
Min den év ben tü rel met le nül vár ják a végzôs gye re kek azt a na pot, ami -
kor bú csút mond hat nak hi va ta lo san is az is ko lá nak. -Ezt a bol dog sá got!
– ki ált ják, és nem bol do gok. Ilyen kor for dul meg va la men  nyi ük fe jé -
ben, hogy az ál ta luk alig várt nap, a ren ge teg vi rág, a meg hí vott ro kon -
ság ös  szes sé gé ben egy tor résztvevôi: kön  nyes sze mû gye re kek, kön  nyes
sze mû ta ná rok.

El vég re (csak ) 4 évig egy mást kel lett elviselniük... – és per sze meg -
ha tó dott ro kon ság aján dé kok kal bú csúz tat ja az egy re ko ráb ban
bekövetkezô serdülôkort. 2008. jú ni us 14 -én haj nal ban már han gya boly -
hoz ha son lí tott az is ko la. Hat óra kö rül meg in dult a vi rág ára dat, az elôzô
na pi zöld ár ki egé szí té sé re. Nem tud ni, hon nan, de an  nyi szép vi rág ke -
rült a tan ter mek és a fo lyo sók de ko rá ci ó já ba, amen  nyit egy szer re egy vi -
rág áru ház ban lát ni.

Ne fe led jük e pil la nat ban kö szö ne tün ket tol má csol ni Benda Évá nak,
aki  nagy men  nyi sé gû díszítôanyagot és vi rá got bo csá tott a he te di ke sek
ré szé re, a bal la gók ter mé nek de ko rá lá sá hoz.

Fél ki lenc kö rül az is ko la il la tát – amely a bal la gók ban mind vé gig
meg ma rad – fe lül múl ta a vi rág il lat, az „al ma ma tert” legyôzte a ró zsa.

Ha ma ro san au tók töm ke le ge lep te el az is ko la nagy ud va rát, szülôk
nosz tal gi á val át ita tott han gu lat ban lép tek a 2000-2008 év szám ok alatt a
hos  szú fo lyo só ra. Volt, aki meg állt az elsô tan ter mek elôtt, egy pil la nat -
tal késôbb Szidi né ni és Ma ri ka né ni ar ca tûnt fel nyolc év táv la tá ból,
majd ag gó dó ar cuk mo soly ra gör bült, ön bi zal mat serkentô pil lan tá suk
sa ját gyer me kük felé.... és a döb be net: mek ko rát nôtt a gye re kem, pe dig
most született...

El tûnt nyolc év, szin te ész re vét len! A gye rek felnôtt, új is ko lá ba indul...
Már nem a szülô sza va az elsôdleges, ha nem a ta pasz ta lá sé, még ha ke -
mény is a  fal, ami nek fej jel indulnak...

A ta nu lók el kö szön tek ta ná ra ik tól, ta nu ló tár sa ik tól, majd utol já ra vé -
gig jár ták a tan ter me ket, az utób bi éve ket ke res ve. Az ud va ron nagy tö -
meg fo gad ta ôket, töb ben szi pog va hall gat ták a mû sort, a szülôk büsz kén
gyö  nyör köd tek fi a ik ban és lá nya ik ban. 

Hi á ba min den fo ga da lom, a sí rást, a meg ha tó dott sá got sen ki nem
tud ta el ke rül ni. A bal la gók egy-egy szál ró zsá val kö szön ték meg szü le -
ik nek, hogy fel ne vel ték ôket, hogy most itt le het nek a kö zép pont ban.

Né hány fon tos ta nács Ibo lya nénitôl, az igazgatónôtôl, né hány fül be -
má szó dal lam és jel ké pe sen 28 lu fi in dult út nak, hogy ke res se az utat az
élet útvesztôjében. Biz tos va gyok ben ne, nem lu fi kat in dít út nak a her ná -
di is ko la. Az ala po kat min den ki meg kap ta. Mit tud nak ebbôl hasz no sí ta -
ni? Ez már a kre a ti vi tá suk tól, a talpraesettségüktôl és per sze az aka ra tuk -
tól függ. Errôl 4 – 5 év múl tán szer zünk tu do mást egy osz tály ta lál ko zó,
egy be szél ge tés kap csán, de elôfordult, hogy ta nu lónk mun ka társ ként ke -
rült visz  sza, bi zo nyít va, hogy jó ke zek ben volt...

A dél után újabb bal la gás ra szó lí tot ta az is ko la ta ná ra it, Pusztavacson
is el bal la gott 15 nyol ca di kos, vi rág özön ben és köny  nye sen, mint ren de -
sen. Ott is 15 lu fi je lez te: be vé gez te tett.

A bal la gás sal egy be köt ve meg kap ták az elbocsájtó ha tá ro za tot, a bi -
zo nyít ványt, s mint a her ná di ak nak, ne kik is egész nyá ron azon fog jár -
ni az agyuk, mi lyen lesz az új is ko la, az új osz tály tár sak, a ta ná rok.

Nyu ga lom! A vál to zás csak ak ko ra, amek ko rát ti csi nál tok belôle.
Le het tek óri á sok és le het tek tör pék. Le het tek ha tal ma sak és le het tek pa -
rá nyi ak. Az zá lesz tek, ami vé va rá zsol já tok ma ga to kat. Olya nok lesz tek,
ami lyen né vál ni sze ret né tek, de, hogy ez meg fe lel-e a kör nye ze te tek -
nek, az raj ta tok mú lik.
Azt kí vá nom va la men  nyi bal la gó nyol ca di kos nak, va ló sul ja nak meg vá -
gya ik!
Le gye tek ha tal ma sak! Ne fe led jé tek: A TU DÁS HA TA LOM!

Mik ló si Lász ló

BALLAG MÁR...
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Megragadni a lehetôségeket
2008. má jus 22-én Pusztavacson egy fon tos fo lya mat zá -
rult le: a Felsô-Homok hát ság Vi dék fej lesz té si Kö zös ség

el fo gad ta a tér ség He lyi Vi dék fej lesz té si Stra té gi á ját.
A négy hó na pos tervezômunka so rán a Ter ve zést Ko or  -
di ná ló Cso port meg vizs gált min  den  lehetôséget, s
ez után 7 pri o ri tás ban és 23 in téz ke dés ben fo gal maz ta
meg a tér ség fej lesz té sé nek leg fon to sabb irá nya it.

A pri o ri tá sok és in téz ke dé sek a vál lal ko zás- és tu -
riz mus fej lesz tést, a kör nye zet vé del met, a köz le ke dés

ja ví tá sát, az egészségmegôrzést, az indentitástudat erô sí -
tését és a kul tu rá lis fej lesz té se ket, va la mint a kö zös sé gi élet

ak ti vi zá lá sát tûz ték ki cé lul.
Ez után kö vet ke zett a ter ve zés „leg”-idôszaka, ami kor a mun ka legfelelôsségteljesebb,

leg ap ró lé ko sabb és leg fon to sabb ré szét vé gez te a TKCS: a he lyi prob lé mák és lehe tô sé -
gek ös  sze gyûj té sét, va la mint az azok ra adott vá la szok ki dol go zá sát és a vár ha tó ered -
mény fel tér ké pe zé sét. Hat van ún. HPME ké szült el, ame lyek le fe dik a tér ség éle té ben
je len lévô meg ol dan dó prob lé mák és ki ak náz ha tó lehetôségek nagy ré szét.

A leendô pá lyá zók szá má ra per sze az a leg fon to sabb, mi lyen té mák le het nek majd
tá mo ga tot tak, ha a He lyi Vi dék fej lesz té si Kö zös ség jo got nyer a he lyi pá lyáz ta tás le -
bo nyo lí tá sá ra? A tel jes ség igé nye nél kül sze ret nék be mu tat ni a ked ves ol va sók nak né -
hány lehetôséget.

A HVS-ben a leg na gyobb hang súlyt a vál lal ko zá sok és a tu riz mus fej lesz té sé re fek -
tet tük. Szá mos ún. HPME fog lal ko zik ezek kel a té mák kal. A mezôgazdasági és kör nye -
zet vé del mi, a köz le ke dé si és az egész ség megôrzési té ma is sok fej lesz té si lehetôséget
hor doz. Kü lön örö münk re szol gál, hogy nyer tes pá lyá zat ese tén olyan he lyi pá lyá za to -
kat is ki ír ha tunk, ame lyek ré vén be mu tat hat juk és tá mo gat hat juk sok szí nû kis tér sé günk
kul tu rá lis éle tét, ma gyar és nem ze ti sé gi la kó nak hagyományôrzô te vé keny sé gét.

El ké szült te hát a terv. A tervezôk most sem pi hen nek, azon ban a fo lya mat ba már
nem szól hat nak be le. Au gusz tus kö ze pén dôl el, hoz zá jut-e a tér ség ah hoz a bi zo nyos
1,3 mil li árd fo rint hoz.

Ha si ke rül, ha meg nyer jük, már csak raj tunk, tér sé gi la ko so kon mú lik, hogy ké pe sek
le szünk-e ki hasz nál ni az esé lye ket, tu dunk-e él ni a lehetôségekkel. Bí zom ben ne,
hogy igen.

A Ter ve zést Ko or di ná ló Cso port ne vé ben:

Zsírosné Pallaga Má ria, a cso port vezetôje

ANYA KÖNY VI HÍ REK 2008. áp ri lis 1 – jú ni us 20.

ÚJ SZÜ LÖT TE INK:
• Rizmajer Ist ván és Mátai Ka ta lin le á nya,

Bog lár ka Fan ni
• Batuska Jó zsef és Surman And rea fia, 

Jó zsef Márk
• Krá lik Bá lint és Csomor Ani ta 

le ány, Zsó fia
• Nyá ri Ti bor és Vi rág Ani kó fia, Ti bor
• Vincze Sán dor és Vásáreczki Tün de 

fia, Dá ni el
• Sze pe si Sza bolcs és Sol tész Ka ta lin 

le á nya, Kin ga Dzsenifer
• Ba logh End re és Merkovics Má ria 

le á nya, No é mi Má ria

HA LOT TA INK:
• Maczkó Józsefné (Drozdik Er zsé bet) 1929

• Sófalvi Já nos 1949
• Precsinszki Lász ló Ti bor 1956

• Cson ka Já nos 1924
• Ko vács Ist ván  1948

• Tóth Ferencné (Du dás Irén) 1953
• Hor váth Istvánné (Kaldenekker Má ria) 1931
• Schenk Józsefné (Potondi Bor bá la) 1932

• Csernák Pálné (Czank Er zsé bet) 1954
• Somogyiné Papp Haj nal ka Klá ra 1952

• Hmíró Já nos 1924
• Haj dú Györgyné (Revák Irén) 1928.

• Né meth Sán dor 1956

HÁ ZAS SÁ GOT KÖ TÖT TEK:
• Ha lá pi Zsolt és Bennárik Ág nes
• Oravetz Jó zsef és He ge dûs Ani ta
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A GARÁZS BAND STADTHAGENBEN

Biz to san em lé kez nek a ked ves ol va sók, hogy ta valy ok tó ber ben
egy óri á si bus  szal hat van né met fi a tal ér ke zett Her nád ra – egye -
ne sen Stadthagenbôl. A fi a tal ze né szek öt na pot töl töt tek ná lunk.
Ez alatt csa lá dok nál lak tak, kon cer te ket ad tak és meg is mer ked tek
Bu da pest és Kecs ke mét szép sé gé vel. Öt nap után fá jó szív vel
bú csúz tunk tôlük, de meg ál la pod tunk, hogy nyár ele jén vi szont -
lá to ga tást te szünk ná luk Né met or szág ban.

El jött a nyár ele je is és lá za san készülôdtünk a nagy uta zás ra,
amely nek ne héz sé ge it csak az is mer te, aki uta zott már ilyen mesz  -
szi re bus  szal. Ké nyel mi esz kö zök kel (kis pár na) fel sze rel kez ve, a
jú ni us 17-rôl 18-ra vir ra dó éj sza ka út nak in dul tunk. 
Prá gán ke resz tül kö ze lí tet tünk úticélunk fe lé, ahol rö vid sé tát is

te het tünk a tör té nel mi bel vá ros ban, majd to vább in dul tunk
Észak-Né met or szág fe lé. Es te ér kez tünk Stadthagenbe, ahol csa -
lá dok nál he lyez tek el ben nün ket. Az ez után következô öt nap
bôvelkedett él mé nyek ben. Há rom kon cer tet ad tunk: egyet
Stadthagenben, egyet Han no ver ben egy ze nei fesz ti vá lon és
egyet a tü ne mé nyes üdülôfaluban, Bad Nenndorfban.

