BECSENGETTEK!
Az augusztus 29-i évnyitóval mintegy négyszáz tanulónak
kezdôdött el a 2008/2009. tanév, vége hát a vidám vakációnak.
Ötvenhárom elsôs kisdiák ül a pad mögé, negyvenhét végzôs tanuló próbál majd helytállni az elôttük álló nehézségeken. Talán
nekik lesz ez a tanév a legnehezebb, hiszen nagyon sokféle tantárgyból kell jól teljesíteniük ahhoz, hogy sikeresen felvételizhessenek a téli megmérettetések során. A május 27-i országos kompetenciamérésen a negyedik, hatodik évfolyam mellet az ô készségeiket is vizsgálni fogják. Néhány héttel késôbb záróvizsgát
tesznek majd a végzôsök a nyolcadikos tananyagból is.
Hernádon az ôszi csengôszó gyakran egy különleges tanév beköszöntét is jelzi. Két évvel ezelôtt vehettük át például az iskola
legújabb épületrészét, az aulát, az elôzôben pedig társulási kapcsolat kezdôdött a hernádi és a pusztavacsi óvoda, valamint iskola között, mely idén is folytatódik. Az intézményünk neve
(Hernád Községi Önkormányzat Hernád–Pusztavacs Közös
Fenntartású Általános Iskola) maradt a régi. E szövetség megoldotta a szomszédos településben a szaktanárhiányt: a hernádi
anyaintézmény pedagógusai közül heten (Anka Istvánné, Dr. Kollár Lászlóné, Kongráczné Opoczky Erzsébet, Mádiné Homoki
Éva, Miklósi László, Petróczyné Pálffy Annamária, Vanyáné Heli
Anita) járnak át oktatni.
A hernádi iskola, mint mindig, ebben a tanévben is lehetôséget
biztosít a tanulóinak a napi háromszori étkezésre (reggeli, ebéd,
uzsonna). Számukra a csekket (melynek napidíja 430 Ft) a
csoportvezetô készíti el és osztja ki. A többi, iskolában étkezô
gyermek fizetési adatait, kötelezettségeit Tóth Józsefné ellenôrzi.
A menzásoknak napi 380 Ft-ot kell fizetniük a meleg élelemért.
Valamennyi étkezô számára a fizetési határidô az adott hónap ti-

zenötödik napja. Aki ezt elmulasztja, illetve a felszólításnak nem
tesz eleget, a következô hónaptól nem kaphat ebédet. Néhány
esetben támogatás kérhetô, illetve ingyenes étkezés is biztosítható. Ez utóbbi valamennyi olyan alsó tagozatos kisdiáknak (jelenleg tizenhatnak) jár, aki rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesül. Ha azonban az említett segélyt felsô tagozatos kapja, vagy három (esetleg több) tanköteles korú gyermek él a családban, vagy az illetô tanuló tartós beteg, illetve speciális nevelési igényû, az ebéd díjának csak a felét kell kifizetni. Mindegyik
esetben viszont igazolni kell a fennálló állapotot a családi pótlékkal, orvosi és szakértôi papírokkal.
Ebben a tanévben is vannak olyan gyerekek, akik nem az iskolában étkeznek, ám megfelelnek a kedvezményre jogosító feltételeknek (többgyermekes család, rendszeres segély, tartós betegség, sajátos nevelési igény). Ôk ingyenesen kaphatták meg a tankönyveket.
A tanévkezdés során az oktatási intézmény felhívta a tanulók és
szüleik figyelmét arra, hogy vannak olyan tankönyvek, amelyek tartós taneszközöknek számítanak, és az iskola fizette ki valamennyi
tanulójának. A nebulóknak azonban ezekre nagyon kell vigyázniuk, tollal nem tölthetik ki. Az összes tartós könyvet, atlaszt minden
tanév végén le kell adniuk az adott tárgyat oktató szaktanárnak, illetve osztályfônöküknek. Tartós könyvnek számítanak, amelyekben
az iskola pecsétje megtalálható. Emellett néhány könyvet gyakran
több éven át használnak az órákon, fôleg a matematikai összefoglalót, az idegen és magyar nyelvi könyveket. Kérjük, figyeljenek arra, hogy ezeket a taneszközöket a gyerekek jól ôrizzék meg!
A 2007/2008-as tanévben is szinte valamennyi, a gyerekek által nagy népszerûségnek örvendô szakkörök közül lehet választani: a magyar, német, angol, számítástechnika, rajz, kézmûves-

Folytatás a 4. oldalon.

A tartalomból
Szüreti felvonulás

ANYAKÖNYVI

3. oldal

ÚJSZÜLÖTTEINK:
• Szabó Péter és Papp Anita

Hernádi ôsz

5. oldal

fia, Vince Zalán

• Oravetz József és Hegedûs Anita
Új lehetôségek...

6. oldal

Indul a LEADER!

7. oldal

Fogathajtó verseny

7. oldal

Mûvházi Mozaik

8. oldal

Középpont...

9. oldal

Azt beszélik, hogy...

10. oldal

A Nyugdíjas Egyesület hírei 11. oldal

fia, József
• Harmati István és Gazsik Éva
leánya, Janka Anna
• Budai János és Turi Bernadett
fia, Bálint Miklós
• Arvin Maslog és Garas Éva fia, Sámuel
• Rizmajer Sándor és Soltész Zsuzsanna
leánya, Alexa
• Holecz Attila és Lakatos Zsanett
fia, Attila
• Racskó Zsolt és Paskó Krisztina
leánya, Réka
• Kalla István és Beles Éva Hajnalka
leánya, Viktória Laura
• Nagy Gábor és Balázs Erika
leánya, Noémi

HÍREK

• Rafael József és Rupa Mónika
fia, Barnabás

• Somogyi János és Szabó Renáta
leánya, Dorina Renáta

• Kovács Tibor és Varga Éva
fia, Ákos Bendegúz

HÁZASSÁGOT

KÖTÖTTEK:

• Kollár István és Hegyesi Ibolya
• Kalla István és Beles Éva Ágnes
• Tôzsér Ferenc és Vellai Barbara Gabriella
• Zám Zalán János és Kis Ibolya
• Mônich Márton és Vörös Mária
• Batuska József és Surman Andrea

HALOTTAINK:
• Mordán István 1916
• Zsolnai Béla 1936
• Virág Józsefné (Ribai Anna) 1939.
• Balogh János 1956.

A Hernádi Környezetvédô és
Faluszépítô Egyesület hírei

12. oldal

Elballagott egy óvó néni

13. oldal

Nyári táborok

13. oldal

The English Camp

14. oldal

Focitábor Tatán

15. oldal

Férfi kosárlabdások

15. oldal

Kecske-Kupa

16. oldal

Hernádi Hírmondó
Hernád Község Önkormányzatának és
civil szervezeteinek lapja
Lapalapító:
Hernád Község Önkormányzata
Szerkeszti: Bartuszek Zsuzsanna,
Birinszki Annamária, Faraga István,
Kocziszkiné Kis Pap Julianna, Liga
Mihály, Miklósi László, Szabados Antal
és Zsírosné Pallaga Mária
Megjelenik: januárban, áprilisban,
júliusban és októberben.
Kiadja: a Pressman Nyomdaipari Bt.
Felelôs kiadó:
Bálint Ferenc ügyvezetô igazgató
Készült a Pressman Nyomdaipari Bt.
gondozásában, Dabas
(Tel.: 29/365-564, GSM: 06-30-210-5644)
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Az olvasó kérdez – dr. Orbán Ildikó, az APEH Közép-magyarországi
Regionális Igazgatóságának ügyfélkapcsolati fôosztályvezetôje válaszol

Kérdés: A gyermekem már három éve külföldön lakik. Az APEH levelet küldött, hogy
rendezetlen a biztosítási jogviszonya. Kell-e valamit tennem, vagy ráér, ha majd egyszer hazalátogat külföldrôl?
Az egészségügyi szolgáltatással kapcsolatos biztosítási jogviszonyt célszerû minél
elôbb rendezni. A hozzátartozó akkor járhat el, ha eseti meghatalmazással rendelkezik.
A jogviszony rendezésének módja, hogy a T1011-es nyomtatvány kitöltésével bejelentkeznek, és az egészségügyi ellátásért havi 4.350 forintot fizetnek.
A jogviszony rendezhetô úgy is, hogy a tartósan külföldön tartózkodó gyermek az állandó lakcímrôl kijelentkezik, és ezáltal az egészségügyi szolgáltatási járulékfizetési
kötelezettsége megszûnik.
Kérdés: Állandó munkahelyem nincs, alkalmi munkavállalói könyvvel szoktam dolgozgatni. Ennek alapján jogosult vagyok-e az ingyenes egészségügyi szolgáltatásra?
Az alkalmi munkavállalói könyvvel történô foglalkoztatás után megfizetett közteherjegy nem tartalmaz természetbeni egészségügyi hozzájárulást. Ebbôl következôen az
alkalmi munkavállalói könyvvel foglalkoztatott személy kizárólag baleseti ellátásra
jogosult. Ha nincs olyan jogviszonya, amelynek alapján az egészségügyi hozzájárulás
megfizetettnek minôsül, akkor a természetbeni ellátás érdekében, a T1011-es nyomtatvány benyújtásával be kell jelentkeznie az APEH-nál , és havonta 4.350 forintot
kell fizetnie.
Kérdés: Bérbe adom a lakásomat egy kft-nek. Nyilatkoztam részükre, hogy az önálló
tevékenységre vonatkozó szabályokat választom, ennek ellenére 25 százalék adót vonnak le. Helyes az eljárásuk?
A kft eljárása nem helyes. Ha Ön úgy nyilatkozott, hogy a jövedelmét az önálló tevékenységre vonatkozó szabályok szerint állapítja meg, akkor a kifizetônek az önálló tevékenységre vonatkozó szabályok szerint kellene megállapítania az adóelôleget is. Ha
a hibát nem sikerül rendezni a kft-vel adóéven belül, akkor választását az adóbevallásában érvényesítheti.

