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Közmeghallgatás
Hernád éves közmeghallgatása idén február 20-ra esett, melyen
Zsírosné Pallaga Mária polgármester asszony beszámolt az elmúlt év eredményeirôl és a jövôbeni tervekrôl.
Polgármesterünk beszéde elején kiemelte, hogy fontosnak tartja a
lakossággal való kommunikációt, mely együttmûködést a Hernád Info
TV, Hernád község hivatalos honlapja és a Hernádi Hírmondó is szolgálja. Az elmúlt év eredményeinek ismertetését az egyik legnagyobb
beruházással kezdte, a szeméttelep rekultivációjával. Mint már sokan
tudják, a 2003-as év elején be kellet zárni a hernádi szeméttelepet, mely
intézkedésre törvény kötelezte az önkormányzatot. A szeméttelep felszámolásához pályázat került benyújtásra, melynek során az elnyert
mintegy 63 millió forinttal és az önkormányzat 10 %-os önrészével a
projekt 70 millió forintból valósult meg. A projekt tavaly ôsszel a végére
ért, idén januárban megtörtént az utóellenôrzés, melynek során az irányító hatóság mindent rendben talált.
A község egészére kiterjedô pozitív hír, hogy az elôzô évektôl eltérôen
tavaly ôsszel annyi gyermek kezdte meg általános iskolai tanulmányait,
hogy a kettô helyett három elsô osztály került elindításra. Az új elsô osztály elhelyezését egy korábbi fejlesztésbôl fennmaradt, de nem befejezett
területen oldották meg. Így tavaly augusztusban elkészült az iskolát a tornateremmel összekötô folyosó mentén lévô négy tanterem feletti tetôtér,
ahol két új tanterem került kialakításra. De a termek kialakításával egy
idôben megújult a tornaterem parkettája is. Az évek óta tartó módszertani megújulás, ami az iskola referenciaintézménnyé való alakulását eredményezte, továbbra is az önkormányzat szívügye, a kompetencia alapú
TÁMOP projekt fenntarthatóságát támogatja.
Az önkormányzat fontosnak tartja az Orvosi Rendelô, valamint az
Anya és Csecsemôvédelmi Otthon külsô és belsô felújítását, illetve az
energia hatékony fûtési rendszerre való átállást, ezért e céllal az idén tavasszal nyíló támogatási kiírás esetén pályázatot nyújt be. Az orvosi eszközök korszerûsítését az önkormányzat lehetôségeihez képest folyamatosan
elvégzi, ezért tavaly új EKG készüléket vásárolt az Orvosi Rendelôbe.
Polgármester asszony bejelentette, hogy a falunap idén augusztus
04-én, szombaton kerül megrendezésre, melynek támogatására az önkormányzat LEADER pályázatot nyújtott be.
Idén egy, az óvoda bôvítését célzó pályázat is benyújtásra kerül,
melynek segítségével egy torna- és fejlesztôszoba, egy csoportszoba,
valamint a vonatkozó jogszabályok elôírásainak megfelelôen új vizesblokkok, új lépcsô, új nevelôi szoba, új vezetô óvónôi iroda, orvosi szoba
és fertôzô gyerekek számára egy elkülönítô helyiség kerül kialakításra.
A harmadik kút kialakítása továbbra is a célok között szerepel, így
kiváltásra kerülhetne a vas és mangán tartalmú kút. Ennek érdekében
az önkormányzat pályázatot nyújt be, melynek támogatottsága esetén
az új kút mellé a kiszolgáló épület, valamint egy, Csárdapusztát érintô
víz- és csatornahálózat bôvítés valósul meg.
A közmeghallgatáson megtudhattuk, hogy megújult a polgári védelmi szolgálat, az idôsebb tagok helyére fiatalabb beosztottak kerültek, s
a polgárok többsége komolyan vette a rábízott feladatot.

Polgármester asszony ismertette, hogy jogszabály kötelezi az önkormányzatokat eb összeírás megtartásáról, ezért idén nyáron a hivatal
munkatársai minden ingatlant felkeresnek, és összeírják, hogy mennyi
kutya található ott, úgy, hogy az állatok a késôbbiekben is beazonosíthatóak legyenek. Az intézkedés célja, hogy elôtérbe kerüljön a felelôs
állattartás. Az eb rendészeti hozzájárulásról a Képviselô-testület még
nem hozott döntést.
Az önkormányzat hosszú évek óta kiáll a környezetvédelem, a gazés parlagfûírtás mellett, s a Környezetvédô és Faluszépítô Egyesülettel való együttmûködés révén kijelenthetô, hogy Hernád belterületén
jelentôsen csökkent a parlagfû elôfordulása. Azonban az erdôkben és a
szomszédos településekre vezetô utak mentén elhelyezett illegális kommunális szemét, és sitt nagy problémát okoz, melyet számos alkalommal közpénzen kell ettaz önkormányzatnak felszedetnie. Szintén megoldásra vár a Központi park, a Búcsú tér és a vasútállomáson elôforduló
rendszeres és indokolatlan szemetelés és rongálás.
Polgármester asszony beszámolója végén kitért a jövô évi változásokra, noha a végrehajtási rendeletek egy része még nem hatályos. Az
egyik jelentôs, hogy 2013. január 01-tôl az általános iskola állami fenntartásba kerül, ez azt jelenti, hogy a tanárok állami alkalmazottak lesznek, ezáltal sokkal kisebb rálátása lesz az önkormányzatnak az iskolában
folyó munkára.
A másik változás a járási hivatalok bevezetése lesz, Hernád a dabasi
járáshoz fog tartozni. Oda kerülnek az önkormányzattól a helyi hatósági ügyek, így az építési, szabálysértési és gyámhatósági ügyek.
Végül Polgármester asszony köszönetet mondott a Képviselôtestület tagjainak, a hivatal dolgozóinak, az önkormányzat kollégáinak,
minden olyan vállalkozónak és magánszemélynek, akik anyagilag és erkölcsileg támogatták községünket.
Berczi Edit

Gyermeknapi előzetes
2012. június 1. tanítási szünet a hernádi általános iskolában. Miért is? Mert erre a péntekre a gyermeknap alkalmából az iskola igazgatónôje
szabadnapot adott a diákoknak. Ez azonban csak az iskolára vonatkozik, ugyanis dús program várja a gyerekeket.
Kezdôdik a Búcsú téri gyülekezôvel, majd a megnyitó után a bemelegítô torna következik. Az alsó tagozatosok programja az iskola udvarán
folytatódik. A felsôsöknek nyolc állomást kell végiglátogatni. Nem akármilyen programok várnak rájuk. A Pálóczi Szakközépiskola traktorát
kell mozgatniuk, s több elmét is megmozgató feladatokat kell megoldaniuk. A Faluszépítô Egyesület kérdéseinek is meg kell felelniük. A tavalyi
nagysikerû katasztrófa védelem által kitalált feladatokat is végig kell csinálni. Az íjászat rejtelmeibe Tóth Józsi és csapata segít belekóstolni. Az
örkényi rendôrség ügyességi feladatai is szórakoztatóak lesznek. A nap végét a tavalyi nagy sikerre való tekintettel a Dili-Dal együttes zárja.
Szabados Antal

EBOLTÁS

Anyakönyvi hírek

A kutyák veszettség elleni kötelezô védôoltása és féregtelenítése
az alábbi idôpontokban lesz Hernádon:
Oltó állatorvos: dr. Plutzer Imre (06-30-242-14-19)
2012. április 18. (szerda)
			
			
2012. április 25. (szerda)
(pótoltás)			

8-10 óráig Polgármesteri Hivatal
10-12 óráig Fô utcai buszforduló
14-16 óráig Vasútállomás
9-11 óráig Polgármesteri Hivatal

Oltó állatorvos: dr. Atkári Tamás (06-70-513-53-65)
2012. április 21. (szombat) 8-10 óráig Vasútállomás
10-11 óráig Polgármesteri Hivatal
11-13 óráig Fô utcai buszforduló
2012. április 28. (szombat)
(pótoltás) 		
8-10 óráig Fô utcai buszforduló
10-12 óráig Vasútállomás
Az oltás díja ebenként 3.500 Ft, a féreghajtó 200 Ft. A pótolandó oltási könyv
500 Ft-ba kerül
Minden 3 hónaposnál idôsebb kutya beoltása kötelezô, ennek elmulasztása szabálysértési eljárást von maga után.

Halottaink:
Guba Pálné (Rafael Magdolna) 1937.
Varga Sándorné (Árvai Erzsébet) 1947.
Kovács László 1950.
Klipper János 1937.
Joó Imréné (Raduly Piroska) 1944.
Garas Mihály 1949.
Varga József 1970.
Racskó Sándorné (Rapcsák Erzsébet) 1946.
Újszülötteink:
Malata Mihály és Körösi Anikó fia Marcell Mihály
Szobácsi Zoltán és Galacz Krisztina fia Csongor
Somosi Zsolt és Makrai Tímea fia Axel
Pál Csaba és Bicskei Annamária leánya Viktória
Vojna József és Tóth Bernadett fia Botond
Házasságot kötött:
Szluka Zoltán és Orosz Noémi
HERNÁDI Hírmondó
Hernád Község Önkormányzatának és civil szervezeteinek lapja
Lapalapító: Hernád Község Önkormányzata
Szerkeszti: Berczi Edit és Kocziszkiné Kis Pap Julianna
Megjelenik: januárban, áprilisban, júliusban és októberben
Nyomdai elôkészítés és kiadja: Pressman Nyomdaipari Bt.
Felelôs vezetô: Bálint Ferenc ügyvezető igazgató
Készült a Pressman Nyomdaipari Bt. gondozásában, Dabas
(Tel.: +36-29-365-564, Mobil: +36-30-210-5644)
Szerkesztôségünknek szánt írásaikat, kérdéseiket, kéréseiket, véleményüket eljuttathatják a hirmondo@hernad.hu címre.
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2012. ÁPRILIS

Megérkezett Hernádra a defibrillátor
Az idén januárban történt szomorú halálesetet, melynek hatására Hernád lakossága és a vállalkozók megmozdultak, sokan
ismerik. Egy gyûjtôakció indult a Mezôszolg Kft. kezdeményezésére, mely mellé az önkormányzat, több cég és magányszemélyek is felsorakoztak. Az akció célja egy defibrillátor vásárlása
volt, azonban a közösség összefogása további célok kitûzését is
lehetôvé tette.
A defibrillátor 2012. április 02-án egy sajtótájékoztató keretén
belül került átadásra. Zsírosné Pallaga Mária polgármester asszony
elmondta, hogy a helyi Takarékszövetkezetben nyitott számlán 1.152
ezer forint gyûlt össze, melybôl az eszköz vásárlása után 520 ezer forint áll további rendelkezésre. Ezért Hernádi Egészségforrás néven alapítvány kerül bejegyzésre, mely a helyi orvosi eszközök beszerzését,
korszerûsítését fogja segíteni. Az alapítvány elnöke dr. Fodor István,
a kuratórium tagjai Kleineisel Györgyné, Oláh Istvánné, Fehérné
Surman Ella, Szlukáné Fajt Mária, Zsadányi Lászlóné és Zsírosné
Pallaga Mária.
A készüléket Varga Erika, a Defibrillátor Plusz Kft. ügyvezetô igazgatója nyújtotta át és helyezte üzembe. A Kft. szintén támogatta a hernádi kezdeményezést, ugyanis jelentôs árengedménnyel biztosította

községünk részére az életmentô eszközt, valamint az önkormányzattal
együtt alapszintû újraélesztési és defibrillátor használati oktatást tart
minden érdeklôdô részére. A hirtelen szívmegállásról és a defibrillátor
használatának fontosságáról a Hírmondó e számának utolsó oldalán
olvashatnak.
Berczi Edit