Per szer nem csak mun ká ból állt az élet. Bückeburgban egy he li -
kop ter mú ze u mot néz tünk meg, Han no ver ben a már em lí tett ze -
nei fesz ti vál meg an  nyi prog ram ját meg cso dál hat tuk és majd nem
egy na pot töl töt tünk el a Steinhuder-tó mel lett. Kü lö nö sen iz gal -
mas volt az uta zás azért, mert ép pen a lab da rú gó EB ide jén utaz -
tunk. Stadthagenben – ép pen úgy mint sok más he lyen –
kivetítôkön is le he tett néz ni a mec  cse ket: mi is vé gig szur kol tunk
egyet a né me tek kel az egyik es te.

Kon cert je ink si ke re sek vol tak, ki rán du lá sa ink szé pek és
élménydúsak. Ös  szes sé gé ben el mond ha tó, hogy na gyon jól si ke -
rült ez a né met or szá gi tú ra, ame lyet kö szö nünk tá mo ga tó ink nak,
elsôsorban Her nád Köz ség Ön kor mány za tá nak és a Ga rázs Band
Ala pít vány nak.
(Az út ról ké szült töb bi fo tót a www.hernad.hu-n te kint he tik meg.)

Zsí ros Ré ka

KI MIT TUD?

2008. áp ri lis 12-én is mét meg ren dez ték az ál ta lá nos is ko lá sok
hos  szú évek óta is nép sze rû ver se nyét, a Ki mit tud?-ot. Ver sek,
me sék, ze nék és tán cok iránt érdeklôdô gye re kek áll tak ki a kö -
zön ség elé. Gra tu lá lunk va la men  nyi ük nek! A meg mé ret te té sen
az aláb bi ered mé nyek szü let tek:

1-2. osz tály
Me se: 1. Szécsi Bar ba ra

2. Jarábik Esz ter
3. Lán cos Vik tó ria

Vers: 1.Kupai Bar ba ra
2. Har ma ti Sza bi na
3. Szil ágyi Ro land

Ze ne: 1. Lán cos Vik tó ria
2. Meny hárt La u ra
3. Jarábik Zsó fia

Tánc: Tajcs Ró bert

3-4.osztály
Me se: 1. Szládik Bet ti na

2. Bratkovics Bar ba ra,  Koren Dá ni el
3. Latyák No é mi
4. Sze ge di Zsa nett

Vers: 1. Murár Sza bi na, Turcsány Bá lint
2. Lajosbányai La u ra
3. Zsol nai Bog lár ka
4. Csuhrán Fru zsi na, Czinege Dó ra

Ze ne: 1. Csercsa Hen ri et ta
2. Csercsa Hen ri et ta és Ko vács Ka ro li na
3. Szládik Bet ti na

Felsô ta go zat
Vers 1. Sza bó Bet ti na

2. Svébis Jó zsef
3. Schenk Má té
4. Mônich Szimonetta

Ze ne: 1. Szécsi Ta más
2. Batta Kla u dia

Fo tó: Li ga Mi hály

Ze nei fesz ti vá lon Han no ver ben Kon cert Bad Nenndorfban
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Kirándulás a komáromszentpéteri falunapra
2008. jú ni us 28-án  hat van fôbôl ál ló cso port in dult Her nád ról

kot ták kal, hang sze rek kel, aján dé kok kal (her ná di esernyôvel,
rendezvényeinkrôl szó ló DVD-vel, Her ná di ol va só könyv vel) fel sze rel -
kez ve a ma már Szlo vá ki á hoz tar to zó Komáromszentpéterre. Az ot -
ta ni fa lu nap ra vol tak ugyan is hi va ta lo sak a he lyi képviselôink, to -
váb bá a fi a tal, te het sé ges zenészekbôl ál ló Ga rázs Band ze ne kar és
a Bú za vi rág Ének együt tes tag jai is.

A meg hí vás alap ját egy sa ját sá gos, már ki bon ta ko zó ban lévô
test vér vá ro si kap cso lat ké pe zi. Mint is me re tes, Zsadányi Lászlóné
fel vet te a kap cso la tot a mint egy 2700 la ko sú, fôleg ma gyar lak ta te -
le pü lés vezetôjével, ahon nan még feb ru ár ban jöt tek meg te kin te ni
köz sé gün ket – na gyon elé ge det ten nyi lat koz va ró la. Késôbb egy
négy fôs de le gá ció bi zo nyo sod ha tott meg ar ról, hogy a szôlô ter -
mesz tésérôl és bortermelésérôl hí res fel vi dé ki fa lut na gyon vendég -
sze retô em be rek lak ják. Job bágy Jó zsef pol gár mes ter úr ek kor hív ta
meg a her ná di a kat a fa lu nap ra.

A ko ra dél utá ni ren dez vény elsô ál lo má sa a komáromszentpéteri
szo ci á lis la ká sok át adá sa volt. A pol gár mes ter úr kö zöl te, hogy az
épí tés egy öt mil li ós tá mo ga tás nak köszönhetô. A hat új la kás – me -

lye ket a szlo vák köz tár sa sá gi el nök, Ivan Gasparovics adott át –  la -
kói fi a tal hely be li ek, akik a her ná di ak kal is ki e gé szült  kö zön ség elôtt
kap ták meg a kul cso kat.

Dél után há rom kor kezdôdött a fa lu nap a ma gyar ha tár tól mint egy
15 km-re fekvô te le pü lé sen. Elôtte va la men  nyi her ná di ka pott
gulyáslevesbôl vagy egy szlo vák spe ci a li tás ból, ká posz tás pörkölt -
bôl, va la mint hûsítô ita lok ból ál ló ebé det. A nap to váb bi prog ram ja
igen szí nes re si ke rült. Különbözô stí lu sú ze né ket, tán co kat elôadó ma  -
gyar és szlo vák cso por tok, mû vé szek vál tot ták egy mást a szín pa don,
így a tér, mely a fa lu nap nak adott ott hont, ha ma ro san át ala kult egy
vi dám be mu tat ko zás szín te ré vé. A plé bá nos ce leb rál ta mi sét
követôen gya kor la ti lag a her ná di a ké volt a szín pad. Elôször a har -
mincfôs Ga rázs Band ze ne kar lé pett a ze né jük re odasereglô,  egy re
na gyobb szá mú kö zön ség elé. A mint egy negy ven öt per ces mû so ruk
re per to ár já ban töb bek kö zött keringô, in du ló, dzsessz,  Sinatra-
dallamok sze re pel tek – nagy si ker rel. Né hány perc ere jé ig tán cos
mû sort ad tak elô elôbb a ma gyar, majd a szlo vák óvo dá sok és is ko -
lá sok. Ôket kö vet ték a her ná di nyug dí ja sok ból ál ló Bú za vi rág ének -
együt tes húsz per ces mû so ra. Mi, her ná di ak nagy öröm mel vet tük tu -
do má sul, hogy mi köz ben a  két fellépô cso por tunk a szín pa don volt,
a nézôk kö zül so kan lé pe get tek, tán col gat tak, éne kel tek a rit mus ra. 

Késôbb be mu tat koz tak az tán az ot ta ni nyug dí ja sok egy nó ta fü -
zér rel, éne kelt a hely be li ek egy ki sebb szá mú cso port ja is. Nagy si -

ker rel fo gad ták az es té be nyú ló ren dez vé nyen a szlo vák nép vi se let -
be öltözô, kü lön fé le tán co kat és da lo kat elôadó fi a tal mû vé sze ket,
va la mint egy mû vé sze ti is ko la nö ven dé ke it, to váb bá mu la tós ze nét
ját szó du ót is. Ez utób bi ba be kap cso lód tak a her ná di ak is, tánc ra
per dül ve a szín pad elôtti té ren iga zán vi dám han gu lat ala kult ki,
mely be még a komáromszentpéteri pol gár mes ter is szí ve sen csat la -
ko zott.

Ha a lá to ga tó el ha ladt a szín pad kö zel sé gé ben lévô, kürtôskalács
il la tá val át járt ba zár so ron,  vá sá rol ha tott nas sol ni va ló kat, a gye re -
kek nek meg le pe té se ket, já té ko kat. A hát rébb elterülô,  ha tal mas fo -
ci pá lyán íjász be mu ta tót te kint het tünk meg. Ha pe dig ezt is meg ke -
rül tük, a he lyi mûvelôdési ház ba ju tot tunk, amely nek egyik ter me egy
ál lan dó ki ál lí tás nak, a ba ba mú ze um nak adott ott hont. Itt meg te kint -
het tük a kü lön fé le táj egy sé gek jel leg ze tes nép vi se le té be öl töz te tett
ba bá kat. Mi köz ben el ha lad tunk a fa lu ut cá in, fel fi gyel het tünk ar ra
is, hogy van nak em lé kek, ne ve ze tes sé gek, me lye ket a te le pü lés egy -
ko ri bir to ko sa, a Zichy csa lád ter ve zett. 

Azt hi szem, túl zás nél kül ál lít ha tó, hogy a komáromszentpéteriek
min dent meg tet tek an nak ér de ké ben, hogy mi va la mennyi en jól érez  -

zük ma gun kat. Pél dát lan ven dég sze re tet ük vál to za tos mû so ruk ban,
ba rát sá gos ide gen ve ze té sük ben,  a ven dé ge ik ked ves fo gad ta tá sá -
ban és  ebé del te té sé ben, a fellépôk ét kez te té sé ben is meg mu tat ko -
zott. Nem vol na tel jes a fel so ro lás Job bágy Jó zsef pol gár mes ter úr
em lí té se nél kül, aki meg hív ta a her ná di a kat a bor pin cé jé be, kós to lót
ad va ked venc bo rá ból. 

Az együtt el töl tött nap nagy sze rû lehetôséget biz to sí tott a te le pü -
lés meg is me ré sé re, va la mint a ve le va ló kap cso lat megerôsítésére is, 

me lyet mind an  nyi an át él he tünk új ra az au gusz tus 3-i her ná di fa lu -
na pon is, aho vá a test vér te le pü lé sünk la kói és  képviselôi ér kez nek
majd. (Ad dig is te kint sék meg a komáromszentpéteri ki rán du lás ról
ké szült fény ké pe ket  a www.hernad.hu-n!)       Birinszki An na má ria

Az ajándék átadása A hernádiakkal bôvült közönség Szlovák néptáncosok A babamúzeumban

A helyi nyugdíjasok éneke
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MÛVHÁZI MOZAIK

A mûvelôdési ház nyá ron is dol go zik, ezért jó né hány
hír rel szol gál ha tok az ol va sók nak. Két rendezvényrôl és
egy fejlesztésrôl sze ret nék be szá mol ni, ame lyek fon to -
sak Her nád kul tu rá lis éle té ben.

Jú ni us 7-én nyi tot tuk meg Ba lázs Mi hály Ybl-dí jas épí -
tész ki ál lí tá sát az át ri um ban. Ba lázs Mi hály Her ná don
szü le tett és így kü lö nö sen ked ves a szí vünk nek. Né hány
kész, il let ve épülô al ko tá sá nak ma kett jét és fo tó it hoz ta
el meg mu tat ni ne künk. A meg nyi tón So mo gyi Krisz ti na
mû vé sze ti író is mer tet te Ba lázs Mi hály pá lya fu tá sát és
be szélt mûveirôl olyan köz vet len mó don, ame lyet ed dig
ki ál lí tás meg nyi tón nem ta pasz tal tunk. Két hé ten ke resz -

tül lá to gat hat ta a kö zön ség az al ko tá so kat, s ezen idô
alatt va ló ban so kan él tek a lehetôséggel. 

Az el múlt két esztendôben meg újult a mûvelôdési ház,
azon ban a 2008-as esztendô sem ma radt fej lesz tés nél -
kül. A táj ház mel lett, az Ok ta tá si és Kul tu rá lis Mi nisz té -
ri um Köz kincs Prog ram já nak tá mo ga tá sá val fel épült a
hôn áhí tott vi zes blokk, amely lehetôvé te szi, hogy az
épü le tet ren dez vé nyek kel tölt sük meg. A vi zes blokk fér -
fi, nôi és moz gás sé rült WC mel lett tar tal maz egy kony -
hát is, így na gyobb cso por tok is fôzhetnek a táj ház ud -
va rán. Más ren dez vé nye ink le bo nyo lí tá sát is meg kön  -
nyí ti az új épü let: az ôszi gaszt ro nó mi ai ren dez vény
kom for to sabb kö rül mé nyek kö zött foly hat majd le.