HERNÁDI HÍRMONDÓ • 2008. OKTÓBER

SZÜRETI FELVONULÁS!
Szeptember 21-én fél tizenegykor indultunk mi, a felvonulásra váró, lelkes gyerekek a Búcsú térrôl. Noha az
idô ôsziesre fordult, legalább nem esett az esô, így semmi sem akadályozhatta meg a várva várt rendezvény lebonyolítását. Már a téren ennivalóval kedveskedtek nekünk a szervezôk.
Lovas kocsikkal indultunk a felvonulásra, összesen tizennyolc megálló volt. Valamennyi állomáson táncoltunk, felkértük a vendéglátóinkat is, majd jókat ettünkittunk. Nagyon elfáradtunk a végére, de kitûnôen éreztük magunkat.
Köszönjük a szervezôknek, a zenészeknek, a lovasoknak ezt a vidám napot, reméljük, jövôre is találkozunk!
Varga Zsanett (7.a)

A GYERMEKORVOS RENDELÉSI IDEJE MEGVÁLTOZOTT
Tisztelt Szülôk! A gyermekorvosi rendelés idôpontja 2008. augusztus 4-tôl teljesen megváltozott!
A megváltozott rendelési idô a következô:
Hétfô: 14:00 – 17:00
Kedd: 11:00 – 14:00
Szerda: 11:00 – 14:00
Csütörtök: 11:00 – 14:00
Péntek: 11:00 – 13:00
Egészséges tanácsadás, védôoltás: Csütörtök: 14:00 – 16:00 a védônôi tanácsadóban.
Az asszisztensi feladatokat elôre láthatóan az év végéig ideiglenesen
Halápiné Cserepkei Betti látja el.
Megértésüket és türelmüket köszönöm.
Dr. Kovács Ákos
gyermekorvos
2008. OKTÓBER •
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Becsengettek...
ség és sport (foci, kosárlabda, atlétika) tantárgyakból indulnak
továbbra is tehetséggondozó foglalkozások. Emellett diákjaink
számos más hernádi és környéki intézmények szakkörein is bôvíthetik ismereteiket: sokan részesülhetnek például református, római katolikus hitoktatásban és indul Biblia-szakkör is. A táncolni
szeretôk választhatnak a hip-hop és a számtalan társas tánc meghirdetett tanfolyamai közül. Akiknek pedig fejlesztésre, korrepetálásra, felvételi vizsgákra való felkészítésre van szükségük, a
kötelezô tanórák célorientált tananyagai mellett már a második
tanítási héttôl van lehetôségük efféle foglalkozásokon a gyakorlásra, rendszerezésre. Itt emelném ki, hogy ha egy tanuló jelentkezik egy szakkörre, ajánlatos szerepelni azon, vagyis nem
mondhatja le néhány hét után. A Cziffra György Mûvészeti Iskola kihelyezett tagozatának iskolánk ad helyet. A zeneszeretôk
több szakterület közül választhatnak, a képzések már elkezdôdtek. Akármilyen szakkört választanak is a hernádi gyerekek, kívánjuk, hogy érjenek el nagyon szép eredményeket, de közben ne
hanyagolják el a tanulást sem, hisz nekik ez a legfontosabb feladatuk, kötelességük!
Már a tanév elején megkezdôdtek az osztályok közötti versenyek is. A termeket legtisztábban tartók júniusban tanítás nélküli
napot kaphatnak jutalmul. A nebulók számára nagy hát a tét, tapasztalataink szerint e verseny meghirdetése óta, immár második
éve sokkal jobban ügyelnek a tisztaságra, a rendre. A környezetvédôk felhívására gyûjtjük a PET-palackokat, ez a verseny is igen
nagy népszerûségnek örvend; az egyes osztályok az osztályfônökök által meghatározott napokon hozhatják be a mûanyag flakonokat. Szeptember 15-22. között szorgosan gyûjtötték a papírt
a gyerekek. Köszönjük ez utóbbiban Miklósi László szervezését,
valamint Kovács Róbert és Kovács István segítségét!
E hasábokban szeretnék kollégáim nevében is gratulálni és további sikereket, jó egészséget kívánni az újabb öt évre megválasztott iskolaigazgatónak, Szabadosné Malata Ibolyának, valamint azoknak a kollégáimnak, akik több évtizede állnak töretlenül a hernádi iskola szolgálatában: 25 esztendeje dolgozik itt
Anka Istvánné, Csimáné Kispál Gyöngyi, Kongráczné Opoczky
Erzsébet, Tóthné Gomola Katalin.
Osztályok, iskolavezetés:
1.a
Duhaj Szidónia
1.b
Tóth Józsefné
2.a
Nagyné Gál Ilona
2.b
Csimáné Kispál Gyöngyi
3.a
Kocsisné Gere Mária
3.b
Garas Mihályné
4.a
Lantosné Simári Erzsébet
4.b
Miklósi Lászlóné
5.a
Kongráczné Opoczky Erzsébet
5.b
Molnár Tibor
6.a
Kollárné Lovász Ildikó
6.b
Dr. Kollár Lászlóné
7.a
Birinszki Annamária
7.b
Mischlné Strupka Anikó
8.a
Svébisné Komjáti Rozália
8.b
Miklósi László
Az SNI-s tanulók egyéni fejlesztését Zsolnainé Szabó Márta végzi.
fejlesztés:
Ráczné Kocsis Krisztina
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(folytatás)

tanulószoba:

Anka Istvánné (hétfô, kedd), Molnár Tibor
(szerda, csütörtök, péntek)
1. napközi:
Szônyi Zsuzsanna
2. napközi:
Kucsera Istvánné
3. napközi:
Forrás Jánosné
4. napközi:
Vanyáné Heli Anita
iskolaigazgató: Szabadosné Malata Ibolya
igazgatóhelyettes: Gelle Ferencné
iskolatitkár:
Tóthné Gomola Katalin
Rendezvények, programok, tanítási szünetek:
tanítási szünet okt. 17.
ünnepség
okt. 23. 11 óra
ôszi szünet
okt. 23-nov. 2.
fogadóórák
nov. 10.
Mikulás-kupa
dec. 6-7.
iskolai karácsony dec. 19.
téli szünet
dec. 22-jan. 4.
A papírgyûjtés eredményei (kg): összesen: 14087
1.
2.a 1549
2.
3.a
1531
3.
6.b
1414
4.
1.a
979
5.
7.a
959
6.
4.b
949
7.
5.b
922
8.
6.a
861
9.
4.a
835
10. 2.b
800
11. 8.a
742
12. 5.a
715
13. 7.b
664
14. 3.b
489
15. 1.b
353
16. 8.b
325
Birinszki Annamária

„HERNÁDI

ÔSZ”

2008. szeptember 27 – december 20.

Szeptember 27. (szombat) 18 óra
Kultúrszüret – Kultuuriset Elojuhlat
– A rendezvényen fellép a Viihdekouro Pandora nevû finn nôi kórus, majd a mûsor
után finn ételeket kóstolhatnak a vendégek.
A belépés díjtalan.

Október 6-9. (hétfô-csütörtök)
Nyári élményem
– Rajzkiállítás a hernádi óvodások alkotásaiból.
Megtekinthetô a mûvelôdési ház átriumában
naponta 8-18 óráig.
Eredményhirdetés: 2008. október 9-én
10 órakor.
A belépés díjtalan.

November 23. (vasárnap) 16 óra
„Házunk – Hazánk”
A Dabasi Fotókör Egyesület által meghirdetett országos fotópályázatra érkezett képekbôl rendezett kiállítás megnyitója a hernádi mûvelôdési házban.
Megtekinthetô: November 24. és 29. között, hétköznap 8-18, szombaton 8-12 óráig.
A belépés díjtalan.

November 29. (szombat) 17 óra
Adventi ünnepi hangverseny
a hernádi római katolikus templomban.
A belépés díjtalan.

November 30., december 7. és 14.
Adventi koszorú állítás és gyertyagyújtás

Október 11. (szombat) 17 óra
Tájak, fények, hangulatok
– Walter Gábor festômûvész önálló kiállításának megnyitója a mûvelôdési ház átriumában.
Megnyitja: Hernádi László esperes úr
Közremûködik: Magi Krisztián zeneszerzô
Megtekinthetô október 12. és 18. között, hétköznap 8-18 óráig,
szombaton és vasárnap 8-12óráig.
A belépés díjtalan.

Október 23. (csütörtök) 11 óra
Községi és iskolai ünnepség az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulója alkalmából
a Fôtéren. Közremûködnek a hernádi általános
iskolatanulói és a Garázs Band.

November 8. (szombat) 10 órától
Kárikittyom!

ÖRÖKSÉG EGYESÜLET
HERNÁD

December 10-11-12. (szerda-csütörtök-péntek)
Kortárs festômûvészek közös kiállítása
a mûvelôdési házban.
A kiállított alkotások megvásárolhatók.
Megtekinthetô: szerdán és csütörtökön 8-20, pénteken 8-18. óráig.

December 13. (szombat) 17 óra
Biblia és imakönyv kiállítás

ÖRÖKSÉG EGYESÜLET
HERNÁD

Kistérségi gasztronómiai és kulturális rendezvény a mûvelôdési
házban és az általános iskolában.
Zenés, táncos és kézmûves programok, a kistérség települései közötti fôzôverseny. A belépés díjtalan.