Újjászületés és születés
A község honlapjának látogatói valószínûleg észrevették, hogy néhány hete
a hernad.hu kinézete teljesen átalakult. Kívülrôl igazán nem látható az, hogy
ez a metamorfózis egészen az alapoktól kezdôdött - egy teljesen új, nulláról
felépített weboldalról van szó. Az elôzôrôl átkerültek a hírek, dokumentumok,
galériák és a hernádi intézmények, szervezetek, médiumok oldalai. A képtár
kibôvült „A régi Hernád” galériával, ahová archív fotókat töltünk fel, illetve
újdonság a „Mozgókép” menü, ahol a község eseményeirôl láthatók videók.
A változásnak áldozata is lett, a fórum megszûnt, helyette mindenkinek
lehetôsége van a hírekhez hozzászólást írni vagy a község Facebook oldalán
követni az eseményeket.
Az igen méretes adatbázis új helyre mozgatása (és a konvertálások miatt)
vannak még hibák néhány helyen. Amennyiben – böngészés közben - talál egyegy nem elô linket vagy bármilyen szokatlant tapasztal, kérem, jelezze a webmester@hernad.hu címen.
A hernad.hu megújításával egy idôben kezdôdött a Hernád-Pusztavacs K.F. Napköziotthonos Óvoda honlapjának fejlesztése is. Az oldal
látogatói bepillanthatnak az óvodások mindennapjaiba, lapozgathatnak a csöppségek munkái között, de olvasható a legtöbb fontos információ
is a két tagintézményrôl.
Mindkét honlap tartalma folyamatosan bôvül - az aktualitásokon kívül - néhány új funkcióval fogjuk még kiegészíteni ôket.
Kellemes böngészést kívánunk a megújult községi honlapon - http://www.hernad.hu -, illetve az óvoda oldalán: http://www.hernad.hu/
ovoda.
Új honlapunkat a Schmidt Computer Kft. és Sponga Tamás készítette.
Zsírosné Pallaga Mária

Alapszintû újraélesztési és
defibrillátor használati oktatás
2012. május 04., pénteken 16.00 órai
kezdettel a Mûvelôdési Házban.
Az elméleti és a gyakorlati oktatáson való
részvétel díjmentes, azonban a terem befogadóképességének korlátozottsága miatt elôzetes jelentkezéshez kötött.
Jelentkezni lehet: a Polgármesteri Hivatalban vagy a 29/ 374-122-es telefonszámon.
Minden érdeklôdôt
szeretettel várunk!

2012. ÁPRILIS

Közzétehetô az adóhátralékosok névsora
Tisztelt Adózók!
Felhívjuk a figyelmüket, hogy az adózás rendjérôl szóló a 2003. évi XCII. törvény 55/B §-a 2012.
január 1. napján hatályba lépett. Ez feljogosítja az önkormányzati adóhatóságot arra, hogy a helyi
adó és gépjármûadó vonatkozásában a 10.000.- Ft-ot – magánszemély esetében 1.000.- Ft-ot –
elérô adótartozással rendelkezô adózó nevét, címét és az adótartozás összegét az esedékességet
követô 10. nap 0 órától a helyben szokásos módon közzéteheti.
Számos más településhez hasonlóan az önkormányzati adóhatóság a jövôben élni kíván a törvényi
lehetôséggel és rendszeresen közzéteszi az önkormányzat honlapján a hátralékosok listáját.
Felhívjuk figyelmüket, hogy tájékozódjanak arról, van-e adóhátralékuk, s ha van, mielôbb rendezzék azt a
végrehajtási eljárás megindításának és a hátralék közzétételének elkerülése érdekében.
Boldizsár Csaba jegyzô
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Megújul a római katolikus templom
Hernád római katolikus temploma 1957-ben
épült, s építése Bányai Aladár atya nevéhez
kötôdik. A templom épületét az azóta eltelt bô
fél évszázadban többször felújították, azonban
a teljes renoválásra mostanáig várni kellett.
Ennek kapcsán Gubicza Balázs plébániavezetô
urat kérdeztem, aki elmondta, hogy a teljes
felújítás olyan magas összegbe kerül, hogy egy
ekkora település, mint Hernád, nem tudja kigazdálkodni.
„Mindenképp szükségünk volt külsô forrás
bevonására, melyet pályázat segítségével igyekeztünk megoldani.” –folytatta plébániavezetô
úr. „2009-ben Zsírosné Pallaga Mária, aki
akkor alpolgármesteri tisztséget töltött
be, nem csupán felhívta a figyelmemet a
Mezôgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Vidékfejlesztési Támogatások Igazgatóságának
pályázatára, hanem annak megírásában és benyújtásában egyaránt jelentôsen segédkezett.
Ezt külön köszönöm neki.”

Az Európai Mezôgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a vidéki örökség megôrzéséhez
elnyert támogatás összege bruttó 20.073.126
forint, mely nem fedezi a felújítás költségeit,
de teljes egészében a templom és a sekrestye
épületének külsô felújításához használnak fel.
A pályázat azonban elôfinanszírozású, így a
szükséges összeget a támogatás kifizetéséig a
Váci Egyházmegye biztosítja.
„A munkálatokat idén február 28-án
kezdte meg a Schön-Bau Kft., mely a közbeszerzési pályázat nyertese lett. Az elmúlt
és a következô hónapban a templom és a
sekrestye külsô falának vakolatát leverték,
azt újravakolták, majd színezik. A tetôn
lévô régi hullámlemezt eltávolították, és a
tetôszerkezetnek megfelelô Lindab színesfémlemezzel borították. A továbbiakban
új és teljes esôcsatorna kerül kialakításra,
a bemenô elektromos vezetékeket pedig a
földbe fektetik. A bejárati lépcsôt a terveknek megfelelôen kiszélesítik, a mozgáskor-

látozottak igényeihez alakítják, valamint a
Szent Család házzal is összekötik.”
Jelenleg a felújítási munkálatok 50 százaléka kész, azok várhatóan 1 hónap múlva
fejezôdnek be. Plébániavezetô úr beszélgetésünket így zárta: „Dr. Beer Miklós püspök
úr nagy figyelemmel kíséri a munkálatokat,
s amennyiben programja engedi, szívesen
vennénk megjelenését a felújított templom
ünnepélyes szentelésen, mely alkalomra mindenkit szeretettel várunk.”
Berczi Edit

Beszámoló a képviselő-testületi ülésekről
A Hernád Községi Önkormányzat képviselő-testülete 2012. január 30án hétfőn megtartott ülésen a következő napirendi pontok kerültek
megtárgyalásra:
A képviselő-testület 1/2012. (I.31.) számú rendelettel módosította a
15/2011.(XI.28.) számú a közterületek rendjéről és használatáról szóló
rendeletét.
A csatorna- és vízdíjakról szóló rendeletét is módosította a képviselő-testület a 1/2012. (I.31.) számú rendelettel és egyúttal a 1/2012.(I.30.) sz. képviselő-testületi határozattal elfogadták a Vízszolgáltató Kft.-vel kötendő
használatba adási szerződést is.
A képviselő-testület egyhangú szavazással, 3/2012. (I. 31.) számú rendelettel módosította a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 4/2004. (III. 29.) számú rendeletet és
a 2011. december 20-án alkotott rendeletét hatályon kívül helyezte. Ezek
alapján a szemétszállítási díjak, csakis kizárólag az általános forgalmi adó
emelésének mértékével emelkednek. A szemétszállítási díjak így, az alábbiak szerint alakulnak:
➡ 120 literes edény esetében
➡ 240 literes edény esetében
➡ 1.100 literes edény esetében

bruttó 2.019 Ft/ingatlan/hó
bruttó 4.038 Ft/ingatlan/hó
bruttó 20.188 Ft/ingatlan/hó

Az „Együtt a hernádi gyerekekért” közalapítvány és az „Az iskoláért” közalapítvány Alapító Okiratainak módosítására is sor került a 2 és 3/2012.
(I.30.) sz. képviselő-testületi határozatokkal.
A képviselő-testület úgy döntött, hogy a 2012. esztendőben Hernád községben a törvényi előírásoknak megfelelően eb összeírást tart. Az eb ös�szeírás előkészületeinek megszervezésével a jegyzőt bízták meg, az összeírást pedig 2012. augusztus 31-ig kell lebonyolítani.
Hernád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2012.(I.30.) sz. képviselő-testületi határozattal felhatalmazta a polgármestert, hogy az I.
fokú adóhatóság vezetőjének felszólítását követő tizenöt munkanap lejártát
követően a végrehajtható és lejárt 1.000,-Ft összeget meghaladó adókövetelések adósainak listáját, Hernád Község hivatalos honlapján és a Hernádi
Hírmondó újságban megjelentetésre készíttesse elő.
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A Hernád Községi Önkormányzat képviselő-testülete 2012. február
15.-én szerdán megtartott ülésen a következő napirendi pontok kerültek megtárgyalásra:
A képviselő-testület a könyvvizsgálói vélemény és a Pénzügyi Bizottság
javaslata alapján egyhangú szavazással megalkotta az önkormányzat 2012.
évi költségvetéséről szóló 4/2012.(II.15.) sz. rendeletét.
A képviselő-testület 7/2012.(II.15.) sz. képviselő-testületi határozattal
úgy döntött, hogy a KEOP-1.3.0/B/09-11 számú pályázat, az Ivóvíz ellátás
biztonságának javítására az előkészítő munkálatokat elvégzi, a tervezést
elindítja.
Március 19-i soron kívüli ülésén a képviselő-testület megalkotta az állattartás helyi szabályairól szóló 11/2004.(VIII.9.) sz. rendelet módosítására az 5/2012.(III.19.) sz. rendeletet:
A módosításra termőföldjeink védelme miatt van szükséges. Az elfogadott
rendelet módosítás megtiltja az almozás nélküli állattartó telephelyekről származó folyékony halmazállapotú hígtrágya mezőgazdasági területen történő
elhelyezését. A rendelkezés környezetvédelmi szempontból is fontos.
A Hernád Községi Önkormányzat képviselő-testülete 2012. március
21.-én szerdán megtartott ülésen a következő napirendi pontok kerültek megtárgyalásra:
A képviselő-testület az örkényi Rendőrőrsnek a község közbiztonságáról
szóló beszámolóját a 8/2012.(III.21.) sz. képviselő-testületi határozattal
elfogadta.
A képviselő-testület egyhangú szavazással megalkotta a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 6/2012.(III.21.) sz. rendeletet. A most elfogadott rendelet előfeltételként szabja meg a lakásfenntartási támogatás és a
rendszeres szociális segély nyújtásához a lakókörnyezet rendezettségét.
A képviselő testület 9/2012.(III.21.) sz. képviselő-testületi határozat hozzájárul a KMOP-4.6.1-11 számú pályázat elkészítéséhez és benyújtásához.
A pályázat tartalmát ismeri, és annak megvalósítását támogatja, az óvoda
bővítés megvalósításához szükséges önrész rendelkezésre áll.
A képviselő-testület 10/2012.(III.21.) sz. képviselő-testületi határozattal
alapítványt tesz, melynek célja az egészségügyi intézmények eszközeinek
fejlesztése.
A képviselő-testület 11/2012.(III.21.) sz. képviselő-testületi határozattal
úgy döntött, hogy a sportpálya kerítésének felújítására pályázatot nyújt be.
Boldizsár Csaba
jegyző
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Katolikus hitélet Hernádon
A Magyarországon található 12 egyházmegye közül az egyik a váci,
melynek élén dr.Beer Miklós püspök áll. 2005-ben az egyházmegye 10
esperesi kerületre lett osztva, mely 10 esperesi kerületnek része a dabasi esperesi kerület, élén Pásztor Gyôzô esperessel. Hatáskörébe 23
templom tartozik, így a hernádi római katolikus templom és lelkipásztora, munkatársai – Gubicza Balázs plébániavezetô és Vukovich Márton
lelkipásztor. A hernádi templom és plébánia kisebb központi szerepet is
betölt a térségben, hiszen Pusztavacs község hozzájuk tartozik, valamint
besegít Dabas-Gyón hitéletébe is, a dabas-szôlôi templomban és a gyóni
Szociális Otthonban egyaránt ellátják a lelki gondozást. Hernád katolikus
hitéletérôl Pásztor Gyôzô esperes urat kérdeztem.
„Hernád friss, új keletû egyházközségnek számít Bányai Aladár plébános nevéhez fûzôdô, 1957-ben épült templomával, noha a hitélet kialakulása fennmaradt
írásos dokumentumok alapján korábbra datálható, hiszen 1949 óta vezetik a kereszteltek anyakönyvét.” – kezdi esperes úr. „Hernádnak kilenc plébánosa volt,
de az évek folyamán elôfordult, hogy egy szomszédos plébánia (Újhartyán) látta
el a feladatokat. A hívek számát tekintve Hernád a kisebb plébániákhoz tartozik 1993-ban, vagyis az elôzô népszámláláskor 2000 fô vallotta magát katolikusnak,
most várunk a tavalyi adatokra.”
Esperes úr elmondta, hogy nincs hosszú idôre visszatekintô hagyománya Hernádon a katolikus hitéletnek, hiszen volt egy idôszak, amikor például a Váraditelep az örkényi plébániához tartozott. Emellett sok az új, betelepült lakos, akik
magukkal hozták hagyományaikat. Így nem alakult ki egy hagyományos, egyvallású gyökér, ezért a vallási hagyomány is kisebb intenzitású, mint a környék
településein, ahol a templomok akár 100-200 éves múltra tekintenek vissza.

