását, kijavítását. Háromszor nézette meg útkezelôkkel, vízmûvesekkel is.
Mindannyiszor azt a választ kapta, hogy nem tudják az útburkolat sérülését
kiváltó süllyedés okát. Az útkezelôk – akiknek ez a feladatuk lenne – nem
foglalkoztak azóta sem a panasszal...
Az utóbbi idôben egyre több lakossági panasz érkezett a hernádi vasúti
megállóval kapcsolatban. Az emberek azt kifogásolták, hogy a kis méretû épület csak bizonyos napokon tart csak nyitva, a parkoló göröngyös, hepehupás, az épületnek és környékének a kinézete sem esztétikus. Mikor örülhetünk a megálló felújításának?
Az épület és környéke teljes egészében a MÁV tulajdonát képezi, így annak bôvítése, felújítása, nyitva tartása csakis az ô döntésének függvénye. A
számtalan panasz hatására az önkormányzat – noha nem az ô feladata lett
volna – bizonyos idôközönként kiegyenlítette a parkoló talaját, elvégezte a
parkosítást is.
Mikorra készül el a park melletti új üzletház?
A faluközpont arculatát meghatározó üzletház befejezésének hivatalos
végsô idôpontja ez év december 31-e. Ennél korábbi kezdésrôl nincsenek
adataink. Felhívjuk figyelmüket, hogy az emeletre tervezett lakások közül
már csak egy volt eladó lapzártánk idôpontjáig, érdeklôdjenek errôl az önkormányzatnál!

Birinszki Annamária

AZ

ÓVODÁBÓL APRÓBAN

Tavasszal kirándulni mentünk az óvodásainkkal. Két csoport a
Jászberényi Állatkertben járt, ami azért jó hely, mert könnyen
bejárható kisebb gyerekekkel és gyerekcsoportokkal is.
Lehetôséget ad arra, hogy az állatok megtekintésén túl megfigyeljék azok szokásait, szervezzenek nyílt etetést, az állatsimogató pedig kihagyhatatlan. Persze egy magára valamit is adó állatkertben ez már mind van, mégis ez a hely azért ideális, mert
gyerekléptékû. Zoopedagógus is csatlakozott a csoportokhoz, érdekességeket mesélve az állatokról.
Voltak, akik a budapesti Természettudományi Múzeumban jártak. Míg állatkertbe inkább elviszik a szülôk a gyerekeiket, addig a múzeum sokak számára ismeretlen. Divatos téma – valószínûleg a mesefilmek hatására – a jégkorszak. Ezt egy idôszaki
kiállítás keretein belül a múzeum is bemutatja, tudományosabb
alapokra helyezve a dolgot, mint a rajzfilm. Óvisok számára is
élmény, hogy a Magyarországon honos állatfajokat imitált élôhelyükön mutatják be. Sok-sok látnivaló, érdekesség mind egy
helyen. S talán élményszámba menô...
Május közepén 44 nagycsoportosunkat ballagtattuk el ünnepélyes keretek között, játékkal, énekkel, zenével.
Az óvoda udvari játékai felújításra kerülnek. Ezen költséget
részben az „Együtt a hernádi gyermekekért” Közalapítvány
pénzébôl, illetve a fenntartó költségvetésébôl finanszírozzuk. A
munkálatok már elkezdôdtek, és a nyár folyamán befejezôdnek.

A felújítás megkezdése elôtt apukák segítségét kértük a javíthatatlan játékok eltávolítására. Ezúton szeretnénk megköszönni
Horváth József, Hugyecz Zoltán, Maczkó Sándor, Márton Zoltán, Mátyás Balázs, Kovács György, Radics Márton, Rizmajer
István munkáját.
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik velünk együtt gyûjtötték az 1, 2 forintos érméket, amelyekbôl 46.500 Ft kerekedett
ki. /Ezek szerint mégsem volt teljesen értéktelen.../ Az összeg az
„Együtt A Hernádi Gyermekekért” Közalapítvány számláját gazdagítja.
Óvó nénik