ÖRÖKSÉG EGYESÜLET
HERNÁD

November 13. (csütörtök) 9.30 és 11 óra
Gesztenyemese
Terülj, terülj, asztalkám
Bábelôadás a Meseerdô Bábszínház elôadásában a mûvelôdési
ház átriumában.
Belépôdíj: 250.-Ft.

a fôtéren 15 órakor.
Az Örökség Egyesület tagsága szeretettel
vár minden karácsonyra készülô családot
az adventi vasárnapok délutánjain a Fôtéren gyertyagyújtásra.

megnyitója a mûvelôdési házban az Örökség Kulturális és Hagyományôrzô Egyesület szervezésében.
Megtekinthetô: december 14. és 20 között
hétköznap 8-18, szombaton és vasárnap
8-12 óráig.
Ingyenesen látogatható.

December 20. (szombat) 17 óra
Falukarácsony

ÖRÖKSÉG EGYESÜLET
HERNÁD

és az utolsó adventi gyertya meggyújtása
az Örökség Kulturális és Hagyományôrzô
Egyesület szervezésében, közösen a helyi
civil szervezetekkel és az önkormányzattal a Fôtéren.
Ingyenesen látogatható.

Az Örökség Egyesület szervezésében, a Rajongók Klubja címû
program keretében októberben vendégünk lesz Ôze Áron színmûvész, novemberben pedig egy másik kiváló mûvészt köszönthetünk a Klubban. Kérjük, figyeljék híradásainkat!
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Új lehetôségek a gyermekorvosi rendelôben: CRP-gyorsteszt
A hernádi Gyermekorvosi Rendelô nemrégiben egy új mûszerrel
gazdagodott. Az új készülék a mindennapos fertôzések súlyosságának,
ill. az antibiotikus kezelés szükségességének eldöntésében ad segítséget
az orvosnak.
Az antibiotikumok ugyanis nem csodaszerek, és alkalmazásuknak szigorú követelményei és szabályai vannak. A szervezetben fertôzésekért
leggyakrabban a baktériumok és a vírusok a felelôsek. Az antibiotikumok
csak a baktériumok okozta fertôzések leküzdéséhez szükségesek. Ilyenek
például a tüszôs mandulagyulladás, arcüreggyulladás, középfülgyulladás
valamint a tüdôgyulladás, agyhártyagyulladás és a húgyúti fertôzések
egyes változatai. Az antibiotikumok ugyanakkor teljesen hatástalanok az
egyébként sokkal gyakoribb, vírusok által okozott fertôzésekkel szemben.
A közönséges nátha (orrfolyás, köhögés, lobos torok) – amely néha roppant kellemetlen lehet – túlnyomórészt vírusos eredetû. Az antibiotikum
alkalmazása ilyenkor hasztalan, nincs közérzetjavító hatása, és nem akadályozza meg a fertôzés szóródását. Vírusfertôzésben, feleslegesen alkalmazva, akár ártalmas is lehet, ugyanis olyan baktériumok szaporodását eredményezheti, amelyek nem pusztulnak el tôle, más szóval, ellenállók a hatásával szemben. Az ellenálló baktérium okozta fertôzéseket sokkal nehezebb kezelni. Erélyesebb és költségesebb terápiákra van szükség, akár kórházi ellátásra is. Már léteznek olyan baktériumok, amelyek minden, vagy
majdnem minden antibiotikummal szemben ellenállóvá váltak, pontosan a
rengeteg felesleges antibiotikum használat következtében.
Nem minden esetben egyszerû eldönteni, hogy az adott megbetegedést vírus vagy baktérium okozza-e, és ebbôl következôen szükség vane antibiotikus kezelésre vagy sem, mivel a tünetek (láz, piros torok, köhögés) néha teljesen azonosak. Ilyenkor bakteriológiai tenyésztéses
vizsgálatok, illetve a vérkép laboratóriumi vizsgálata adhatnak tájékoztatást a fertôzés eredetérôl. Ezek a vizsgálatok azonban nem egyszerûen hozzáférhetôek, és gyakran több napot is várni kell az eredmény
megérkezéséig. Ezért jelent nagy segítséget, ha a háziorvosnak
lehetôsége van a rendelôben diagnosztikai gyorstesztet alkalmazni.
Ilyen vizsgálat az úgynevezett CRP-gyorsteszt. Ennek során a
rendelôben egyetlen csepp ujjbegybôl vett vérmintából kb. három perc
alatt megtudható, hogy emelkedett-e a szervezetben az úgynevezett Creaktív protein (CRP) szintje, vagy sem. Ennek a fehérjének a koncentrációja baktériumok okozta fertôzések során jelentôsen megemelkedik,
ráadásul a fertôzés súlyosságával egyenes arányban, míg a
vírusfertôzések többsége során ilyen emelkedés nem tapasztalható. Ez a
különbség teszi alkalmassá a CRP-mérést arra, hogy a háziorvos mindennapi segítségére legyen a baktériumok, illetve vírusok által okozott
megbetegedések elkülönítésében, és az adott fertôzés súlyosságának
megítélésében. A vizsgálat nem fájdalmas, gyors és rendkívül informatív, ezért kitûnôen alkalmas a háziorvosi, gyermekorvosi rendelôben
történô mindennapos használatra. Segítségével a legtöbbször
elkerülhetôk a további fájdalmas és idôigényes vizsgálatok, és a gyakran drága antibiotikumok felesleges használata.
Nemrégen a hernádi Gyermekorvosi Rendelô részére is sikerült egy
ilyen CRP-mérô készüléket vásárolnunk. A készülék több százezer forintos árát teljes mértékben helyi lakossági és vállalkozói felajánlásokból, adományokból sikerült fedezni. Ezúton is szeretném megköszönni
mindazok segítôkészségét és kivételes nagylelkûségét, akik anyagilag
támogatták ezt a projektet, és külön köszönet az Együtt A Hernádi
Gyermekekért Alapítványnak, hogy az adományok összegyûjtésében
segítségünkre volt. Különösen hálás vagyok Popovics Tamáséknak, akik
elôzetes személyes ismeretség nélkül, csupán egy rövid telefonhívást
követôen magánvagyonukból azonnal százezer forinttal támogatták a
mûszer megvásárlását.
A felajánlott támogatásokból az alapkészüléken kívül néhány hónapra
elegendô teszt reagenst is sikerült vásárolni, ezek ugyanis egy alkalommal használhatóak, és elég borsos az áruk. Ez az oka, hogy ugyan a vizsgálat természetesen minden gyermek számára elérhetô lesz, azonban
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nem lesz mindenki számára ingyenes. Sajnos ezt a vizsgálatot jelenleg
a társadalombiztosítás nem támogatja, így a tesztek árát is az orvosnak
kell kigazdálkodnia, illetve a beteggel kifizettetnie.
Több ilyen vizsgálat és beavatkozás létezik egyébként a háziorvosi
gyakorlatban, melyet nem támogat az Egészségbiztosító. Ilyen például
a nem kötelezô védôoltások beadása, bizonyos igazolások kiadása stb.
Nemrégiben az alapellátásban dolgozó orvosok országos szövetsége
ajánlást tett ezen beavatkozások árazását illetôen. Mi, a hernádi gyermekorvosi rendelôben, eddig sem követtük ezt az országos ajánlást, vagyis nem kértünk pénzt ezekért a beavatkozásokért. Tehát például minden, nem kötelezô védôoltást ingyen adtunk be, és ez ezután is így lesz,
hacsak a díjazás kötelezôvé nem válik.
A CRP-tesztekkel kapcsolatban, a házi gyermekorvosi szolgálat részérôl annyit tudunk vállalni, hogy azon gyermekektôl, akik TAJ-kártyája nálunk van bejelentve, a munkadíjért külön költséget nem számítunk fel, így csak a teszt reagens önköltségi árát kell a betegeknek kifizetniük, amennyiben ezt vállalják. Aki más körzetbôl, ambuláns betegként fordul esetleg hozzánk, tôle a teljes vizsgálat árát el fogjuk kérni.
A teszt elvégzése természetesen sohasem kötelezô, mindig megbeszélés
alapján történik.
Jó hír a szociálisan hátrányos helyzetben lévôk számára, hogy polgármester asszonytól ígéretet kaptunk arra, hogy akik esetleg nem tudják a tesztet megvenni, de orvosi megítélés alapján szükség volna a vizsgálatra, a hernádi önkormányzat kifizeti azt helyettük, egyéni elbírálás
alapján. A Her-Csi-Hús Kft. pedig, ha minden igaz, ôsztôl a hernádi
óvodások vizsgálatát fogja támogatni. Ettôl függetlenül, minden további szülôi támogatást és nagylelkû felajánlást, alkalmi befizetést szívesen
fogadunk, és azt további teszek vásárlására fordítjuk. Jelenleg kb. 50
vizsgálat elvégzésére van elegendô teszt a birtokunkban, így egyelôre
minden hernádi gyermek számára biztosítani tudjuk a vizsgálatot.
Egyébként több más, hasonlóan egyszerû, de fontos vizsgálat elvégzésére is módunk van a rendelôben. Van például gyorstesztünk a lisztérzékenység igazolására, vagy a tüszôs mandulagyulladás és a skarlát
hírhedt kórokozója, a Streptococcus nevû bacillus kimutatására torok-

váladékból. Ugyancsak ki tudjuk mutatni a mononucleosis nevû vírusbetegség kórokozóját, és tervezzük más, hasonló tesztek beszerzését is.
Ezek mindennapos elérhetôsége elsôsorban anyagi kérdés. Tôlünk nyugatra ezek a gyorstesztek a háziorvosi rendelôk alapfelszereléséhez tartoznak, és véleményem szerint az egészségügy jelenlegi helyzetében
egy háziorvos csak „elôre menekülhet”, azaz csak az átlagost meghaladó, magas szintû szolgáltatás biztosításával tud hoszszú távon is talpon
maradni.
Dr. Kovács Ákos
gyermekorvos

