
TISZTELT OLVASÓK!

Hernád Község Önkormányzatának és civil szervezeteinek
lapját, a Hernádi Hírmondó elsô számát tartják a kezükben.
Ahhoz, hogy az Önök szolgálatába lépve elindítsuk ezt az új-
ságot, több tényezô vezetett. Ezek közül az egyik legfonto-
sabb: a 2FALU megszûnésével (melynek elsôsorban anyagi
okai voltak) nem maradt Hernádnak olyan írott sajtóorgánu-
ma, mely az aktuális eseményekrôl tudósítana vagy beszá-
molna a helyi lakosságot érintô változásokról.  Azért fogtunk
össze néhányan, hogy írásaink, képeink segítségével része-
sei lehessünk mi is a község és a civil szervezetek rendezvé-
nyeinek, együtt örülhessünk sikereiknek, fejlôdésüknek, és
emlékként megôrizhessük ezek legjobb pillanatait. Támo-
gassanak e céljaink megvalósításában! Várjuk írásaikat, javas-
lataikat, kéréseiket és kérdéseiket. A Hernádi Hírmondót 
keressék negyedévente, azaz januárban, áprilisban, július-
ban, októberben. A szerkesztôbizottság valamennyi tagja 
bízik  az Önökkel való sikeres együttmûködésben. Reméljük,
a Hernádi Hírmondó rászolgál bizalmukra és kitartó figyel-
mükre!

Tisztelettel:
a szerkesztôbizottság

Tervek, lehetôségek 2007-ben

Hernád Község Önkormányzata, a nehezedô körülmények
között is, mindent megtesz annak érdekében, hogy változat-
lan színvonalon üzemeltesse az intézményeket és folytassa a
fejlesztéseket. Az elkészült költségvetés szerint, amelyet a
képviselô-testület februárban fogadott el, a mûködéshez
szükséges pénzeszközök rendelkezésre állnak, a fejlesztések
megvalósításához pedig igyekszünk igénybe venni a pályá-
zati lehetôségeket. Van olyan pályázatunk, amelyik már
nyert, és folyik a beruházás, ez a Mûvelôdési Ház bôvítése és
környezetének parkosítása, átalakítása. 
Van olyan pályázatunk is, amelyiknek az eredményhirdeté-
sére várunk, ez az Általános Iskola és a Napköziotthonos
Óvoda fûtéskorszerûsítése. Jó lenne nyerni, mert a fûtés át-
alakításával jelentôs mûködési költséget takaríthatnánk
meg.
Vannak pályázataink elôkészítés alatt, ezek közül egyik a
Köztársaság úti járda felújítása, másik a Deák Ferenc utca és
a Kis utca felületi zárása, a benyújtási határidô április 15-e. 
Szintén pályázatot kívánunk benyújtani a Hernád – Puszta-
vacs – Újlengyel összekötô út kiépítésére. Ezek megvalósítá-
sára a közeljövôben nagyon nagy szükség volna, mivel
Pusztavaccsal az iskolák és óvodák vonatkozásában intéz-
ményfenntartó társulás létrehozásáról tárgyalunk, és a gyor-
sabb megközelítôség miatt, fôleg a Hernád – Pusztavacs össze-
kötô út megépítése sürgôssé vált.
Terveztetjük a kerékpárutat, az iskola régi épületeinek tetô-
cseréjét, az óvodához tornaszobát, ha lesz pályázat, legyen
terv, amit a fiókból csak elô kell venni.
Igényként merült fel az anyukák részérôl új játszótér kialakí-
tása, sokan kértek elsôbbségadás kötelezô és utcanévtáblá-
kat, ezekre is próbálunk megoldást találni.
Az OLLÉ program keretében megpályáztunk egy foci edzô-
pályát az iskola mellé, most várjuk a döntést.
Tervünk, célunk, ahogyan a fent leírtak mutatják, van bôven.
Hogy mit sikerül megvalósítani belôlük, az nemcsak tôlünk
függ.
Ami viszont tôlünk függ, mindenkitôl, aki ebben a faluban él,
az a környezetünk rendje, tisztasága. Itt a tavasz. Ültessünk
fákat, virágokat, tegyük még szebbé településünket!
Jó munkát kívánok mindenkinek!

Zsadányi Lászlóné
polgármester

Pró
bas

zá
m

Tavasz a Fôtéren
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„Föld napja”

2007. április 21.

A Hernádi Környezetvédô és Faluszépítô Egyesület értesíti Hernád község lakos-
ságát, hogy 2007. április 21-én szombaton, 9 órától 12 óráig a Föld napja alkalmá-
ból, csatlakozva a Magyar Közút Kht. felhívásához, Hernád területén az utak
mentén összegyûjtjük az eldobott szemetet. 
Kérjük, hogy aki tud, csatlakozzon hozzánk, és mutassuk meg, hogy Hernád lakossá-
ga is össze tud fogni egy jó ügy érdekében. Sajnos van bôven mit összeszedni.

Találkozzunk április 21-én a Polgármesteri Hivatal parkolójában!

Részvételükre számítva, fáradozásukat elôre is megköszönve:
Az Egyesület nevében 

Nagy  László Sándorné
elnök

A tartalomból

Tervek, lehetôségek 2007-ben 1. oldal

Lakossági tájékoztató a víz-
és csatornadíjakról  3. oldal

Újhelyi Imre-díjat kapott 
a Her-Csi-Hús Kft.  4. oldal

Az ünneplés színe... 
és fonákja   5. oldal

Ki mit tud?  6. oldal

Gyermekszervezetek vezetôi 
Hernádon   7. oldal

Farsangi mozaik   8. oldal

A kultúra háza tája     9. oldal

A Nagycsaládosok Hernádi 
Egyesülete hírei   10. oldal

Alapítványi bál   11. oldal

Farsangi jelmezes felvonulás 
az iskolában   12. oldal

Nyugdíjas élet   13. oldal

Az  Esély Szociális 
Szolgálat közleménye   14. oldal

Rendezvénynaptár 2007   15. oldal

Sporthírek   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: Pressman Nyomdaipari Bt.
Felelôs vezetô: 

Bálint Ferenc ügyvezetô igazgató
Készült a Pressman Nyomdaipari Bt. 

gondozásában, Dabas

(Tel.: 29/365-564, GSM: 06-30-210-5644)

E B O L T Á S 

Az ebek veszettség elleni kötelezô védôoltása és féregtelenítése az alábbi idôpontokban
lesz Hernádon:

2007. ÁPRILIS 12-ÉN (CSÜTÖRTÖK)
8-10-ig a Polgármesteri Hivatalnál

10-12-ig a  Fô utcai buszfordulónál
14-16-ig a  Vasútállomásnál 

PÓTOLTÁS: 
2007. ÁPRILIS 19-ÉN (CSÜTÖRTÖK)

9-11-ig a Polgármesteri Hivatalnál

Az oltás díja 2400.- Ft kutyánként, 
A kötelezô féregtelenítés díja 100.- Ft/tabletta/10kg

Hernád, 2007. március 23.

Polgármesteri Hivatal
Hernád

KEDVES HERNÁDIAK!
A Hernádi Környezetvédô és Faluszépítô Egyesület 
örömmel értesíti Önöket, hogy a szárazelemgyûjtés 

megoldódott Hernádon. A következô helyeken lehet 
bedobni a gyûjtôkbe az elhasználódott elemeket:

Általános Iskola

Mûvelôdési Ház

Al-Kat Bt. Villanyszerelési Szakbolt

Reál Élelmiszerbolt

Váradi úti Élelmiszerbolt

Kérjük, hogy ne a kommunális szemét közé dobják 
ezeket a veszélyes hulladékokat, hanem a fent említett

helyeken tegyék a gyûjtôkbe.

Köszönjük!

Hernádi Környezetvédô és 
Faluszépítô Egyesület

Keresse ôket és „nagy

testvéreiket” a megjelölt

helyeken!

Áron is megy oltásra
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A községi víz- és csatornahálózatot üzemeltetô kft. munka-
szervezetében 2007. január 01. napjával változás történt. Az
üzemeltetés napi feladatait továbbra is a kft. végzi, telephe-
lye, központi irodája, ügyfélszolgálati rendje nem változott.

A vízórák leolvasása, a díjak beszedése a korábban kiala-
kított és a fogyasztók által megszokott rendben és munkatár-
sak révén történik. A fogyasztásmérôk leolvasása a tárgyhó
20. napjával kezdôdik és a beszedési körzet nagyságától füg-
gôen a hónap végéig tart. A díjbeszedôk legkésôbb a hónap
utolsó munkanapján számolnak el a központban. Ennek

megfelelôen a tárgyhót követô hónap elsô napjától munka-
napokon 8-12, illetve 13-15 óra között, pénteki napon 8-12
óráig van lehetôség a nem rendezett számlák kifizetésre a
kft. irodájában.A leolvasást végzô munkatársak a leolvasás
tényérôl illetve a fizetendô összegrôl  minden esetben „Érte-
sítést” hagynak a fogyasztónál. Az Önkormányzat a kft. aján-
lása alapján dönt az éves díjak emelésérôl, a díjrendszer in-
dokolt változtatásáról. A kft. a díjakra vonatkozó javaslatát a
szolgáltatás elôzô évi  tényleges költségei és a kapcsolódó
központi, és egyéb árváltozások  (áramdíj, járulékemelések,
vízkészlet-járulék összege) figyelembevételével állítja össze.
2007. évtôl a korábbi egy tényezôs – csak fogyasztástól füg-
gô – díjrendszer helyett un. két tényezôs díjrendszer került
bevezetésre. Ennek lényege, hogy a többi szolgáltatáshoz
hasonlóan  (telefon, gáz, áram)  bevezetésre került  a tényle-
ges fogyasztástól független  alapdíj  144 – 144.-Ft összegben
mindkét szolgáltatás esetében.