Vé ge ze tül, de nem utol só sor ban: au gusz tus 3-án
lesz a 16. her ná di fa lu nap. Rö vid ke reszt met szet a
prog ram ból:

Ál lan dó prog ra mok: Ve te rán jár mû-ta lál ko zó, mezôgaz -
da sági gé pek be mu ta tó ja, a Her-Csi-Hús Kft. ter mék be -
mu ta tó ja és kós tol ta tás + meglepetés!, fôzôverseny, ci vil
szer ve ze tek prog ram jai, Talmácsi Gyer mek Mo to ros Is -
ko la, egész ség nap, lo va gol ta tás, asz falt rajz-ver seny, tû -
zi já ték.

Nem hi va tá sos elôadók  mû so rai: Bú za vi rág Ének együt -
tes, Ôszirózsa Hagyományôrzô Cso port (Szentpéter,
Fel vi dék), hip-hop-osok és tár sas tán co sok, Ta xi Band,
Sylver Band, Ga rázs Band.

Hi va tá so sos elôadómûvészek: Dolák Saly Ró bert (hu mo -
ris ta) és a Zanzibár együt tes.

El mon da ni is ne héz, men  nyi prog ram mal vár juk az
érdeklôdôket! Au gusz tus 3-án egy vi dám, tar tal mas na -
pot tölt he tünk együtt a  Bú csú té ren, jöj je nek el mi nél
töb ben!

Pallaga Má ria

Ba lázs Mi hály Ybl-dí jas épí tész és So mo gyi Krisz ti na mû vé sze ti író

Na gyon so kan vol tak kí ván csi ak a ki ál lí tás ra



A 2008. jú ni us 17-i tan év zá rót követôen elkezdôdött a her ná di is ko -
la négy száz ta nu ló ja és kö zel negy ven ta nár ál tal oly rég óta várt va ká -
ció.  No ha az idei tan év volt hos  szú idô óta az egyet len, mi kor nem gaz -
da god tunk új épü let rés  szel, még is kü lön le ges évet tud ha tunk ma gunk
mö gött...

Az egyik legjelentôsebb vál to zás a tár su lás volt. A pusztavacsi in téz -
mény csat la ko zá sá val ne vünk Her nád Köz sé gi Ön kor mány zat Hernád-
Pusztavacs Kö zös Fenn tar tá sú Ál ta lá nos Is ko lá ra vál to zott. E tár su lás -
sal a má so dik fél év ben nyolc pe da gó gu sunk járt át a szom szé dos te le -
pü lés re ta ní ta ni (Anka Istvánné, Dr. Kol lár Lászlóné, Ko vács Ri ta,
Kongráczné Opoczky Er zsé bet, Mádiné Ho mo ki Éva, Mik ló si Lász ló,
Nagy Csil la, Vanyáné Heli Anita).Valamelyest mó do sult a pe da gó gu sok
mun ka kö re is. A má so dik nap kö zis cso port vezetôje Anka Istvánné és
Mol nár Ti bor he lyett e félévtôl Forrásné Arláth And rea lett. A má so dik
fél év ben már nem ta ní tott Sá pi Szi dó nia nyug dí ja zá sa mi att, he lyet te a
rajz és mû vé szet tör té net ok ta tá sát Vanyáné Heli Ani ta vé gez te, föld raj -
zot pe dig Dr. Kol lár Lászlóné és  Kocziszkiné Kis Pap Ju li an na ta ní tott.

A ta nu lók lét szá ma nem vál to zott az elsô fél év hez ké pest. Idén öt ven -
kettô kis is ko lás ta nul ta meg éle te elsô is ko la év ében az ol va sást, a be tû -
ket, a szá mo kat. A kö zel öt ven végzôs ta nu lónk 11%-a gim ná zi um ban
ta nul to vább, szak kö zép is ko lát 57%-uk vá lasz tott, szakképzôbe 32%-uk
megy ôsztôl. 

Az ok ta tá si mun ka ered mé nyes sé gét a ta nu lók ma ga tar tá si és szor -
gal mi át la ga is hí ven tük rö zi. Az elôbbi eb ben a tan év ben 4,4, az utób -
bi pe dig 3,91-es át la gú volt. Ezek az ér té kek egyéb ként a ta va lyi ered -
mé nyek hez ké pest nem vál toz tak. A négy száz her ná di ta nu ló ból ti zen -
há rom kö te les is mé tel ni a ta nul má nya it, hu szon há rom ne bu ló nak az au -
gusz tus 27-i ja ví tó vizs gán lesz lehetôsége, hogy be szá mol jon az ad dig -
ra be pó tolt, de a tan év so rán ál ta luk  el mu lasz tott tan anyag ról. Az 1-3.
osz tály ban – a tör vény ren de le té nek megfelelôen – buk tat ni nem le het,
ám a szülô kér he ti, hogy  – a késôbb fel hal mo zó dó hi á nyos sá gok el ke -
rü lé se ér de ké ben – is mé tel je meg a tan évet az a  ta nu ló, aki e há rom év -
fo lyam va la me lyik ében nem ta nult meg jól ol vas ni, ír ni, szá mol ni.  Ily
mó don öten is mét lik meg új ra az adott tan évet.

A 2007/2008-as tan év ben is szin te va la men  nyi, a gye re kek ál tal nagy
nép sze rû ség nek örvendô szak kö rök kö zül le he tett vá lasz ta ni: ma gyar,
né met, an gol, má so dik ide gen nyelv,  szá mí tás tech ni ka, bi o ló gia,   kéz -
mû ves ség és sport (fo ci, ko sár lab da, at lé ti ka) tan tár gyak ból in dul tak
dif fe ren ci ált fog lal ko zá sok. Emel lett di ák ja ink szá mos más her ná di és
kör nyé ki  in téz mé nyek szak kö re in is bôvíthették is me re te i ket: so kan ré -
sze sül het tek pél dá ul re for má tus, ró mai ka to li kus hit ok ta tás ban, új ra in -
dult a Bib lia-szak kör, to váb bá a ka ra te, de jó pár hasz nos ta ná csot, de
egyút tal kitûnô ered mé nye ket sze rez het tek a csecsemôápolás te rü le tén
is a védônô ve ze té sé vel. A tán col ni szeretôk vá laszt hat tak a hip-hop és
a szám ta lan tár sas tánc meg hir de tett tan fo lya mai  kö zül. Akik nek pe dig
fej lesz tés re, kor re pe tá lás ra, fel vé te li vizs gák ra va ló fel ké szí tés re volt

szük sé gük, azok nak er re is volt  lehetôségük. Úgy tû nik, ta nu ló ink
igény lik is a szak kö rö ket, a ver se nye ket. Ezt az is bi zo nyít ja, hogy 84%-uk
rend sze re sen járt va la mely fog lal ko zás ra, de nem ke ve sen vol tak azok
sem, akik egy szer re több szak kör tag jai vol tak. Az er re szánt idô meg -
té rült, hi szen so kan kiemelkedô ered mé nye ket ér tek el. Az aláb bi ak ban
a me gyei és or szá gos he lye zett je in ket ol vas hat ják:

Kör ze ti sport ver se nyek ered mé nyei:
I. he lye zet tek: Szécsi De bó ra (5.b) – at lé ti ka

5-6. , il let ve 7-8. osz tá lyos fi úk – ko sár lab da
5-6. osz tá lyos fi úk – 4 pró ba csa pat
3-4. osz tá lyos fi úk – me zei fu tó ver seny, to váb bá

fo ci

II. he lye zet tek: Pé ter Erik (7.a) – at lé ti ka
Latyák No é mi (4.b) – me zei fu tó ver seny
3-4. osz tá lyos lá nyok – 3 pró ba
5-6. osz tá lyos fi úk – fo ci

Me gyei ver se nyek:
I. he lye zet tek: Turcsány Bá lint (3.b) – me se mon dás

Szécsi De bó ra (5.b) –  at lé ti ka

III. he lye zet tek: Schenk Má té (6.a) – Ka zin czy -ver seny
Bratkovics Bar ba ra (4.a) – me se mon dás
Svébis Jó zsef (7.a) – né met 

Az al só sok kö zül a me gyei szövegértô és -elemzô ver seny döntôjébe
be hív ták Pallaga Ale xand ra, Turcsány Bá lint, Ki rály Enikô 3.b osz tá -
lyos ta nu ló kat, va la mint Szil ágyi Kit tit (4.a). A me gyei döntôben 2. he -
lye zett lett Ki rály Enikô, 5. lett Pallaga  Ale xand ra.

Or szá gos ver se nyek:
VI. he lye zett: Emôdi Enikô (5.b) – ter mé szet is me ret

V. he lye zet tek: Rácz Ré ka (8.a) – anya nyelv
Schenk Má té (6.a) – ter mé szet is me ret

IV. he lye zett: Schenk Má té (6.a) – tör té ne lem

III. he lye zet tek: Rácz Ré ka (8.a) – Apá czai -mû velt sé gi vetélkedô,
ké mia; bi o ló gia
Svébis Jó zsef  (7.a) – vers mon dás

II. he lye zett: Svébis Jó zsef (7.a) – vers mon dás

I. he lye zet tek: Sza bó Bet ti na (8.a) – vers mon dás
Szécsi De bó ra (5.b) – at lé ti ka
Ne ki köszönhetôen Her nád ha zai baj nok kal büsz  -
kél ked het!
Ô kép vi sel te ha zán kat a 2008. jú ni us 21-i Eu ró pa-
baj nok sá gon is!

Fon tos nak tar tom ki emel ni, hogy a védônô ve ze té sé vel Her nád ról
me gyei csecsemôápolási ver se nyen is in dul tak ta nu ló ink – Ku pai Bri -
git ta (5.a), Lehoczki Évi ke (6.a), Cson ka Csil la (6.a) -, a  he te di kek let -
tek! Ta nu ló ink kö zül ti zen egyen ECDL-vizsgát is tet tek, ne kik is gra tu -
lá lunk az ered mé nyek hez! A  tisz ta ság fon tos sá gá ra egy te rem tisz ta sá -
gi ver sen  nyel igye kez tük fel hív ni ta nu ló ink fi gyel mét. Idén az 5. b osz -
tály tar tot ta va la men  nyi óra után a leg tisz táb ban a tan ter met, így ôk a
tan év vé gi egyik jú ni u si délelôttön bi cik li tú rá ra me het tek. Az ôszi után
is mét meg ren dez tük a ta va szi pa pír gyûj té si he tet is. En nek vég ered mé -
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nyé vel 7923 kg papírmennyiségtôl sza ba dult meg Her nád! A mé rést
Mik ló si Lász ló, va la mint az 5.a-s Ko vács Ist ván vé gez te. Kö szön jük ne -
kik! Ta vas  szal az osz tá lyok ál tal be ho zott pa pír men  nyi ség a következô lett:

1.a 380 kg (Nagyné Gál Ilo na)
1.b 317 kg (Csimáné Kispál Gyön gyi)
2.a 422 kg (Kocsisné Gere Má ria)
2.b 423 kg (Tóth Józsefné)
3.a 493 kg (Lantosné Simári Er zsé bet)
3.b 634 kg (Mik ló si Lászlóné)
4.a 201 kg (Du haj Szi dó nia)
4.b 515 kg (Ga ras Mihályné)
spec. oszt.: 44 kg (Zsolnainé Sza bó Már ta)
5.a 907 kg (Kollárné Lo vász Il di kó)
5.b 1161 kg (Dr. Kol lár Lászlóné)
6.a 629 kg (Birinszki An na má ria)
6.b 373 kg (Mischlné Strupka Ani kó)
7.a 837 kg (Svébisné Komjáti Ro zá lia)
7.b 292 kg (Mik ló si Lász ló)
8.a 53 kg (Anka Istvánné)
8.b 242 kg (Mádiné Ho mo ki Éva)

Az Is ko lá ért Ala pít vány – a meg ala ku lá sa óta – évrôl év re tá mo gat ja
az in téz mé nyünk ál tal szer ve zett tá bo ro kat, va la mint meg ju tal maz za a
leg jobb ta nu ló kat, leg ered mé nye sebb osz tá lyo kat. A jú ni us 17-i tan év -
zá ró ün nep sé gen  a ku ra tó ri um el nö ke, Sasné Ko vács Mó ni ka is mer tet te
a 2007/2008. tan évi ered mé nye ket, meg ju tal maz ta a leg job ba kat:

Az al só ta go zat leg ered mé nye sebb osz tá lya: 
I. he lye zett: 3.b (osztályfônök: Mik ló si Lászlóné)
II. he lye zett: 3.a (osztályfônök: Lantosné Simári Er zsé bet)
III. he lye zett: 4.a (osztályfônök: Du haj Szi dó nia)

A felsô ta go zat leg ered mé nye sebb osz tá lya: 
I. he lye zett: 5.b (osztályfônök: Dr. Kol lár Lászlóné)
II. he lye zett: 6.a (osztályfônök: Birinszki An na má ria)
III. he lye zett: 6.b (osztályfônök: Mischlné Strupka Ani kó)

Az al só ta go zat leg ered mé nye sebb ta nu ló ja: 
I. he lye zett: Pallaga Ale xand ra (3. b)
II. he lye zett: Ki rály Enikô (3.b)
III. he lye zett: Latyák No é mi (4.b)

A felsô ta go zat leg ered mé nye sebb ta nu ló ja: 
I. he lye zett: Schenk Má té (6.a)
II. he lye zett: Rácz  Ré ka (8.a)
III. he lye zett: Svébis Jó zsef (7.a)

A felsô  ta go zat leg ered mé nye sebb spor to ló ja: 
I. he lye zett: Szécsi De bó ra (5.b)
II. he lye zett: Pé ter Erik (7.a)
III. he lye zett: Schenk Má té (6.a)

Az is ko la  leg jobb ta nu ló ja (8 év alatt): 
I. he lye zett: Rácz Ré ka (8.a)
II. he lye zett: Mônich Szimonetta (8.b)
III. he lye zett: Lan tos Má tyás (8.a)

Az is ko la ta nu lói szám ta lan osz tály prog ram ban ve het tek részt. A
pusztavacsi és a her ná di in téz mény 25 osz tá lya ös  sze sen 127 ren dez -
vényt szer ve zett. Emel lett a ta nu ló ink je len vol tak, sze re pel tek a köz sé -
gi ren dez vé nye ken (szü re ti fel vo nu lás, márc. 15-i és ok tó ber 23-i ün -
nep sé gek),  so kan vár ták ta ná rok kal együtt a tél bú csúz ta tó far san got, a
szülôk bál ját- ez utóbbikra kö szön jük az is ko la ta nu ló i nak, ta ná ra i nak,
fôleg a mû sor ra felkészítô pe da gó gu sok nak, to váb bá a szülôknek, az is -
ko la dol go zó i nak, ki emel ten Tóthné Gomola Ka ta lin nak a tá mo ga tá sát,
se gít sé gét! Az óvo dá sok kal a Su li vár! el ne ve zé sû ren dez vé nyen is mer -
tet tük meg az is ko la épü le tét, ta ní tó it. Sze re pel tek ta nu ló ink a már fen -
tebb em lí tett ver se nyek mel lett a he lyi Ki mit Tud?-on, Föld-na pi rajz -
pá lyá za ton, me se mon dó ver se nyen. 

Fon tos nak ér zem, hogy e ha sá bon ke resz tül is ki emel jem és meg kö szön -
jem az is ko la ne vé ben a ci vil szer ve ze tek, he lyi és pusztavacsi in téz mé -
nyek, ön kor mány zat ok tá mo ga tá sát, il let ve a ve lük va ló kap cso lat ápo lá sát!
Együtt ta ka rí tot tunk a fa lu ban a ci vil szervezetekkel,a környezetvédôkkel,
ké ré sük re gyûj töt tük a mû anyag pa lac ko kat – nagy si ker rel! Ad ven ti hang -
ver seny re is ké szül tek a leg ügye seb bek. Tánc tu dá suk kal el káp ráz tat ták a
kö zön sé get az ez iránt érdeklôdô, eb ben kiemelkedô gye re kek, de szá mos
kon cer tet is tar tot tak a ze ne fi a tal, de na gyon te het sé ges mûvelôi. Na gyon
örü lünk, hogy az is ko la jó kap cso la tot ala kí tott ki még to váb bá a mûve lô -
dési ház zal,  az óvo dá val, a há zi or vos ok kal, védônôvel, gyer mek vé del mi
szak em be rek kel, va la mint a nagy csa lá dos ok egye sü le té vel is. Kö szön jük a
ren dez vé nye ink er köl csi és anya gi tá mo ga tá sát mind azok nak ma gán sze mé -
lyek nek, szülôknek, pe da gó gu sok nak, vál lal ko zók nak, in téz mé nyek nek,
akik fon tos nak érez ték az is ko la si ke res mû kö dé sét! Re mél jük, a következô
tan év ben is szá mít ha tunk va la men  nyi ük re! 

Azok nak a ta nu lók nak, akik szí ve sen fog lal koz nak a sport tal, szak -
tan  tár gyak kal még a nyá ri szü net ben is, az is ko la nyá ri tá bo ro kat in dít.
Idén is igen gaz dag a kí ná lat. A gye re kek az aláb bi ak kö zül vá laszt hat -
tak: rév fü lö pi, lab da rú gó, ko sár lab da, kéz mû ves, in for ma ti kai, an gol nyel vi,
lovastábor. Re mél jük, újabb gya kor lat ra tesz nek szert eze ken a fog lal -
ko zá so kon is.  Aki nek kell, ne fe lejt se el, hogy au gusz tus 27-én ja ví tó -
vizs ga van 8 órá tól!  Ta lál koz zunk leg kö ze lebb a tan év nyi tó ün nep sé -
gün kön, me lyet au gusz tus 29-én tar tunk  18 órá tól. A 2008/2009. tan -
év elsô ta ní tá si nap ja szep tem ber 1-jén lesz. Ad dig is va la men  nyi ta nu -
ló nak és ta nár nak jó pi he nést kí vá nok!

Birinszki An na má ria

Hely re iga zí tás

Az elôzô szá munk ban az Ala pít vá nyi bál c. cikk nél vé let le nül ki ma rad tak
né há nyan a tá mo ga tók név so rá ból. Az érintettektôl ez úton 

is el né zést ké rünk! Kö szön jük tá mo ga tá su kat!
Bá bel Sándorné, Bart-House Kft., Mezôszolg Kft., Schön-Bau Kft. (Cson -

tos Mi hály), Vásáreczki Gá bor, Veszelik Bt., Víz mû

A tanévzárón

Zsadányi Lászlóné köszönti a nyugdíjba vonult Sápi Szidóniát.



VÁR A SULI-VÁR!
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Idén áp ri lis 17-én im már ötö dik al ka lom mal ren dez -
tük meg a Su li-vár prog ra mun kat a leendô elsô osz tá -
lyo sok és szü le ik szá má ra.

A cé lunk az volt,  hogy a szülôket meg is mer tes sük az
is ko la mû kö dé sé vel, és a leendô elsôs ta ní tó né nik kel,
Du haj Szi dó ni á val és Tóth Józsefné Ma ri ká val, va la -
mint hogy az is ko lá ba kerülô gye re kek szo ron gá sát fel -
old juk.

Amíg az is ko la vezetôi és a leendô ta ní tó né nik a
szülôkkel az ebédlôben be szél get tek, a cse me ték a je -

len le gi elsôs ta ní tó né nik ka la u zo lá sá val be jár ták az is -
ko lát és kör nyé két. A sé ta vé gez té vel be ül tek az egyik
elsôs te rem be és be mu tat koz tak. Ez után meg mu tat ták,
hogy mi lyen ügye sen raj zol nak, szí nez nek, és ju tal mul a
táb lá ra is raj zol hat tak.

Re mél jük,  hogy a szülôk meg nyug ta tó vá laszt kap tak
kér dé se ik re és a gye re kek fé le lem nél kül, ismerôsként
lép nek majd be szep tem ber ben az is ko la ka pu ján.

Nagyné Gál Ilo na

GYERMEKNAP

A gyer mek nap ke re té ben há rom fon tos ese -

ményt ün ne pel tünk 2008. má jus 31-én: a gyer -

mek na pot, a kör nye zet vé del mi vi lág na pot és nem

utol só sor ban a Fut a falu!-t.  Ez utób bin egy – kor  -

tól függôen – meg ha tá ro zott tá vot kel lett   le fut ni.

En nél ne héz sé get ta lán csak a hôség oko zott, mely

egész  vé gig jel le mez te ezt a na pot. Ti zen egy

órá tól meseelôadást te kint het tek meg az érdek lô -

dôk A gyer mek na pi, na gyon so kak ál tal vált, és idén

igen sok szí nû re si ke rült ren dez vény ke re tén be lül

kvíz já té ko kon és mó kás sor ver se nye ken ve het tünk

részt va la men  nyi en. Az egyes sát rak tesztkér dé -

seibôl na gyon sok ér de kes sé get ta nul hat tunk

meg. A 2008-as gyer mek na pi ren dez vé nyen volt

cél lö völ de,  kör hin ta. Lehetôségünk volt a szín pa -

don  éne kel ni, és be is fes tet het tük az ar cun kat.

Vá sá rol hat tunk a szám ta lan kí nált por té ka kö zül.

Min den na gyon jó, szó ra koz ta tó volt, mely a

szervezôk, ki emel ten Sza ba dos An tal mun ká ját

di csé ri. Kö szön jük! Re mél jük, jövôre is ta lál koz -

ha tunk!

Ki rály Enikô (3.b)



2008. JÚLIUS • HERNÁDI HÍRMONDÓ 9

AUSZTRIAI TÁBORUNK
2008. áp ri lis 27-én ko ra reg gel egy csa pat iz ga tott gye -

rek vá ra ko zott az is ko la elôtt. En nek az volt az oka, hogy
megkezdôdött az auszt ri ai né met tá bor.  Bus  szal in dul tunk,
Isaszegnél csat la koz tak még hoz zánk, on nan is jöt tek tá bo -
ro sok. Vezetônk Her nád ról Svébisné Komjáti Ro zá lia és
fér je, va la mint az isaszegi Klá ri né ni volt.

Az út hos  szú volt, de nem unat koz tunk köz ben. Leg in -
kább az auszt ri ai pa no rá má ban gyö nyör köd tünk: a hó föd -
te he gyek ben, a szél ke re kek ben, a zöld legelôkben.

Az úti cél Salz burg volt. Mi re oda ér tünk, bol do gok vol -
tunk, de fá rad tak is a hos  szú uta zás tól. Mi u tán min den ki
el fog lal ta he lyét a szál lá son, elkezdôdött a nagy zsi bon gás.
A következô na pok ban szin te egész Salz bur got be jár tuk.

Nagy él mény volt, ami kor libegôvel fel men tünk a hegy -
csúcs ra és ott hó go lyóz tunk! Cso dá la tos volt, meg ér te fel -
men ni! Szám ta lan kas télyt is meg cso dál tunk. Ami kü lö nö -
sen tet szett, az a Sissi hercegnô nya ra ló ja volt. Min den ere -
de ti ben, élet hû en ma radt ott.  Lát hat tuk töb bek kö zött Sissi
zsebkendôjét,  ha lot ti pár ná ját, a leg ér té ke seb bek nek ta lán
Fe renc Jó zsef több ezer el ej tett ál la ta szá mí tott. Volt ott
orosz med ve, sas. Meg te kint het tük a már vány ból ké szült
va dász kas télyt is. 

Ta lán mind an  nyi unk nak leg job ban a só bá nya tet szett.
Egy for ma mé re tû ru há ba kel lett öl töz nünk. Az öltözôtôl
egy kis vo nat vitt ben nün ket. Tó és sótömbök mel lett ha lad -
tunk el. A bá nyá ról né met nyel vû idegenvezetô és do ku -
men tum film is tá jé koz ta tott. Na gyon-na gyon iz gal mas
volt, ami kor csúsz dá val  kel lett még a bar lang mé lyé re
csúsz nunk. 

A ki rán du lá sunk so rán lát tuk Wolfgang Amadeus Mo zart
szülôházát, to váb bá meg te kint het tük Adolf Hit ler fôha -
diszállását, a „sas fész ket”. A fa lu mú ze um is gyö nyö rû volt!
A vízkeréktôl kezd ve a ko vács mû he lyig min dent meg néz -
het tünk! 