INDUL
Az Új Magyarország Vidékfejlesztési
Program Irányító Hatósága 2008. szeptember
26-án a Magyar Vidék Napján 96 vidékfejlesztési
közösséget, köztük a Felsô-Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesületet
is LEADER akciócsoporttá nyilvánította.
Forgács Barnabás, a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium közösségi ügyekért felelôs szakállamtitkára a rendezvényen elmondta: az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program és az Új Magyarország Nemzeti Vidékfejlesztési Terv keretében a vidékfejlesztés és
a LEADER program finanszírozására összesen több mint 250 milliárd
forint áll rendelkezésre.
Ebbôl az összegbôl a Felsô-Homokhátság Vidékfejlesztési Közösség
13 települése a következô hét évben várhatóan 1 milliárd 300 millió forint pályázható támogatásban részesül.
Emlékeztetôül a Felsô-Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesülethez
tartozó települések: Bugyi, Csévharaszt, Dabas, Hernád, Inárcs,
Kakucs, Örkény, Pusztavacs, Táborfalva, Tatárszentgyörgy, Újhartyán,
Újlengyel, Vasad.
Ezek a települések több mint egy évvel ezelôtt a Vidékfejlesztési Közösséghez önkormányzati, civil és vállalkozó delegálttal csatlakoztak,
kidolgozták a helyi vidékfejlesztési stratégiát, amely a térségben élôk
fejlesztési elképzelésein alapuló hosszú távú célkitûzéseket tartalmazza,
és egyben alapja a vidékfejlesztési pályázati lehetôségeknek.
A Vidékfejlesztési Közösség feladata most konkrét munkafeladatokkal bôvült. A Felsô-Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület most
megalakult munkaszervezete fogja segíteni a támogatást igénylôket a
pályázati elôkészítés során. A munkaszervezet az Ország Közepe Többcélú Kistérségi Társulás irodaépületében, Dabason a Szent István u. 67.
szám alatt kezdi meg mûködését 2008. október elsején.
Már október 15-tôl lehet az alábbi jogcímekre pályázni:
Mikrovállalkozások létrehozásának és fejlesztésének támogatására,
ezen belül a vállalkozások beruházásainak mûszaki, technológiai fejlesztésére, a versenyképesség növelésére, innovációs tevékenység ösz-
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tönzésére, munkahelyek megtartására és bôvítésére, valamint új munkahelyek létrehozására irányuló fejlesztésekre pályázhatnak a kistérség lakói.
Turisztikai tevékenységek ösztönzésére,
• falusi-, agro-, és ökoturisztikai fejlesztések, beruházások, infrastrukturális és szolgáltatási feltételek támogatására,
• lovasturisztikai szolgáltatások,
• vadászati turizmushoz kapcsolódó szolgáltatások,
• erdei turizmushoz és természetjáráshoz kapcsolódó szolgáltatások,
• horgász turisztikai szolgáltatások,
• borturisztikai szolgáltatások,
• vízi turizmushoz kapcsolódó szolgáltatások,
• és az ezekhez kapcsolódó gasztronómiai szolgáltatások támogatására.
Falumegújításra és fejlesztésre,
a településkép, lakókörnyezet, közösségi terek és közterületek állapotának javítására, valamint helyi piacok létrehozásának és fejlesztésének
támogatására pályázhatnak a települési önkormányzatok, vagy települési kisebbségi önkormányzatok, jogi személyiséggel rendelkezô önkormányzati társulások, non-profit szervezetek, egyházi jogi személyek.
Vidéki örökség megôrzésére,
a térség településein a kulturális örökség fenntartására, helyreállítására,
korszerûsítésére pályázhatnak szintén a települési önkormányzatok, települési kisebbségi önkormányzatok, jogi személyiséggel rendelkezô
önkormányzati társulások, non-profit szervezetek, egyházi jogi személyek.
A pályázati lehetôségekrôl információ:
1. Felsô-Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület
2370 Dabas, Szent István út 67.
Tel.: 06 20 915 72 00
E-mail: videkfejlesztesdabas@gmail.com
2. www.umvp.eu
Felsô-Homokhátság VE
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2008. július 20-át izgatottan várták a lovak és a lovasversenyek szerelmesei. A szép,
napos idô egyre több nézôt csalt a térre. A versenyzôk bevonulását követôen 10 órakor
kezdetét vette az amatôr és profi hajtás. A különbözô nehézségû akadállyal ellátott
pályát a hajtóknak – lehetôleg hibátlanul – kellett teljesíteniük. Az ország különbözô
részeibôl gyûltek össze a versenyzôk és paripáik, hogy kivívják a nézôk csodálatát, a
nagy számú, állatbarát gyerekek szeretetét. Az érdeklôdôk számos híres magyar lófajtát is megismerhettek. Még az ebéd elôtti megmérettetésen szurkolhattak a hernádiak
Svébis Zsuzsannának. Valamennyien büszkék voltunk, hogy az évszázadok óta
népszerû versenynek helybeli szereplôje is volt! Jó volt látni ôt a legjobb versenyzôk között! A meleg délután óráiban népviseletbe öltözô gyerekek is bevonultak a lovak hátán
állva, vidám hangulatú bemutató vette kezdetét. Az izgalmakat sem nélkülözô versenyt
végül az eredményhirdetés, majd a fogatkarusszel követte. A rendezvény jó hangulata, népszerûsége a szervezô, Svébis József munkáját dicsérik! Köszönet érte! Köszönjük a támogatók segítségét is!
Birinszki Annamária
A rendezvény támogatói:
All Risk Biztosítási Alkusz Kft.
Aranyhal sörözô
Dr. Bölöni István
Faraga István
Her-Trade Kft.
Kaldenecker Andrásné (Benda Éva)
Kollárné Julika
Kongrácz István

Korona sörözô
Községi Önkormányzat, Hernád
OPI Italdiszkont
Out Benzinkút, Hernád
Revákné Magdika
Pince bolt
Service Club Bt.
Svébis József
Svébis Tamás és barátai-pályaszolgálat

Szabó Attila
Szabó Károly
Sztolarikné Ági
Tajcs Róbert
Tóthné Gomola Katalin
V&Chicken Kft.
Vitamin porta
Vogtland pékség
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MÛVHÁZI MOZAIK
Szeptember 27-én útjára indult az idei Hernádi Ôsz kulturális rendezvény-sorozat. Ebben az esztendôben két olyan eseményt is szervezhetünk,
amely egyben kistérségi program is. A nyitórendezvény is ilyen volt:
Kultúrszüret-Kultuuriset Elojuhlat címmel finn estet tartottunk a mûvelôdési
házban.
Igen gondosan készülôdtünk, hiszen nem minden nap esik meg ilyen
esemény felénk! Az újlengyeli In-Natura Kft. volt segítségünkre a szervezésben. Nemcsak a kórust „ köszönhettük” nekik, hanem a mûsor utáni
vendéglátást is.
A Pandora kórus 2004 ôszén alakult és magukat nôi energiát sugárzó
kórusként jellemzik. Tizenöt lelkes tagja van, akik most pihenni érkeztek
Magyarországra. A nôkre persze jellemzô, hogy pihenés közben is dolgoznak: megkérték szállásadójukat, ugyan szervezne nekik egy-két koncertet, ha már nálunk vannak! És így lett. Mucsi Kati, az In-Natura Kft. ügy
vezetôje három hangversenyt is összehozott a kistérségben (köszönet érte neki!). Szeptember 26-án Dabas-Gyónon, 27-én nálunk, 28-án pedig
Kakucson léptek fel- hatalmas sikerrel.
A koncert után a gasztronómiai élvezeteken volt a hangsúly. Az étlap:
márványsajttal töltött sült lazac, sózott, füstölt lazacos szendvics, garnélarákos szendvics, valamint karjalai rizses lepény. Mindezt finn vodkával,
finn sörrel és mocsári hamvas szeder likôrrel öblítettük le.

Az énekkar vezetôje, Irma SiskoNorontaus a Magyar Vidék Napjáról
hozott szalmából font és a Zsolnainé
Ani által készített csuhérózsákkal

Walter Gábor festés közben
Sokat gondolkodtam azon, hogy vajon írjak-e még a falunapról, hiszen olyan régen volt már. Talán jólesik most visszagondolni azokra a meleg napokra, idézzük hát fel! Rekkenô hôség volt az idén is, de ez nem
akadályozta meg a látogatókat abban, hogy kijöjjenek a Búcsú térre. Sokan jöttek el, hogy együtt ünnepeljük a falu születésnapját. Az idén vendégeink is voltak: a Felvidékrôl eljöttek hozzánk testvérfalunk lakói és mûsort is hoznak magukkal, az Ôszirózsa Hagyományôrzô Csoportot és a
nagyon látványos szentpéteri lakodalmast.
Velünk voltak a hernádi vállalkozások és a civil szervezetek. A veterán jármû találkozóra az ország minden szegletébôl érkeztek motorok és
autók, amelyeknek egész nap csodájára jártak az emberek. A
fôzôverseny hagyományosan hatalmas volt, 39 helyen rotyogtak-sültek a
finom ételek. Az egészségnap sikert aratott, sokan jelentkeztek a
különbözô mérésekre és masszírozásra. A Talmácsi Gyermek Motoros Iskola munkatársai nem nagyon pihentek, annyit motoroztak a gyerekek,
Svébis Józsi lovain pedig szinte egész nap lovagoltak.
A mûsorok nagy sikert arattak a Samba Táncsport Egyesület fiatal táncosai, a Fame Táncstúdió növendékei, vidám dalaival nagyszerû hangulatot
teremtett a legnagyobb melegben a Búzavirág Énekegyüttes. A Have-Rock
zenekar nem volt ismeretlen a hernádiaknak, mert néhány éve már játszottak nálunk. Falunapjaink állandó résztvevôje a Sylver együttes. Aztán következtek a profik: Néder Norbert kiváló gyermekmûsorán jót derültek a gyerekek és felnôttek egyaránt. Dolák Saly Róbert mûsorán fetrengtünk a
nevetéstôl, a Zanzibár pedig fergeteges koncertet adott a végén.
A falunapi képeket a www.hernad.hu oldal galériájában találják meg.
Pallaga Mária