A döntést a meglévô víz- és szennyvízrendszerek folyamatos
mûködésének fenntartási költségei indokolták. A fogyasztás-
tól függô díjak a korábbi évek 10 % körüli emeléséhez viszo-
nyítva 2007. évben csak 8 %,  illetve 8,17 %-kal emelkedtek.
1 m3 fogyasztástól függô vízdíj: 204.-Ft (az emelés 8 %). 1 m3

csatornadíj 286,40.-Ft (emelés 8,17 %). 1 m3 víz- és csatorna-
díj együttesen: 488,40.-Ft + alapdíj. Továbbra is biztosítjuk a
mellékmérôk szükség szerinti felszerelését, amely a csator-
nadíjak mérséklését jelenti öntözés vagy egyéb célú vízfo-
gyasztás esetén.

Hernád, 2007. március 19.

Füzesy István
ügyvez. ig.

LAKOSSÁGI  TÁJÉKOZTATÓ ANYAKÖNYVI HÍREK
HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK:

Lajter László és Holecz Mária
Gáll Gergely és Szörényi Éva 

Bartol János és Erôs Mária

ÚJSZÜLÖTTEINK:
Batta Csaba és Nagy Gizella leánya Lizett

Pócsik László és Szalánczy Mónika fia Botond
Szabó Péter és Papp Anita leánya Emese Petra

Volecz László és Helyes Zsuzsanna leánya Bettina
Sári Miklós és Buka Barbara fia Levente
Tolnai Lajos és Juhász Gréta leánya Nóra

Petrovszky Attila és Károlyi Linda leánya Dóra
Borsos Miklós és Sápi Tímea fia Miklós

Kamocsa Zoltán és Fikó Ilona fia Patrik Roland
Sztojka János és Bihari Gyöngyi fia Árpád

Cserepkei Gábor és Szász Erzsébet fia Gábor
Horváth Géza és Lakatos Erika fia Tamás

HALOTTAINK:
Kovács Istvánné (Jarábik Margit) 1923.

Bulyáki Gyula 1940.
Varga Jánosné (Mikáczó Julianna) 1913.

Kinczel Ferenc  1945.
Gomola József 1933.

Schottner Józsefné (Szabó Mária) 1928.
Malata Mihály 1929.

Vancskó Lászlóné (Szórád Mária Margit) 1959.
Szeibert Géza Jánosné 

(Salamon Jolán Rozália) 1953.
Oravetz József 1950.
Juhász Ferenc 1945.

Vincze Józsefné (Fabók Mária) 1925.

OOkkmmáánnyyiirrooddaaii  ttáájjéékkoozzttaattóó
Az okmányirodai ügyintézés elôtt ajánlatos bejelentkez-
ni az esetleges várakozási idô lecsökkentése érdekében.
A bejelentkezés megtehetô telefonon (29)564-211-es
számon, valamint interneten keresztül is, a www.ma-
gyarorszag.hu/okmanyiroda/idopontfoglalas webcí-
men. Interneten bejelentkezett ügyfeleiket soron kívül fo-
gadják. Az ügyintézéshez szükséges okmányokról, fize-
tendô díjakról a www.dabas.hu honlapon, valamint te-
lefonon (29/54-211) tájékozódhatnak.
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2007. március 9-én a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesz-
tési Minisztérium színházterme egy díjkiosztónak
adott otthont. A nem mindennapi jeles eseményen
azon cégek, intézmények munkáját emelték ki, ame-
lyek sokat tettek a különféle gazdasági ágazatok ered-
ményességéért, illetve  fejlesztéséért. Az élelmiszer-
iparban tanúsított kiemelekedôen magas áldozatválla-
lás elismeréseként Ujhelyi Imre-díjat adományoztak
Dupsi Ferencnek és Oláh Istvánnak, a Her-Csi-Hús Kft.
ügyvezetô igazgatóinak.  A minisztériumi kitüntetés 
tökéletes bizonyítéka a több évtizedes kitartó munká-
juknak, valamint az általuk irányított intézmény minô-
ségre való törekvésének.  Az alábbiakban ennek rövid
összefoglalását olvashatják.

Mint ismeretes, az okleveles mezôgazdász, állatorvos
Ujhelyi Imre egész élete során arra törekedett, hogy támogas-
sa az agráriparban tevékenykedô szövetkezeteket.  Ô maga is
tejházakat építtetett, gazdasági versenyeket szervezett, to-
vábbá létrehozta a Gazdasági Akadémiát.  Az ô tiszteletére az
ötvenes évek körül a Földmûvelésügyi Minisztérium egy dí-
jat alapított. Ezt azonban a mai napig is csak olyan intézmény
kaphatja, amely a mezôgazdasági terméshozamok, az állatte-
nyésztés, valamint az élelmiszeripari termelés növelésében,
mûszaki fejlesztésében, továbbá a szakoktatásban, új eljárá-
sok bevezetésében, korszerû módszerek elterjesztésében ki-
magasló eredményeket ér el. 

Idén a megtisztelô kitüntetést a Her-Csi-Hús Kft. vezetôi,
Dupsi Ferenc és Oláh István kaphatták meg. Az immár
Ujhelyi Imre-díjas ügyvezetô igazgatók – a kft. megalakulása
óta – törekedtek a biztonságos élelmiszerek elôállítására,
mely a versenyképességet szolgálja. Kitartó munkájuk ered-
ményeképpen egy világszínvonalú elôhûtô rendszer üzembe

helyezésérôl, a csomagoló és logisztikai részleg korszerûsíté-
sérôl lehetett hallani. Az intézmény neve az ország határain
belül és kívül is ismertté vált kiváló minôségû termékeinek és
azok ellenôrzött alapanyagainak köszönhetôen, melyet számos
hazai kitüntetés, továbbá minôségbiztosítási tanúsítvány igazol.

Természetesen a fejlesztés ezzel még nem zárult le. Az üz-
letek polcai elôtt járva hamarosan találkozhatunk a terjedel-
mes terméklistával rendelkezô kft. megújult ízesítésû élelmi-
szerei mellett a négyes és tízes kiszerelésû baromfivirslivel is. 

A Her-Csi-Hús Kft. egy újabb tanúsítványt is feltüntet a cso-
magoláson. A neve lesz a garancia arra, hogy a termékeik ne
tartalmazzanak genetikailag módosított alapanyagokat.
(Ezen összetevôket a nemzetközi piac a G.M.O. rövidítéssel
jelöli. Noha a módosított alapanyagok szervezetre gyakorolt
hatásáról még a mai szaklapok is csak szûkszavú tanulmá-
nyokban számolnak be  – sokan valószínûsítenek azonban
allergén és toxikus következményeket –, mégis szükséges
olyan szabályozás, mely nekünk, vásárlóknak is lehetôvé te-
szi a piacon lévô számtalan termék szabad választását. Ebben
segíthet tehát a csomagolásokon feltüntetett jelölés.) 
A kft. ezen törekvését nem csupán a külfödi piac, hanem a
hazai törvények is támogatják. 

A biztonságos élelmiszerek gyártása az évrôl évre fejlôdô
üzemben történik. Hamarosan elkészül a korszerûbb
szennyvíztelep, emellett kibôvül és megújul a hôzekelô-, töl-
tô-, füstölô- és csomagológéppel ellátott továbbfeldolgozó
részleg is. 

Azt hiszem, a fent említettek alapján bátran kijelenthetjük,
hogy egy méltán elismert, a fogyasztói igényekhez igazodó
Her-Csi-Hús Kft.-vel büszkélkedhetünk! Gratulálok az Ujhelyi
Imre-díjhoz, és remélem, a közeljövôben is minél több kitün-
tetésrôl tudósíthatok majd!

Birinszki Annamária

UJHELYI IMRE-DÍJAT KAPOTT A HER-CSI-HÚS KFT. !

Gráf József miniszter úr adta át az
elismerést Dupsi Ferencnek...

... és Oláh Istvánnak 
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AZ ÜNNEPLÉS SZÍNE...

... ÉS FONÁKJA

1848. március 15-én Pesten kitört a magyar forradalom.
Ez magyarország újkori történetének meghatározó ese-
ménye, a nemzeti identitás egyik alapköve. Az 1860-as
években kezdôdtek a március 15-i ünneplések, amikor
az emlékezôk felkeresték az áldozatok nyughelyét, virá-
got helyeztek el ott. Azóta tekinti a magyarság nemzeti
ünnepnek ezt a napot függetlenül attól, hogy melyik 
államhatalom hogyan viszonyult hozzá.

Oly' sokszor hallhattuk ünnepi mûsorokban, hogy azon
a március 15-én bizony rossz idô volt, esett az esô. Az
idei ünnep nem alkalmazkodott a történelemhez: gyö-
nyörû idôben gyülekeztünk a fôtéren, hogy emlékez-
zünk a forradalom és szabadságharc eseményeire.

A falu zászlódíszbe öltözött erre a napra. A nemzeti színû
és a kék-sárga lobogók adták meg a keretét az ünnep-
lésnek. A mûsort pedig – ahogy az nálunk szokás- az
Általános Iskola alsósaitól láttuk.