„A község hitélete most van megszervezés alatt, ezt példázza az új közösségi
ház is, a maga nemes egyszerûségével, nyitottságával a közösség, a polgárok és
az önkormányzat felé. Vagy a szoborcsoport, amely a magyarságunkhoz és a
kereszténységhez való tartozásunkat hivatott kifejezni.”
A plébánia vezetôje és a község lelkipásztora azon igyekeznek, hogy elô közösséget alakítsanak ki, nem kifejezetten vallási összejövetelekkel, így teadélutánoknak, találkozóknak kulturális délutánoknak ad helyt elsôsorban a közösségi ház.
(pl. karácsonyi misztérium játékok).
„Az egyházközség fejlôdését és anyagi fennmaradását csak több oldalról biztosítva lehet megoldani, csakúgy, mint az országban máshol is, elsôsorban a hívek önkéntes adakozásával. A püspöki kar által meghatározott éves hozzájárulás
mértéke legfeljebb 5000Ft. Ebbôl kell a plébániának az épületeket fenntartani,
rezsi és kommunális költségeket fizetni, a lelkészi fizetést biztosítani, javításokat
végeztetni.”
Minden egyházközségben szigorú dokumentálás folyik. Egyrészrôl vezetik a házasságot kötöttek, kereszteltek, bérmáltak, elhunytak anyakönyvét, másrészrôl
a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által is felügyelt könyvelést folytatnak. Elôbbi
azért fontos tény, mert az állam csupán az 1985-ös évtôl kezdve anyakönyvez,
míg a sári esperesi kerületnek 1717-tôl van anyakönyve, de az egyház maga már
Könyves Kálmán óta vezet. Utóbbit, a plébániák minden bevételét -így a perselypénzt is- és kiadását bizonylattal igazolt könyvelését, év végi zárszámadását
és költségvetését az esperes felülvizsgálja, majd elküldi az egyházmegyének, ahol
a gazdálkodási osztály újfent szakszerûen átvizsgálja. Az ellenôrzés eredményeit,
adatait tartalmazó jegyzôkönyvet bárki megtekintheti.
Berczi Edit

Ünnepi hangverseny a Kistérségi Fúvószenekar előadásában
Nemzeti ünnepünk, március 15. alkalmából a Kistérségi Fúvószenekar
hangversenyt adott a Dabas-Diego Sportcsarnokban. Ennek kapcsán röviden Zsírosné Pallaga Máriával, az Ország Közepe Többcélú Kistérségi
Társulás alelnökével beszélgettem.
Milyen út vezetett a zenekar március 15-i ünnepi koncertjéhez?
Két esztendôvel ezelôtt – felismerve a kistérségi zenei (elsôsorban fúvószenei) hagyományok megôrzésének felelôsségét, az Ország Közepe Többcélú Kistérségi
Társulás úgy határozott, hogy pályázatot nyújt be az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program IV. tengelyének -a LEADER programnak- az intézkedésére,
s így zenekari fejlesztést valósít meg a kistérségben. A projektbôl kivette részét a
Dabasi Kossuth Mûvelôdési Központ által szervezett Kistérségi Közkincs Kerekasztal is, amelynek segítségével több településen nyílt lehetôség zenekari bemutatkozásra.
Mekkora összeget sikerült nyerni a pályázaton?
Az elnyert összeg mintegy négymillió forint, mely támogatást a kistérségi együttes
felszerelésére fordították, ezekbôl új hangszereket, kottákat és formaruhát szereztek be.
Mely darabok csendültek fel a hangversenyen?
A zenekar tagjai valamennyien magasan képzett zenészek. Közülük sokan több
évtizedes pályát tudhatnak már maguk mögött, muzsikusok generációit nevelték
fel. A zenekar mûvészeti vezetôje, Tóth Antal vezényletével rengeteg gyakorlás

és próba után a zenekar számot adott arról, hogy méltón ôrzi a zenei hagyományokat. Az egész földgolyót átívelô zenei körutazásra csábította a közönséget:
Erkel Ferenc, Pjotr Iljics Csajkovszkij, Dmitrij Dmitrijevics Sosztakovics, Walter
Tuschla, Andrew Lloyd Webber, Frederick Loewe, Leroy Anderson, Werner
Brüggemann zenemûveibôl készült válogatással tették teljessé a hangversenyt.
Berczi Edit

ÚSZÁSOKTATÁS HERNÁDON
A Hernádi Úszóklub Sport és Szabadidô Egyesület szervezésében
úszásoktatás és edzés indul a
Szervál klubházban (Hernád, Csatorna köz)
2012. május 2-tôl - szeptember 28-ig.
A jelentkezéseket 2012. április 25-éig várjuk,
mert csak megfelelô létszám esetén indulnak a tanfolyamok.
Jelentkezés és további információ:
Garamvölgyiné Horváth Dóra / tel.:06-20-320-9843
Szeretettel várunk
minden érdeklôdôt!
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„A magyar nép megint szép lesz...”
Március 15. fontos esemény a magyar nemzet életében. Az
emberek ezen a napon kokárdát tûznek a ruhájukra, emlékeznek
az 1848. március 15-i eseményekre, ünnepélyeket tartanak szerte az országban. A magyar emberek elôtt ilyenkor újra felelevenednek azok a márciusi események, melyekrôl elôször talán
kisiskolás korukban olvastak, hallottak: a Pilvax Kávéház eseményei, Petôfi Sándor élete, Nemzeti dala, a Nemzeti Múzeum
elôtti történések, Táncsics Mihály kiszabadítása.
Szívesen emlékszem azokra az idôkre, amikor még kisdiákként mi eleveníthettük fel a hernádi embereknek a március 15-i
eseményeket. Most is rajtam, rajtunk volt a sor, ebben a fontos
feladatban, de már mint pedagógus, diákjaink segítségével.
Az idén is a hernádi általános iskola, 4. osztályos diákjainak
megtisztelô feladata volt, hogy megelevenítsék az 1848-49-ben
történteket a nézôk, tanítóik, diáktársaik elôtt. A gyerekek életében azonban nemcsak ez a nap számított fontosnak. Kiemelkedô
teljesítményt nyújtottak már hosszú hetek óta. Szöveget tanultak, olvastak az 1848-49-es forradalom és szabadságharcról.
Próba próbát követett, lemondva a sokszor oly áhítva várt tornáról, éneklésrôl is. Technika és rajz órákon szorgos kézzel, fegyelmezetten dolgozott mindenki a rábízott feladaton: volt, aki
piros, fehér és zöld tulipánokat hajtogatott, mások kokárdát készítettek, míg a többiek ceruzáik segítségével elevenítették meg
elôttünk a 48-as eseményeket. Senki nem maradt ki a munkából,
mellyel késôbb iskolánk falait díszítettük, így is emlékezve március idusára.
Pedagógusi pályám elején, hónapokkal ezelôtt elképzelni sem
tudtam, hogyan tudom majd pici gyermekfejekbe „tölteni” e
fontos történelmi eseményeket, kicsi gyerekekkel megéreztetni március 15-e hangulatát. Aztán az ünnepi hangulat minket,
tanítókat és gyerekeket is magával ragadott. Kisdiákjaink egyre
jobban élvezték, értették, hogy miért is kell szépen megtanulni a
reájuk bízott szöveget, érezték a felelôsséget, tudták, hogy nagy
feladatuk van.
Aztán elérkezett a várva várt nap. A díszletek, a jelmezek, a
zene, a felkészült gyermekhangok már mind csak arra vártak,
hogy megelevenedjenek és tolmácsolják a közönségnek a március 15-i eseményeket. A gyerekek a Himnusz eléneklésével,
versekkel, szövegekkel, tánccal, szalagos mozgással jelenítették
meg elôttünk az akkor történteket. Büszkén pillantottam végig
4. osztályos diákjainkon, hogy milyen fegyelemmel, mennyi komolysággal állták és szerepelték végig a sokat gyakorolt mûsort.
A hernádi iskola 10 éves kisdiákjai így emlékeztek március
idusára. Csak remélni tudom, hogy azon a szeles délutánon méltó emléket tudtunk állítani az 1848. március 15-i nemzeti ünnepünknek. Egy iskolai megemlékezés oroszlánrésze mindig diákjainké, azonban én mégis szeretném megköszönni a mûsoron
közremûködôknek a segítséget, munkájukat. Duhaj Szidóniának, kollégámnak, mentoromnak pedig köszönöma pedagógusi
pályám során nyújtott útmutatásokat, szakmai tanácsokat.
„Mely új tavaszok napját égre hoztad,
Mely új remények ibolyáját fontad.
Ó nagy nap, szép nap, légy örökre áldott,
Hozz mindig új fényt, új dalt, új virágot.”
Vas Vera tanító
a 4.b osztályfônöke
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Március 15. az óvodában
Márciusi szép ünnepünkrôl a hernádi óvodában is megemlékeztünk.
A 3-7 éves gyermekek számára is fontos, hogy életkori sajátosságaiknak megfelelô módon részesei legyenek nemzeti ünnepünknek. Érezzék, hogy az ünnep mindig másabb, különlegesebb nap az életünkben. Tisztelgünk, megemlékezünk régi
korok hôseirôl sajátos módon, korunkhoz illôen. Már ebben a
korban el kell kezdeni a gyermekek nemzeti öntudatát fejleszteni, a szülôföld, a haza szeretetére való nevelést.
Az ünnepet megelôzô pár nap az érzelmi elôkészítéssel indul.
Beszélgetünk a márciusi ifjakról, Petôfi Sándorról, a huszárokról, a szabadságharc hôseirôl. Képeskönyveket nézegetünk,
történeteket mesélünk a gyermekeknek. A beszélgetéseken túl
barkácsolások teszik színessé a délelôttöket. Különbözô csoportokban más-más tevékenységek folytak.
Volt ahol nemzetiszínû zászlót festettek, volt ahol kokárdát
ragasztottak a gyerekek. Az egyik csoportban nemzeti színû virágok készültek. A mi csoportunkban a kislányok pártát, a kisfiúk lovas huszárokat színeztek, ragasztottak. Barkácsolás közben
énekeltük a masírozni, menetelni hívó dalokat, mondtuk a mondókákat, verseket.
Március 14-én délelôtt mindenki kokárdát tûzött a kabátjára
és néhány csoport kilátogatott a Központi Parkba az Ünnepek
fájához. Elhelyeztük a megemlékezés virágait, zászlait, kokárdáit. Az óvónôk halkan elénekelték a Himnuszt a gyerekeknek,
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akik fegyelmezetten végig hallgatták. Utána csoportonként elmondtuk a tanult verseket, elénekeltük a dalokat. A hernádi
óvodás gyermekek így emlékeztek az 1848-49-es forradalom
és szabadságharc hôseire.
Nagy öröm volt számomra, hogy a délutáni ünnepi mûsorra
sok óvodás is visszajött szüleivel és végig hallgatták és nézték
az iskolások mûsorát.
Turcsányné Hrubos Tünde
óvónô
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Művházi Mozaik
A Magyar Kultúra Napja
Ez év elején a Magyar Kultúra Napját két színházi esttel ünnepeltük – január 21-én
„Életem boldog emlékei” címmel
Wass Albert verseit és prózarészleteit adták elô Hernád volt
és jelenlegi növendékei.
Folytatván az ünneplést –az
Örökség Kulturális és Hagyományôrzô Egyesülettel közös szervezésben- január 23-án „Az óperenciás
tengeren. A táltos költô - Ady Endre” címû színházi estre invitáltuk Önöket.
„Már egy ideje tudjuk, a mesék régen elsôsorban nem a gyerekekhez szóltak. A
mesék világa rólunk, emberekrôl, állatokról, istenekrôl, királyokról, táltosokról
mondanak el szimbolikus megfejtésre várón olyan dolgokat, amelyek életünk
lényegéhez vezetnek. Az ilyen mesék jöttét várja Ady Endre.” A táltos költô
verseit elmondta, elénekelte Szabó Margaréta színmûvésznô és Csuja
Imre Jászai-díjas színmûvész, Érdemes Mûvész. Az elôadás után kötetlen hangvételû beszélgetés keretében az érdeklôdô közönség ismerhette meg a mûvészeket.
Új és már megszokott állandó programjaink
Díjmentes Számítógép és internet felhasználói tanfolyam indul
nyugdíjasok számára május hónaptól, melyre várjuk a „technika ördögével” megismerkedni vágyókat.
Szeretettel ajánlom figyelmükbe ingyenesen látogatható angol
nyelvû Társalgási kurzusunkat, melyekre kezdô és haladó szintû
érdeklôdôket egyaránt várunk.
Szeptembertôl Felnôtt néptánc oktatás indul, melyre minden
kedves táncos lábú érdeklôdôt várunk.