A Pandora kórus
A Hernádi Ôsz 2008 Walter Gábor festômûvész Tájak, fények, hagulatok címû kiállításával folytatódik, amelynek megnyitója
2008. október 11-én 17 órakor lesz a mûvelôdési ház átriumában.
Walter Gábor Sopronban született 1963-ban. Fôiskolai tanulmányait
Szegeden, a Juhász Gyula Tanárképzô Fôiskolán fejezte be 1987ben.1990-tol szerepelnek munkái hazai és külföldi kiállításokon. Festményei megtalálhatók magán-és közgyûjteményekben Magyarországon,
Kanadában, Svájcban, Ausztriában, Németországban, Svédországban.
2000 óta tagja a Magyar Alkotómûvészek Országos Egyesületének.
A kiállítást Hernádi László nagykôrösi esperes úr nyitja majd meg, közremûködik Magi Krisztián zeneszerzô. Megtekinthetô október 12. és 18.
között, hétköznap 8-18 óráig, szombaton és vasárnap 8-12 óráig.
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Fôzôverseny

Szentpéteri lakodalmas

KÖZÉPPONT...

Ország Közepe Ôszi Kulturális és Gasztronómiai Fesztivál
Tíz település – Dabas, Hernád, Inárcs, Kakucs, Örkény, Pusztavacs,
Tatárszentgyörgy, Táborfalva, Újhartyán, Újlengyel – 2004-ben megalakította az Ország Közepe Többcélú Kistérségi Társulást, azzal a céllal, hogy közösen mûködtessünk intézményeket és együtt fejlesszük településeinket.
Jelentôs eredményeket értünk el ezeken a területeken, viszont nem
történt elôrelépés annak érdekében, hogy térségünk lakosai jobban megismerjék egymást, érezzék, hogy nem csak egy településhez, hanem egy
kistérséghez is tartoznak.
Úgy gondoljuk, hogy a kulturális és sportrendezvények szervezésével ezt a célt is elérhetjük.
Kérjük, fogadják el kezdeményezésünket, jöjjenek el minél többen
„KözépPont” Ország Közepe Kulturális és Gasztronómiai Fesztivál rendezvényeire, amelyek az év hátralévô idôszakában a következôk:
Regionális Népzenei Találkozó
Dabas, Kossuth Lajos Mûvelôdési Központ
2008. október 11-12. szombat-vasárnap
Megnyitó: szombaton 10 órakor
A találkozó a Magyar Kórusok és Zenekarok Szövetsége (KÓTA) népdalkörök, pávakörök, népzenei együttesek, hangszeres együttesek és
szólisták 15. országos minôsítôje.
Ország Közepe Termelô és Kézmûves Expo
Újhartyán, Faluközpont
2008. Október 26-27. vasárnap-hétfô
A kiállítók standját 9 és 17 óra között tekinthetik meg.
„Ahol a civilek találkoznak”
Civil fórum a NIOK és a Vöröskereszt közremûködésével
2008. október 27. hétfô 10 órától
Beszélgetés, együttgondolkodás a társadalmi egyeztetések megvalósulásáról és a Közép-Magyarországi Régió civil lehetôségeirôl. Várjuk
az aktív civil szervezetek képviselôit, és mindazokat, akik szívesen
vennének részt civil kezdeményezésekben.
További információ: 20/915-7200
1. Kakucsi Sváb Fúvószenekari Találkozó
Kakucs-Sportcsarnok
2008. november 15. szombat 15 órától
A két éve alakult Kakucsi Német Kisebbségi Önkormányzat idén
elôször hívta meg egy közös zenélésre Kakucs, Újhartyán,
Ceglédbercel, Vecsés fúvósait.
A sváb zenei hagyományok ápolásának a továbbiakban is utat kíván
engedni az egyesülés.
További információ: Tóth Istvánné 29/376-836

„Kárikittyom” Márton-napi Gasztronómiai Fesztivál
és Ételkóstoló Hernád
2008. november 8. szombat
A Márton-napi Gasztronómiai Fesztivál és Ételkóstoló keretében
ebben az esztendôben szárnyas ételeket készíthetnek a kistérség
településeinek meghívott csapatai a Mûvelôdési Házban. Színes
zenekari és táncos felvonulásra várjuk Hernád Fô utcáján 14 órától,
míg az Általános Iskolában a mesterségek bemutatója mellett játszóházzal kedveskedünk a gyerekeknek 10-17 óráig. A rendezvény ideje
alatt tájházunk is megtekinthetô.
További információ: Zsírosné Pallaga Mária 30/99-51-651
Fesztiválzáró Adventi Koncert a CSÍK zenekar fellépésével
Dabas-Sportcsarnok
2008. november 30. vasárnap 15 óra
Házigazda: Kôszegi Zoltán
Köszöntôt mond: Zsadányi Lászlóné
A Csík zenekar a népzene jeles képviselôjeként vonult be
a köztudatba. A tradíciók és a modernitás ötvözésének jegyében
a ma sokak által ismert és kedvelt, alternatív zenei feldolgozásokat
visznek színpadra, mint például a Kispál és a borz vagy
a Quimby zenekar slágereit.
Az este vendége lesz Lovasi András és Ferenczi György.
További információ: 20/915-72-00
„A világ csodái” makettkiállítás
Hogy milyennek látják a gyerekek a világ épített csodáit? Nézzük meg
együtt a Tatárszentgyörgyi Általános és Alapfokú Mûvészeti Iskola 48. osztályos tanulóinak, technikaórán a világ csodáiról készített makettjeit. A vándorkiállításon a „Házunk, Hazánk” fotókiállítás alkotásai
is megtekinthetôk az alábbi helyszíneken és idôpontokban:
Kossuth Mûvelôdési Központ – Dabas, Szent István u. 58.
szept. 19-okt. 10.
Szabadidô Központ – Örkény, Fô út 20. okt. 13-okt. 19.
Vasad Mûvelôdési Ház – Vasad, Petôfi út 28. október 20-okt. 26.
Kakucs – okt. 27-nov. 2.
Klubkönyvtár Épülete – Tatárszentgyörgy, Rákóczi út 19.
nov. 3-nov. 9.
Zrumeczky Dezsô Mûvelôdési Ház Inárcs, Bajcsy-Zs. u. 94. nov.
10-nov. 16.
Mûvelôdési Ház Hernád, Fô út 149. nov. 22-nov. 30.
Újhartyán – dec. 1-dec. 7.
Jókai Mór Mûvelôdési Ház – Táborfalva, Köztársaság tér 2.
dec. 8-dec. 14.
A kiállítás vezetôje: Németh Csabáné 20/318-21-65