Vajon mire lehet használni egy ilyen zászlót? Kidobni
valahol az árokparton? Demonstrációkra elcipelni?
Meccsen lengetni?
Azok, akik elvitték ezeket a zászlókat, szabálysértést
követtek el (mert loptak). Kárt okoztak erkölcsi és
anyagi értelemben egyaránt. Vajon felfogják azt, hogy
egy egész falut hoztak szégyenbe?
Mi persze nem adjuk fel a reményt, hogy augusztus 20-
án, amikor újra elhelyezzük a zászlókat, már hiánytala-
nul találjuk meg ôket az ünnep elmúltával.

Pallaga Mária

Nem szeretek ünneprontó lenni, de el kell valamit
mondanom, ami sokunkat nagyon bánt március 15-e
óta. A zászlókat, amelyekkel a községet díszítettük, az
Örökség Egyesület vásárolta cégek és magánszemélyek
adományai segítségével. Ezzel szerettünk volna hozzá-
járulni a méltó ünnepléshez.
A zászlókból már 15-én reggel hiányzott, s a hét végéig
a kihelyezett lobogók mintegy fele tûnt el. 

ÉNEKÓRA „MÁSKÉPPEN”

December 4-én hétfôn Anka Istvánné – Éva néni
– a 8. b osztályosokkal tartott bemutatóórát ének-
bôl.

Az óra anyaga ismétlô-összehasonlító óra volt.
Az új és a régi stílusú népdalok összehasonlítása
az elôzô években tanultak alapján volt az elsô
feladata az osztálynak. Nagyon érdekes, szemlé-
letes volt az ismétlés, mert dolgoztak táblánál,
szóban, volt éneklés, zenefelismerés zongorakí-
sérettel, szolmizálás. Az óra második felében
Görög Ilona balladáját adták elô a gyerekek éne-
kelve, jelképes jelmezbe öltözve. 

Nagyon tetszett, ahogyan Éva bevonta a gyere-
keket a játékba, az éneklésbe. 8. osztályban ez
már nehéz feladat, nagy kihívás a tanár számára
is, hiszen a kamasz gyerekek már szégyenlôsek,
nehezen nyílnak meg. Ezen az órán ezt egyálta-
lán nem lehetett érzékelni, lelkesek, aktívak vol-
tak.

Az óra összességében is sokat mutatott meg
abból, hogy mennyire változatos lehet egy is-
métlô, rendszerezô, összehasonlító óra. Köszön-
jük Évának, hogy betekintést nyerhettünk egy
ilyen nagyszerû énekórába.

Kollárné Lovász Ildikó

ISKOLAI ÉS KÖZSÉGI KÖNYVTÁR 
NYITVA TARTÁSA:

HÉTFÔ 9-12 ÉS 16-18
KEDD 9-11:30
SZERDA 12-14
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KI MIT TUD?
2007. március 24-én szervezte meg a hernádi Általános Isko-
la, már hagyományként, a KI MIT TUD? nevû rendezvényt.
Lassan 4 évtizede szurkolhatunk évrôl évre a felnövekvô 
ifjúságnak, ahol folyamatosan nô a kis tehetségek száma. 
Felemelô érzés volt olyan verseket, meséket hallani, amelyeket
annak idején mi is néhányan elszavaltunk. Ezen megméretteté-
sen az iskola bármely tanulója benevezhetett, a 7 éves gyerme-
kektôl a 14 éves kamaszokig. Voltak, akik rutinos versenyzô-
ként vettek részt, és voltak, akik elôször álltak a színpadra. A
helyét viszont minden növendék megállta. Az elôadások sok-
oldalúságát és színpompáját tapasztalhattuk. Néhány fellépés
megrendítô volt, néhány megható, néhány pedig ragyogó.

A legfiatalabb korosztály (1. és 2. osztály) dobogós versmon-
dói: elsô helyezett Murár Szabina (2.b), második lett Szegedi
Zsanett (2.a), a harmadik helyet Pallaga Alexandra (2.b) érte
el. Ugyanennek a korosztálynak a mesemondói közül elsô-
ként végzett Turcsány Bálint (2.b), másodikként Pirvuta Pat-
rik (2.a) és harmadikként Váradi Bence (1.a). Az ifjú tehetsé-

gek bemutathatták magukat tánc, ének és egyéb területeken
is, ahol Taics Róbert  és Rácz Nikol (1.a) lettek a dobogós el-
sôk, Lakatos János (1.a) a második és Latyák Bence (1.b) a
harmadik.

A 3-4. osztályos tanulók is mindent kihoztak magukból. Na-
gyon szép elôadásokat hallhattunk, láthattunk vers, mese és
zene kategóriában. A lányok és fiúk szintén izgultak, akár-
csak kisebb társaik, ezek ellenére a feladataikat mind megol-
dották. A vers kategóriájában a legjobbnak Zsolnai Boglárka
(3.a) ítéltetett, majd Szládik Bettina (3.a) követte a dobogón,
a harmadik helyet pedig Latyák Noémi (3.b) érte el. A mese-
mondók között nehéz volt a zsûrinek döntenie. Az elsô he-
lyen Bratkovics Barbara (3.a) végzett, a második helyet
Koren Dániel (3.a) szerezte meg. A harmadik helyen 3 tanu-
ló osztozkodhatott: Halápi Réka (3.a), Jóni Patrícia (3.a) és
Lajosbányai Laura (3.a). Zenében csak 2 versenyzô volt, ahol
Csercsa Henriett jobban teljesített Latyák Noéminél.

A felsô tagozatos tanulók közül már teljes kibontakozásban
érzékelhettük az elôadásokat. A dobogó mindhárom fokára
2-2 gyerek jutott, hiszen ismét a zsûri kapta a nehéz felada-
tot. Elsôként végeztek Szabó Bettina ( 7.a) és Lakatos Heléna
(8.b). második lett Gavló Mónika (8.b) és Svébis József (6.a),
a harmadik helyen pedig Schenk Máté (5.a) illetve Ország
Roland ( 5.b) lett. Végül, de nem utolsósorban a felsô tagoza-
tosok tánca volt a legmeglepôbb, hiszen itt minden verseny-
zôpáros azonos pontszámot kapott, így mindenki elsô lett:
Horváth Enikô- Kovács Márk páros, Bakró Vanda- Farkas
Aladár páros illetve a hip-hoposok : Halápi Nóra, Halápi Ré-
ka, Manhalt Nikolett és Tóth Ákos.

A mûsor nagyon színvonalas volt, és kellemes élmény mind-
azok számára, akik jelen voltak. Minden gyermek egy külön
tehetség és egyéniség. Itt mindenki nyertes !  

Pálffy AnnamáriaVers, próza, zene és tánc

FELHÍVÁS!
A Hernádi Környezetvédô és Faluszépítô Egyesület

felhívja a lakosság figyelmét arra, hogy a

„Földünkért Világnapon” 
2007. október 21-én 

veszélyeshulladék-gyûjtési akciót szervez.

Kérjük Önöket, hogy addig ôrizzék meg a 
veszélyes hulladékokat, és ne rakják a szelektív
hulladékgyûjtô szigetekhez. Ne csúfoskodjanak
ott, mert addig nincs, aki elvigye onnan. Megér-

tésüket és türelmüket elôre is köszönjük!  Nné

Figyelem!
Rendelési idô változás!

Délelôtti rendelés esetén 10.00 -11.00 óráig,
Délutáni rendelés esetén 16.00 -17.00 óráig

csak bejelentkezés alapján fogadunk beteget!
Telefonszám: 06 29 374 104

Délelôtt 11.05 perctôl és délután 17.05 perctôl
ügyeleti idônek számít a betegek ellátása, 
így csak ,,EMELT ÖSSZEGÛ” vizitdíjjal

vehetô igénybe.

A változásért kérem megértésüket! 
Tisztelettel:

DR. KOLLÁR LÁSZLÓ
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Gyermekszervezetek vezetôi Hernádon

Március utolsó hétvégéjére konferenciát hívott össze a her-
nádi Általános Iskola aulájába a Pest megyei gyermekszerve-
zeteket tömörítô testület.
Elsôdleges céljuk összehangolni a megye gyermekeinek
szervezett programokat.

Itt volt az úttörôszövetség pártoktól független újjáalakult
csoportjának vezetôje, a cserkészek képviselôje, az 1848-49-
es emlékeket feltáró – csatákat újrajátszó – gyermekközösség
vezetôje, a Kossuth – zászlóalj gyermektagozatának vezetôje,
a honvédség modellezô körének vezetôje, honvédelmi ver-
senyeket szervezôk, Rákóczi emlékének tiszteletére verse-
nyeket hirdetôk és sokan, akik a gyermekek – fôként 8 -16
évesek – részére programokat szerveznek.

Elsôsorban az együttmûködés lehetôségeirôl esett szó.
Szeretnék, ha a gyermekprogramokat nem egymás mellett
szerveznék a rendezôk, hanem egymással koordinálva, együtt.
Egybehangzó az a véleményük, hogy szükséges lenne olyan
programokkal elôrukkolni, amelyek a gyerekek számára 
érdekesek, lekötik ôket és hasznos idôtöltést biztosítanak.
Sajnos ezek csak elvek….
Rácz Péter konkrét programokkal próbálta érzékeltetni az új út-
törôszövetség munkáját. A www.uttoro.hu oldalon található
programokra hívta fel a figyelmet.