További információért kérem, érdeklôdjenek a Mûvelôdési Házban vagy a 29/374-125-ös telefonszámon!
Állandó programjaink:
Program

Idôpont

Gyermek néptánc

hétfô

11.40 órától

szerda

15.00 órától

csütörtök

11.40 órától

Kondicionáló torna

kedd, csütörtök

18.00 órától

Jóga

kedd, csütörtök

17.00 órától

Karate

szerda, péntek

18.30 órától

Kismamaklub

szerda

10.00 órától

Nyugdíjas klub

minden második péntek

16.00 órától

Asszonytorna

szerda

18.30 órától

Felnôtt angol tanfolyam
- kezdô
- haladó

kedd

16.00 órától
17.00 órától

Nyitva tartás: a Mûvelôdési Ház hétfôtôl péntekig 8-20 óráig, szombaton 8-12 óráig; a Teleház (eMagyarország Pont) hétfôtôl péntekig
13-20 óráig, szombaton 8-12 óráig várja a látogatókat.
Berczi Edit

RENDEZVÉNYNAPTÁR – 2012. április-június
ÁPRILIS

Április 14. (szombat) 14 óra, Művelődési Ház 		
Ki mit tud? az Általános Iskola szervezésében
		
Április 16-20. 8-16 óra, Óvoda
Óvodai beíratás 		
Április 19. (csütörtök) 16 óra, Általános Iskola
Sulivár 			
Április 21. (szombat) 9-12 óra, Hernád közútjai		
Falutakarítás – a Föld Napja alkalmából szemétszedés a
Környezetvédő és Faluszépítő Egyesület szervezésében
Április 21. (szombat) 18 óra, Általános Iskola
Sportbál – a Hernádi Sport Egyesület szervezésében
Április 23-24. 8-17 óra, Általános Iskola
Első osztályosok beíratása
		

MÁJUS
Május 1. (kedd) 9 óra, Főtér
Májusfa állítás – az Örökség Egyesület szervezésében,
együttműködve a civil szervezetekkel
Május 12.(szombat) 9 óra, Polgármesteri Hivatal előtt
Kerékpártúra – a Madarak és Fák Napja alkalmából a
pusztavacsi erdőbe a Környezetvédő és Faluszépítő Egyesület
szervezésében
8
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Május 18. (péntek) 18 óra, Művelődési Ház
KELLEM – GEOMETRIA – SZENVEDÉLY - Szipál
Márton fotóművész kiállításának megnyitója. A kiállítás
megtekinthető: május 19. és 25. között, hétköznap 8-18,
szombaton és vasárnap 8-12 óráig.
Május 21-25. 8-17 óra, Általános Iskola
„Év Fája” c. rajzpályázat – a Környezetvédelmi Világnapja
alkalmából a Környezetvédő és Faluszépítő Egyesület
szervezésében

JÚNIUS
Június 1. (péntek) Általános Iskola, Búcsú tér, Óvoda
Gyermeknap
		
Június 2. (szombat)18 óra, Általános Iskola tornaterme
Samba Táncsport Egyesület év végi vizsgái
Június 3. (vasárnap), Római katolikus templom
Tedeum hálaadó mise
Június 4. (hétfő) 14 óra, Általános Iskola
Nemzeti összetartozás napja
Június 10. (vasárnap), Római katolikus templom
Úrnapi szentmise és körmenet
Június 16. (szombat) 10 óra, Általános Iskola
Ballagás 			
Június 19. (kedd) 18 óra, Általános Iskola
Tanévzáró

.
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„Itt a farsang, áll a bál...”
Idén különösen nagy izgalommal készültünk alapítványi bálunkra,
hiszen az ország és a családok anyagi helyzete nem töltött el bennünket túl nagy optimizmussal. De amit nagyon szeretnénk, és tudjuk,
hogy jó célt szolgálunk vele, az hitünk szerint teljesül. Úgy érzem
nem csalatkoztunk a gyerekeket támogató vállalkozókban, magánemberekben és a szülôkben, akik ismét bebizonyították, hogy mindig
készek egy jó ügy mellé állni. Iskolánk pedagógusai, dolgozói és nem
utolsó sorban a 7.-8. osztályos gyerekek sokat tettek azért, hogy a bált
ízléses környezetben rendezhessük meg. A jó hangulatot a Garázs
Band vendégváró mûsora alapozta meg. Ezután hagyományainkhoz
híven a két 6. és 3. osztály színvonalas mûsorral kápráztatta el szép
számmal megjelent vendégeinket. Nagy örömmel mutatták be tánctudásukat Opóczki János ifjú tanítványai. Ezúton is szeretném megköszönni a gyermekeket felkészítô pedagógusok és táncpedagógusok
odaadó munkáját. A Szluka Étterem által elkészített finom vacsora
elfogyasztása után a Sylver Zenekar zenéjére mulathatott a vendégsereg. A tombolasorsolásra rengeteg felajánlás és ajándék érkezett.
A szerencsés nyertesek sok finom és szép ajándékkal térhettek haza.
A mulatni és táncolni szeretôk hajnalig rophatták és koptathatták
cipôjük sarkát.
Köszönjük!
Miklósi Lászlóné
Tombola felajánlások:
100 Ft – os bolt, Andi Butik Dabas, Arsenal ABC, Árva Ferenc, Autósbolt Hernád, Bábel Sándorné, Barthaus Kft, Benda Éva, Benzinkút Hernád, Berczi Edi, Bese –ISI, Budai Jánosné, Csepregi György,
Dr. Kovács Ákos, Elvira Festékbolt, Fodor István és felesége, Gáll
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Miklós és felesége, Hanák Istvánné Edit, Hernádi Református Gyülekezet, Hmíró Judit, Hungarpet Kft, Íródeák Dabas, Jóri László,
Káposztás Ibolya, Katonáné Körmendi Anita, Kissné Kínai Áruház,
Kiwi Szolárium, Korona Sörözô, Kovács Erzsébet, Kovács György
és felesége, Kovács Istvánné, Kovács Mihály, Kutasi Sándor, Mazsola
Gyermekdivat, Medve Zsolt, Mezôszolg Kft, Murár István és felesége, Nagy Levente, Negyelszki Erika, Némethné Antal Éva, Oláhné
Gál Gyöngyi, Országh Zsolt, Pallaga Pálné, Pappné Oláh Katalin,
Pelikán Ágnes, Presenszki Lászlóné, Racskó Zsuzsanna, Rizmajer
István, Sáriné Buka Barbara, Sas Ferenc, Simári János, Svébis Tamás
és Matus Iván, Szilák Sándor és felesége, Szládik Bt, Tószegi Andor,
Tóth Eszter, V&Chicken Kft, Váradi Viktor, Veszelik Kft,Veszteg
Beáta, Vízszolgáltató Kft, Volecz Imre és Zsuzsi Fehérnemû Üzlet,
Benda Éva, Bodnár Andrea, Kovács Gábor – Ökonet