Kistérségi sportprogramok
október 11. 8 óra- Dabas Diego Sportcsarnok
Kistérségi leány kézilabda kupa '94-es és '96-os korosztály
Résztvevôk: Dabas, Inárcs, Örkény, Újhartyán
október 24., 9 óra – Örkény Sportcsarnok
Kistérségi szivacskézilabda bajnokság '99 leány; családi vetélkedôk
november 30. 9 óra – Örkény Sportcsarnok
Kistérségi meghívásos amatôr teremkupa
Zsadányi Lászlóné
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AZT BESZÉLIK, HOGY...
Ilyen, vagy ehhez hasonló bevezetôvel sokszor hallani különféle –
gyakran téves – mendemondákat Hernád életének egyes mozzanatairól. E rovatnak éppen az a legfôbb célja, hogy általa megelôzhessük a pontatlan információk szükségtelen továbbterjedését, valamint hogy választ kaphassunk a községünk lakóit leginkább érdeklô kérdésekre. Az alábbiakban a mostanában hallható mendemondákat gyûjtöttem össze – kiegészítve természetesen a valós adatokkal, válaszokkal.
Várható-e a közeljövôben, hogy Hernádon közlekedési táblákat
helyeznek el?
Nyáron többször elôfordult, hogy az 5-ös fôúton bekövetkezô balesetek miatt a forgalmat a környezô településekre, így például Hernád felé terelték. A községünkön áthaladó, ám a környéket nem jól
ismerô autósok megszólították a lakosokat útbaigazítást kérve tôlük.
Ugyanez ismétlôdött meg, amikor az ország különbözô részeibôl
motorostalálkozóra, hazai kerékpárversenyre igyekeztek az egyik
szomszédos településre. Többen nehezményezték, hogy nincs Hernád lakóterületén belül olyan tábla, mely jelezné, mely falvak felé
lehet eljutni, ha például a Fô vagy a Köztársaság úton haladnak el.
Megérett hát az igény a jelzôtáblák elhelyezésére. Ennek érdekében
az önkormányzatunk levelet írt a Magyar Közútkezelô Kht.-nak, ismertetve benne a lakosság kérését. Noha lapzártánk idôpontjáig
még erre nem érkezett válasz, reméljük, hamarosan láthatjuk a faluközpontban a közlekedôket tájékoztató táblákat.
Hosszú ideje igen siralmas látvány tárul az egykori láncgyár
elôtt közlekedôk szeme elé. A Fô úti épület területén bedôlt kerítés, tátongó árok látható. Többen ebbôl arra a következtetésre jutottak, biztosan valami más vállalkozás vagy intézmény készül az új üzemének felállítására. Mi hát az igazság?
A hajdani láncgyár épülete magántulajdonban volt. Ez a birtokos
kezdett bele a lebontásba, ám az önkormányzat engedélye nélkül.
Közigazgatási intézményünk emiatt feljelentette a tulajdonost, még
most is folyik errôl az ügyrôl a rendôrségi vizsgálat. Természetesen
míg e vitás helyzet tart, nem várható ott új üzemet építése sem.
Nem egyszer beszédtéma volt, hogy a község egyetlen postája
mennyire kicsi a lélekszámban szerencsére folyamatosan gyarapodó Hernád számára. Mikor csillan vajon fel a remény az épület korszerûsítésére, bôvítésére?
Az önkormányzat többször is levelet írt a Magyar Postának. Kérte
az épület bôvítését, mivel az emberek a forgalmasabb napszakokban nem férnek el a kis helyiségben, és ilyenkor a bejárati ajtónál
várakoznak hoszszú sorokban. Néhány héttel ezelôtt az postaigazgató kérésére két küldött érkezett, akik felmérték a helyi posta jelenlegi állapotát, és jogosnak tartották Hernád panaszát. Önkormányzatunk több lehetôséget is javasolt, melyek közül választhat az intézmény fenntartója. Az egyik lehet a jelenlegi épület bôvítése. Felmerült, hogy az étterem melletti területen is építtetnének egy teljesen újat. A harmadik javaslat a most készülô központi üzletház
egyik helyiségének a bérlése volt. Noha a küldöttek véleménye szerint az utóbbi tûnne a legjobb megoldásnak, közölték egyúttal azt is,
hogy – ismerve a Magyar Posta rossz anyagi helyzetét – sajnos kétséges ennek mielôbbi megvalósulása.
Egyre több úton alakultak ki az utóbbi idôben kisebb-nagyobb
kátyúk. Fôleg a Deák Ferenc utca zavartalan közlekedését nehezítik meg a méretes gödrök, mélyedések. Várható még idén ezek
kijavítása?
Az utóbbi idôk szélsôséges idôjárásai, a túl nagy sebességgel közlekedô
teherautók, valamint az egyes építési-javítási munkálatok utáni nem
egyenletes burkolás kedvezett a kátyúk, repedések kialakulásának. Az
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útkeresztezôdések szélei is néhol lekoptak, megsérültek. A községben
felmérték valamennyi utcáinkat, megnézték, kiszámították pontosan,
mennyi négyzetméternyi terület az, amely javításra szorul. Az ôsz folyamán ígérték ennek megoldását.
Mikor van szemétszállítás nemzeti ünnepek idején?
Augusztus 20-án sokan nem tették ki a szeméttárolókat, mivel úgy
gondolták, nemzeti ünnep van. Felháborodva vették azonban tudomásul, hogy mégis volt szállítás, noha errôl semmilyen tájékoztatást
nem kaptak. Nagyobb üzemek, intézmények sem készítették ki a kapu elé a konténereket. A megszokottól eltérô szállítási hagyomány
felborulni látszott, mely jogosan váltotta ki a lakosság haragját és
bizonytalanságát.
Az önkormányzat és a szemétszállító cég közötti megállapodás értelmében azonban továbbra is az a szabály él, hogy a szállítás minden héten szerdán van, ha azonban ez a nap egyben nemzeti ünnep
is, akkor a következô alkalommal történik a háztartási hulladékok
begyûjtése, ám akkor az elôzô hetivel együtt, vagyis kitehetô még
egy zsáknyi szemét. Egyéb esetben, átlagos hétköznap azonban csak
az önkormányzatnál megvásárolható, Remondis feliratú zsákot szállítják el. Az elôírás tehát nem változott, önkormányzatunk megígérte, hogy a megállapodásra hivatkozva az augusztus 20-i, nem ismert
okú, hirtelen változtatás legközelebb nem fog megismétlôdni.
Az utóbbi idôben – fôleg az augusztusi falunap után – sokan
kérdezték, vajon mi az oka, hogy a község születésnapját ünneplô, nagyon népszerû rendezvényünk mindig vasárnapra esik.
Állítólag a szombatra is sokan voksolnának...
Igen, a falunapon Hernád születésnapját ünnepeljük, ezért készülünk
rá sokkal körültekintôbben mint más rendezvényekre. A mi falunapunk óriási rendezvény, nincs több ilyen a környéken. A helyszín
megépítése kb. fél napi munka, amelyben nagyon sok hernádi
önkéntes vesz részt. Ôk bizony nem tudják pénteken szabaddá tenni
magukat, így szombat délután építjük fel a színpadot, a sok-sok sátrat
és különbözô helyeket. Szombaton más ok miatt is nehézkes lenne
falunapot tartani (nem is teszik sehol a környéken): ezen a napon
délelôtt nem lehet az embereket kihozni a rendezvényre – mindenki
el van foglalva olyan teendôkkel, amelyeket a hét többi napján nem
tudott elvégezni. Félnapos falunapnak pedig igazán nincs sok értelme. Legnagyobb rendezvényünk a családok programja. Körültekintôen állítjuk össze a mûsort, úgy, hogy abban mindenki találjon magának megfelelôt. Bált azonban semmiképpen nem tudunk rendezni
itt (ezt néhány tapasztalat is bizonyítja), mert a nyitott területen nem
lehet megfelelôen ellenôrizni a látogatókat, így olyanok is bejönnének, akik veszélyesek lehetnek a kulturáltan szórakozókra, és a
környéken lakók nyugalmáról már nem is beszélek! Úgy gondoljuk,
a falunap valóban ünnep, amelynek megrendezésére a vasárnap
alkalmasabb.
A hétvégén mosó asszonyok nem egyszer bosszankodtak már,
hogy nem tehetik ki a szabad levegôre száradni a kollégiumból
hazaérkezô gyermekeik ruháit, mert – fôleg tavasszal és ôsszel –
sokan a kertjükben égetik el a hónap alatt felgyülemlett kerti
hulladékot, szemetet, elszáradt gyomnövényeket, így a textíliák
füstszagúakká válnak. Létezik-e erre valamilyen megoldás?
A sorozatos panaszok miatt az önkormányzat tervezi, hogy szabályozza az otthoni hulladékégetést. Ezt több módon próbálja majd
megoldani. A szabályozás többek között a tüzelés idejérôl szólna.
Vagy az engedélyezett hulladékégetési idôtartamot írja majd elô,
vagy pedig tiltónapot / -órákat vezet be, hogy ilyen panasz ne forduljon többé elô.
Birinszki Annamária

NYUGDÍJAS EGYESÜLETÜNK
Augusztus 3. hernádi falunap
A június végi látogatás után hernádi falunapon újra találkoztunk a
szentpéteriekkel. Rövid üdvözlés után az önkormányzat dolgozóira
hagytuk a vendégfogadást. Délután 2 órakor egy rövidke vidám nótacsokorral szórakoztattuk a szlovák és a hernádi közönséget.
A nap további része a délutáni mûsorok nézésével telt, közben beneveztünk a parlagfûmentes programba. A mûsorok közül kiemelném a
Garázs Band, a Silver együttes és a szentpéteri vendégek mûsorát. A tûzijáték után kissé fáradtan, de tele élménnyel tértünk haza.
Kirándulás Gyôrbe
Augusztus végén háromnapos kirándulásra mentünk Gyôrbe. Az
utunk elsô napján megálltunk a komáromi erôdnél. Közép-Európa a Duna két partján álló világörökség. A harci események elkerülték az
erôdöket, így ma is átépítések nélkül ôrzik építészeti és hadtörténeti értéküket. Többórás sétával is csak a fontosabb látnivalót tudtuk megnézni, de ezt kár lett volna kihagyni. Innen folytatva utunkat, délután 2-re
megérkeztünk Gyôrbe a szálláshelyünkre. A délutánt a termálfürdôben
töltöttük. Szombaton délelôtt városnézésre indultunk gyalog. Gyôrben a
Rába és a Duna találkozásánál van a Káptalan-domb, itt található több
nevezetesség. A székesegyház, püspöki vár, püspöki székesegyház, ami
nagyon szép.
Gyôr nagyon szép város, sok a parkja, szépen rendben tartott régi
épülete van. A sétából kissé fáradtan a városnézô kisvonattal tértünk haza, ez a kisvonat este újból elvitt bennünket a város másik részére. Az
estéinket Kovács Jani és harmonikája társaságában töltöttük. Vasárnap
reggel 9-kor indultunk haza. Esztergomban megálltunk, hogy itt jobban
essen az ebéd, megmásztuk a bazilikát egyszer sima úton, visszafelé
sziklás lépcsôn. Ebéd után átsétáltunk a párkándi hídon, Szlovákiába.
Ott megittunk egy kávét és visszasétáltunk. Innen tovább indulva, megálltunk Szentendrén egy órás városnézésre. Este 7-re értünk haza. A sok
sétától a fáradság nagyobb úr volt, mint a nótás hangulat.
Tiszán innen, Dunán túl – Országos nótástalálkozó
Szeptember 13-án Szolnokon voltunk ezen a találkozón. Ez egy
egésznapos mûsor volt. Ide meghívást kapott a klub, és ha már meghívtak, úgy gondoltuk, hogy fel fogunk lépni valami vidám rövid mûsorral.
Ezen a találkozón több mint kétezer ember vett részt, hatvannégy
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fellépô jelentkezett. Ebben voltak szóló énekesek, de javarészt népdalés tánccsoportok. Legjobban a nagybaracskai üveges tánc és népviseletük tetszett. Igazi régi kasmír ruhájuk volt, azt mondták, van olyan ruha,
ami már 70 éves. Jó estefelé volt már, mire ránk került a sor, de azért
megpróbáltunk vidáman és jól énekelni. Összességében az egész nap
szép volt, jól éreztük magunkat. A jókedvünk hazáig kitartott.
Kukoricatörés nyugdíjas módra
Immár másodszor volt szerencsénk a Kisjuhászéknál nosztalgiázni a
kukoricatörésnél, valahol Vatya határában. Szeptember 20-án önként
vállalkozó klubtagokat hívtunk egy kis közös munkára. A klubtagok és
a Kisjuhászék baráti köre 45-50 körüli személy volt. Negyvenen törtünk, a többiek fôztek, de igyekezniük kellett, nehogy elôbb végezzünk,
mint ôk a fôzéssel. Fél egyre végeztünk. Addigra elkészült a finom vegyes csülök- és körömpörkölt. Ott az erdôben, a szabadban, az ebéd is
jobban esett. Ebéd után a nosztalgia véget ért, a délutánból még pihenésre is jutott. Ha erônk és egészségünk engedi, máskor is ott leszünk.
Szüreti Felvonulás
Ha egy mondatban kellene összefoglalni, ez egy jó buli volt. Ahhoz,
hogy ez jó legyen, sok minden hozzátartozik. Nekünk csak a Búcsú térig kellett eljutni, a többi mind a szervezôk feladata volt. Délelôtt 10 óra
után értünk a Búcsú térre. Ott finom itallal, hurkával, kolbásszal vártak
bennünket, mire a tízórait elfogyasztottuk, megérkeztek a lovas kocsik,
Svébis Józsi szervezésével. Megmutatták, melyik lesz a mi kocsink, azt
szépen feldíszítettük.
Tizenegy óra után elindultunk, nagyon sok helyen megálltunk. Fôleg
amikor a Váradi út végén visszafordult a menet. A megállóknál mindenütt megvendégeltek bennünket finom süteménnyel, szendviccsel és
mindenféle itallal. A sok finomság fejébe megtáncoltattuk a házigazdákat.
Azt hiszem, hogy aki ezen a szüreti felvonuláson részt vett, mindenki jól érezte magát. Ezt köszönjük a szervezôknek és a zenekarnak.
Utólag szeretném mindannyiunk nevében megköszönni az út menti
házigazdáknak, akik vendégül láttak bennünket, sok finomsággal és
itallal. Köszönettel tartozunk annak a két úriembernek, akik a nyugdíjasok kocsisa volt, nagyon vigyáztak ránk, ez egy nagyon szép vidám délután volt. Nagyon sokaknak meglepetést szereztünk.
Özv. Szluka Istvánné
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A Hernádi Környezetvédô és Faluszépítô Egyesület hírei
VESZÉLYESHULLADÉK-GYÛJTÉS!
„Földünkért Világnap” alkalmából
a Hernádi Környezetvédô és Faluszépítô Egyesület
veszélyeshulladék-gyûjtési akciót hirdet.
A gyûjtés során térítésmentesen lehet leadni
az alábbi hulladékokat:
Akkumulátor, elektromos és elektronikus hulladékok (hûtô, televízió, mosógép, számítógép, konyhai
kisgépek, stb.)