A táborok jelentôségét emelte ki, a nyári táborok szerepét.
Sajnos sok gyermektábor nem élte túl a rendszerváltást, de
vannak kivételek. Példaként a Baji Józsefrôl elnevezett
Dabas és környéke üdülôtábort említette, és kérte, tájékoz-
tassuk a jelenlévôket a tábor fejlôdésérôl, jelen helyzetérôl, a
várható nyári táborokról. Liga Mihály nyáron szerkesztett – a
tábor életét bemutató – mûsorából mutattunk be részleteket.
A látottak, a változások lenyûgözték a jelenlévôket. Tehát így
is lehet. Kiemeltük a tábor mûködtetésében az önkormány-
zatok szerepét, hiszen csak az ô összefogásukkal sikerülhe-
tett a fejlesztés.

Szerettek volna turnust is igénybe venni, de a kistérség is-
kolái maximálisan kihasználják a nyári idôszakot.

Végezetül ismét az együttmûködés szükségességét, a ta-
pasztalatcserét emelték ki vendégeink az elkövetkezô idô-
szak fô feladatainak és megköszönték a vendéglátást Her-
nádnak, valamint az iskolának.

Miklósi László

A CZIFFRA GYÖRGY MÛVÉSZETI ISKOLA TÁNCOSAI

A Cziffra György Mûvészeti Iskola hernádi táncosait Opóczki János
tanítja, aki rengeteg országos versenyen vett részt, és szinte majd-
nem mindig elsô helyezést ért el. A tánctanár két csoportot oktat:
kezdôket és haladókat, de természetesen foglalkozik a lemara-
dókkal is. A kezdôk órái minden hétfôn 17, vasárnap 12 órától
vannak. A haladók péntekenként gyakorolják a lépéseket este 19
órától. A tanítványok csak dicsérni tudják ezt a csoportot. Ezt az
is bizonyítja, hogy nagyon sokan járnak oda. Rengeteg táncot 
tanulunk: csacsacsát, jive-ot, szambát, tangót. Számos helyi ren-
dezvényen felléptünk már, de a falunapon is biztosan láttok ben-
nünket táncolni!

Lehoczki Éva (5.a) és Vizsai Andrea (5.a)

Gyermeknapi beharangozó

Az idén június 2-án tartjuk az immár hagyományosnak mondha-
tó Gyermeknapot. Mint eddig is sok-sok játékkal, sorversenyek-
kel, korosztályos futással, az Örkényi Rendôrôrs tréfás ügyessé-
gi vetélkedôjével tarkítva kerül megrendezésre. A teljes program
még képlékeny állapotban van, de ami biztos, hogy Ricsi bohóc
és az arcfestô Barkó Kata vendégünk lesz. Tervezzük még vala-
melyik neves sztárvendég meghívását, aki mûsorával jó szórako-
zást biztosít minden jelenlévô számára. Természetesen szívesen
fogadunk minden ötletet, ami a rendezvényünket színesíti.  Elô-
re is köszönjük. 
A szervezôbizottság nevében: Szabados Antal sportszervezô

Falunapi táncbemutató

A tavalyi gyermeknapon a gyerekek is 
segédkeztek a kutyabemutatónál
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FARSANGI MOZAIK

„Találtam egy varázsdudát, dí-dú-dá,
Azzal, aki hármat dudál, dí-dú-dá,
Elfeledte a bánatát,
Még a szíve is táncra áll, dí-dú-dá.”

/ Gryllus Vilmos /

Az óvodai jelmezbált egy kicsit „Farsang farkából” (végé-
bôl) is kicsúszva, február végén rendeztük. A farsang négy-
naposra sikerült, más-más napokon tartották ugyanis a cso-
portok. Bevált ez a szervezés, mert fokozza a várakozás 
izgalmát, vagy meghosszabbítja az élményt, ha a gyerekek
látják a más csoportba járó gyerekeket farsangi lázban.
Ilyenkor meglátogatjuk egymást, a jelmezesek végigvonul-
nak a többi csoporton, illegnek-billegnek a csak arra a nap-
ra szóló öltözetükben. Örömmel láttuk, hogy idén számos

jelmez készült házilag, amelyeken tetten érhetô volt az
anyukák keze nyoma. Megérte rászánni az idôt, hisz gon-
doljuk csak meg, micsoda öröm egy kisgyereknek, ha látja,
mint készül napról napra a jelmez, amit a nagy napon fel-
avathat! Persze vett vagy kölcsönzött jelmezben is jól érez-
heti magát egy gyerek, ha jól választottak.

A Pillangó csoportba járó legkisebbek is kedves kis jelme-
zekbe bújtak, s bár ôk hamarabb elfáradtak a nagy napon,
élmény volt számukra is az elsô óvodai farsang. A Csiga
csoportban örvendetes módon a szülôk is aktívan bekap-
csolódtak a mulatságba, a gyerekeikkel együtt ropták. 
A Napraforgó csoportban is versekkel, vidám játékokkal
tették emlékezetessé ezt a napot. Elôkerültek a hangszerek
az Ibolya csoportban is, egy kis farsangi csörömpölésre. 
A Méhecskéknél is nagy volt a zsongás, a szülôk itt is kap-
hatók voltak a táncra. Különleges tetszést aratott a Ludas
Matyi bôrébe bújt jelmezes, akinek a libáját a nagymamája
tömte...
A Nyuszi csoportban pedig ebédig le sem vetkôztek a 
gyerekek, olyan élmény volt más bôrébe bújni néhány óra

erejéig. Külön tetszett nekik, hogy a jelmezekhez tartozó
kardokkal lehetett írni, mérkôzni.

S hogy el ne feledjem! Az idén jó néhány óvó néni is jel-
mezt öltött, s aki igen, az tudja, hogy megérte, bizonyította
ezt a gyerekek lelkesedése. Meg aztán valljuk be: idônként
jólesik felébreszteni a bennünk lakó gyereket…

A farsangkor terítéken voltak a csak ehhez az idôszakhoz
kapcsolódó, táncba hívó játékok, csúfolódók, találós kér-
dések, ügyességi, párválasztó játékok, tréfás versikék,
mesék. Ezek ôseit egészen biztosan a régi fonók hangula-
ta ihlette, alakította, csiszolta olyanra, amilyennek ma is-
merjük. 

A „muníció” egy részét gyümölcsök formájában immár ha-
gyományosan a HER-CSI-HÚS KFT. biztosította a gyere-
kek számára. Az édességeket, italokat pedig a szülôk. Kö-
szönet érte.

Gryllus Vilmos minden alkalomra kitalál valamit. Az ô jel-
mezbálzáró dalával vetek véget a „farsangi mozaiknak”.

„Bál, bál, maszkabál
Minden jelmez sorba áll, 
De elfogyott a nóta már,
Hát véget ért, jaj de kár,
Véget ért a maszkabál.”

Pelikán Ágnes

KARÁCSONYI AJÁNDÉKOZÁS

A legszeretetteljesebb ünnep az évben a kará-
csony. Az ünnep elôtti hetek kicsik és nagyok
számára a várakozás, az ünnepre való készülô-
dés örömével telnek. A hernádi Általános Iskolá-
ba már hagyományteremtô módon minden év-
ben csomagok érkeznek a gyermekek megör-
vendeztetésére, amelyért köszönetet mondunk
Latyák Ferenc úrnak közbenjárásáért.  Az aján-
dékok átadása elôtt a Palánta Gyermek- és Ifjú-
sági Misszió egy bábjátékkal kedveskedett a kis-
iskolásoknak. Ezt követôen mindenki lázas 
kíváncsisággal, hálás szívvel bontogatta a cso-
magját. Reméljük, idén is hasonlóan szép ünnep-
ben lesz részünk!

Jósvainé Fülöp Diána

Farsangoló óvodások
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A KULTÚRA HÁZA TÁJA

Egy régi, szép álom látszik megvalósulni, amikor a hernádi
mûvelôdési ház felújítása és bôvítése az utolsó szakaszába
lép. Most csak az elmúlt húsz esztendôre tekintek vissza. Kez-
detben volt a nagyterem és két klubhelyiség, amelyek közül az
egyik TELEHÁZ lett, s így már csak két helyiséggel rendelkez-
tünk, ahol megtarthattuk rendezvényeinket. Rövid idôn belül ki-
derült, hogy bizony, nagyobb (több) helyre van szükségünk.

A bôvítésre az elsô lehetôséget a 2003-ban meghirdetett
Phare Orpheusz-pályázat adta. Pályázati nyereményünk se-
gítségével épült meg az új szárny. Rögtön javulást tapasztaltunk,
hiszen így egyszerre több rendezvényt tudunk megtartani. 

Ne feledjük: rendezvény a torna, a kismamaklub, a nyugdí-
jasklub, értekezletek, civil szervezetek programja stb. is.

Ezután sóváran nézegettük a két szárny közötti teret, s arra
gondoltunk, milyen szép lenne beépíteni, hogy egyrészt új tér
jöjjön létre, másrészt megkönnyítse a közlekedést az épület
két szárnya között. Az Oktatási és Kulturális Minisztérium ál-
tal indított KÖZKINCS PROGRAM segítségével ez a vágyunk
is teljesül. A végeredmény pedig: olyan mûvelôdési intéz-
mény, amely leginkább megfelel a 21. század követelménye-
inek és méltó körülmények között tudja fogadni évi kb. 15-17
ezer (!) látogatóját. Az pedig szintén nagyon fontos, hogy az
épület körül megfelelô parkolási lehetôséget alakítottak ki, 
illetve fokozatosan megújul az intézmény parkja is.