Ugyan ta ní tá si órák is vol tak né met anya nyel vû ta ná rok -
kal, de sze ren csé re so kat ját szot tunk. A tan órák egyéb ként
dél után vol tak. 

Na gyon jól érez tük ma gun kat, a 2008-as né met tá bor re -
mek volt! Re mél jük, jövôre is ilyen cso dás élményekrôl
szá mol ha tunk be!

Svébis Jó zsef (7.a)

A sóbányában A sóbányában
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AZT BESZÉLIK, HOGY...
Ilyen, vagy eh hez ha son ló bevezetôvel sok szor hal la ni kü lön fé le – gyak -
ran té ves – men de mon dá kat Her nád éle té nek egyes moz za na ta i ról:
fejlesztéseirôl, terveirôl. E ro vat nak ép pen az a legfôbb cél ja, hogy ál ta -
la megelôzhessük a pon tat lan in for má ci ók  hí resz te lé sét, szük ség te len
to vább ter je dé sét, va la mint hogy vá laszt kap has sunk a  köz sé günk la kó -
it leg in kább érdeklô kér dé sek re csak is az illetékesektôl.  Az aláb bi ak -
ban a mos ta ná ban hall ha tó men de mon dá kat és kér dé se ket  gyûj töt tem
ös  sze – ki egé szít ve ter mé sze te sen a va lós ada tok kal, vá la szok kal.

In dul-e Her nád ról busz a dabasi TESCO hi per mar ket be?
Már több hó nap ja áll a fi gye lem kö zép pont já ban az 5-ös fôút men tén, Dabas -
nál megépülô a hi per mar ket. Aki el ha lad mos tan ság ar ra fe lé,  lát hat ja, hogy
las san a befejezô sza ka szá hoz ér kez nek a mun ká la tok. No ha so kan va ló szí nû -
sí te nek  jú li u si nyi tást,  a tény le ges át adás ide je egyelôre még el hú zód hat. A most
épülô üz let monst rum ba mun ka fel vé telt fo lya ma to san hir det nek, az ál lás aján -
la to kat a köz sé günk ben is megjelenô hir de té si új sá gok ban ol vas hat ják. Egye -
lôre  csak ar ról van hi te les in for má ci ónk, hogy a TESCO a  dol go zó i nak  in gye  -
nes vál la la ti bu szo kat  in dít az aláb bi településekrôl: Bu da pest – Ha tár út, Dabas,
Felsôpakony, Her nád, Inárcs, Kakucs, Kunszentmiklós, Monor,  Monorierdô,
Ócsa, Ör kény, Tápióbicske, Tass, Tatárszentgyörgy,  Újhartyán, Üllô, Vecsés.
Ar ról, hogy a vá sár ló kat  kü lön já rat vin né a hi per mar ket be, nem kap tunk hi -
va ta los ér te sí tést.

Mit épí te nek a fa lu ház mö gött?
A fa lu há zunk mö gött je len leg a vi zes blokk ki ala kí tá sa fo lyik. En nek ke re té -
ben ha ma ro san el ké szül a kony ha, de a kis épü let rész ben he lyet kap nak a
nôk, fér fi ak, moz gás kor lá to zot tak ál tal hasz nál ha tó mos dók is. A be ru há zást
– amely egyéb ként zöm mel a Köz kincs-prog ram 2,8 mil li ós pá lyá za ti
pénzébôl, va la mint öt száz ezer fo rin tos önerôbôl tör té nik – az tet te szük sé -
ges sé, hogy ed dig, vi zes blokk hi á nyá ban,  nem tud tak a fa lu ház nál hos  szabb
ide ig tar tó kul tu rá lis  ren dez vé nye ket tar ta ni. Ha azon ban mind ez el ké szül,
lehetôségük lesz ott ki sebb-na gyobb cso por tok nak, ci vil szer ve ze tek nek – a
fa lu ház ki ál lí tott anya gá nak meg te kin té se után – kul tu rá lis prog ra mo kat
szer vez ni, il let ve tar ta ni. Bôvebb in for má ci ó ért for dul ja nak Zsírosné
Pallaga Má ri á hoz!

So kan to vább ra is  fel há bo rod va ve szik tu do má sul, hogy még a na -
gyobb köz in téz mé nyek elôtt sin cse nek fe dett busz meg ál lók, így idôsek
és fi a ta lok meg áz nak az esôs idôben. Vé le mé nyük sze rint meg fe lel ne egy
át lát szó, így a közlekedôket a ki lá tás ban sem za va ró mû anyag tetô.
Vár ha tó-e ezek ki épí té se a közeljövôben?

A busz ra vá ra ko zók egyelôre nem szá mít hat nak a fe dett meg ál lók ki épí té  -
sé re. Ezt több tényezô is in do kol ja.  Egy részt na gyon cse kély a köz sé gün kön
át ha la dó busz for ga lom. Más részt az ön kor mány zat nak je len leg nin csen er re
megfelelô anya gi fe de ze te, hi szen egy mû anyag tetô el he lye zé se is mi ni -
mum fél mil lió fo rint ba ke rül. Emel lett az is ko la és az óvo da évek-év ti ze dek
óta hú zó dó kor sze rû sí té sé re szán ják a pénzt. A közeljövôben te hát nem szá -
mít ha tunk a fe dett busz meg ál lók ki ala kí tá sá ra.

Itt sze ret ném meg je gyez ni, hogy ôsztôl  – a  men de mon dák kal el len tét ben
– to vább ra is in dul is ko la busz.

Igaz-e a hír, hogy köz sé günk nyert az is ko la bôvítését cél zó pá lyá za ton?
Aho gyan már ar ról az elôzô szá ma ink ban is be szá mol tunk, az ön kor -

mány zat el ké szí tet te és be küld te ter ve ze tét egy nor vég pá lyá zat hoz az is ko -
la kor sze rû sí té sé vel kap cso lat ban, mely re  nem csu pán a ma gyar, ha nem a
nor vég ha tó sá gok is rá bó lin tot tak, a pá lyá za ton  nyer tes nek nyil vá ní tot ták te  -
le pü lé sün ket. 

A mun ká la tok vár ha tó an jövô ta vas  szal kezdôdnek. A fû tés kor sze rû sí té -
si és ener gia ha té kony sá gi be ru há zás nak köszönhetôen az is ko lá ban és az
óvo dá ban is ki lesz nek cse rél ve a ra di á to rok, a nyí lás zá rók; hôszivattyút he -
lyez nek el, és meg tör té nik az épü le tek tel jes hôszigetelése is. A ha tal mas be -
ru há zás nak re mé nye ink sze rint lát ha tó ered mé nye lesz a fû tés szám lán is. Az
is ko la ha vi ki adá sa csak a fû tés re el ér te a más fél mil lió fo rin tot a hi deg té li
hó na pok ban, ám a szak em be rek sze rint – a kor sze rû sí tést követôen – a be -
fi zetendô ös  szeg a fe lé re fog csök ken ni. No ha igen nagy szer ve zést kö ve tel
a be ru há zás, hisz a két in téz mény ben egyez tet ni kell, mi kor fo lyik majd a

ta ní tás vagy fog lal ko zás, és mi kor a be ru há zás, de re mél jük, a szebb, kor -
sze rûbb épü le tek min den ne héz sé get fe led tet ni fog nak!

A 2007/2008-as tanévtôl a her ná di ön kor mány zat fenn tar tá sá val az  is -
ko la és a pusztavacsi ok ta tá si in téz mény kö zött egy tár su lás jött lét re.
Ez zel kap cso lat ban több, gyak ran egy más sal el len té tes hí resz te lés is
nap vi lá got lá tott. Né há nyan úgy vél ték, a tár su lás csak egy tan év re mint
próbaidôszakra szólt, és ôsztôl meg szün te tik; akad tak olyan plety kák
is, mely sze rint a tár su lás ki e gé szül még Tatárszentgyörggyel és Tá bor -
fal vá val is. Mi hát az igaz ság?

A tár su lás eset le ges bôvítése egy rö vid ide ig va ló ban be széd té ma volt
Her ná don. Fel ke res te ugyan is ön kor mány za tun kat az em lí tett két te le pü lés
egy-egy képviselôje, mond ván, szí ve sen csat la koz ná nak köz sé gük is ko lái
is. Né hány hét tel késôbb azon ban vis  sza von ták ké ré sü ket, te hát nem csat la -
koz nak más in téz mé nyek a hernád-pusztavacsi in téz mény hez.

A má sik, fen tebb em lí tett hí resz te lés is té ves nek bi zo nyult. A tár su lás
nem szû nik meg, sôt ér de mes to vább mû köd tet ni, hi szen mind két te le pü lés
szá má ra gaz da sá gi lag elônyös,  Pusztavacson pe dig meg szûnt a szak ta nár -
hi ány is, ame lyet ez zel a kü lön le ges ös  sze fo gás sal tud tak csak meg ol da ni.

Mi vel az épü let kor sze rû sí té se na gyon sok ba ke rül, nem vár ha tó az is ko -
lá hoz a ko ráb ban ter ve zett mû fü ves pá lya meg épí té se sem. 

Ta vasz óta egy re gyak rab ban kér de zik a hely be li ek, hogy igaz-e az óvo -
dai kony ha meg szû né se. Ez az in téz ke dés ugyan is na gyon sok gyer me -
ket és felnôttet érin te ne...
No ha a kony hán szük sé ges sé vál tak bi zo nyos ta ka ré kos sá gi meg szo rí tá sok,
in téz ke dé sek, ezek azon ban nem ered mé nyez ték a kony ha meg szû né sét. 

Mi ért nincs Her ná don pi ac?
A hely be li ek kö zül so kan át jár nak más, gyak ran Her nád nál is ki sebb te le pü -
lé sek pi a ca i ra vá sá rol ni. Fel me rül hát a kér dés: mi ért nincs he lyi pi ac? Az
ön kor mány zat egy idôben kí sér le te zett a gon do lat tal, majd be szer zett vas ból
ké szült asz ta lo kat, ame lye ket a Fô út és Köz tár sa ság út sar ká nál, az élel mi -
szer bolt mel lett, a je len le gi par ko ló te rü le tén he lyez tek el. Ar ra fe lé ugyan is
gyak ran meg je len tek kü lön fé le áru sok. Mi vel azon ban ezek az asz ta lok ki -
hasz ná lat la nok ma rad tak, le bon tat ták azo kat. 

Mi az oka an nak, hogy a Fô úton a plé bá nia elôtt még min dig van im -
már hó na pok óta egy au tós for gal mat is za va ró sül  lye dés?
Az ön kor mány za tunk több ször kér te az em lí tett sül  lye dés tel jes ki vizs gá lá -
sát, ki ja ví tá sát. Há rom szor né zet te meg útkezelôkkel, víz mû ve sek kel is.
Mind an  nyi szor azt a vá laszt kap ta, hogy nem tud ják az út bur ko lat sé rü lé sét
ki vál tó sül  lye dés okát. Az útkezelôk – akik nek ez a fel ada tuk len ne – nem
fog lal koz tak az óta sem a pa nas  szal...

Az utób bi idôben egy re több la kos sá gi pa nasz ér ke zett a her ná di vas úti
meg ál ló val  kap cso lat ban. Az em be rek azt ki fo gá sol ták, hogy a kis mé -
re tû épü let csak bi zo nyos na po kon tart csak nyit va, a par ko ló gö rön -
gyös, he pe hu pás, az épü let nek és kör nyé ké nek a ki né ze te sem esz té ti -
kus.  Mi kor örül he tünk a meg ál ló fel újí tá sá nak?
Az épü let és kör nyé ke tel jes egé szé ben  a MÁV  tu laj do nát ké pe zi, így an -
nak bôvítése, fel újí tá sa, nyit va tar tá sa csak is az ô dön té sé nek függ vé nye. A
szám ta lan pa nasz ha tá sá ra az ön kor mány zat  – no ha nem az ô fel ada ta lett
vol na – bi zo nyos idôközönként ki egyen lí tet te a par ko ló ta la ját, el vé gez te a
par ko sí tást is.

Mi kor ra ké szül el a park mel let ti új üz let ház?
A fa lu köz pont ar cu la tát meg ha tá ro zó  üz let ház  be fe je zé sé nek hi va ta los
végsô idôpontja ez év de cem ber 31-e. En nél ko ráb bi kezdésrôl nin cse nek
ada ta ink. Fel hív juk fi gyel mü ket, hogy az eme let re ter ve zett la ká sok kö zül
már csak egy volt el adó lap zár tánk idôpontjáig, érdeklôdjenek errôl az ön -
kor mány zat nál!