Egyéb segítôk:
Általános iskola pedagógusai és diákjai, Daru Ibolya, Flörich Bolt,
Nagyné Gál Ilona, Garázs Band, Tóth Antal, Gáspár Józsefné, Giovanni Cukrászda, Gomola Katalin, Hanák Istvánné, Hercsi – Hús
Kft, Ifj. Opóczki János és tanítványai, Kakaós Csiga Ház, Kollár Bolt,
Kovács Erzsébet, Nagy S. Lászlóné, Navahók Pub, Országh Zsoltné, Óvoda Konyhája, Pálóczi Horváth István Szakképzô Iskola diákjai, Magyar Istvánné, Schenk Bolt, Sylver Zenekar, Szluka Istvánné,
SzlukaÉtterem, Tóth Cukrászda, Mûvelôdési Ház, Közmunkások,
Pallaga Pál, Kollár Mihály, Frim Józsefné, Tóth Andrea, Forrás Jánosné, Svébisné Komjáti Rozália, Lantosné Simári Erzsébet, Miklósi
Lászlóné, Fehér Pál, Miklósi László
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Felvidék közel van
Amikor elkezdtük tervezni a kirándulást, nagyon soknak tûnt a 800 km.
– Ilyen messzire megyünk? – kérdezték a 7. osztályos
gyerekek.
– Igen, ha nyerünk a pályázaton – volt a válasz.
Határtalanul címmel írtak ki pályázatot a 7. osztályos
tanulók részére. A határon túli magyar lakta települések
megismerésére, kapcsolatok kialakítására. Iskolánk pályázott és nyert.
A március 15-tôl 19-ig tartó szlovákiai túrát persze sok
munka elôzte meg. Felkészítettük tanulóinkat arra, hogy
mit fogunk látni, mi vár rájuk. Már hetekkel elôtte készültünk a március 15-i mûsorra, amivel mi ajándékoztuk
meg a vendéglátóinkat, Komáromszentpéter diákjait, pedagógusait.
– És hogy fogják érteni, amit mondunk? Mi nem tudunk szlovákul. – mondta az egyik tanulónk.
– Ôk magyarok.
– Akkor miért élnek Szlovákiában?
Válaszul eszembe jutott egy versrészlet:
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„Valamikor régen, amikor születtem
Magyarország volt a szülôhazám nékem.
Mások döntötték el hovatartozásom
Egy Párizs melletti béketárgyaláson”
A 4 napos tanulmányi kirándulás elsô napján Komáromban a Monostori erôdben tettünk egy jó kis sétát.
A határ túloldalán megkoszorúztuk Jókai Mór szobrát,
majd a szentpéteri temetôben a Zichy-család síremlékét. Szentpéteri testvértelepülésünk iskolája szívélyesen
ebéddel fogadott minket, majd a mi ünnepi mûsorunk
után elvittek minket Ógyallára, a csillagvizsgálóba. A
2. napot is Szentpéteren töltöttük. Az iskola névadója
Kossányi József, pedagógus és költô volt. Az ô szobrát is
megkoszorúztuk. A Kossányi-napok keretében néhány
diákunk az övéikkel együtt vers- és prózamondó versenyen vett részt. A többiek addig mûveltségi vetélkedôn
mutathatták meg, mit tudnak. Ebéd elôtt egy színvonalas népzenei koncerten is részt vehettünk. Nagyon jól
éreztük magunkat. Ebédre a hagyományos knédlibôl
kaptunk kóstolót. Óriási sikere volt. Levezetésként ottani kollégáink egy helyismereti versenyt szerveztek
gyerekeinknek, egy-egy ottani diák vezetésével. Voltak

2012. ÁPRILIS

állomások, mint egy akadályversenyen, ahol a hernádi
diákok megismerkedtek a szentpéteri nevezetességekkel. Az itt tanultak számonkérése itthon történt már,
az értékelô óra keretében. Utána még közös sportrendezvények voltak. Megismerkedtek a hernádi gyerekek
a floorball szabályaival, nagyon tetszett nekik, itthon
is szeretnének ilyet játszani majd. Vacsora után zenés
búcsúesten vettünk részt. Nagy barátságok születtek.
Testvériskolánkban olyan szívélyesen és nagy szeretettel
bántak velünk, hogy minden szó kevés azt megköszönni.
Csak reménykedhetünk, hogy módunk lesz viszonozni,
amikor majd viszont látjuk ôket.
A harmadik nap továbbmentünk Nagysallóba. Elôre
jeleztük, hogy az 1848-as Emlékmûnél koszorúzni szeretnénk és árvácskát ültetni. Az ottani kedves emberek
nekünk elôre felásták és elgereblyézték ezt a helyet, és
megnyugtattak minket, hogy rendszeresen locsolni fogják a virágokat. Még a református temetôbe is elkísértek,
hogy könnyebben megtaláljuk a 700 elesett 48-as honvéd
tömegsírját, ahová virágot vittünk.
Továbbutaztunk Szentantal irányába. A méltán híres
Couburg-kastély megtekintése fantasztikus élmény volt
úgy is, hogy nagyon fáztunk, mert benn kb. 20 fokkal
volt hidegebb, mint kint és nem készültünk rá.
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Következô állomás Selmecbánya lett volna, de mikor
odaértünk, szomorúan láttuk, hogy a szlovák nyelvû kiírás valami olyasmit jelenthet, hogy „technikai okok miatt zárva”.
Mivel nagyon éhesek voltunk, megálltunk enni. Végre
elôkerült a busz aljából a jó kis „hazai”. Ezúton is köszönjük támogatóinknak a sok finom kenyeret, tejet,
vajat, különbözô felvágottakat, ásványvizeket és almát,
melyeket szinte percek alatt felfaltunk. Utunkat Rozsnyó
irányába folytattuk. Ott rövid városnézés után elfoglaltuk
a szállást és megvacsoráztunk.
Utolsó napon a betléri kastélyba látogattunk, majd
koszorúztunk az Andrássy Mauzóleumban. Tovább indultunk Krasznahorka várához. Szép volt a kilátás, de
sajnos nem mehettünk be, mert elôzô héten leégett a
tetôszerkezete. Nagyon sajnáltuk és adakoztunk a helyrehozatalára.
Túránk utolsó állomása a Domica-barlang volt. A csodálatos cseppkövekbôl mindenki fantáziájára volt bízva,
mit lát meg. Élményekben gazdagon megrakodva jöttünk haza. Úgy érezzük, mi visszakaptuk Felvidéket. Közel van: itt van a szívünkben. Köszönjük.
							
Anka Istvánné
projektmenedzser

HERNÁDI Hírmondó
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Farsang hóesésben

2012.február 4-én iskolánkban újra megrendeztük
tanulóinknak a farsangi felvonulást. Már hetekkel a
rendezvény elôtt lázas készülôdés zajlott az osztályközösségekben. Készültek a jobbnál jobb jelezek,
délutánonként próbálták a koreográfiát, sok-sok
szülô lelkesen szabott, varrt, ragasztott, hogy minden jelmez a legszebb legyen. A nagy napon is rengeteg segítséget kaptunk. A szülôk hozták a szendvicseket, süteményeket, hogy senki ne maradjon éhen,
a nyolcadikos gyerekek árulták a belépô jegyeket,
tombolákat, közben már szólt a zene a tornateremben, s izgatottan gyülekeztek a nézôk és a gyerekek.
Délután 2-kor megkezdôdött a jelmezes bemutató.
Tanulóink igazán kitettek magukért s színvonalas
felvonulás vette kezdetét. Volt ott hercegnô, táncosok, lagzis menet, színes ceruzák, méhecskék...
Igazán jól mulatott felnôtt és gyerek. A felvonulás után az osztályok megkapták a jutalmat, egy-egy
finom csoki tortát. Közben szólt a zene, lehetett
táncolni, majd következett a tombolahúzás. Remek
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ajándékok találtak gazdára, nagy volt az öröm egyegy szám kihúzása után. Ezután újra táncolhattak a
gyerekek, folytatódott a mulatság, a tánc, a zene, a
nevetés...
Reméljük, mindenki nagyon jól érezte magát e
hideg, fagyos szombat délutánon, a jövôre is sok
szeretettel várunk szülôt, gyereket, kicsit és nagyot
egyaránt.

Egyéni jelmezesek: Hercegnô, Indiana Jones
Osztályok: 1.a: Dominók,1.b: Bogaras osztály,
1.d: Zengô ABC, 2.a: Színes ceruzák, 2.b: Dominók,
3.a: Hangyaboly, 3.b: Tavaszhívogató, 4.a: Jampecok, 4.b: Méhecskék, 5.a: a Nyáj, 5.b: Thriller, 6.a: a
Western táncosok, 6.b: Sámánok, 7.a: a Lagzis menet, 7.b: Takarítónôk