Kérem, kísérjék figyelemmel a mûvelôdési ház által szervezett
programokat a rendezvénynaptárban, ezen újság hasábjain
és a hernádi honlapon, s látogassanak el minél többször hozzánk.

A mûvelôdési ház nyitva tartása: hétfô-péntek  8-20 óra
szombat  8-12 óra

A további idôpontok a rendezvényektôl függnek.
Kollégáimmal várjuk Önöket!

Pallaga MáriaA készülô átrium látványterve

ÖRÖKSÉG EGYESÜLET

Nagyon sokan tudják már Hernádon,
hogy az Örökség Egyesület létezik és 
mivel foglalkozik. A tavalyi falunapon
hívtuk fel magunkra a figyelmet, ez volt
elsô nyilvános megjelenésünk. Az ôsz fo-
lyamán egyéb rendezvények követték
egymást: ismeretterjesztô elôadás, disz-
nóvágás, kézimunka-kiállítás, adventi 
koszorú állítás és a falukarácsony.

Most, húsvét elôtt ismét rendezvénye-
ket tartottunk: húsvéti tojásdíszítéssel
kapcsolatos kézmûves foglalkozást és
irodalmi mûsort a templomban. Persze
egész évre vannak programjaink, ezeket
megtalálják a rendezvénynaptárban.

Ezen a helyen most az újságunkra és a
klubunkra szeretnénk felhívni a figyelmü-
ket. A klubrendezvényeket tartunk havon-
ta, amelyek mindegyike valamely téma
köré szervezôdik. Ilyen volt pl. a templo-
mi irodalmi mûsor, de lesznek a magyar kultúrával és történelem-
mel kapcsolatos elôadások is.

Az újságunk az Örökségünk c. lap, amelyet szintén sokan is-

mernek. Azért hoztuk létre, hogy rajta ke-
resztül megmutathassuk az olvasóknak a
magyar kultúra sokszínûségét és szépségét.
Két szám jelent meg eddig: novemberben és
március elején. Hatalmas sikere van, ami
azt bizonyítja, hogy hagyományôrzô mun-
kánk nem hiábavaló. 

Az Egyesület azt kéri Önöktôl, hogy hív-
ják fel figyelmünket olyan helyi értékekre
és hagyományokra, amelyeket érdemes a
lap hasábjain bemutatni. Továbbra is gyûjt-
jük a régi fotókat, hogy egy digitális gyûjte-
ményt tudjunk létrehozni belôlük, illetve
szívesen fogadjuk a fotókkal kapcsolatos
történeteket is.

Az Örökség Egyesület még nem jogosult
az adó 1 %-nak fogadására, de pénzbeli és
egyéb támogatásukat tisztelettel elfogadjuk
kulturális és hagyományôrzô munkánk se-
gítésére.

Az Örökség Egyesület számlaszáma: 65500037-30052836-
53000010

Zs. Pallaga Mária, az Egyesület elnöke

Márciusi lapszám címlapja
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Beszámoló

a Nagycsaládosok Hernádi Egyesülete 2006. évi közhasznú
tevékenységérôl

Az Egyesületet a Bíróság mint közhasznú szervezetet a
12.Pk.60.0741/2005/4. sz. végzéssel 2005. március 29-én vette
nyilvántartásba.

A Nagycsaládosok Hernádi Egyesülete 2006. évi közhasznú
tevékenységének legjelentôsebb pontjai: 

– Érdekvédelem (segítség az Egyesülethez fordulóknak).
– Fogyasztóvédelem: Az idei évben a Fogyasztóvédelmi Fô-

felügyelôség és a Nagycsaládosok Országos Egyesülete
Inárcsi Régióközpontja felkérésére különbözô üzletekben
végzett az Egyesület felméréseket.

– Segélyakciók lebonyolítása: Egyesületünk hatalmas felada-
tot vállalt magára azzal, hogy körzeti elosztóként mûködik
az Inárcsi Nagycsaládosok Szeretet Egyesülete megbízásá-
ból, amely a Nagycsaládosok Országos Egyesülete régió-
központjaként mûködik. Az elmúlt évben a körzethez tar-
tozott a Nagycsaládosok Táborfalvi Egyesülete, a Nagycsa-
ládosok Örkényi Csoportja, a Nagycsaládosok Pilisi Cso-
portja és a Nagycsaládosok Nyáregyházi Csoportja. Az
Egyesület kölcsönösen segítô kapcsolatot ápol a Magyar
Élelmiszerbank Egyesülettel, így nagy mennyiségû élelmi-
szeradományt tudott szétosztani a körzetben. Az élelmi-
szeradományokból nem csak tagcsaládok részesültek!

– Az Egyesület kapcsolatot tart és együttmûködik a környezô
nagycsaládos egyesületekkel és egyéb civil szervezetekkel. 

– Tanácsadás: fôleg szociális ügyekben.

Az Egyesület minden tagja társadalmi munkában végzi tevé-
kenységet, díjazásban nem részesülnek. 
Az Egyesületnek a Ptk. szerinti szerzôdéses jogviszonyban ál-
ló alkalmazottja nincs, vállalkozói tevékenységet nem folytat.
Az Egyesület pártoktól független civil szervezet.

Az Egyesület bevételei tagdíjakból és támogatóktól származnak:

Nyitó vagyon: 79  e. Ft     
Önkormányzati támogatás: 160  e. Ft
Tagdíj: 205 e. Ft
Természetbeni adomány 1.: 193  e. Ft    adományként szétosztva
Természetbeni adomány 2.: 7.417  e. Ft adományként szétosztva
Összesen:                          8.054 e. Ft

-7.949  e. Ft
Záró vagyon:                    105  e. Ft

A 2006. évben az Egyesület mûködésével kapcsolatos kiadás:
54 e. Ft
A közhasznú tevékenységekkel kapcsolatos kiadás:
285 e. Ft

Az Egyesület a 2006. évben az Alapszabály és a Szervezeti és
Mûködési Szabályzatnak megfelelôen mûködött.

Hernád, 2006. március 08. 

Menyhártné Katona Ibolya  
elnök

A Nagycsaládosok Hernádi Egyesületének közgyûlése a fen-
ti beszámolót 2007. március 09-én elfogadta.

A Nagycsaládosok Hernádi Egyesülete az elmúlt évben több
programot is szervezett. Ezek közül talán a legsikeresebbek
közé tartozott a 14. Hernádi Falunapon rendezett lán-
gossütés. 40 kg lisztbôl kb. 800-1000 db lángost sütöttünk. 
A készlet erejéig mindenkit vendégül láttunk. Ezt az idei év-
ben is szeretnénk megismételni.

Ezúton szeretnénk köszönetet mondani – a teljesség igénye
nélkül – mindazoknak, akik támogatásukkal segítették Egye-
sületünk munkáját:

Magyar Élelmiszerbank Egyesület, Hernádi Önkormányzat és
dolgozói, HER-CSI-HÚS KFT,
Általános Iskola és dolgozói, Mûvelôdési Ház és dolgozói,
Örökség Kulturális és Hagyományôrzô Egyesület, Nagycsalá-
dosok Országos Egyesülete, NOE Inárcsi Régióközpont,
Nagycsaládosok Táborfalvi Egyesülete, Intarzia Nagycsalá-
dos Egyesület, Ócsai Nagycsaládos Egyesület, Idôsek Klubja,
Szabó Károly, Dabasi Nyomda, Dabas Tej Kft., Reál ABC, Tol-
nai Béláné, Szluka Étterem, Holman György, Sárközi Dezsô,
Food Expressz.

NAGYCSALÁDOSOK HERNÁDI EGYESÜLETE HÍREI

Lángosnagyüzem a falunapon
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ALAPÍTVÁNYI BÁL

Február a bálok, mulatságok ideje. Ilyenkor farsang idején 
kerül megrendezésre minden évben az „Az Iskoláért” Közalapít-
vány javára szervezett bál. Nagy örömünkre az idén rekordszá-
mú (közel 300 fô) szórakozni, mulatni, segíteni vágyó vendége
volt a rendezvénynek.

A bál bevételével gyarapíthatjuk az Alapítvány tôkéjét, melynek
kamatából az Alapító Okiratban foglaltak szerint jutalmazzuk
minden tanév végén a diákokat, akik egész évben versenyeznek
a több kategóriában kiosztható díjakért. A bálra érkezôket üd-
vözlôital fogadta és a Garázs Band szórakoztatta a vendégvárás
idején.

A hagyományoknak megfelelôen a mûsorban azok szerepel-
nek, akikért ez az este szól, a gyerekek, akik így fejezik ki kö-
szönetüket. 

Ezen az estén megtekinthettük a 3. a-b osztályosok Párvá-
lasztás farsang idején címû elôadását. Felkészítôjük: Duhaj

Szidónia, Garas Mihályné. Ôket követte a helyi Nyugdíjas Egye-
sület Búzavirág Énekegyüttesének nótacsokra. A 6.b osztályo-
sok Meseunió c. jelenetével szórakoztatták a közönséget. Felké-

szítôjük: Miklósi László. Fellépett a mûsorban két tánccsoport,
melynek tagjai között nagy számmal vannak az iskola diákjai is.
A Fame tánccsoport Pekár László vezetésével, valamint a

Cziffra György Mûvészeti Iskola tánccsoportjának növendé-
kei Opoczki János vezetésével. A mûsor zárásaként a 6.a osztá-
lyosok  Ilyenek vagyunk... c. játékát láthatta a közönség. Felké-

szítôjük: Svébisné Komjáti Rozália, Svébis Zsuzsanna. 
A bôséges és finom vacsora után hajnalig tartott a mulatság. 