Birinszki An na má ria
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AZ ÓVODÁBÓL APRÓBAN
Ta vas  szal ki rán dul ni men tünk az óvo dá sa ink kal. Két cso port a

Jász be ré nyi Ál lat kert ben járt, ami azért jó hely, mert kön  nyen
be jár ha tó ki sebb gye re kek kel és gye rek cso por tok kal is.
Lehetôséget ad ar ra, hogy az ál la tok meg te kin té sén túl meg fi -
gyel jék azok szo ká sa it, szer vez ze nek nyílt ete tést, az ál lat si mo -
ga tó pe dig ki hagy ha tat lan. Per sze egy ma gá ra va la mit is adó ál -
lat kert ben ez már mind van, még is ez a hely azért ide á lis, mert
gye rek lép té kû. Zoopedagógus is csat la ko zott a cso por tok hoz, ér -
de kes sé ge ket me sél ve az ál la tok ról. 

Vol tak, akik a bu da pes ti Ter mé szet tu do má nyi Mú ze um ban jár -
tak. Míg ál lat kert be in kább el vi szik a szülôk a gye re ke i ket, ad -
dig a mú ze um so kak szá má ra is me ret len. Di va tos té ma – va ló -
szí nû leg a me se fil mek ha tá sá ra – a jég kor szak. Ezt egy idôszaki
ki ál lí tás ke re te in be lül a mú ze um is be mu tat ja, tu do má nyo sabb
ala pok ra he lyez ve a dol got, mint a rajz film. Óvisok szá má ra is
él mény, hogy a Ma gyar or szá gon ho nos ál lat fa jo kat imi tált élô -
helyükön mu tat ják be. Sok-sok lát ni va ló, ér de kes ség mind egy
he lyen. S ta lán él mény szám ba menô...

Má jus kö ze pén 44 nagy cso por to sun kat bal lag tat tuk el ün ne -
pé lyes ke re tek kö zött, já ték kal, ének kel, ze né vel.

Az óvo da ud va ri já té kai fel újí tás ra ke rül nek. Ezen költ sé get
rész ben az „Együtt a her ná di gyer me ke kért” Köz ala pít vány
pénzébôl, il let ve a fenn tar tó költségvetésébôl fi nan szí roz zuk. A
mun ká la tok már elkezdôdtek, és a nyár fo lya mán befejezôdnek.

A fel újí tás meg kez dé se elôtt apu kák se gít sé gét kér tük a ja vít ha -
tat lan já té kok el tá vo lí tá sá ra. Ez úton sze ret nénk meg kö szön ni
Hor váth Jó zsef, Hugyecz Zol tán, Maczkó Sán dor, Már ton Zol -
tán, Má tyás Ba lázs, Ko vács György, Radics Már ton, Rizmajer
Ist ván mun ká ját.

Kö szö ne tet mon dunk mind azok nak, akik ve lünk együtt gyûj -
töt ték az 1, 2 fo rin tos ér mé ket, amelyekbôl 46.500 Ft ke re ke dett
ki. /Ezek sze rint még sem volt tel je sen értéktelen.../ Az ös  szeg az
„Együtt A Her ná di Gyer me ke kért” Köz ala pít vány szám lá ját gaz -
da gít ja. 

Óvó né nik

Eb ben az év ben má jus 14-én tar tot ta a Her ná di Környezetvédô és Faluszépítô Egye sü let és az óvo dá -
sok a ma da rak és fák nap ját, ha gyo mányt te remt ve, már ne gye dik  al ka lom mal. Az Idôsek Klub já ban
tart juk ezt az ese ményt, hogy egy kis örö met, vi dám sá got vi gyünk az idôs em be rek nek. Akik nagy lel ke -
se dés sel vár nak ben nün ket. Vi rá got ül te tünk, mû sort adunk ne kik. 

A má so dik vi lág há bo rú után a Ma gyar Or ni to ló gi ai Köz pont Herman Ot tó irá nyí tá sá val jelentôsen tá -
mo gat ta ezt a kez de mé nye zést, de csak hel  lyel-köz zel ün ne pel tük, 1994-ben or szá gos moz ga lom má
vált. 1996 óta kor mány ren de let alap ján ezt a na pot min den év má jus 10-én ün nep li az or szág.

Óvisok hall gat ják a ma dár csi cser gést

MÁJUS 10. MADARAK ÉS FÁK NAPJA

Idôsek Klub ja la kó i nak egy ré sze
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SZEMÉTHEGYEK
A Her ná di Környezetvédô és Faluszépítô Egye sü let áp ri lis

22-én a  Ma gyar Köz út KHT-val  kö zö sen fel szá molt egy pár
il le gá lis le ra kót.

Nagy szo mo rú ság gal vet tük tu do má sul, hogy hi á ba ír tunk
elôzô új ság ba ké pek kel alá tá maszt va, mit ta lál tunk, mi re leg -
kö ze lebb men tünk, még több sze me tet ta lál tunk. Úgy lát szik,
még is csak a sze mét dom bon ér zi jól ma gát az, aki ki hord ja más
föld jé re a sa ját sze me tét. Iga zán gon dol hat ná nak gyer me ke -
ink re, uno ká ink ra, mi lesz ve lük, meg ful lad nak a sze mét -
ben???

Ké rünk min den kit, vi gyáz zunk job ban kör nye ze tünk re!
Ez csak egy tö re dé ke an nak, amit ta lál tunk, de nem volt

lehetôségünk mind et fel szá mol ni, de amint ta pasz tal juk, mi
ös  sze hord juk és el vi tet jük, Önök pe dig megint ta lál nak he lyet,
aho vá le te szik, nem a dabasi vagy örkényi sze mét te lep, SAJ -
NOS. Így csak szél ma lom har cot ví vunk. 

Kér jük a la kos sá got, gon dol koz zon 
már el egy ki csit ezen! Ezt akar ják?

Lehetôséget biz to sí tunk, hogy a PET-palackokat, mû anyag
fla ko no kat, mû anyag szaty ro kat le rak has sák az Ön kor mány zat
mö gött, de még ar ra sem ve szik a fá rad sá got, ha nem in kább a
sze lek tív hulladékgyûjtôk mel lé ön tik, hogy a köz mun ká sok

hadd dol goz za nak ve le, ahe lyett, hogy a köz ség te rü le tén ka -
szál ná nak, vagy szé pí te nék köz sé gün ket. Ad nak ne kik plusz
mun kát, nem be szél ve ar ról, ha már oda vi szi va la ki az üve get,
vagy a pa pírt, vagy ép pen a PET-palackot, ak kor csak le rak ják
a gyûjtô mel lé, ahe lyett, hogy be le do bál nák. Vagy úgy gon -
dol ják, majd ma gá tól a gyûjtôkbe re pül nek? Nem be szél ve
ar ról, hogy biz to san nem öm leszt ve vi szik oda és min dig ki -
önt ve ta lál juk. Na meg rá van ír va mind egyik gyûjtôre, mit le -
het be le ten ni, ah hoz ké pest min den gyûjtôben min den van, jó -
for mán csak az nem, amit be le le het ten ni. A PET-palackokból

meg ha nem nyom ják ki a levegôt, ak kor alig fér be le a gyûj -
tô be egy pár da rab. 

Ké rünk min den kit, mi vel nyá ron is gyûjt jük a mû anyag szaty  -
ro kat, PET-palackokat, öblítôs, tusfürdôs fla ko no kat, csak an  nyi
a dol guk, hogy az Ön kor mány zat mö gött le rak ják. 

Kér jük ne a gyûjtôszigetek mel lé rak ják!!!

Töb ben rek la mál ták, hogy a ház tar tá si hasz nált ola jat mi -
ért nem ves  szük át, már áp ri lis 1-je óta lehetôség van rá, de
még sen ki nem vitt egy kor tyot sem. Az óvo da kony há já nál
csak az Óvo da nyit va tar tá si ide jé ben van lehetôség, de az
Ön kor mány zat mö gött is van 2 hor dó, ami szin tén üres.
Pe dig csak el kel le ne vin ni ük oda és le rak ni ab ban az edény  -
ben, ami ben vi szik.

Ez a lát vány a szi ge ten  kí vül ...és  be lül

En  nyit hord tunk egy hely re   In nen vit te el a Közútkezelô
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„TÉGY A PARLAGFÛ ELLEN!”

Növényvédelmi bírság kiszabása

Ezt a jog in téz ményt az Ntv.(növényvédelemrôl szó ló tör vény) ve -
zet te be. Hi vat ko zá si alap az Ntv. 5 § (1) be kez dés c) pont ja és a (3)
be kez dé se, va la mint az Ntv. 60. § (1) bek. C) pont ja.

A nö vény vé del mi bír ság ki sza bá sá nak nem elôfeltétele egy par lag -
fû men te sí tés re kötelezô ha tá ro zat meg ho za ta la, sôt le het a
kötelezettségrôl ren del kez ni ma gá ban a nö vény vé del mi bír sá got ki -
sza bó ha tá ro zat ban is. Az Ntv. 60. § (1) be kez dés bevezetô ré sze a
következôképpen ren del ke zik:

„Nö vény vé del mi bír sá got kell kiszabni...”, az az ha az egyéb jog sza -
bá lyi fel té te lek fenn áll nak, a bír ság ki sza bá sa nem tar to zik mér le -
ge lé si kör be, a ki sza bás ról in téz ked ni kell. E kör ben mél tá nyos sá -
got sem gya ko rol hat a jegyzô, hi szen er re jog sza bá lyi ren del ke zés
hi á nyá ban fel ha tal ma zá sa nincs.

Mél tá nyos ság leg fel jebb nö vény vé del mi bír ság mér té ke vo nat ko zá -
sá ban gya ko rol ha tó, a Bír ság ren de let 1 § (3) be kez dé sé ben fog lal tak -
ra te kin tet tel. 

Ha kö zös tu laj don ban áll az in gat lan és a tu laj do no sok minôsülnek
föld hasz ná ló nak, úgy a nö vény vé del mi bír sá got nem kü lön-kü lön, ha -
nem együtt az ös  szes tu laj do nos ra kell ki szab ni. Ugyan ak kor az egyes
tu laj do nos tár sak tól, csak a tu laj do ni há nya duk kal ará nyos nö vény vé -
del mi bír ság rész követelhetô. Te hát a nö vény vé del mi bír ság vo nat ko -
zá sá ban nem ér vé nye sül az Ntv. 7 § (4) be kez dé sé ben írt, a tu laj do nos -
tár si egye tem le ges ség. Errôl ren del ke zik a Bír ság ren de let 2. § (3) be -
kez dé se is.

Amen  nyi ben a föld hasz ná ló egy szer ve zet, úgy a nö vény vé del mi
bír sá got nem a vezetôre, vagy az in téz ke dés re kö te les tag ra, al kal ma -
zott ra kell ki szab ni, ha nem ma gá ra a szer ve zet re. A nö vény vé del mi
bír ság-fi ze té si kö te le zett ség az ügy fe let, az errôl rendelkezô ha tá ro zat
jogerôre emel ke dé sét követô 15 na pon be lül ter he li. E kör ben a
jogerôre emelkedéstôl nem le het el te kin te ni.

A nö vény vé del mi bír ság mér té ke – 2007. má jus 15. nap já tól kezdô -
dô en – 20.000.- és 5.000.000.- Ft kö zött ha tá roz ha tó meg. A nö vény -
vé  del mi bír ság mér té ké nek meg ha tá ro zá sát se gí ti egy új jog sza bály a
Bír ság ren de let. A Bír ság ren de let – töb bek kö zött  – ki mond ja, hogy a

par  lag fû el le ni vé de ke zé si kö te le zett ség el mu lasz tá sa ese tén a bír ság
mér té ké nek alap ja a par lag fû vel fertôzött te rü let nagy sá ga.