Kollárné Lovász Ildikó
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Egy bemutatóóra margójára
- avagy mennyit ér egy tapasztalt pedagógus
2012. február 27-én ismét szakmai bemutatóórán vettek részt a hernádi általános iskola tanárai. Kollégánk,
Kocziszkiné Kis Pap Julianna a 7. b osztályban tartott fizika órát, melyet a felsôs munkaközösség tagjai néztek meg.
A tanulók már a kezdéskor a megszokott módon csoportokban foglaltak helyet. Az óra kezdéseként ellenôrizték a házi feladatot, amit a kijelölt tanulók még a szünetben felírtak a táblára.
Megbeszélték a problémákat és kijavították a füzetben a hibákat.
Ezután differenciált módon írásbeli számonkérés következett. A
gyerekek három különbözô nehézségû számonkérô feladatlap
közül választhattak aszerint, ki hogy érezte, mennyire tudja az
anyagot. Az öt perces írásbeli felelet közben a tanárnô körbejárt
és rávezetô kérdésekkel segített a gyengébb tanulóknak.
Az idô lejártával beadták a lapokat és ezután a felelôsök kihozták a szertárból az elôre összekészített tálcákat, amelyen a
kísérletekhez szükséges eszközök voltak. Közben ismétlô kérdések hangzottak el a nyomással kapcsolatban, ezzel felmérve,
hogy az eddig tanultakat mennyire tudják és egyben ráhangolta
a tanulókat az óra fô részét kitevô feladatokra.
Ezután következett a célkitûzés: „Ma a folyadékok gravitációjából származó nyomással foglalkozunk, amit HIDROSZTATIKAI NYOMÁSNAK nevezünk”. A kapott feladatlap alapján
megkezdték a csoportok a kísérletek végrehajtását. Minden csoportnak más volt a feladata, melyen önállóan dolgoztak 15 percig. Végrehajtották a leírt kísérletet, majd a tapasztaltak alapján
megfogalmazták a kérdéseikre a választ.
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Az óra következô részében a csoportok bemutatták a végrehajtott kísérletüket és elmondták tapasztalataikat. Miután minden csoport befejezte a beszámolót összefoglalták az eddig megszerzett ismereteket, s a részekbôl mozaikszerûen összeállt, amit
a hidrosztatikai nyomásról tudniuk kell. Nagyon jó volt látni,
hogy figyelnek egymásra, segítik a másikat, hisz közös érdekük,
hogy mindenki jól végezze dolgát így segítve a közösséget a tananyag feldolgozásában.
Miután végeztek az összefoglalással gyorsan elpakolták a kísérleti eszközöket. A tanárnô néhány gondolkodtató kérdéssel
ellenôrizte, mennyire értették meg a gyerekek a tananyagot,
majd leíratta a füzetükbe a rávezetô kérdéseket, ami alapján a
gyerekeknek otthon kellett elkészíteni a vázlatot házi feladatként. Megadta a további házi feladatokat is.
Az óra hátralévô részében a gyerekek kérdeztek egymástól az
eddig tanult tananyagból szabályokat, jeleket és mértékegységeket, aki jól válaszolt piros pontokat szerezhetett, míg a rossz
válaszokért fekete pont járt.
A maradék idôben még egyszer összefoglalták a tanultakat,
végül a gyerekek értékelték órai munkájukat.
A régi jól bevált tanítási módszerek és az új idôk módszereinek ötvözésével, jó idôbeosztással felépített óra volt, olyan, amit
érdemes megnézni. Még sok ilyen órát kívánunk a gyerekeknek,
hisz így szinte észrevétlenül és szórakoztató módon sajátítják el
a fizika alapjait.
Köszönjük Juli!
Molnár Tibor pedagógus
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Közszolgálat
Hernádi Tanoda: ki a csuda jár oda?
Ötvengyerekes „nagycsaládban” gondoskodik
a NOE helyi szervezete a hernádi hátrányos
helyzetű gyerekekről
Ötven gyerek jár a két éve működő Hernádi Tanodába. A diákok - ötödikes kortól a középiskolás végzősökig - hetente kétszer
jönnek a település iskola utáni, tanulást segítő intézményébe.
Itt délutánonként pedagógusok közreműködésével tanulhatnak, dolgozatokra, érettségire/felvételire készülhetnek - mondja el Füst Katalin, a tanodát fenntartó Nagycsaládosok Hernádi
Egyesületének elnökhelyettese, aki hatgyermekes építészmérnök
édesanya.
A szolgáltatás önálló épületben, nem az iskolában működik, ez
is feltétele volt a pályázatnak. Saját „lábunkon álljunk”, ne legyen
a Tanoda beágyazva a helyi oktatási intézményekbe - meséli Katalin a kezdeteket. Egy TÁMOP-os pályázatot adtunk be 2009
–ben. Az volt a célunk, hogy a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekeknek biztosítsuk az iskolán kívüli tanulás lehetőségét,
természetesen ingyenesen.
Miért gondoltátok, hogy erre az intézményre szükség van?
Meggyőződésem, hogy a gyerekek iskolai előremenetelében, az
életben való boldogulásában a legfontosabb szereplő az anya. Neki
kellene segítenie a tanulásban a gyerek(ek)nek. Sokszor azonban
az anya maga is alulképzett és nem is tud pl. egy százalékszámításos feladatban segíteni. Ez tovább szaporítja az anyagai hiányok
miatt is nehéz helyzetű gyerek gondjait, aki gyakran sikertelen,
szorongó, olyan személyiség, akit nem motivál a tanulás. Rajtuk
tudunk segíteni a Tanodában. A hozzánk járó gyerekek 85 %-ának
mindkét szülője 8 osztálynál nem magasabb végzettségű és rendszeres nevelési segélyt kapnak, magyarul szegény a család.
Hogy működik a Tanoda?
Minden délután nyitva voltunk, sőt a középiskolás kollégista
diákok kedvéért az elmúlt tanévben szombaton délelőtt is tartottunk foglalkozásokat. Van órarendünk, stabil munkatársaink.
Kérésünk az volt a gyerekekhez, hogy minden héten találkozzunk legalább kétszer. Az egyéni órarend kialakításakor a meglévő délutáni elfoglaltságaikhoz igyekeztünk alkalmazkodni. A
tanulószobát és a fejlesztő foglalkozásokat kértük, hogy vegyék
igénybe az iskolában. Jó, ha a leckeírást egyedül csinálják, mi az
elakadásoknál tudunk segíteni. Az iskolai szakkörökön továbbra
is részt vehetnek a tanodások, fontos a sport, a tánc, a mozgás,
a zeneiskolai programok. Tanulás és szabadidő egyensúlyára törekszünk a hétköznapokban. Az iskolától mintegy 15-20 perces
séta, hogy eljöjjenek hozzánk a Tanodába. De ez is az elköteleződést segíti, a gyereknek is van feladata, erőfeszítést kell tennie,
hogy elérhesse ezt a foglalkozást délutánonként.
Milyen a diákok összetétele?
A legtöbb tanodás diák hernádi, de vannak pusztavacsi, dabasi és
örkényi gyerekeink is.
Eltérő az érdeklődés a különböző korosztályokban, most legtöbben a hetedikesek vannak. Az ötödikesek, hatodikosok nagyon
lelkesek, kedvesek. A nyolcadikos évfolyam korábban hiányzott, idén azonban már tízen vannak. Ők már nálunk „nőttek
föl”, hiszen legtöbben hatodikos koruk óta járnak a Tanodába.
A pályaválasztás küszöbén talán a számukra a leghasznosabb a
segítségünk. Az általános iskolások döntő többsége lány, míg a
középiskolások között sokkal több a fiú.
Hogyan szerezhetnek tudomást a Tanodáról az érdeklődők?
Hernádon a helyi általános iskolába járt minden gyerekem - jelenleg még 3 tanul helyben. A saját egyesület tagságunkból is
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tudtuk, ki vonható be a programba. Az iskolától kértük, hogy
segítsen - hozza az érintettek tudomására, hogy indul a Tanoda.
A gyerekek később egymást hozták – ennél jobb reklám azt hiszem nem is kell!
Milyen eredményekről számolhatsz be?
Közös munkánknak köszönhetően a diákok 50%-ának javult a
tanulmányi átlaga, a feladatlapok tanúsága szerint 86%-uknak
jobbak az eredményei.
Az elmúlt tanévben 3 diákunk tett sikeres érettségi vizsgát, most
szakképzésben tanulnak tovább.
Hogyan osztjátok be a feladatokat, egy TÁMOP-os projektet
vinni nagyon komoly munka, a gyerekekkel való foglalkozás
szintén, és mindenkinek van (nagy) családja is, gondolom…?!
A Tanodának a Nagycsaládosok Hernádi Egyesülete a fenntartója. A projekt időszaka alatt fizetett tanárok és a rendszeres önkéntesekből álló csapat vitte a napi feladatokat. A döntéseket a
szakmai vezető, az egyesület elnöke és én hozzuk. Részterületeken külön tanárok vannak, akik nagyon komolyan, elhivatottan
foglalkoznak a gyerekekkel. Havonta vannak megbeszélések, itt
egyeztethetünk a kérdésekről. Magát a projektet, vagyis a pénzügyi elszámolásokat, szakmai beszámolókat egy profi szakember
menedzseli, de bevont minket is, tehát tanuljuk folyamatosan
ezt is. A szeretetünk a gyerekek felé az itt van, mi raktuk bele
az erőnket, energiánkat, de a TÁMOP-os pályázatokban otthon
lévő embert kerestünk a projekt elszámolásához.
Milyen programoknak volt a legnagyobb sikere?
A tanulásban a matematikára van a legnagyobb igény, de az angolozás a legnépszerűbb.
A szabadidős programok között a kézműves foglalkozások és különösen a drámázás tetszett a gyerekeknek legjobban. Az örkényi
Cziffra György Művészeti Iskola külön tánccsoportot indított a
tanodásoknak magyar néptáncot tanulhatnak. A színházlátogatáson a Dzsungel könyve musical maradandó élmény volt a
gyerekeknek. Év végén a Fővárosi Nagycirkuszban és az Állatkertben jártunk.
Nehézségeitek vannak?
Egy pályázat megvalósítása sokszorosan nagyobb feladat, mint
nyertes pályázatot írni.
Problémát okozott, hogy a költségvetésben nem szerepel a gyerekek étkeztetése. Sokan ebéd után rögtön hozzánk jönnek, így
délutánra megéheznek. Éhes gyerek nem tud jól odafigyelni,
nem hatékony a tanulás. Az uzsonna kérdését sikerült megoldanunk, a dabasi Vogtland Pékség felajánlásából napi 2 kg friss
kenyeret kapunk és alkalmanként péksüteményt. A Her‑Trade
2012. ÁPRILIS

Kft a kenyérrevalót biztosítja számunkra.
A tanodások számítógépes tudásának fejlesztéséhez járul hozzá,
hogy a UPC ingyenes internet elérést biztosít a Tanodának.
Köszönjük a támogatásukat!
Folytatjátok a Tanoda munkáját?
A 2012. december 31-i zárást követően jelenleg a pedagógus
kollégákkal együtt önkéntesként segítjük a diákokat. Hetente
kétszer, kedden és szerdán fogadjuk a gyerekeket. Ameddig új
forrást nem találunk, a tanév végéig ebben a rendszerben működünk. Várjuk az új pályázati kiírást: most már magunkra szabott

pályázati anyagot tudunk beadni, így ha nyerünk könnyebb lesz
a megvalósítás.
Az érdeklődők kit kereshetnek a Tanodával kapcsolatban?
Füst Katalint a 06-70/600-6505-ös számon vagy a hernaditanoda@
gmail.com címen.
Köszönöm a beszélgetést és sok sikert kívánok!
Az interjút korábbi cikkek felhasználásával
Farkasné Fülöp Hajnalka,
ötgyerekes szadai újságíró készítette.

HERNÁDI TANODA
A Nagycsaládosok Hernádi Egyesülete 2011. december 31-én zárta a TÁMOP-3.3.5/A-08/1//KMR-20090010 számú projektjét.
A Hernádi Tanodában 2010. február 1-től szegény és képzetlen szülők gyermekeit támogattuk délutáni foglalkozásokkal, hogy iskolai tanulmányaikat sikerrel teljesítsék. Programunk végcélja, hogy érettségihez vagy
piacképes szaktudáshoz segítsük a fiatalokat, így esélyük legyen tanulmányaik befejezése után munkát vállalni.
A Hernádi Tanodában 42 felső tagozatos és 9 középiskolás diák tanult az elmúlt két évben.
A 40 helyi fiatal mellett 11 a környező településekről járt be a Tanodába.
Az egyéni fejlesztéseken és a 2-4 fős foglalkozásokon angol és német nyelvből, humán és reál tárgyakból kaphattak segítséget. Közös munkánknak köszönhetően a diákok 50%-ának javult a tanulmányi átlaga, a mérő
feladatlapok tanúsága szerint 86%-uknak jobbak az eredményei.
Személyiség fejlesztés keretében drámafoglalkozásokon vettek részt, erősödött az önismeretük, önbizalmuk.
A művészi tevékenységek iránt érdeklődő fiatalok néptánc foglalkozásokon és hangszeres képzésben vehettek részt az Örkényi Cziffra György Művészeti Iskolával együttműködésben.
A programban eddig hárman tettek sikeres érettségit, jelenleg szakképzésben folytatják tanulmányaikat.
Füst Katalin
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Nyugdíjas hírek
-ahogy mi látjuk
Hogy a kétezer tizenkettes év még később milyen lesz, azt nem
tudni, de hogy az énekkar tagjai vidám ének gyakorlással kezdték az évet az biztos. Hiszen január végén Ki Mit Tud-ra mentünk Monorra. Három hetünk volt, hogy felkészüljünk, nagyon
szorgalmasan gyakoroltunk. Érdemes volt, hiszen bejutottunk
a döntőbe. Január utolsó hétvégéjén egy nagyon vidám napot
töltöttünk el Monoron, sok érdekes énekkel, verssel és különféle
előadással lettünk gazdagabbak. Sajnálhatja, aki nem jött el.
S hogy továbbra is a műsoroknál maradjak, február derekán
többi civil szervezettel közösen rendeztük a farsangi karnevált.
Aki eljött a Főtérre, az egy kis hangulatos műsort láthatott, ami
a téltemetés hangulatát idézte. A gyerekeket forró teával és apró
rágcsálni valóval kínálták, a felnőtteket forralt borral, sütivel és
zsíros kenyérrel. Kellemes délutánt töltöttünk együtt. Köszönjük
a rendezőknek és a résztvevőknek, és nem utolsó sorban a Sylver
együttesnek, akik végigkísérték a menetet, a téren pedig gondoskodtak a jó hangulatról.
Nemzeti ünnepünk estéjén egy remek hangversenyen vettünk
részt, amit a Kistérségi Fúvószenekartól hallottunk. Egy nagyon
hangulatos zenei élményben volt részünk. Köszönjük, hogy ott
lehettünk.