A talpalávalót a Taxi Band szolgáltatta. Az éjszaka folyamán két
alkalommal került sor a támogatók felajánlásaiból származó
tombolaajándékok kisorsolására, melynek ezúttal is nagy sikere
volt. Éjfélkor töltött káposzta várta a vendégeket. 

„Az Iskoláért” Közalapítvány Kuratóriumának nevében 
nagyon köszönöm azoknak, akik jelen voltak és már a belépô-
jegyük megvásárlásával is támogatták alapítványunkat. Nagy
köszönet illeti azokat, akik támogatójegyeket vásároltak; azokat
a cégeket, vállalkozókat, magánszemélyeket, akik tombolaaján-
dékokat ajánlottak fel, valamint egyéb pénzbeli felajánlást tettek,
és mindazokat, akik bármi egyéb módon nyújtottak segítséget,
támogatást. Végül, de nem utolsósorban az iskola pedagógusai-

nak, dolgozóinak, akiknek többheti munkája van abban, hogy ez
a bál ilyen színvonalas és sikeres lett. Mindezen támogatásoknak
köszönhetôen a bál bevétele: 1.160.000.- Ft. 

Örömmel tölt el az, hogy ilyen nagy számú segítô támogatója
volt a rendezvénynek, hogy ilyen sokan gondolják,  fontos az a
cél számukra, amiért és akikért ez az este szól – a gyerekeink.
Ahogyan az ismeretlen gondolkodó is vallja: „NEM AZ A FON-
TOS, AMIT KAPUNK, HANEM AZ, AMIT ADUNK... 

Szeretnék név szerint is köszönet mondani az alábbi támo-

gatóinknak…:

HER-CSI-Hús Kft., MÛVELÔDÉSI HÁZ, Zsírosné Pallaga Má-
ria, Pekker István, Tolnai Béla, Kollár Mihály, Oláh Lászlóné,
Szluka Istvánné, Vass Józsefné, Szûcs Mihályné,  Faraga Tímea,
Farkas Aladárné, Kovács Jánosné, Tikászné Tünde, Kaldenecker
Andrásné, Szlukáné Fajt Mária, SZLUKA ÉTTEREM, az iskola
dolgozói, az iskola diákjai, Járay Judit, Kollárné Klipper Zsuzsa,
TAKARÉKSZÖVETKEZET, Pádár Anikó, Kollár Mihályné, Koren
Józsefné,Tóthné Gomola Katalin, Garázs BandTóth Antal vezetésé-
vel, Opoczki János, Pekár László, Búzavirág Énekegyüttes. A peda-
gógusok, akik betanították diákjaikat: Duhaj Szidónia, Garas
Mihályné, Miklósi László, Svébisné Komjáti Rozália, Svébis
Zsuzsa, Liga Mihály, Taxi Band, Popovics Tamás, Fokk Barnabás,
Juhász Gábor, Oláh Istvánné, Czapek István, REÁL ABC Hernád,
Svébis József, Kutasi Sándor, Dobos József-Autósbolt, Szabó Gyu-
la, Elvira Festékbolt, Káposztás Ibolya-Ajándékbolt, VÍZSZOLG
KFT. HERNÁD, Revák Józsefné, Mahary Bt., Kis Jánosné (Kínai
Bolt), VESZELIK Kft, Horváth Klára, Csontos Mihály, BENZIN-
KÚT Hernád, Kujbus Attiláné, Lakó Gábor, Rácz József és Kocsis
Krisztina, Lutter Ferenc, Fraunberger József, Kata Köröm Kuckó,
Veszteg Bea, MEZÔSZOLG Kft., Korenné Salánki Mariann, Kollár
László és neje, Árva Ferenc, Kovács Mihály, Spengler Ede, Lestár
Sándor, Strupka Józsefné, Csepregi György, Csia Éva, Tóth László,
Bartuszek Zsuzsa, Németh Henrietta, Szládik Bt., Dr. Kollár Lász-
ló, Szagri Lászlóné, V&Chicken Kft., Zelovics Attila, Gulyás Gyu-
la, Cziliné Halápi Ildikó, Pálffy Annamária, Bese Sándor, Sas Fe-
renc, Kovács Istvánné Magdi, az AEGON Magyaro. ZRT. ter. kép-
viselôje, Korona Sörözô, Her-Trade, Feed-Full Kft., Kovács Erzsé-
bet, Birinszki Zoltán, Bábel Zoltán.

Sasné Kovács Mónika, a Kuratórium elnöke

A rengeteg tombolaajándék mind gazdára talált

Egy asztaltársaság a sok közül
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FARSANGI JELMEZES FELVONULÁS AZ ISKOLÁBAN

2007. február 24-én az enyhe, tavaszias idôjárás és a
gyerekek fokozódó lelkesedése egyértelmûen jelezte, hogy el-
jött a farsang ideje. A télbúcsúztató maskarás összejövetel al-
kalmából az Általános Iskola zenétôl hangos tornaterme már
a rendezvény kezdetére zsúfolásig megtelt a több mint 350
jelmezes felvonulóval és az értük izguló szülôkkel, nekik tap-
soló (kb. 300 fônyi) közönséggel. 

A farsangi színes forgatagot a 6. a osztály mûsora nyitot-
ta meg, aztán sorra bevonultak az alsó, majd felsô  tagoza-
tos nebulók is. Az iskola talán legnépszerûbb rendezvényén
láthattuk a tûz körül táncoló indiánokat, focistákat, lovagokat.
Bepillantást nyerhettünk a mesés vadnyugat világába. Felvo-

nult még a baromfiudvar, valamint a pávák, zsákbamacskák
és ördögök hosszú sora is. Vidáman táncoltak a kalapok, ma-
dárijesztôk, limbózók, pomponosok, kisbabák és kéménysep-
rôk. Néhány perc erejéig felléptek a közönség elôtt a hetvenes

évek és napjaink táncosai. A farsangi felvonulást a pedagógu-
sok mûsora zárta a New York, New York c. dallamra. Az es-
tébe nyúló rendezvény végül tombolahúzással fejezôdött be.

A jó hangulat felelôse a február végi délutánon a Taxi Band
volt. Köszönet illeti e zenekart, továbbá Tóth Zoltánt is a han-
gosításért!

Birinszki Annamária5. a-Baromfiudvar

BEMUTATÓ TANÍTÁS AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN

A hernádi Általános Iskolában már több éve jól bevált
hagyomány, hogy a pedagógusok bemutató tanítást tartanak.
Ezek az órák kiválóak arra, hogy betekintést nyerjünk kollé-
gáink munkájába, sok ötletet, tapasztalatot és játékos mód-
szerek sokaságát sajátíthatjuk el.

2006. november 30-án Lantosné Simári Erzsébet tartott
olvasásból bemutatóórát a 2. a osztályban. Az addig tanult
mesék gyakorlása volt a tananyag. Nagyon változatos órát
láthattunk.

A hagyományos olvasásóráktól eltérôen az óra elején a
gyerekek szônyegen ültek, és Mozart-zenét hallgattak, így
könnyebben ráhangolódtak a mesékre. Erzsike az osztályt
három vegyes csoportra osztotta. Három mesét kellett fela-
datlapok segítségével feldolgozniuk. A csoportok feladatai
közé tartozott a mesék kifejezô olvasása, rövid tartalom-
mondás és dramatizálás. Gyûjtômunka is rá volt bízva két
kis tanulóra, ôk a könyvtárban kutakodtak, és társaiknak
ajánlották a jobbnál jobb meséket.

Az órán tanult ismereteket a gyerekek mozgásos
játékokkal rögzítették. Ez nagyon fontos, hisz ezek a
gyerekek még kicsik, és nagy szerepe van a játékos tanulás-
nak.

Ezúton szeretném megköszönni magam és kollégáim
nevében Erzsikének ezt a színvonalas és színes bemu-
tatóórát, melybôl úgy gondolom, mindannyian elcsenhet-
tünk egy-egy jobb ötletet.

Gere Mária

3. a-Madárijesztôk

Erzsi tanító néni és a 2.a osztály
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NYUGDÍJAS ÉLET

Ismét hallatjuk a hangunkat, mert lassan egy éve lesz, hogy
írtunk a klub életérôl, pedig elég jól mûködik. Az énekpró-
bák, egy-egy fellépés és az otthoni teendôk jól kitöltik a nap-
jainkat.
A húszéves évforduló után a falunapra készültünk: elsô pró-
bálkozásnak nem is volt rossz, persze kritikusok vannak. De
ezt mindenki tudja, hiszen a Hernád Info mindent közvetít.
Az év végi bulin nem volt kamera, kissé felszabadultabb han-
gulatban múlattuk az idôt…hajnali fél háromig.

Aztán eljött a karácsony és igazi családi szeretetben teltek a
napok. Szilveszterkor pedig egy páran az iskola aulájában jó
hangulatban vártuk az új esztendôt.