MÁJUS 10. MADARAK

ÉS FÁK NAPJA

Ebben az évben május 14-én tartotta a Hernádi Környezetvédô és Faluszépítô Egyesület és az óvodások a madarak és fák napját, hagyományt teremtve, már negyedik alkalommal. Az Idôsek Klubjában
tartjuk ezt az eseményt, hogy egy kis örömet, vidámságot vigyünk az idôs embereknek. Akik nagy lelkesedéssel várnak bennünket. Virágot ültetünk, mûsort adunk nekik.
A második világháború után a Magyar Ornitológiai Központ Herman Ottó irányításával jelentôsen támogatta ezt a kezdeményezést, de csak hellyel-közzel ünnepeltük, 1994-ben országos mozgalommá
vált. 1996 óta kormányrendelet alapján ezt a napot minden év május 10-én ünnepli az ország.

Idôsek Klubja lakóinak egy része

Óvisok hallgatják a madárcsicsergést
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SZEMÉTHEGYEK
A Hernádi Környezetvédô és Faluszépítô Egyesület április
22-én a Magyar Közút KHT-val közösen felszámolt egy pár
illegális lerakót.
Nagy szomorúsággal vettük tudomásul, hogy hiába írtunk
elôzô újságba képekkel alátámasztva, mit találtunk, mire legközelebb mentünk, még több szemetet találtunk. Úgy látszik,
mégiscsak a szemétdombon érzi jól magát az, aki kihordja más
földjére a saját szemetét. Igazán gondolhatnának gyermekeinkre, unokáinkra, mi lesz velük, megfulladnak a szemétben???

hadd dolgozzanak vele, ahelyett, hogy a község területén kaszálnának, vagy szépítenék községünket. Adnak nekik plusz
munkát, nem beszélve arról, ha már odaviszi valaki az üveget,
vagy a papírt, vagy éppen a PET-palackot, akkor csak lerakják
a gyûjtô mellé, ahelyett, hogy beledobálnák. Vagy úgy gondolják, majd magától a gyûjtôkbe repülnek? Nem beszélve
arról, hogy biztosan nem ömlesztve viszik oda és mindig kiöntve találjuk. Na meg rá van írva mindegyik gyûjtôre, mit lehet beletenni, ahhoz képest minden gyûjtôben minden van, jóformán csak az nem, amit bele lehet tenni. A PET-palackokból

Ennyit hordtunk egy helyre

Innen vitte el a Közútkezelô

Kérünk mindenkit, vigyázzunk jobban környezetünkre!
Ez csak egy töredéke annak, amit találtunk, de nem volt
lehetôségünk mindet felszámolni, de amint tapasztaljuk, mi
összehordjuk és elvitetjük, Önök pedig megint találnak helyet,
ahová leteszik, nem a dabasi vagy örkényi szeméttelep, SAJNOS. Így csak szélmalomharcot vívunk.

meg ha nem nyomják ki a levegôt, akkor alig fér bele a gyûjtôbe egy pár darab.
Kérünk mindenkit, mivel nyáron is gyûjtjük a mûanyag szatyrokat, PET-palackokat, öblítôs, tusfürdôs flakonokat, csak annyi
a dolguk, hogy az Önkormányzat mögött lerakják.
Kérjük ne a gyûjtôszigetek mellé rakják!!!

Kérjük a lakosságot, gondolkozzon
már el egy kicsit ezen! Ezt akarják?
Lehetôséget biztosítunk, hogy a PET-palackokat, mûanyag
flakonokat, mûanyag szatyrokat lerakhassák az Önkormányzat
mögött, de még arra sem veszik a fáradságot, hanem inkább a
szelektív hulladékgyûjtôk mellé öntik, hogy a közmunkások

Ez a látvány a szigeten kívül
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Többen reklamálták, hogy a háztartási használt olajat miért nem vesszük át, már április 1-je óta lehetôség van rá, de
még senki nem vitt egy kortyot sem. Az óvoda konyhájánál
csak az Óvoda nyitva tartási idejében van lehetôség, de az
Önkormányzat mögött is van 2 hordó, ami szintén üres.
Pedig csak el kellene vinniük oda és lerakni abban az edényben, amiben viszik.