Református Egyházközség hírei
Kedves Testvérek! Az Örkényi Református Missziói Egyházközség,
Hernádi szórványa a 2010. esztendőben Hernád Község Önkormányzatától egy templom építésére szánt telket kapott ajándékba. Ezen a telken először lelki házat, református közösséget, majd református templomot szeretnénk építeni Isten segítségével.
Az Egyházközség a Hernádi Református Templomépítés céljaira
adománygyűjtést indít, e célból egy külön alszámlát nyitott, melynek számlaszáma a következő:
65500109-00010640-53500004
Ezen alszámlára várjuk azoknak az adományait, akik szeretnék
ilyen módon is támogatni a Hernádi Református Templomépítés
ügyét!
Rendszeres gyülekezeti alkalmaink:
Vasárnaponként istentisztelet: Táborfalva 9.00 óra Örkény 10.30 órakor,
Minden hónap 1. vasárnapján: Hernádon istentisztelet az iskolában
15.00 órakor,
Minden hónap 3. vasárnapján Pusztavacs házi istentisztelet az előre
egyeztetett helyen15.00 órakor
Minden szerdán reformáció ünnepétől pünkösdig18.00 órakor Biblia
óra Örkényen a gyülekezeti teremben vagy a hirdetés szerinti helyen.
Minden pénteken 18.00 órakor Kóruspróba Hernádon az általános
iskolában.
Gyermek és felnőtt konfirmációi órák hétfőn 16. 00, ill. 18.00 órakor a
gyülekezeti teremben.
Hittan órák az óvodákban és az iskolákban tartunk.
Kérdéseket, hozzászólásokat szeretettel várunk telefonon, illetve a gyülekezet e-mail címén is.
Tel.: 06 30 548 38 19, e-mail cím: orkeny.ref@gmail.com
Honlap: Parókia portál, Örkényi Református Missziói Egyházközség
Mindenkit szeretettel hívunk alkalmainkra!
Szemők Andrea
lelkész
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Ebben az évben is készülünk a virágvasárnapi passióra, de ezen
kívül is lesz még programunk bőven.
Özv. Szluka Istvánné

Tavaszi kirándulás
Szeged - Mórahalom- Röszke - Kiskunmajsa

Március 29-én gyönyörű napsütésre ébredtünk, és ez három
napon át minden reggel így volt. Hiszen egy hosszú hétvégi kirándulásra indultunk, és az idő nagyon nekünk kedvezett, még
a szél sem fújt. Az utunk Kiskunmajsa, Röszke, ott volt a szálásunk, Mórahalom, Szeged, csodás három napot töltöttünk ezen
a négy helyen. Első megállónk Kiskunmajsa volt, ahol négyórás
városnézéssel telt az idő. Megnéztük Petőfi emlékházat és több érdekességet, ami a város nevezetességéhez kötődik. Kiskunmajsa
szép város, aki teheti egy kirándulás alkalmával nézze meg. Délután négy után érkeztünk Röszkére, ott volt a szállásunk, ott nem
sok látnivaló van, csak egy jó kis panzió, aki arra akar szétnézni,
ajánlom szálásnak.
Másnap reggel Mórahalomra mentünk, ott egy nagyon jó fürdőhely van, egy egész napot töltöttünk ott, mindenki nagyon
jól érezte magát, volt, akit elég szépen megsütött a márciusi nap.
Hogy visszatérjek a panzióra, volt lehetőségünk mindkét este
csodás bulit csapni, hiszen nekünk van harmonikásunk, és szombaton este még a főnök is bekapcsolódott a harmonika mellé
szaxofonnal. Egy olyan hangulatos esténk volt, ezt sokáig fogjuk
emlegetni, köszönjük nekik, de különösen neked Jani.
Vasárnap reggel féltízkor indultunk Szegedre. Itt kétórás városnézés volt idegenvezetővel, utána mindenki ízlése szerint ebédelhetett, természetesen egy jó halászlét nem hagyhattunk ki. Utána
a vadasparkot látogattuk meg. Délután négykor indultunk haza.
Nagyon kellemes három napot töltöttünk el jó hangulatban. Az idő
csodás volt, remélem, akik velünk töltötték a hétvégét, jól érezték
magukat, és azt is remélem, hogy így volt ezzel Polgármesteras�szony és kedves férje is, szívesen látunk máskor is vendégeket.
Szép volt, jó volt. Köszönjük Rózsika!
Szluka Istvánné
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Gyenge kezdés után erős folytatás
A TNT SZTK rövid életrajza
A Tüzes Nagyik és Tinik Színjátszó és Táncos Köre már több mint egy éve
működik, noha a kezdet nem volt oly könnyen, hiszen a társaság nem alakult
még ki, így szokni kellett egymást, és keresgetni a megfelelő embereket úgy,
hogy ezzel senkit ne bántsunk meg.
Az ősbemutatónk Szlovákiában volt először ahova polgármester asszonyunk hívott és vitt el bennünket. Tele félelmekkel szorongással mentünk,
de azt a szeretetet, amit ott kaptunk és a siker, amit ott arattunk adott némi
önbizalmat.
De talán még nagyobb izgalmak közepette álltunk először a hazai közönség elé, kis darabunk címe Nyáresti kabaré volt, mindez rekkenő hőség közepette. A siker itt sem maradt el, bár mi tudtuk, tele voltunk hibákkal, de az
akarat és a tenni vágyás, hogy másokat megnevettessünk hatalmas bennünk a
mai napig. A fellépések sorában a falunap következett, majd óriási megtiszteltetés volt, mikor Zsírosné Pallaga Mária polgármester asszony megkért, hogy
a minden évben megrendezésre kerülő gasztronómiai esten mi csináljuk a
műsort. Nagy izgalommal készültünk az addigra egyre jobban összetartó
csapattal. Kialakult a végleges társulat, akik jóban-rosszban együtt vannak és
valóban mindenki egyért, és egy mindenkiért van.
Karácsony előtt elvállaltunk egy jótékony fellépést a dabasi mozgássérülteknél ahol szintén megnevetettük a nézőket, és egy kellemes délutánt töltöttünk el. Karácsony Szent éjszakáján pedig a templomban, meghívott fellépőkkel adtuk elő a pásztorjátékot, bebizonyítva ezzel, hogy nem csak nevettetni
tudunk.
Rettentő büszke vagyok a társulatomra és ennek ahol tehetem mindenütt hangot is adok. A szilvesztert is együtt töltötte a társaság a Szent Család

házban a meghívott vendégekkel együtt, és jó hangulatban búcsúztattuk az
Óévet, valamint vidáman köszöntöttük az Újesztendőt.
Ezután jött az örkényi KI-MIT-TUD, ahol közönség díjasok lettünk. Nagy
büszkeséggel töltött el mindannyiunkat, és ezt jól meg is ünnepelte a csapat.
Ezek után jött Monor ott is a KI-MIT TUD. Ahol a számos fellépők között
kategória győztes lett a társulat.
Sikeresen és hangosan búcsúztattuk el a telet is egy sajátos TNT SZTK
farsanggal, akik elfogadták a meghívásunkat, remekül szórakoztak velünk
együtt. De aki rendszeresen nézője a Hernádi Info TV-nek, az láthatta is az
erről készült képeket.
Idén február 11-én még egy új taggal egészült ki ez a fantasztikus csapat
Miklósi Lászlóné Marika személyében. Természetesen nem maradt el a beavatás-buli sem, ami szintén emlékezetesre sikeredett.
Így lett teljes a csapat: Horváthné Ancika, Menyhártné Katona Ibolya,
Bercziné Edit, Kovács János, Kovácsné Kati, Kongrácz István, Miklósi László, Miklósiné Marika, Murárné Revák Adrienn, Opoczki Tamara, valamint
szerény személyem Vizi Kati. (A fellépő gyerekek száma mindig az aktuális
műsortól változik, így nem állandó.)
Kezdődik egy új időszak, és mi nagy erőkkel dolgozunk azon, hogy ebben az ínséges világban legalább a jókedvünket és a humorunkat meg tudjuk
őrizni, és ezt át tudjuk adni azoknak, akik szomorúak. Ennek érdekében hamarosan bemutatásra kerül ˇ”Döme bácsi létrája, avagy ostromállapot az Egri
utcában” című kis darab, más szösszenetek kíséretében. Mindenkit sok szeretettel várunk előadásainkra, de addig is aki követné szeretné eseményeinket,
megtalál minket Facebookon!
Vizi Kati