Január végétôl aztán minden héten szigorú énekpróbát tar-
tunk, és elkezdtük szervezni a szoboszlói kirándulást. Hajdú-

szoboszlón visszatérô vendégek vagyunk tavasszal a szezon-
nyitás elôtt, amikor még van kedvezmény, hogy számunkra
is elérhetô legyen egy hosszabb hétvége, kellemes kiszolgá-
lás mellett. Nagyon jó kimozdulni az egyhangú hétköz-
napokból. A visszatérô vendégségrôl egyébként csak annyit,
hogy jó találkozni olyan ismerôsökkel, akik Németországból
jönnek, de magyar származásúak. Örömmel üdvözöljük egy-
mást, tudunk beszélgetni családról, egészségrôl, és hogy me-
lyik országban mi újság.
Az üdülôben hétvégén péntek és szombat este mûsorral és
zenével  szórakoztatják a vendégeket és ott együtt mulat né-
met és magyar  kifogástalan hangulatban.
Aztán persze most is elérkezett a vasárnap délután 3 óra, mi
pedig fájó szívvel, de jó hangulatban indultunk haza.

özv. Szluka Istvánné

A kézimunka-kiállítás megnyitóján

MEGHÍVÓ
A Hernádi Nyugdíjas Egyesület 

Búzavirág Énekegyüttese
2007. MÁJUS 12-ÉN SZOMBATON 19 ÓRAI KEZDETTEL

NÓTAESTET
rendez a hernádi Mûvelôdési Házban.

Fellépnek még az újhartyáni és az
újlengyeli nyugdíjasklubok együttesei.

Mindenkit szeretettel várunk.
A belépés díjtalan.

„Ô IS A MIÉNK!”
Jobb életminôséget a fogyatékos 

személyeknek!
Legyünk partnerek egy közös világban,

ahol segítenek abban, hogy segíthessünk!

Több fogyatékos személy él a társadalom
perifériáján a települések nagyságától és
gazdagságától függetlenül. Minden állam-
polgárnak tudnia kellene, hogy hátrányos
helyzetû településeken, ill. kistérségekben
élô fogyatékos személyek a többiekhez ké-
pest még inkább hátrányos helyzetben van-
nak. Nincsenek kellôen akadálymentesített
körülmények ahhoz, hogy önállóan tudja-
nak élni, közlekedni és nem utolsósorban
dolgozni.

Emiatt sokan nem tudnak rólunk, hiszen
akadályoztatva vagyunk. Igen, rólunk! Ma-
gam is sorstárs vagyok és több-kevesebb se-
gítséggel élek, mint súlyos hallássérült (siket).

Ezúton megragadom az alkalmat, hogy be-
mutassam a Reménysugár Fogyatékosok

Napközi Otthonát. Ezt a szociális ellátásokat
nyújtó intézményt az Ország Közepe Több-
célú Kistérségi Társulás tartja fenn és mû-
ködteti mintegy  tíz település fogyatékos
személyei számára.

Így a hernádiak részére is.

Nyitottak vagyunk az összes fogyatékosság-
gal élô személy felé. Szívesen látjuk a moz-
gás-, látás-, hallássérülteket, autistákat és ér-
telmi akadályozottsággal élôket. Minden fo-
gyatékossági csoportból vannak nálunk,
akik részt vesznek foglalkozásainkon, is-
merkednek az új információkkal, – nem
utolsósorban – egy vállalkozó jóvoltából
dolgoznak is.
Nálunk a nappali ellátásokon felül több te-
rületen dolgozunk, mint pl. tájékoztatás (kik
vagyunk és mire vagyunk képesek), a mun-
kába álló fogyatékossággal élôk felkészítése
(ennek keretében megismerkedünk a mun-
kahellyel, ahol lehetséges a munkavállalá-
sunk, és betanítjuk a munkafolyamatokat),

kapcsolatfelvétel munkaügyi kirendeltség-
gel, vállalkozókkal, munkaadókkal.

Szeretnénk minél több fogyatékos személyt
elérni, hogy méltó életkörülmények között
élhessenek és dolgozhassanak. Fel szeret-
nénk kutatni azokat a fogyatékos személye-
ket, akik nem tudnak élni a lehetôségeikkel.
Segítsenek nekik Önök is abban, hogy el-
küldik ôket hozzánk, hogy megismerhessék
lehetôségeiket.
Nagyon fontos, hogy megfelelôen felkészült
szakemberek irányítsák a fogyatékos sze-
mélyek társadalmi integrációját.

Elérhetôségünk: Reménysugár Fogyatéko-
sok Napközi Otthona, 2370 Dabas, Kossuth
László u. 1.. Tel./fax: (29) 363 – 324. E-posta
(mail):fogyatekosok.orszagkozepe@gmail.com
Várom az érdeklôdôket és sorstársakat!
2007. március 26.

Üdvözlettel:
Mikesy György

igazgató
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A HERNÁDI HIP-HOP TÁNCOSAI

Két éve gyakoroljuk ezt a mûfajt, aminek a neve: HIP-

HOP. A csoportot Újhartyánról, Dabasról és Hernádról já-

ró gyermekek alkotják, összesen 24-en. 2005 októberében

indult ez a csoport. Elôször Dabason mûködött, de 

mivel nagyon sok hernádi gyerekbôl állt, ezért körülbelül

fél éve áthelyezték Hernádra, így most a Serval fit-

neszközpontban tartjuk a foglalkozásokat minden hét ked-

di és csütörtöki napján 18:30-tól egészen 20 óráig. 

Nagyon sok idô ez a másfél óra, de jól érezzük magunkat,

kikapcsolódunk és a mozgás nagyon jó a szervezetünknek.

Nyáron két tánctáborba is mehetünk, egyik Szegeden, a

másik a Balatonnál lesz. Persze itt is szánunk idôt a táncra

és a szórakozásra is, a strandot sem hagyjuk ki. A csoport

tagjainak életkora igen változatos, mert egészen a hétéves

kortól a tizennyolc éves korig minden korosztály megtalál-

ható. Nagy örömmel tölt el bennünket, hogy sok helyre ka-

punk meghívást fellépésre. Láthattak már bennünket falu-

napon, gyereknapon, különféle helyi rendezvényeken. Az

is nagy öröm számunkra, hogy olyan fellépéseink is voltak

már, ahol igen neves mûvészekkel találkozhattunk, mint

például a Rippel fivérek, Zoltán Erika táncstúdiójának tag-

jai, vagy Korda György és Balázs Klári, és még sorolhat-

nánk. Reméljük, a jövôben is hasonló élményekben lesz

részünk, és hogy meghoztuk a kedvet valamennyi táncolni

vágyó kicsinek és nagynak!

Bálint Dávid (5.a) és Halápi Nóra (5.a)

Értesítjük Önöket, hogy megalakult az Esély Szociális Szolgálat,
5 település társulásával. A társulás tagjai: Örkény – amely a
gesztortelepülés, a társulás központja – Hernád, Táborfalva,
Pusztavacs és Tatárszentgyörgy. Az öt település a Dabas közpon-
tú Ország Közepe Többcélú Kistérségi Társulás (OKTKT) tagja,
a kistérség 45800 lakost lát el. Az Esély Szociális Szolgálat a
gyermekjóléti és családsegítô alapellátási feladatokat, házi segít-
ségnyújtást, szociális étkeztetést biztosít.

Gyermekjóléti Szolgálat:
A Szolgálat önálló szakmai egysége. Célja és feladata: a gyer-
mek testi, lelki, értelmi és erkölcsi fejlôdésének, jólétének és a
családban történô nevelésének elôsegítése, a veszélyeztetettség
megelôzése és a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése. A
gyermekjóléti szolgálat szolgáltat, szervez és gondoz.

Családsegítô Központ:
A szociális vagy mentálhigiéniés problémák, illetve egyéb krí-
zishelyzet miatt segítséget igénylô személyek, családok számára
az ilyen helyzethez vezetô okok megelôzése, a krízishelyzet
megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megôrzése
céljából nyújtott szolgáltatás.

Házi segítségnyújtás:
Szintén az intézmény önálló szakmai egysége. 
Célja: gondoskodni azokról az:

– idôskorú személyekrôl, pszichiátriai betegekrôl, fogya-
tékos személyekrôl, szenvedélybetegekrôl, egészségi
állapotuk miatt rászoruló személyekrôl, akik otthonuk-
ban önmaguk ellátására saját erôbôl nem képesek és ró-
luk nem gondoskodnak

Olyan gondozási forma, amely az igénybe vevô önálló életfel-
tételeinek fenntartását lakásán, lakókörnyezetében biztosítja.
Ez a szolgáltatás térítésköteles:

Az Esély Szociális Szolgálat által nyújtandó házi segítségnyújtás
térítési díjai:

Egyedülálló esetén Családban élô esetén

Jövedelem Fizetendô összeg Jövedelem Fizetendô összeg

40.000 alatt ingyenes 25.800 alatt ingyenes

40.001-66.000 120 ft/óra 25.801-38.700 120 ft/óra

66.001-80.000 200 ft/óra 38.701-51.600 200 ft/óra

80.001-95.000 350 ft/óra 51.601-64.500 350 ft/óra

95.001-110.000 500 ft/óra 64.501-77.400 500 ft/óra

110.001 ft-tól 800 ft/óra 77.4001 ft-tól 800 ft/óra

Szociális étkeztetés díja:

Hernádon jelenleg 450 forintba kerül a szociális étkeztetés, (az
egyszeri meleg étel házhoz szállítva), amely összeghez a Szolgá-
lat 200 forinttal járul hozzá a normatív támogatásból. Vagyis aki
szociális étkeztetést igényel és a kérelmét el tudja fogadni a
Szolgálat, annak 250 forintot kell fizetni az ételért.
Igényelheti, akinek kora, egészségi állapota, szenvedélybetegsé-
ge, fogyatékossága miatt nem biztosított a napi egyszeri meleg
étel. 