...és belül

„ TÉGY

A PARLAGFÛ ELLEN!”

A parlagfûmentes Magyarországért
Már hagyománynak számít, hogy a Hernádi Környezetvédô és
Faluszépítô Egyesület csatlakozik az országos felhíváshoz és gyûjtjük a parlagfüvet (4. éve). Június vége azzal telik, hogy 5 napig
gyûjtjük a parlagfüvet és egy napot szedjük is. Ez az idén sem volt
másként. Pest Megye Közgyûlésének elnöke, és az ANTSZ felhívására az Önkormányzattal közösen parlagfûgyûjtést szerveztünk.
Most június 23-tól 27-ig vettük át és 28-án szedtük. Aki 100 dbot összekötött és ebbôl 30 csomagot hozott, az kapott egy sorsjegyet. Eredményhirdetés a szokásunkhoz híven a Falunap keretében
lesz, a tombolasorsolást is akkor fogjuk lebonyolítani. A fôdíj egy
díszcserje lesz, de emellett sok érdekes ajándék várja még a parlagfüvet gyûjtôket.
Ezenkívül egész októberig kaszáljuk a parlagfüvet, mert szeretnénk elérni, hogy Hernádon minél kevesebb legyen. Kérjük a lakosságot, nagyon figyeljen oda, hogy telkén ez a szívós növény ne legyen, mert sok allergiás szeretne egy kicsit fellélegezni.
Azt is kérjük, hogy ne tárcsáztassa vagy szántassa a parlagon hagyott földet, hanem kaszáltassa, mert akkor nem fog 2 év után kinôni

Növényvédelmi bírság kiszabása
Ezt a jogintézményt az Ntv.(növényvédelemrôl szóló törvény) vezette be. Hivatkozási alap az Ntv. 5 § (1) bekezdés c) pontja és a (3)
bekezdése, valamint az Ntv. 60. § (1) bek. C) pontja.
A növényvédelmi bírság kiszabásának nem elôfeltétele egy parlagfû mentesítésre kötelezô határozat meghozatala, sôt lehet a
kötelezettségrôl rendelkezni magában a növényvédelmi bírságot kiszabó határozatban is. Az Ntv. 60. § (1) bekezdés bevezetô része a
következôképpen rendelkezik:
„Növényvédelmi bírságot kell kiszabni...”, azaz ha az egyéb jogszabályi feltételek fennállnak, a bírság kiszabása nem tartozik mérlegelési körbe, a kiszabásról intézkedni kell. E körben méltányosságot sem gyakorolhat a jegyzô, hiszen erre jogszabályi rendelkezés
hiányában felhatalmazása nincs.
Méltányosság legfeljebb növényvédelmi bírság mértéke vonatkozásában gyakorolható, a Bírságrendelet 1 § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel.
Ha közös tulajdonban áll az ingatlan és a tulajdonosok minôsülnek
földhasználónak, úgy a növényvédelmi bírságot nem külön-külön, hanem együtt az összes tulajdonosra kell kiszabni. Ugyanakkor az egyes
tulajdonostársaktól, csak a tulajdoni hányadukkal arányos növényvédelmi bírságrész követelhetô. Tehát a növényvédelmi bírság vonatkozásában nem érvényesül az Ntv. 7 § (4) bekezdésében írt, a tulajdonostársi egyetemlegesség. Errôl rendelkezik a Bírságrendelet 2. § (3) bekezdése is.
Amennyiben a földhasználó egy szervezet, úgy a növényvédelmi
bírságot nem a vezetôre, vagy az intézkedésre köteles tagra, alkalmazottra kell kiszabni, hanem magára a szervezetre. A növényvédelmi
bírság-fizetési kötelezettség az ügyfelet, az errôl rendelkezô határozat
jogerôre emelkedését követô 15 napon belül terheli. E körben a
jogerôre emelkedéstôl nem lehet eltekinteni.
A növényvédelmi bírság mértéke – 2007. május 15. napjától kezdôdôen – 20.000.- és 5.000.000.- Ft között határozható meg. A növényvédelmi bírság mértékének meghatározását segíti egy új jogszabály a
Bírságrendelet. A Bírságrendelet – többek között – kimondja, hogy a