Tegyünk többet Hernád tisztaságáért!
Tavasz beköszöntével egy kis terepszemlét tartottunk Hernádon, milyenek
útjaink, portáink.
Az utcák nagy része szép, rendezettek a porták és az utcák is, köszönjük
az ott lakóknak.
Viszont a főutak mellett, Újhartyán-Hernád, Örkény-Hernád között, valamint az erdei utaknál nagyon szomorú látványban volt részünk. Milyen felelőtlen emberek vannak? Képpel is illusztráljuk.
Minden évben megtisztítjuk útjainkat, erdőinket, mégis a következő évben újra kezdhetjük. Egyelőre szélmalomharcot vívva.
Mit hagyunk az utánunk következő generációra?
Csak az elpusztult földet, a sok szemetet?
A föld nem a miénk, hanem unokáinktól
kaptuk kölcsön, tehát vigyázzunk rá!!!
A hernádi Környezetvédő-és Faluszépítő Egyesület nevében arra kérem
Hernád község tisztelt lakosait, hogy a háztartásukban összegyűlő PET palackokat és fémdobozokat ne a szelektív hulladékgyűjtő szigetek mellé, az
erdőkbe és útszélekre tegyék, hanem adják oda iskoláskorú ismerőseiknek!
Az iskolában az osztályok között ki gyűjt többet verseny folyik, így miközben
vigyázunk településünk tisztaságára, a gyerekeknek is örömöt okozunk.
Csak együtt sikerülhet!
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Szíves közreműködésüket köszönöm.
Nagy László Sándorné
egyesületi elnök
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Hernádi foci – utánpótlás csapatok
A Hernádi Sport Egyesület keretein belül 2011. januárban
az utánpótlás csapatai (U7, U9, U11) kerültek beindításra. A
gyerekek jelentkezése után elkezdődött a kemény, szakmai
munka, edzések. A létszám folyamatosan duzzadt, a nyarat
40 fővel kezdtük, már 54 fővel zártuk. Ekkor vált világossá
számunkra, hogy a Szövetség által előírt szabályoknak eleget
kell tennünk, a gyerekeket a Bozsik programban indítanunk
kell már Megye I B osztályban is.
Sajnos azonban az U17-ben elfogytak a gyerekek, de szerencsére nyár végére annyian összejöttünk, hogy az előírási szabályok lehetőségei alapján az U17-et kiválthattuk U13-mal,
ami szűken sikerült is.
A folyamatos edzés mellett rendszeres résztvevői lettünk az
U7-tel, U9-cel, U11-gyel a Bozsik program versenyeinek, az
U13-mal pedig az őszi bajnokságot megkezdtük. Ezeken a
megmérettetéseken a csapatok a vártnál sokkal jobban teljesítettek. Csapataink közül a legjobbak az U7-esek, akik
meccseik nagy részét győzelemmel hozták. Az U9-esek inkább közepes eredményt hoztak, melyben győzelem, vereség, döntetlen felváltva szerepelt. Az U11 már gyengébb teljesítményt produkáltak, de győzelem és döntetlen itt is volt.
Az őszi bajnokságban az U13 tíz meccset játszott, ebből
négy győzelem volt, ez kiemelkedő teljesítmény tekintve,
hogy két-három hónapja kezdték az edzésmunkákat.
Télen sem állt le a futball élet, az edzések mellett minden
korosztályban több falu és város rendezett téli kupákat. A
kupákon minden csapat részt vett, itt már a fejlődés jeleit
bizonyítván az eredmények kiemelkedőek lettek. Nem volt
olyan csapat, amelyik a tél folyamán a kupasorozatokban ne
jött volna haza éremmel, vagy ne ért volna el dobogós helyezést. Aminek külön örülök, hogy ősz óta annyi jelentkező
volt, hogy az idei év elején az U15 korosztályban is tudtunk
szerepelni. Ezzel a csapattal szándékunk szerint ősszel a bajnokságban szerepelünk.
Terveink között szerepel az U17 elindítása is, amelyre a már
meglévő félcsapatnyi játékos mellé folyamatosan várjuk a
srácokat.
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Az egyesület és a magam nevében köszönöm minden egyes
játékosunknak ezt a munkát, a szülőknek, az általános iskolának, az óvodának, a művelődési háznak, az önkormányzatnak és minden olyan helyi vállalkoznak és magánszemélynek
a támogatást, aki fontosnak érezte és érzi a hernádi focit!
U7: Ruttersmidt Bence, Pekni Márk, Belicki Zsolt, Kajla
Márk, Strupka Gábor, Lévai Kristóf, Varga Levedi, Kovács Martin, Zalabai Gábor, Zalabai Réka, Bernscherer
Panni, Major Melinda, Major Ferenc Bendegúz
U9: Gáspár Zsombor csk., Veszelovszki Bence, Slezák
Erik, Kis Benjamin, Tóth Patrik, Kovács Bálint, Kovács
Zoltán, Nyeste Gábor, Szluka Richárd, Varga Richárd,
Baranyi Andor
U11: Gáspár Máté csk., Veszelovszki Zsolt, Somodi
Márk, Serfőző Máté, Serfőző Máté, Czapek Máté, Farkas Ádám, Náchlik Bence, Telepóczki Dominik, Szabó
János, Suhajda Máté, Suhajda Miklós
U13: Kovács Dániel csk., Keresztesi Zsolt, Vizsai Csaba,
Balogh Márk, Balogh Benjamin, Láncos Tamás, Suszter
Simon, Balogh Ferenc, Balogh Anton, Láncos Gábor,
Kemény Imre, Csorvási Miklós, Revák Richárd, Fajta
Gábor, Petrik Mátyás
U15, U17: Gomola Dávid csk., Czili Tamás, Lukácsi
László, Tóth Tibor, Mészáros Artúr, Szeibert István,
Zsolnai Martin, Lajó Miklós, Kovács István, Matyók
Csaba, Láncos István, Kolompár Renátó
Major Ferenc
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Iskolai sport
Március 9-én rendezte meg az ócsai iskola a terem atlétika versenyét.
A viadalon hét iskola vett részt. Iskolánk tanulói, Mádiné Homoki Éva
testnevelő tanárnő vezetésével több számban is versenyeztek. Korosztályonként egy versenyszámban két-két gyerek szerepelhetett iskolánként, egy tanuló kettő versenyszámban vehetett részt.
Eredmények:

Kosárlabda
A Diák Olimpia III. korcsoport körzeti versenyét iskolánk csapata
nyerte, a területi versenyen Monor mögött a 2. helyen végzett. A csapat tagjai: Árva Gábor, Taics Róbert, Baranyi Simon, Kucsera Dániel,
Kovács Mirkó 6.a.,Bukodi Martin, Pap Ferenc, Szentirmai Martin 5.
a., Caldaras Johnny 5.b, Ország Ádám, Mérei Tamás 4.b.
Kis Pap Julianna

Gáspár Máté

4. b.

60 m futás

I. hely

Zsolnai Boglárka

8. a.

helyből távolugrás

I. hely

Gáspár Máté

4. b.

600 m futás

IV. hely

Bertalan Enikő

8. b.

helyből távolugrás

IV. hely

Peresztegi Luca

4. a.

60 m futás

V. hely

Takács Adél

4. a.

600 m futás

V. hely

Vásáreczki Bianka

4. a.

tömött labda dobás

V. hely

Caldaras Vanessa

6. b.

600 m futás

V. hely

Peresztegi Luca

4.a.

600 m futás

VI. hely

Kun Bence

8.b.

600 m futás

VI. hely

Bertalan Emőke

3.b.

helyből távolugrás

VII. hely

Pelikán Péter

4.a.

600 mfutás

VII. hely

Vásereczki Bianka

4.a.

60 m futás

VII. hely

Amon Klára

5.b.

60 m futás

VII. hely

Caldaras Johnny

5.b.

60 m futás

VII. hely

Kucsera Dániel

6.a.

tömött labda lökés

VII. hely

Caldaras Vanessa

6.b

60 m futás

VIII. hely

Takács Adél

4.a.

helyből távolugrás

X. hely

Kucsera Dániel

6.a.

magasugrás

X. hely

Caldaras Johnny

5.b

600 m futás

XI. hely
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A hirtelen szívmegállásról és a
defibrillátor használatának fontosságáról
Mi a teendő hirtelen szívmegállás esetén?

A hirtelen szívmegállás a szívben fellépő elektromos zavar, amely megakadályozza a megfelelő szívverést. Az
ennek folyamán a kamrák remegéseként megnyilvánuló
jelenség kamrafibrilláció néven ismert, ez képtelenné teszi a kamrákat arra, hogy vért szállítsanak a testbe. A szív
inkább remegéssel, mint normális szívveréssel reagál. Az
agyba történő véráramlás olyan mértékűre csökken, hogy
az áldozat másodperceken belül elveszti az eszméletét és
összeesik. Ha sürgősségi kezelésre nem kerül sor, a halál
általában bekövetkezik.
Mindenki veszélyben lehet! A hirtelen szívmegállásnak
általában nincsenek egyértelműen figyelmeztető jelei.
Gyakran azokat érinti, akik átélték a hirtelen szívmegállás
korábbi epizódjait, a szívrohamot vagy a keringési elégtelenséget, de lesújthat olyan emberre is, akinél nem áll fenn
semmiféle szívproblémával kapcsolatos kórelőzmény.
Kolonics György kétszeres olimpiai bajnok kenus tragikus
halála kapcsán a Magyar Kardiológusok Társasága és a Magyar Nemzeti Szívalapítvány közös sajtóközleményt adott
ki. Ebben közlik azt a megdöbbentő tényt, hogy Magyarországon naponta 70 (évente 26.000) honfitársunk szenved
hirtelen szívhalált. A hirtelen szívhalál bekövetkeztében
ritkán van esély azonnali emelt szintű sürgősségi ellátásra (klinikai halálon értjük azt az időintervallumot, kb. 4-5
perc, amíg azonnali beavatkozással a visszafordíthatatlan
agyi károsodás megállítható). A fiatalkori szívhalál minden kórtani előzmény nélkül a mai világban egyre gyakoribbá vált. A felnőttkorba érve, 30 – 40 éves kortól fő oka a
koszorúér betegség. A beszűkült koszorúereken átfolyó vér
fizikai vagy lelki terhelés, stressz esetén már nem biztosít
megfelelő oxigénellátást a szívizomzatnak. A vérellátását
nélkülöző szívizomzatból pedig halálos ritmuszavar indul
ki. Ez legtöbbször kamrafibrilláció, kamraremegés. Ilyenkor a szívizomzat máskor oly csodálatos rendben működő
sejtjei össze-vissza, egymástól függetlenül kezdenek működni, aminek következtében a szív pumpafunkciója elégtelenné válik, ezért keringésmegállásról van szó. Sokszor a
hirtelen szívhalál a szívinfarktus első tünete, az infarktus
során elzáródó koszorúérben megáll a vérkeringés, mely
akár másodperceken belül kamraremegést, hirtelen szívhalált okozhat.

Az előzőekben hivatkozott közlemény szerint négy percünk van arra, hogy a megálló keringést eredményesen
újra tudjuk indítani. Ezután visszafordíthatatlan agyi károsodás alakul ki. Minimálisak a 10 perc után megkezdett
újraélesztés esélyei.
Haladéktalanul végre kell hajtani tehát azokat a műveleteket, amelyeket túlélési láncnak neveznek.
1991-ben az Amerikai Szív Társaság (AHA) közzétette állásfoglalását a következő címmel: „A hirtelen szívmegállás
túlélésének fejlesztése: a túlélési lánc koncepció.” Az AHA
által meghatározott Túlélési Lánc azokat a kritikus műveleteket ábrázolja, amelyeket megkövetel az életet fenyegető
vészhelyzetek – beleértve a szívroham, szívmegállás, stroke,
légúti elzáródás – kezelése.
A túlélési lánc elemei a segélyhívás, az alapszintű újraélesztés,
a korai defibrillálás és a mielőbbi szakellátás. Az újraélesztés
részei a légutak szabaddá tétele, mellkas-kompressziók és
befúvásos lélegeztetés. Laikus által végzett újraélesztés esetén a mellkasi kompresszió önmagában, lélegeztetés nélkül
is segíthet. Fontos tudni, hogy a fent említett kamraremegést
csak arra alkalmas elektromos áramütéssel, defibrillációval
tudjuk megszüntetni. Az újraélesztést a mentők megérkezéséig, vagy az egyre több nagy forgalmú helyszínen telepített automata külső defibrillátor (AED) alkalmazásáig kell
folytatni. Így a hirtelen szívhalál eredményesen kezelhető, a
beteg akár évtizedeket élhet ezt követően.
A fenti problémák sürgető követelményeket támasztanak
az újraélesztés és defibrillálás oktatása területén. Az Európai Parlament már javasolta a nagyobb közterületek, mint
például vasút- és metróállomások, repülőterek és stadionok felszerelését életmentő automata defibrillátorokkal.
A fejlett országokban az újraélesztés oktatása a tananyag
része. Nem állhat mindenki mellett egy orvos, legtöbbet a
hirtelen szívhalál esetén a legközelebbi képzett laikus segíthet azzal, hogy értesíti a mentőket, végzi az újraélesztést és
alkalmazza az újraélesztő készüléket (AED-t), ha a közelben az megtalálható.
Hol kívánatos és indokolt ilyen életmentő készülék kihelyezése?
Nem csak ott, ahol sok ember megfordul. Bárhol, ahol a
mentő megérkezése öt percen túl várható.
Defibrillátor Plusz Kft.