Ugyan ak kor a Bír ság ren de let alap ján ki szab ha tó leg ma ga sabb ös  sze  -
gû bír ság meg sem kö ze lí ti a tör vé nyi le het sé ges felsô ha tárt. Hi á ba
ren del ke zik ugyan is az Ntv. ar ról, hogy a nö vény vé del mi bír ság akár
5.000.000.- Ft is le het, ha a Bír ság ren de let ilyen ma gas ös  szeg ki sza bá  -
sát nem te szi lehetôvé, a le het sé ges leg na gyobb bír ság mér té ke 750.000.-
Ft-ra kor lá toz za. En nek megfelelôen a mér té kek a következôen ala kul nak:

„3. A Tv. 5 § (1) be kez dé sé nek a) és c) pont já ban, va la mint (3) be kez -
dé sé ben elôírt vé de ke zé si kö te le zett ség el mu lasz tá sa ese tén”

3.1. bel te rü le ten:     0 – 50 m2-ig           20.000.- Ft
50 -100 m2-ig 20.000.-  –       50.000.- Ft
100 – 200 m2-ig  50.000.-  –     100.000.- Ft
200 m2-tôl     100.000.-  –  750.000.- Ft

Mint lát ha tó, to vább ra sem ha tá roz za meg a jog sza bály az egyes
fertôzött te rü le tek hez tar to zó pon tos bír ság ös  sze ge ket, ezért a
jegyzônek a jövôben is in do kol nia kell azt, hogy a jog sza bály ban írt
ha tá rok kö zött, mi ért adott ös  szeg ben ál la pí tot ta meg a nö vény vé del -
mi bír ság mér té két.

Eb ben vi szont se gít a jog sza bály, ami kor az 1. § (2) és (3) be kez dé -
sé ben a következôkrôl ren del ke zik:

„(2) A bír ság ös  sze gét az eset ös  szes kö rül mé nye i re – így kü lö nö -
sen az érin tet tek ér de kei sé rel mé nek kö ré re, sú lyá ra, – a jogsértô ál la -
pot idôtartamára és a jogsértô ma ga tar tás is mé telt ta nú sí tá sá ra, va la -
mint a jog sér tés sel el ért elônyre – te kin tet tel kell meg ha tá roz ni. (3)
Kü lö nös mél tány lást érdemlô eset ben a bír ság ös  sze ge mérsékelhetô,
de nem le het ke ve sebb a Tv. 61. §-ának (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro -
zott leg ki sebb ös  szeg nél.”

Ez a mél tá nyos ság gya kor lá sa nem tévesztendô ös  sze a Ket. 113. §-
ában írt – rend kí vü li eset ben elôforduló – mél tá nyos sá gi el já rás sal.
(Te kin tet tel a nö vény vé del mi bír ság ma xi má lis té te lé nek nö ve ke dé sé re,
szük sé ges nek mu tat ko zik a Bír ság ren de let ben írt té te lek eme lé se is.)

Rész let a Parlagfûmentes Ma gyar or szág ért Tár ca kö zi Bi zott ság meg -
bí zá sá ból ké szült „Par lag fû kézikönyv”-bôl.

A parlagfûmentes Ma gyar or szág ért

Már ha gyo mány nak szá mít, hogy a Her ná di Környezetvédô és
Faluszépítô Egye sü let csat la ko zik az or szá gos fel hí vás hoz és gyûjt -
jük a par lag fü vet  (4. éve). Jú ni us vé ge az zal te lik, hogy 5 na pig
gyûjt jük a par lag fü vet és egy na pot szed jük is. Ez az idén sem volt
más ként. Pest Me gye Köz gyû lés ének el nö ke, és az ANTSZ fel hí vá sá -
ra az Ön kor mány zat tal kö zö sen parlagfûgyûjtést szer vez tünk. 

Most jú ni us 23-tól 27-ig vet tük át és 28-án szed tük. Aki 100 db-
ot ös  sze kö tött és ebbôl 30 cso ma got ho zott, az ka pott egy sors je -
gyet. Ered mény hir de tés a szo ká sunk hoz hí ven a Fa lu nap ke re té ben
lesz, a tom bo la sor so lást is ak kor fog juk le bo nyo lí ta ni. A fôdíj egy
dísz cser je lesz, de emel lett sok ér de kes aján dék vár ja még a par lag -
fü vet gyûjtôket.

Ezen kí vül egész ok tó be rig ka szál juk a par lag fü vet, mert sze ret -
nénk el ér ni, hogy Her ná don mi nél ke ve sebb le gyen. Kér jük a la kos -
sá got, na gyon fi gyel jen oda, hogy tel kén ez a szí vós nö vény ne le -
gyen, mert sok al ler gi ás sze ret ne egy ki csit fel lé le gez ni.
Azt is kér jük, hogy ne tár csáz tas sa vagy szán tas sa a par la gon ha -
gyott föl det, ha nem ka szál tas sa, mert ak kor nem fog 2 év után kinôni

a par lag fû, ha nem csak más -
faj ta gaz. Ha szánt va van, ak -
kor min dig meg boly gat ják a
ma go kat és az évek múl va is
csí ra ké pes. Ezért kell ka szál -
tat ni. Kér jük, ne vár ják
meg míg vi rá goz ni kezd,
elôtte ka szál ják, vagy
ka szál tas sák le.

Már Gödöllôn olyan mû hol das rend szer mû kö dik, ami ös  sze van
köt ve a föld hi va tal ok kal, ame lyik hely raj zi szám sze rint meg mond ja,
hol van par lag fû és olyan fel bon tás ban, hogy még azt is meg tud ják
mon da ni, hogy par lag fû van-e a te rü le ten, vagy más gaz. A bel te -
rü le ti ré sze ken egyelôre fel szó lí tást kap hat nak az Ön kor mány zat tól,
de a kül te rü le ti ré sze ket a Föld hi va tal dol go zói ellenôrzik és 20.000
Ft-tól 5.000.000 Ft-ig büntethetô a tu laj do nos. Her nád te rü le te kö ze -
pe sen fertôzött. (4-11 %) Ké rünk min den kit, ezt tart sa szem elôtt,
mert a Föld hi va tal adó for má já ban be sze di a bír sá got.

A sötét foltok a nagyobb 
parlagfû mennyiséget mutatják.
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A NAGYCSALÁDOSOK HERNÁDI EGYESÜLETÉNEK HÍREI

Az idei gyer mek nap ra Egye sü le tünk pá lyá za tot nyúj tott be a Ma gyar Élel mi szer -
bank Egye sü let hez. En nek köszönhetôen si ke rült „ gaz dag gá” ten nünk a jelenlévô
gye re kek nek ezt a na pot. Az üdítô igen csak jó le sett a kor osz tá lyos fu tá sok után a
nagy me leg ben. A ren ge teg cso ko lá dé is mind el fo gyott. A já té ko kért egy kis „ já té -
kot” kér tünk cse ré be. A „ tap pan cso kat” min den vál lal ko zó ked vû gye rek és felnôtt ki -
pró bál hat ta.  Az egyet len prob lé mát az je len tet te, hogy  a cso ko lá dé nem bír ta a
hôséget. De be szél je nek he lyet tem a ké pek!

A gyer mek nap utá ni hét szom bat ján is mét meg telt a Bú csú tér. A Nagy csa lá dos ok
Her ná di Egye sü le te in gye nes hasz nált ru ha-osz tást ren de zett. A nagy si ker re va ló te -
kin tet tel ezt ôsszel meg is mé tel jük. 

Az el múlt év ben a Nagy csa lá dos ok Her ná di Egye sü le te sa ját tag ja in kí vül kb. 200 fô -
nek / csa lád nak jut ta tott élel mi szer ado mányt Her ná don. Már az idei év ben is osz tot -
tunk ado má nyo kat rá szo ru lók nak. Ezt to vább ra is sze ret nénk foly tat ni, ezért kér jük a
her ná di vál lal ko zók se gít sé gét al kal man ként 1-1 te her au tó nyi élel mi szer szál lí tá sá -
hoz. To vább ra is kö szö net tel el fo ga dunk hasz nált ru hát, já té ko kat, köny ve ket, ház tar -
tá si cik ke ket, ami ket to vább adunk mind azok nak, akik nek szük sé gük van rá. Kö szön -
jük se gít sé gü ket!

-ibolya-

HA MÁJUS, AKKOR NYUGDÍJASTALÁLKOZÓK KEZDÔDNEK...

Má jus 1-jén, a Ro zá lia park ban egy
ág gal il luszt rál tuk a má jus fát, hogy a
han gu lat jó le gyen, fi nom sütikós tol ga -
tás sal és gril le zés sel foly tat tuk a dél utánt.
A gril le zés hez a HER-CSI-HÚS Kft.-tôl
kap tuk a csir ke szár nyat és a com bot,
most utó lag még egy szer sze ret ném meg  -
kö szön ni a nyug dí ja sok ne vé ben. Na gyon
jól ér ze tük ma gun kat, a nó tá zás itt sem
ma radt el.

Má jus 18-án Újhartyánon a Li la-akác
a Ma gyar Te le ví zi ó val kö zö sen tér sé gi
Nyug dí jas ta lál ko zót ren de zett, mely re
mi is hi va ta lo sak vol tunk, hogy egy
ked ves nó ta- dél utá non  szó ra koz tas suk
egy mást. Több mint 10 fa lu és egy-két
egyé ni éne kes lé pett fel. Jó volt hal la ni
má so kat és ta pasz ta la tot is gyûj te ni, mit
kell még job ban csi nál ni. Na gyon kel le -
mes dél utánt töl töt tünk Újhartyánon, a
mû sor vé gén sü te mény kós to lás sal és
bo roz ga tás sal fe jez tük be a ven dég sé -
get, kö szön jük nek tek, újhartyáni  Nyug  -
dí ja sok.

Az Úr na pi kör me ne ten is te vé keny -
ked tek a nyug dí ja sok, sok vi rág gal és
kö zös sá tor dí szí tés sel.

Má jus 30-án Szadára a szé kely ker ti
ma já lis ra és te rü le ti nyug dí jas klu bok
ta lál ko zó já ra vol tunk hi va ta lo sak, az el -

ne ve zés, hogy Szé kely kert, on nan ered,
ezek a ren dez vé nyek Szé kely Ber ta lan
re zi den ci á ján és an nak kert jé ben van -
nak. Ezen a ta lál ko zón vet tünk részt mi
is. Délelôtt 10-re ér kez tünk, a ven dég -
fog dás után ebé dig meg te kin tet tük a fa -
lut. Szada na gyon szép kis fa lu, dim bes-
dom bos sok zöld del, sok vi rág gal, tisz -
ta. La kos sá ga 4000 kö rü li és na gyon ba -
rát sá go sak. Dél után 2-kor kezdôdött a
mû so ros be mu tat ko zás. 7 fa lu nóta ked -
ve lôi szó ra koz tat ták egy mást: Csomád,
Galgamácsa, Etyek, Bag, Karácsond,
Szada és Her nád. Kö zü lük galgamácsai
és a karácsondi nép vi se let na gyon tet -
szett. A szadai polgármestertôl tud juk,
ôk is sze re tik a nyug dí ja sa i kat és tá mo -
ga tást is kap nak. Kap tunk egy fa lu nép -
raj zi em lék köny vet, ami szadai éte lek
nép szo kás ok ról és nép dal ok ról szól.
Dél után in dul tunk ha za. Na gyon jól érez  -

tük ma gun kat, örül tünk, hogy meg is mer  -
he tünk más nép szo ká so kat.

Jú ni us 19-én nyol ca dik tiszakécskei
és kör nyé ke nyugdíjastalálkozón vol -
tunk. Itt egész na pos mû sor volt, hi szen
24 cso port szó ra koz tat ta a ven dé ge ket.
Mi har mad szor vet tünk részt a ta lál ko -
zón, a fel lé pés mel lett ju tott idô für dô -
zésre is. Dél után 3-kor ért vé get a meg -
hí vott együt te sek elôadása, utá na 2 órás
tom bo la kö vet ke zett, 5-tôl 6-ig Sü lyi
Kár oly éne kes szó ra koz tat ta a ven dé ge -
ket. 6 óra kor in dul tunk ha za, a nó tá zást
a cso dás han gú Ko vács Ja ni és har mo ni -
ká ja tár sa sá gá ban foly tat tuk a bu szon
egé szen a her ná di ál lo má sig. Na gyon
örü lünk, hogy Ja ni az együt tes tag ja lett,
re mél jük, az is ma rad és még sok ta lál -
ko zón ve szünk részt.

Özv. Szluka Istvánné

Kedvenc játék a tappancs
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Nemzetközi atlétikai verseny Varsóban

At lé ti kai és ko sár lab da ered mé nyek 

Nyár ele jé re a leg több baj nok ság vé get ér. A her ná di spor to lók nak
idén sem kell szé gyen kez ni ük ered mé nye ik mi att. Írá sunk ban az
at lé ti ka és ko sár lab da hí re it ol vas hat ják.