a parlagfû, hanem csak másfajta gaz. Ha szántva van, akkor mindig megbolygatják a
magokat és az évek múlva is
csíraképes. Ezért kell kaszáltatni. Kérjük, ne várják
meg míg virágozni kezd,
elôtte kaszálják, vagy
kaszáltassák le.
A sötét foltok a nagyobb
parlagfûmennyiséget mutatják.

Már Gödöllôn olyan mûholdas rendszer mûködik, ami össze van
kötve a földhivatalokkal, amelyik helyrajzi szám szerint megmondja,
hol van parlagfû és olyan felbontásban, hogy még azt is meg tudják
mondani, hogy parlagfû van-e a területen, vagy más gaz. A belterületi részeken egyelôre felszólítást kaphatnak az Önkormányzattól,
de a külterületi részeket a Földhivatal dolgozói ellenôrzik és 20.000
Ft-tól 5.000.000 Ft-ig büntethetô a tulajdonos. Hernád területe közepesen fertôzött. (4-11 %) Kérünk mindenkit, ezt tartsa szem elôtt,
mert a Földhivatal adó formájában beszedi a bírságot.

parlagfû elleni védekezési kötelezettség elmulasztása esetén a bírság
mértékének alapja a parlagfûvel fertôzött terület nagysága.
Ugyanakkor a Bírságrendelet alapján kiszabható legmagasabb összegû bírság meg sem közelíti a törvényi lehetséges felsô határt. Hiába
rendelkezik ugyanis az Ntv. arról, hogy a növényvédelmi bírság akár
5.000.000.- Ft is lehet, ha a Bírságrendelet ilyen magas összeg kiszabását nem teszi lehetôvé, a lehetséges legnagyobb bírság mértéke 750.000.Ft-ra korlátozza. Ennek megfelelôen a mértékek a következôen alakulnak:
„3. A Tv. 5 § (1) bekezdésének a) és c) pontjában, valamint (3) bekezdésében elôírt védekezési kötelezettség elmulasztása esetén”
3.1. belterületen:

0 – 50 m2-ig
50 -100 m2-ig
100 – 200 m2-ig
200 m2-tôl

20.000.- –
50.000.- –
100.000.- –

20.000.- Ft
50.000.- Ft
100.000.- Ft
750.000.- Ft

Mint látható, továbbra sem határozza meg a jogszabály az egyes
fertôzött területekhez tartozó pontos bírságösszegeket, ezért a
jegyzônek a jövôben is indokolnia kell azt, hogy a jogszabályban írt
határok között, miért adott összegben állapította meg a növényvédelmi bírság mértékét.
Ebben viszont segít a jogszabály, amikor az 1. § (2) és (3) bekezdésében a következôkrôl rendelkezik:
„(2) A bírság összegét az eset összes körülményeire – így különösen az érintettek érdekei sérelmének körére, súlyára, – a jogsértô állapot idôtartamára és a jogsértô magatartás ismételt tanúsítására, valamint a jogsértéssel elért elônyre – tekintettel kell meghatározni. (3)
Különös méltánylást érdemlô esetben a bírság összege mérsékelhetô,
de nem lehet kevesebb a Tv. 61. §-ának (2) bekezdésében meghatározott legkisebb összegnél.”
Ez a méltányosság gyakorlása nem tévesztendô össze a Ket. 113. §ában írt – rendkívüli esetben elôforduló – méltányossági eljárással.
(Tekintettel a növényvédelmi bírság maximális tételének növekedésére,
szükségesnek mutatkozik a Bírságrendeletben írt tételek emelése is.)
Részlet a Parlagfûmentes Magyarországért Tárcaközi Bizottság megbízásából készült „Parlagfû kézikönyv”-bôl.
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A NAGYCSALÁDOSOK HERNÁDI EGYESÜLETÉNEK HÍREI
Az idei gyermeknapra Egyesületünk pályázatot nyújtott be a Magyar Élelmiszerbank Egyesülethez. Ennek köszönhetôen sikerült „ gazdaggá” tennünk a jelenlévô
gyerekeknek ezt a napot. Az üdítô igencsak jólesett a korosztályos futások után a
nagy melegben. A rengeteg csokoládé is mind elfogyott. A játékokért egy kis „ játékot” kértünk cserébe. A „ tappancsokat” minden vállalkozó kedvû gyerek és felnôtt kipróbálhatta. Az egyetlen problémát az jelentette, hogy a csokoládé nem bírta a
hôséget. De beszéljenek helyettem a képek!
A gyermeknap utáni hét szombatján ismét megtelt a Búcsú tér. A Nagycsaládosok
Hernádi Egyesülete ingyenes használtruha-osztást rendezett. A nagy sikerre való tekintettel ezt ôsszel megismételjük.
Az elmúlt évben a Nagycsaládosok Hernádi Egyesülete saját tagjain kívül kb. 200 fônek / családnak juttatott élelmiszeradományt Hernádon. Már az idei évben is osztottunk adományokat rászorulóknak. Ezt továbbra is szeretnénk folytatni, ezért kérjük a
hernádi vállalkozók segítségét alkalmanként 1-1 teherautónyi élelmiszer szállításához. Továbbra is köszönettel elfogadunk használt ruhát, játékokat, könyveket, háztartási cikkeket, amiket továbbadunk mindazoknak, akiknek szükségük van rá. Köszönjük segítségüket!
-ibolya-

Kedvenc játék a tappancs

HA MÁJUS, AKKOR NYUGDÍJASTALÁLKOZÓK KEZDÔDNEK...
Május 1-jén, a Rozália parkban egy
ággal illusztráltuk a májusfát, hogy a
hangulat jó legyen, finom sütikóstolgatással és grillezéssel folytattuk a délutánt.
A grillezéshez a HER-CSI-HÚS Kft.-tôl
kaptuk a csirke szárnyat és a combot,
most utólag még egyszer szeretném megköszönni a nyugdíjasok nevében. Nagyon
jól érzetük magunkat, a nótázás itt sem
maradt el.
Május 18-án Újhartyánon a Lila-akác
a Magyar Televízióval közösen térségi
Nyugdíjas találkozót rendezett, melyre
mi is hivatalosak voltunk, hogy egy
kedves nóta- délutánon szórakoztassuk
egymást. Több mint 10 falu és egy-két
egyéni énekes lépett fel. Jó volt hallani
másokat és tapasztalatot is gyûjteni, mit
kell még jobban csinálni. Nagyon kellemes délutánt töltöttünk Újhartyánon, a
mûsor végén süteménykóstolással és
borozgatással fejeztük be a vendégséget, köszönjük nektek, újhartyáni Nyugdíjasok.
Az Úrnapi körmeneten is tevékenykedtek a nyugdíjasok, sok virággal és
közös sátordíszítéssel.
Május 30-án Szadára a székelykerti
majálisra és területi nyugdíjas klubok
találkozójára voltunk hivatalosak, az el-
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nevezés, hogy Székelykert, onnan ered,
ezek a rendezvények Székely Bertalan
rezidenciáján és annak kertjében vannak. Ezen a találkozón vettünk részt mi
is. Délelôtt 10-re érkeztünk, a vendégfogdás után ebédig megtekintettük a falut. Szada nagyon szép kis falu, dimbesdombos sok zölddel, sok virággal, tiszta. Lakossága 4000 körüli és nagyon barátságosak. Délután 2-kor kezdôdött a
mûsoros bemutatkozás. 7 falu nótakedvelôi szórakoztatták egymást: Csomád,
Galgamácsa, Etyek, Bag, Karácsond,
Szada és Hernád. Közülük galgamácsai
és a karácsondi népviselet nagyon tetszett. A szadai polgármestertôl tudjuk,
ôk is szeretik a nyugdíjasaikat és támogatást is kapnak. Kaptunk egy falu néprajzi emlékkönyvet, ami szadai ételek
népszokásokról és népdalokról szól.
Délután indultunk haza. Nagyon jól érez-
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tük magunkat, örültünk, hogy megismerhetünk más népszokásokat.
Június 19-én nyolcadik tiszakécskei
és környéke nyugdíjastalálkozón voltunk. Itt egész napos mûsor volt, hiszen
24 csoport szórakoztatta a vendégeket.
Mi harmadszor vettünk részt a találkozón, a fellépés mellett jutott idô fürdôzésre is. Délután 3-kor ért véget a meghívott együttesek elôadása, utána 2 órás
tombola következett, 5-tôl 6-ig Sülyi
Károly énekes szórakoztatta a vendégeket. 6 órakor indultunk haza, a nótázást
a csodás hangú Kovács Jani és harmonikája társaságában folytattuk a buszon
egészen a hernádi állomásig. Nagyon
örülünk, hogy Jani az együttes tagja lett,
reméljük, az is marad és még sok találkozón veszünk részt.
Özv. Szluka Istvánné