„ Nyári élményem”

fáradt olaj, fénycsövek, szárazelemek.
A gyûjtés helyszíne: Hernád, Búcsú tér
Idôpontja: 2008. október 11-én (szombat)
9 és 12 óra között
Kérjük, hogy csak a felsorolásban szereplô hulladékokat hozzák
ki, és csak a fent megjelölt napon és idôpontban!
Reméljük, hogy minél több hulladékot sikerül összegyûjteni, hogy
ezzel is tegyünk környezetünk védelmének érdekében!
Nné

címmel óvodásoknak meghirdetett rajzpályázatból nyílik kiállítás

Az Állatok Világnapja alkalmából már 3. alkalommal „Nyári élményem” címmel rajzkiállítás lesz a Mûvelôdési Ház átriumába október 6-tól 9-ig. Az óvodásoknak meghirdetett rajzpályázat 8 – 18-ig látogatható. (Hétfôtôl – csütörtökig.)
Nné.

Egy kis ízelítô
a tavalyi rajzokból.

„ Takarítási Világnap”
Szeptember 20-án tartottuk a Takarítási Világnapot. Ebben az évben
elôször, nem községünk takarításával töltöttük ezt a napot, hanem matricákat
raktunk azokra a postaládákra, kerítésekre, amelyek parlagfû-mentesek voltak.
Nem mindegyik háznál jártunk, amiért elnézést kérünk, nem szándékos volt,
csak a matrica darabszáma miatt nem tudtunk mindenkihez eljutni.

Kérjük a lakosságot, hogy a jövôben is legyen partnerünk a parlagfû-mentesítésben, mert ennyi allergiás
még nem volt Hernádon, mint ebben az évben. Sajnos ez az allergiásokat nem vigasztalja, de aki még
ma nem az, az holnap már az lehet.
Törôdjünk mások egészségével is, ne csak a saját egészségünkkel.
Nné
12
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ELBALLAGOTT

EGY ÓVÓ NÉNI...

Májusban szeretett óvodásainktól búcsúzunk el, tarisznyájukat megtöltjük sok sok ismerettel, tapasztalattal, szeretettel, kitartással és lelkesedéssel.
Most Klári óvó nénitôl búcsúztunk, illetve köszöntünk
el. Szeptembertôl Kelecsényi Dénesné nyugdíjba vonult.
Klári óvó néni 1975 óta dolgozott a hernádi óvodában. A 33 év alatt számtalan kisgyermekkel igyekezett
megszerettetni a közösségi életet, elvezetni a számolás,
a kézmûvesség rejtelmeibe, a környezetünk és egymás
tiszteletére, szeretetére, megbecsülésére – egyszóval az
óvodás életre.
Köszönöm és köszönjük – szülôk és az óvoda minden
dolgozója nevében Klári óvó néni színvonalas, fáradhatatlan, odaadó munkáját.
„ Egész életünkön keresztül mindig csak a jelent tartjuk birtokunkban és sohase többet. A különbség csak
az, hogy az elején hosszú jövôt látunk magunk elôtt, a

Bátki Jánosné

vége felé pedig hosszú múltat hagyunk magunk mögött.”

intézményvezetô

Nyári táborok
Kortársoktató tábor
Az elmúlt tanévben néhány szerencsés 7. és 8. osztályos tanuló részt vehetett a Bûnmegelôzôk Országos Szakmai Szövetsége által szervezett kortársoktató képzô tréningen. Ezen a tréningen megismertük
egyes kábítószerek hatásait, valamint azt, hogy ha
esetleg egy barátunk, ismerôsünk bajba kerül, hol
tudnak rajta segíteni, akár anonim módon is.
Hogy ismereteinket kibôvítsük, elmehettünk Váraljára, az immár XI. alkalommal megrendezett
„Tisztán élj!” elnevezésû táborba. Itt csoportokra
osztottak minket, majd minden csoport választott
egy nevelôt vezetônek. A csoportok nevet választottak, majd elsô este egy önmagukra, utolsó este pedig
egy a táborra jellemzô elôadást kellett tartaniuk.
A csoportok közt elméleti és ügyességi vetélkedô
volt, melynek végén az elsô három helyezett ajándékokat kapott. Elsô este ellátogatott hozzánk a
Lazulalánc nevû rockzenekar, majd házi diszkót tartottunk, és DJ Lajbi zenéjére táncoltunk. Legna-

gyobb örömünkre ez minden este megrendezésre
került.
Mint azt késôbb megtudtuk, ez a sok szórakozás
azért volt, hogy bebizonyítsák nekünk, hogy alkohol,
cigi és drog nélkül is érezheti jól magát az ember. De
nem csak táncból és versenyzésbôl állt ez a tábor, hanem kemény munkából is! Egyik éjszaka például elmentünk egy 16 km-es hegyi ,,sétára” és
délelôttönként önvédelmi fogásokat tanultunk, de
aztán pihenésképp úszhattunk a tábor medencéjébe!
Volt foci-, és kézilabda meccs is.
Utolsó este a több méter magas tábortûz mellet
énekeltünk és beszélgettünk.
Utolsó reggel pedig a ,,legek” értékes ajándékokat
kaptak, majd szomorúan elbúcsúztunk a barátainktól
és a nevelôktôl, felszálltunk a buszokra és élményekkel teli szívvel hazaindultunk.
Pallaga Rebeka (8.b)
2008. OKTÓBER •
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TATAI KÉZMÛVESTÁBOR
2008. július 13-án kezdôdött a tábor. Hosszú várakozás után eljött a kívánt nap. Amint megérkezett a busz, felszálltunk, és
megkezdôdött a nagy utazás.
Mikor odaértünk, elsô dolgunk volt a szállás elfoglalása, majd
mindenki nagy örömmel rohant fürdeni. Gyöngyi és Kriszti néni sem
hagyta ki a boldog pancsolást. A focitáborral voltunk együtt. Többször besétáltunk a városba, ami nagyon fárasztó volt, de mindenki
élvezte. Másnapra Tóni bácsi elintézte, hogy kisvonattal menjünk be
Tatára városnézésre és hajókázásra. Sajnos az idô rossz volt, de a
esti bulik így sem maradhattak el. Minden nap kézmûveskedtünk.
Amikor az utolsó elôtti tábortüzet gyújtottuk, mindenkinek valamilyen mûsorral kellet elôállnia. 18-án pénteken hazaindultunk, útba
ejtettük a komáromi erôdöt, majd egy kihagyhatatln gyorsétterem
következett.
Köszönjük Gyöngyi és Kriszti néninek a szép emlékeket! Reméljük,
jövôre is találkozunk!
Gazsik Andrea, Jóri Melinda, Rácz Evelin (6.b)