AT LÉ TI KA: 

Az at lé ti kai ered mé nyek elôzményei: 
At lé ti ka több pró ba Dabas kör ze ti ver se nyén el ért ered mé nyek:
II. kcs. lá nyok 2. he lye zés (Szécsi De bó ra, Lajosbányai La u ra,
Hugyez Vi ki, Latyák No é mi, Hanák Dó ra, Zsol nai Bo gi) 
egyé ni: 1. hely Szécsi De bó ra 
II. kcs. fi úk 5. he lye zés (Kis ju hász F., Gomola D., Hajagos G.,
Váradi A., Far kas D., Szeibert I.) 
III. kcs. lá nyok 4. he lye zés (Szokoli K., Schenk Zs., La ka tos A.,
Pfeffer E., Emôdi E.) 
III. kcs. fi úk 1. he lye zés (Schenk M., Or szág R., Oravecz R.,
Csima P.,Péter E., Szécsi T.) 
egyé ni: 2. hely Pé ter Erik 
Az 1. he lye zet tek ve het tek rész a Pest me gyei döntôn. 
A III. kcs. fi úk a 11. he lyet sze rez ték meg. 
A leg öröm te libb hír: 

Szécsi De bó ra meg nyer te a me gyei döntôt. Az or szág 2. leg -
jobb ered mé nyé vel ke rült az or szá gos döntôbe, ami azt je len tet -
te, hogy a cél a do bo gó va la me lyik fo ka, még pe dig a leg ma ga -
sabb! Si ke rült!!! 

A 3 pró ba: kislabdahajítás, tá vol ug rás és 60m sík fu tás. Kis lab -
dahajítás volt az 1. szám, biz ta tó 35, 48 m-t ha jí tott De bó ra /nem
az erôssége/, kö vet ke zett a tá vol ug rás: 466cm!!!! Fel hör dült a
„nézôsereg”, a 2. ug rá sa 466 cm!! Ilyen nincs, hal lat szott min -
denfelôl! A 60 m sík fu tás 2 óra múl va kö vet ke zett, ros  szabb idôt
fu tott /9,16/, mint a me gyei döntôn, de a tá vol ug rás ered mé nye
elég pon tot ho zott, hogy a ver senyt 10 pont kü lönb ség gel meg -
nyer je! 

Ez a kis lány olyan adott sá gok kal ren del ke zik, olyan te het sé -
ges, mint a leg szebb ál ma ink! Most csak azért kell szo rí ta ni,
hogy le gyen ere je, ki tar tá sa, mert a te het ség csak „fél si ker”! 

2007/2008. évi Di ák olim pia, at lé ti ka 3 pró ba, II. kor cso port ver -
se nyén a Ma gyar Köz tár sa ság Baj no ka: SZÉCSI DE BÓ RA a
HER NÁ DI ÁL TA LÁ NOS IS KO LA ta nu ló ja”- zeng te a han gos -
be mon dó 2008. jú ni us 3-án Ta tán, az Olim pi ai Edzôtábor hely -
szí nén, ahol a II. kor- cso por to sok /1997-98/ or szá gos döntôjét
tar tot ták.

Az el múlt évek hez ha son ló an 2008. jú ni us 21-én ren dez ték
meg Var só ban az 1995-,1996-,1997-ben szü le tett kor osz tály ok
ré szé re a nem zet kö zi gyer mek at lé ti kai ver senyt 8 nem zet rész -
vé te lé vel.

A ma gyar kor osz tá lyos csa pat 36 fô versenyzôvel és 7 kísérô
ta nár ral /edzôvel uta zott Len gyel or szág ba jú ni us 20-án.    

60m, 300m, 600m, 1000m, tá vol ug rás, ma gas ug rás és kislab -
da hajításban mér ték ös  sze  tu dá su kat a gye re kek. Min den or szág
versenyszámonkét 1 gye re ket in dít ha tott / lány – fiú/. Nem ze tek
kö zöt ti ös  sze tett pont ver seny is volt. A ma gyar csa pat 2. lett!!!,
mely 22-én in dult ha za.

Szécsi De bó ra a tá vol ug rók ver se nyé ben küz dött a jó he lye zé -
sért. Övé lett a 3. hely 448cm-es ug rá sá val!!! Csend ben el kell
mon da nom, hogy De bó ra a pro fi at lé ták kö zött, elôször tá vol a
szülôktôl, kül föld ön, is me ret len gye re kek kö zött és is me ret len
ta nár / edzôk kí sé re té ben ér te el ezt a na gyon-na gyon szép ered -
ményt! Re mek vol tál, kis lány, nem sem mi a tel je sít mé nyed, na -
gyon büsz kék va gyunk rád!!!!

De bó ra nem ké szült at lé tá nak, hi szen az elsô hely ná la a ver -
seny tán cé – 5 éve ver se nyez -, de re mé lem, nem utol só a sor ban
a ko sár lab da, ahol szin tén nagy re mény ség!

KO SÁR LAB DA 

A 2007/2008. évi Pest Me gyei Baj nok ság ban ját szó csa pa ta ink
ered mé nye: 
Nôk: az alap sza kaszt az 1. he lyen zár ták, kö vet ke zett a rá ját szás
4-es döntôje.
Döntô oda-vis  sza a Monor SE el len. Elsô mérkôzés Monoron
volt, ki kap tak a lá nyok. Má so dik mérkôzés Her ná don volt,
gyôztek, de a kü lönb ség a Monornak az 1. he lyet hoz ta, így
„csak ” az ezüst ér met akasz tot ták a lá nyok nya ká ba az ered -
mény hir de tés nél.
Fér fi ak: a B Li gá ban meg sze rez ték az 1. he lyet!! 
Mi ni /vegyes/: a  6. he lyen vé gez tek a nyílt /más me gye csa pa ti
is részt vettek,18 induló/ baj nok ság ban. 
Au gusz tus 25-29 kö zött is mét ko sár lab da edzôtábor lesz 
4 kor osz tály  rész vé te lé vel. Most elôször „edzôtáboroznak” a
ki csik / 1-2 osztályosok/ is. Ké szü lünk a 2008/2009. évad ra. 

Kis Pap Ju li an na

Szécsi Debóra (középen) a kosármeccsen

A kosármeccsen
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SPORTHÍREK

Évadzárás a fociutánpótlásban

Az után pót lás csa pa ta i nak vé get ért a 2007/2008-as lab da rú -
gó évad. A különbözô kor osz tály ok baj nok sá gá ban há rom cso -
por tunk in dult: az U17., U16 és U13-as kor cso port. 

Tu laj don kép pen a kö rül mé nyek hez ké pest egyik csa pat sem
val lott szé gyent. Ha a lehetôségeket fi gye lem be ves  szük, hogy
Abony, Gyál, Nagykôrös hány if jú ból vá lo gat hat, ad dig Her ná -
don csa pa ton ként 18-20 gye rek áll ren del ke zés re. Ily mó don
csak gra tu lál ni le het Ma lis Ja ni ká nak, aki az U17 csa pat tal  he -
te dik, míg az U16 csa pat tal má so dik he lyet ért el. Nem ke vés
mun ká ja van ben ne. 

Az U13-as csa pat ról töb bet tu dok,  hi szen ôk az én irá nyí tá -
som alatt ját szot ták vé gig a sze zont,  vál ta ko zó si ker rel. Nyer -
he tô mec  csek men tek el, mert a vé de ni tu dó já té ko sok nem
akar tak  a  ka pu ba áll ni. Így ri vá li sa ink nak sok elônyt ad tunk.
Mi re az utol só mec  csek re ös  sze kap tuk ma gun kat, a do bo gó ról
hat pont tal le ma rad tunk. 

Di csé re tes vi szont, hogy Dabas után (99) mi rúg tuk a leg -
több gólt (91).  Ebbôl igen csak ki vet te ré szét Bé res Ben ce 30,
Csima Pe ti 27 gól lal. A sze zon vé gé re a já ték is ös  sze csi szo ló -
dott, ami a jövô évi serdülôbajnokságra igen csak kell. 

Kö szö net az ön kor mány zat nak, amely a 2008. év re 1 700 000
fo rin tot irány zott elô az után pót lás ra. Ebbôl az elôzô fél év re  já -
ték en ge dély, or vo si vizs gá lat, bí rói díj, uta zás és a könyvelô ál -

tal meg vizs gált szám lák alap ján 660 600 fo rin tot kel lett az után  -
pót lás ra köl te ni. A ma ra dék pénz nek a ter ve zet sze rint meg  van
a he lye, és ezt bár ki ellenôrizheti. To váb bi tá mo ga tó ink vol tak: 

Vásáreczki Gá bor és Tár sa
Kar lik And rás

Gomola At ti la és tár sai
Ko ro na sörözô
Pekker Ist ván

Szeidenléder Lász ló
Frim Józsefné
Ábel Gyuláné

Sza ba dos An tal    

HERNÁD SE

2008. ja nu ár 10-én a HSE Köz gyû lés új el nök sé get vá lasz -
tott. Az egye sü let el nö ke Dr. Fo dor Ist ván lett. Az el nök ség to -
váb bi tag jai: Mik ló si Lász ló, Sza ba dos An tal, Ma lis Já nos és
Kongrácz Ist ván. Az egye sü let gaz da sá gi vezetôjének Szluka
Istvánnét bíz ta meg a Köz gyû lés.

Az új el nök ség nagy len dü let tel fo gott a mun ká nak. Meg -
ala kult a lab da rú gó szak osz tály ve ze té se is, amely nek tag jai
Kongrácz Ist ván, Ma lis Já nos és Safranyik Zol tán let tek. Az
után pót lás csa pa tok irá nyí tá sá val Ma lis Já nos lett meg bíz va,
míg a felnôtteket Safranyik Zol tán vet te kéz be.

Fel adat akadt bôven, ugyan is té len meg ha tá ro zó já té ko sok
hagy ták el a csa pa tot. Iga zol ni kel lett já té ko so kat, ezért meg -
ke res tük a környezô te le pü lé sek fi a ta labb já té ko sa it. Ma ra dó
idôsebbjeink mel lé vé gül 3 meg ha tá ro zó fut bal lis tát iga zol -
tunk. Mint utó lag ki de rült, csak fél sikerrel...

A baj nok ság na gyon jól in dult, 6 mérkôzés után 5 gyô ze -
lem és 1 ve re ség volt az arány. Ám az Új len gyel el len ha zai
pá lyán el vesz tett mec  cset követôen saj nos csa pa tunk szét esett.
A meg ha tá ro zó já té ko sok kö zül Feczesin Ist ván a mér kô -
zéseken nem je lent meg, Dabasi Ka reszt 4 meccs re el til tot ták.
Vé gül a baj nok ság ban 9. he lye zést ért el a csa pa tunk. Fi a tal -

ja ink erejébôl en  nyi re fu tot ta, de min den kép pen di csé ret il le ti
ôket a tisz tes helyt ál lá sért. 

A csa pat mö gött ál ló szpon zo ri kör nek ez úton sze ret nénk
kö szö ne tet mon da ni az anya gi se gít sé gért! Re mél jük, to vább -
ra is tá mo gat ják a csa pa tot, bár már két fô szpon zo runk is
be je len tet te, hogy a tá mo ga tá sát ilyen for má ban a késôb bi -
ekben nem tud ja biz to sí ta ni.

Ami a jövôt il le ti: A szak osz tály ve ze té se és edzônk, Kucsák
Ist ván is a to váb bi fi a ta lí tás és né hány her ná di fi a tal be épí té -
se mel lett tet te le vok sát. Dabasról ha za tér Kongrácz Ba lázs.
Ko ráb bi csa pat tár sai kö zül to váb bi 2-3 fi a talt sze ret nénk le -
iga zol ni még. A her ná di ak kö zül Presenszki La ci ra, Oláh
Gergôre és Schenk Jó zsi ra, il let ve az ifibôl kiöregedô já té ko -
sok ra is fel tét le nül szá mí tunk!

A nyár ál ta lá ban a pihenésrôl szól, ám a mi csa pa tunk ra
na gyon sok mun ka vár, la zí ta ni nem érünk rá! Re mél jük,
szur ko ló ink to vább ra is tá mo gat ják a csa pa tot és a várt si ker
sem ma rad el! 

HAJ RÁ HER NÁD!!!

Kongrácz Ist ván

Edzés közben