Nemzetközi atlétikai verseny Varsóban
Atlétikai és kosárlabda eredmények
Nyár elejére a legtöbb bajnokság véget ér. A hernádi sportolóknak
idén sem kell szégyenkezniük eredményeik miatt. Írásunkban az
atlétika és kosárlabda híreit olvashatják.
ATLÉTIKA:
Az atlétikai eredmények elôzményei:
Atlétika több próba Dabas körzeti versenyén elért eredmények:
II. kcs. lányok 2. helyezés (Szécsi Debóra, Lajosbányai Laura,
Hugyez Viki, Latyák Noémi, Hanák Dóra, Zsolnai Bogi)
egyéni: 1. hely Szécsi Debóra
II. kcs. fiúk 5. helyezés (Kisjuhász F., Gomola D., Hajagos G.,
Váradi A., Farkas D., Szeibert I.)
III. kcs. lányok 4. helyezés (Szokoli K., Schenk Zs., Lakatos A.,
Pfeffer E., Emôdi E.)
III. kcs. fiúk 1. helyezés (Schenk M., Ország R., Oravecz R.,
Csima P.,Péter E., Szécsi T.)
egyéni: 2. hely Péter Erik
Az 1. helyezettek vehettek rész a Pest megyei döntôn.
A III. kcs. fiúk a 11. helyet szerezték meg.
A legörömtelibb hír:
Szécsi Debóra megnyerte a megyei döntôt. Az ország 2. legjobb eredményével került az országos döntôbe, ami azt jelentette, hogy a cél a dobogó valamelyik foka, mégpedig a legmagasabb! Sikerült!!!
A 3 próba: kislabdahajítás, távolugrás és 60m síkfutás. Kislabdahajítás volt az 1. szám, biztató 35, 48 m-t hajított Debóra /nem
az erôssége/, következett a távolugrás: 466cm!!!! Felhördült a
„nézôsereg”, a 2. ugrása 466 cm!! Ilyen nincs, hallatszott mindenfelôl! A 60 m síkfutás 2 óra múlva következett, rosszabb idôt
futott /9,16/, mint a megyei döntôn, de a távolugrás eredménye
elég pontot hozott, hogy a versenyt 10 pont különbséggel megnyerje!
Ez a kislány olyan adottságokkal rendelkezik, olyan tehetséges, mint a legszebb álmaink! Most csak azért kell szorítani,
hogy legyen ereje, kitartása, mert a tehetség csak „fél siker”!
2007/2008. évi Diákolimpia, atlétika 3 próba, II. kor csoport versenyén a Magyar Köztársaság Bajnoka: SZÉCSI DEBÓRA a
HERNÁDI ÁLTALÁNOS ISKOLA tanulója”- zengte a hangosbemondó 2008. június 3-án Tatán, az Olimpiai Edzôtábor helyszínén, ahol a II. kor- csoportosok /1997-98/ országos döntôjét
tartották.
Az elmúlt évekhez hasonlóan 2008. június 21-én rendezték
meg Varsóban az 1995-,1996-,1997-ben született korosztályok
részére a nemzetközi gyermek atlétikai versenyt 8 nemzet részvételével.
A magyar korosztályos csapat 36 fô versenyzôvel és 7 kísérô
tanárral /edzôvel utazott Lengyelországba június 20-án.
60m, 300m, 600m, 1000m, távolugrás, magasugrás és kislabdahajításban mérték össze tudásukat a gyerekek. Minden ország
versenyszámonkét 1 gyereket indíthatott / lány – fiú/. Nemzetek
közötti összetett pontverseny is volt. A magyar csapat 2. lett!!!,
mely 22-én indult haza.