További kérdéseivel forduljon a megbízott intézményvezetôhöz,
elérhetôsége:

Bese Judit: 06-30-318-1924, 06-29-375-498

AZ ESÉLY SZOCIÁLIS SZOLGÁLAT KÖZLEMÉNYE
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RENDEZVÉNYNAPTÁR 2007. MÁRCIUS-SZEPTEMBER

Március 31.
14.00

Húsvéti tojásmûvesség-
Kézmûves program

Mûvelôdési Ház Örökség Egyesület

Április 1.
16.00

„Láttam, Uram, a hegyeidet”-
irodalmi mûsor

Római Katolikus Templom
Örökség Egyesület
R.K. Egyházközség

Április 14.
19.00

Sportbál Általános Iskola tornaterme Hernád SE

Április 21.
09.00-12.00

Falutakarítás Közterület
Hernádi Környezetvédô és

Faluszépítô Egyesület

Május 10.
Virágültetés a Madarak és Fák

Napja alkalmából
szabadtér

Hernádi Környezetvédô és
Faluszépítô Egyesület

Május 12.
19.00

Nyugdíjasok Nótaestje Mûvelôdési Ház Hernádi Nyugdíjas Egyesület

Május 28.
10.00

Csete Torna
(labdarúgó)

Sportpálya Hernádi Öregfiúk

Június 1.
15.00

Óvodai ballagás Mûvelôdési Ház Napköziotthonos Óvoda

Június 2. Gyermeknap Búcsú tér Ált. Iskola

Június 16. Iskolai ballagás Általános Iskola Általános Iskola

Június 19.
18.00

Tanévzáró Általános Iskola Általános Iskola

Július 7. II. Hernádi Rock-nap Búcsú tér
Hernád Hungary 

Motoros Civil Egyesület

Július 15.
09.00

Amatôr kettes- és négyesfo-
gathajtó verseny

Búcsú tér Lantos Mihály SE

Július 16-20. Parlagfûgyûjtés Közterület
Hernádi Környezetvédô és

Faluszépítô Egyesület

Július 21. Parlagfûszedés Közterület
Hernádi Környezetvédô és

Faluszépítô Egyesület

Augusztus 5.
07.00-23.00

15. Hernádi Falunap Búcsú tér
Hernád Község Önkormányzata,

Mûvelôdési Ház

Augusztus 20.
Községi ünnepség 

hagyományôrzô kulturális 
programmal

Tájház
Hernád Község Önkormányza-

ta, Örökség Kulturális és
Hagyományôrzô Egyesület

Augusztus 31.
18.00

Tanévnyitó Általános Iskola Általános Iskola

Szeptember 16. 16.00
Nyitva: szeptember 17-29.

Öt világrész fotómûvészete -
fotókiállítás Tóth István

fotómûvész válogatásában
Mûvelôdési Ház Mûvelôdési Ház

Szeptember 22.
09.00-11.00

Falutakarítás Közterület
Hernádi Környezetvédô és

Faluszépítô Egyesület

Szeptember 29.
17 óra

Mûvelôdési Ház átriumának
átadása – Komolyzenei 

hangverseny
Mûvelôdési Ház Mûvelôdési Ház
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KOSÁRLABDA HÍREK

A megyei bajnokságban szereplô csapatok eredményei:
Nôk: 7 gyôzelem, 3 vereség.  Két mérkôzést játszanak még

itthon a lányok, mindkettôt nyerni kell. /Sérülésekkel, vizsga-
idôszakkal, külföldi tartózkodásokkal küszködtünk, nehezen
ment az idei év. A 3 vereségbôl 2-t azért vesztettünk, mert az
ellenfél nem volt hajlandó a halasztási kérelmünket elfogadni,
mindkét csapatot fölényesen vertük, az elsô fordulóban!/

Férfi B Liga: 9 gyôzelem, 3 vereség – a fiúk 2 éve nem kap-
tak ki itthon, most sikerült –. Hat mérkôzésük van, 3 itthon, 3
idegenben. A legutóbbi 2 vereség után, minden elôfordulhat.

A férfi csapat, úgy, mint a nôi, esélyes volt az 1. helyre, an-
nak ellenére, hogy a bajnokság kezdetén minkét csapatnál az
1-4. helyet tûztük ki célul.

Mini: A 18 csapatból álló mezônyben most a D csoportban
vannak, 2 forduló dönti el a végsô helyezést.

Diák Olimpia:
Körzeti eredmények: serdülô lányok   1. hely

serdülô  fiúk       1. hely
mini lányok        2. hely
mini fiúk játék nélkül kerültek a te-

rületi /Dél-Pest/ döntôbe. Játék nélkül, mert összesorsoltak
bennünket a ceglédberceli körzettel, mi el is mentünk a tor-
nára és „ láss csodát” a helyi csapat nem jelent meg!

Április 15-én játszanak elôször a legeslegkisebbek, az 1. és
2. osztályosok csapata Budakeszin! Soha nem játszottak „ iga-
zi” mérkôzést, mert a megyében nagyon kevés iskolában van
„ kis csoportos” kosárlabda, így nem mérethették meg magukat.
Sokan vannak, nagyon jól „ dolgoznak”, ügyesek, ...meglátjuk!

Augusztus utolsó hetében ismét lesz kosárlabda tábor, re-
mélem, sok-sok gyerek részvételével, mint eddig is.

Kis Pap Julianna

Örömfoci

Újra eljött a várva várt nagy nap. Régen nem volt ilyen. Igen: ke-
rek egy esztendeje.
De Tóni bá' az idén is megszervezte a szülôk-gyerekek foci der-
bit, mint eddig éveken keresztül mindig. Már-már mondhatni
nosztalgikus képekkel indult ez a nap. Mindenki a szokásoknak
megfelelôen készülôdött. Apukák, anyukák jöttek nagy pakkok-
kal, gyerekek hatalmas lelkesedéssel. Az állandó jelen lévô ama-
tôrök mellé egy profi is érkezett Csima Gyuri személyében, aki-
nek szakmai múltja és jelene nagyban hozzájárult az öregek tom-
pa tudásának növeléséhez. Már az elsô percek után tisztán lát-
szott, hogy egyre nehezebb lesz megtartani ezt a kicsikart elônyt,
mert egyre többet és többet tudnak már a fiúk. Egyre többet, s mi
egyre nehezebben szedjük a végére a levegôt. De talán a mi pél-
dánk is ragadós lehet, mert kitartásból nincs hiány nálunk sem.
Mindenki küzd, fut, akar. De az ellenfél jobb, taktikusabb, erô-
sebb és fiatalabb. Csupán a rutin és a szerencse az, ami a javunk-
ra dönti el a mérkôzést. De meddig még? Meddig lehet ez elég.
Sokáig nem, az biztos. De így van ez jól. Jöjjenek a fiatalok, akik
jobban akarják a sikert nálunk… Fáradt testünk pihentetése köz-
ben üdítô látvány volt az anyukák és fiaik összecsapása. Egyik
fél sem kímélte magát, de ha a fiúk nem tisztelik ôket annyira …
hát a vége egy nagy zakó is lehetett volna. De így volt szép.
Utána a szokásos levezetô beszélgetés, evés-ivás: a felnôtteknek.
A srácok még rúgták, mert ôk bírták még. Mi meg csak fogad-
koztunk, hogy jövôre nem így lesz, mi is készülünk rendszeres
mozgással, de szerintem senki sem hitte azt, hogy ez igaz lehet.
De nem is rólunk szólt ez a nap, hanem róluk, a jövô nemzedé-
kérôl. És rólad is, Tóni bá', mert te tetted ilyenné ôket, a te sze-
mélyed az, ami garancia számukra, ami a focit jelenti nekik. Kö-
szönjük ezt mi is neked, a nevükben is. Reméljük, betartod ígé-
reted, és 2007-ben is itt lehetünk, újra együtt.

Schenk Zoltán

VABU SPOT Pest megyei II. osztályú 
felnôtt labdarúgó-bajnokság
2006-2007. évi tavaszi idénye

14. forduló  2007. március 17-18.
Újhartyán KSE – Hernád SE

15. forduló 2007. március 24-25.
Hernád SE – Táborfalva KSE

16. forduló 2007. március 31. szombat
Tárbok KSK – Hernád SE

17. forduló 2007. április 7. április 8.
Újlengyeli UDSE – Hernád SE

18. forduló 2007. április 14. – 15.
Hernád SE – Kiskunlacháza

19. forduló 2007. április 21-22.
Halásztelek FC – Hernád SE

20. forduló 2007. április 28. szombat
Hernád SE – Dunavarsányi TE
21. forduló 2007. május 5-6.

Kakucs KSE – Hernád SE
22. forduló 2007. május 12-13.

Hernád SE – Alsónémedi SE
23. forduló 2007. május 19-20.
Dánszentmiklós KSK-Hernád SE

24. forduló 2007. május 26. szombat
Hernád SE – Pereg SE

25. forduló 2007. június 3. vasárnap
Inárcs VSE – Hernád SE

26. forduló 2007. június 10. vasárnap
Hernád SE – Ráckeve VAFC

SPORTHÍREK