THE ENGLISH CAMP
2008.08.11-én elkezdôdött az angoltábor. Anikó néni és Andi
néni vezetésével már másodszor került megrendezésre az iskolában. A kisebbek Andi néni irányításával énekeltek, játszottak,
valamint új szavakat tanultak. Az idôsebbek Anikó nénivel a játék mellett minden nap egy-egy témakört dolgoztak fel (pl.: iskola, állatok, London). A játékok, feladatok gyôzteseit jutalom
várta.
Az utolsó elôtti napon fagyizni is voltunk. Az utolsó napon
pedig moziba mentünk, ahol az Üresfejû címû filmet néztük meg.
Hazaindulás elôtt még nézelôdhettünk és vásárolhattunk a bevásárlóközpontban.
Remélem, jövôre is lesz angoltábor, mert nagyon jól éreztem
magam!
Latyák Simeon (7.a)

LOVASTÁBOR
Július 7-tôl megint birtokba vehettük
Rozál néniék tanyáját. A lovastábor ötnapos volt. Jöttek rég ismert lovasok és eddig ismeretlenek is. A lovak nagyon ügyesen és türelmesen vészelték át a gyerekrengeteget.
Az idén is sokat lovagoltunk, Kati néni
megint finom ételekkel várt bennünket minden nap. Sátrakban aludtunk, ami nagyon
izgalmas volt, mert jött egy nagy vihar, és
a sátrakat elöntötte a víz. Rozál néni és Józsi bácsi a nagyokat a szénakazalba, a kicsiket meg a nappaliba költöztették. A szénából föntrôl nézhettük a lovakat. A naplementére aludtunk el, napfelkeltével a lovakkal ébredhettünk.
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Elmentünk a gyóni strandra, lóvásárba, a
pusztavacsi erdôbe. Mindenhová lovakkal
indultunk. Mire Pusztavacsra ellovagoltunk,
ott már rotyogott a bográcsban a paprikás
krumpli. Az állatok lábára béklyót tettünk,
ami megakadályozta ôket abban, hogy elszaladjanak. Így is volt egy kis riadalom,
mert a Vezér el akart indulni a kiscsikó miatt. Sokat játszottunk, élveztük a szabadságot, a lovak társaságát és a türelmes
felnôtteket.
A tábor vége elôtt akadályversenyt
szerveztek a felnôttek. Csoportokban
mentünk, és különbözô feladatokat kellett
megoldani. Volt ott lisztfújás, kukoricadobálás kosárba, mocsárjárás, állattal kap-
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csolatos szólásmondás, a legnehezebb feladat a kantár összerakása volt.
A tábor utolsó estéjén nagy tábortüzet
raktunk. Körbeültük a sötétben, és énekeltünk, beszélgettünk, sokat nevettünk. Ez a
tábortûz a búcsú lángja volt. Nehezen
törôdtünk bele, hogy a tábornak vége, de
megbeszéltük, hogy ha lehet, jövôre is újra összejövünk.
Becses állat az embernek a ló, társaságában gyorsan szalad az idô. Köszönjük a
szorgalmas és odaadó munkáját minden
felnôttnek, akik lehetôvé tették nekünk
ezt a pár szép gondtalan napot!
Sándor Vilmos 8.a

FOCITÁBOR TATÁN
Nem is tudom, hol kezdjem, hisz olyan sok szép történt velünk.
Elôször is Tatán szálltunk meg. A közelben lévô étteremben ettünk. A
szakácsok kényeztették gyomrunkat az étellel, amit készítettek, és
amit sokan vártak a kemény edzések után.
A második napon vacsora után elsétáltunk egy közelben lévô
lovastanyára, ami már omladozott kissé. A harmadik napon vasutaztunk egy kicsit, majd az Angol-kertnél leszálltunk, onnan gyalog
mentünk tovább. Azon a napon fagyiztunk is és kisvasúttal mentünk
vissza a táborba. A negyedik nap délelôttjén vásárolni mentünk a
közelben lévô centerbe. Mindenki vett valamit szüleinek vagy éppen
magának. Másnap körbehajóztuk a tatai tavat, csodálatos volt. Este
vacsora után mindenki a tábortûz köré ült és Tóni bá'a táborban rendezett versenyek gyôzteseinek kiosztotta a jutalmakat.
Sajnos a 6. napon haza kellett jönnünk, de még elôtte a komáromi erôdöt megnéztük. Hazafelé meglepetésként beugrottunk a
McDonaldsba. Megosztom a versemet, amit a focitáborban írtam:

Tóni bá'
Az edzômrôl írok mostan egy verset,
Akit minden gyereket szeret.
Olyan ô, mint egy nagy gyerek,
Hasonlít rá Benedek Elek.
Örül ô annak, ha nagyot spriccel,
Elkápráztat minden gyereket egy jó viccel.
Furfangos kérdéseket tesz fel ô,
Bomlik utána szinte minden nô.
A sört biza szereti nagyon,
Enged fürdeni egy meleg nyári napon.
A focitábort ô vezeti humorosan, kedvesen
Áldja meg ôt ezerszer az Isten.

Latyák Simeon 7/a

A FÉRFI KOSÁRLABDÁSOK HÍREI
A férfi kosárlabda csapat szeptember 27-én Kerekegyházán
játszott az I. Kerek Kupa felkészülési tornán.
Nagyon szezon eleji formában 1 vereséggel és 2 gyôzelemmel
a második helyen végeztek.
Kerekegyháza – HSE

63 : 62 ?????

HSE – Kiskunfélegyháza II.

53 : 51

Kalocsa – HSE

57 : 65

A torna végeredménye:

1. Kerekegyháza
2. Hernád SE

3. Kiskunfélegyháza II.
4. Kalocsa
A csapatból hiányzott LaczháziRóbert és Svébis Tamás.
Két új játékos igazolt hozzánk, Ócsáról Podoba Tamás és egy
22 éves amerikai cserediák / a játékok során Erik kitûnt a hernádiaknál messze jobb állóképességével, pedig mi sem szoktunk szégyenkezni! Napi 5 óra!!! testedzés a kötelezô náluk,
mesélte. Na, ja, így könnyû/
Miklósi Laci sem játszott, ô nem vállalja az „A” Ligát, abbahagyta.
Kis Pap Julianna

KOSÁRLABDA
Augusztus utolsó hetében volt ismét a kosárlabda utánpótlás korú
csemetéknek az edzôtábor.
Három csoportban dolgoztak a gyerekek, három edzô irányításával.
A legkisebbek 16-an / 3-4 osztályosok /, a lányok 8-an / 5-6-7-8
osztályosok/, és a serdülô fiúk 11-en / 7-8 osztályosok/ voltak.
Délelôtt, délután kemény edzések voltak, ebéd a Szluka étteremben.
A „nagyok” szerdán, Hernádon, csütörtökön Dabason edzômérkôzést játszottak a dabasi csapattal. Mindkét alkalommal, imponáló játékkal gyôztek!
A 2008/09. Pest Megyei Bajnokságban a férfi csapat az „A” Ligában, a fiúk csapata a serdülô korosztályban játszik.
A mini-mini csapattal megyünk ismét a Kecske Kupa játékokra,
a lányok a „dühöngô” tornákon vesznek részt.
A felnôtt nôk az idén nem indulnak a bajnokságban.
Sok sikert, jó játékokat a csapatoknak!!!
Kis Pap Julianna
2008. OKTÓBER •
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SPORTHÍREK

KOSÁRLABDATÁBOR
Az idei kosártábor is augusztus utolsó hetében került
megrendezésre. A hernádi iskola tornatermében. A nagy
érdeklôdésre való tekintettel több csoportra osztottak
minket. A foglalkozást az alsóbb osztályoknak Kocsisné
Gere Mária, a felsôs lányoknak Hegedûs Ildikó, míg a
felsôs fiúknak Bíró Krisztián tartotta.
Az edzések két részre – délelôtti, délutáni – tagolódtak.
Voltak erônléti és állóképességet fokozó foglalkozások,
valamint nagy hangsúlyt kapott a technikai elemek begyakorlása is. A tréningek közé másfél órás sziesztát iktattak be az edzôk, amikor a Szlúka étteremben degeszre

ehettük magunkat, hogy azt a délutáni foglalkozáson ledolgozhassuk.
Két ízben is volt alkalmunk bemutatni, hogy mit tanultunk az edzéseken, mivel Hernád kétszer csapott össze
Dabassal, edzômeccs keretében (két gyôzelem!).
A nagy meleg és a folyamatos terhelés ellenére is nagyon jó hangulatban és gyorsan telt el ez a pár nap. Reméljük, a tábor résztvevôi mind személyes élményekkel,
mind szakmai tudással gyarapodva töltötték el ezt a szûk
hetet. Gyertek jövôre is!
Köszönjük, Juli néni!
Schenk Zsófia, Schenk Máté

KECSKE-KUPA
Ez év januárjában kapcsolódtunk be a Kecskeméten
megrendezett Kecske-kupába.
Vegyes csapattal indultunk harmadik osztályosokból.
Összesen 16 csapat kezdte meg a bajnokságot, A, B, C
és D csoportokra voltak osztva a gyerekek. Mi a D csoportban kezdtünk, és a kupa végére a C elejére jutottunk. Kettô fordulón vettünk részt, a harmadik inkább
egy nagy gálának volt nevezhetô. Ezen színes programok várták a gyerekeket. Ziccer-, büntetô-, dobó- és
váltóversenyeken vettek részt. A kosárlabdagála végére minden csapatból kiválasztották a legjobb játékost,
akit oklevéllel jutalmaztak. Tôlünk Lengyel Melissza
kapta meg ezt a díjat. Ezenkívül minden résztvevô a támogatóktól ajándékcsomagokat vehetett át, amelyek
sportfelszereléseket tartalmaztak.
Összességében igazán színvonalasan megrendezett
kosárlabda-bajnokság volt a kecskeméti, amelybôl
sok tapasztalatot nyerhettek az ifjú kosarasok.
Kocsisné Gere Mária
16
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