A kosármeccsen

Szécsi Debóra a távolugrók versenyében küzdött a jó helyezésért. Övé lett a 3. hely 448cm-es ugrásával!!! Csendben el kell
mondanom, hogy Debóra a profi atléták között, elôször távol a
szülôktôl, külföldön, ismeretlen gyerekek között és ismeretlen
tanár / edzôk kíséretében érte el ezt a nagyon-nagyon szép eredményt! Remek voltál, kislány, nem semmi a teljesítményed, nagyon büszkék vagyunk rád!!!!
Debóra nem készült atlétának, hiszen az elsô hely nála a versenytáncé – 5 éve versenyez -, de remélem, nem utolsó a sorban
a kosárlabda, ahol szintén nagy reménység!
KOSÁRLABDA
A 2007/2008. évi Pest Megyei Bajnokságban játszó csapataink
eredménye:
Nôk: az alapszakaszt az 1. helyen zárták, következett a rájátszás
4-es döntôje.
Döntô oda-vissza a Monor SE ellen. Elsô mérkôzés Monoron
volt, kikaptak a lányok. Második mérkôzés Hernádon volt,
gyôztek, de a különbség a Monornak az 1. helyet hozta, így
„csak” az ezüst érmet akasztották a lányok nyakába az eredményhirdetésnél.
Férfiak: a B Ligában megszerezték az 1. helyet!!
Mini /vegyes/: a 6. helyen végeztek a nyílt /más megye csapati
is részt vettek,18 induló/ bajnokságban.
Augusztus 25-29 között ismét kosárlabda edzôtábor lesz
4 korosztály részvételével. Most elôször „edzôtáboroznak” a
kicsik / 1-2 osztályosok/ is. Készülünk a 2008/2009. évadra.
Kis Pap Julianna

Szécsi Debóra (középen) a kosármeccsen
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SPORTHÍREK

Évadzárás a fociutánpótlásban
Az utánpótlás csapatainak véget ért a 2007/2008-as labdarúgó évad. A különbözô korosztályok bajnokságában három csoportunk indult: az U17., U16 és U13-as korcsoport.

tal megvizsgált számlák alapján 660 600 forintot kellett az utánpótlásra költeni. A maradék pénznek a tervezet szerint megvan
a helye, és ezt bárki ellenôrizheti. További támogatóink voltak:

Tulajdonképpen a körülményekhez képest egyik csapat sem
vallott szégyent. Ha a lehetôségeket figyelembe vesszük, hogy
Abony, Gyál, Nagykôrös hány ifjúból válogathat, addig Hernádon csapatonként 18-20 gyerek áll rendelkezésre. Ily módon
csak gratulálni lehet Malis Janikának, aki az U17 csapattal hetedik, míg az U16 csapattal második helyet ért el. Nem kevés
munkája van benne.

Vásáreczki Gábor és Társa
Karlik András
Gomola Attila és társai
Korona sörözô
Pekker István
Szeidenléder László
Frim Józsefné
Ábel Gyuláné

Az U13-as csapatról többet tudok, hiszen ôk az én irányításom alatt játszották végig a szezont, váltakozó sikerrel. Nyerhetô meccsek mentek el, mert a védeni tudó játékosok nem
akartak a kapuba állni. Így riválisainknak sok elônyt adtunk.
Mire az utolsó meccsekre összekaptuk magunkat, a dobogóról
hat ponttal lemaradtunk.

Szabados Antal

Dicséretes viszont, hogy Dabas után (99) mi rúgtuk a legtöbb gólt (91). Ebbôl igencsak kivette részét Béres Bence 30,
Csima Peti 27 góllal. A szezon végére a játék is összecsiszolódott, ami a jövô évi serdülôbajnokságra igencsak kell.
Köszönet az önkormányzatnak, amely a 2008. évre 1 700 000
forintot irányzott elô az utánpótlásra. Ebbôl az elôzô félévre játékengedély, orvosi vizsgálat, bírói díj, utazás és a könyvelô ál-

Edzés közben

HERNÁD SE
2008. január 10-én a HSE Közgyûlés új elnökséget választott. Az egyesület elnöke Dr. Fodor István lett. Az elnökség további tagjai: Miklósi László, Szabados Antal, Malis János és
Kongrácz István. Az egyesület gazdasági vezetôjének Szluka
Istvánnét bízta meg a Közgyûlés.
Az új elnökség nagy lendülettel fogott a munkának. Megalakult a labdarúgó szakosztály vezetése is, amelynek tagjai
Kongrácz István, Malis János és Safranyik Zoltán lettek. Az
utánpótlás csapatok irányításával Malis János lett megbízva,
míg a felnôtteket Safranyik Zoltán vette kézbe.
Feladat akadt bôven, ugyanis télen meghatározó játékosok
hagyták el a csapatot. Igazolni kellett játékosokat, ezért megkerestük a környezô települések fiatalabb játékosait. Maradó
idôsebbjeink mellé végül 3 meghatározó futballistát igazoltunk. Mint utólag kiderült, csak fél sikerrel...
A bajnokság nagyon jól indult, 6 mérkôzés után 5 gyôzelem és 1 vereség volt az arány. Ám az Újlengyel ellen hazai
pályán elvesztett meccset követôen sajnos csapatunk szétesett.
A meghatározó játékosok közül Feczesin István a mérkôzéseken nem jelent meg, Dabasi Kareszt 4 meccsre eltiltották.
Végül a bajnokságban 9. helyezést ért el a csapatunk. Fiatal-
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jaink erejébôl ennyire futotta, de mindenképpen dicséret illeti
ôket a tisztes helytállásért.
A csapat mögött álló szponzori körnek ezúton szeretnénk
köszönetet mondani az anyagi segítségért! Reméljük, továbbra is támogatják a csapatot, bár már két fô szponzorunk is
bejelentette, hogy a támogatását ilyen formában a késôbbiekben nem tudja biztosítani.
Ami a jövôt illeti: A szakosztály vezetése és edzônk, Kucsák
István is a további fiatalítás és néhány hernádi fiatal beépítése mellett tette le voksát. Dabasról hazatér Kongrácz Balázs.
Korábbi csapattársai közül további 2-3 fiatalt szeretnénk leigazolni még. A hernádiak közül Presenszki Lacira, Oláh
Gergôre és Schenk Józsira, illetve az ifibôl kiöregedô játékosokra is feltétlenül számítunk!
A nyár általában a pihenésrôl szól, ám a mi csapatunkra
nagyon sok munka vár, lazítani nem érünk rá! Reméljük,
szurkolóink továbbra is támogatják a csapatot és a várt siker
sem marad el!
HAJRÁ HERNÁD!!!
Kongrácz István

