
OLLÉ!

Az egészségünk talán a legfontosabb a számunkra. Sokszor
halljuk életünk során, hogy rendszeres testmozgással óvhat-
juk meg a leginkább. Önkormányzatunk eddig is igyeke-
zett biztosítani felnôttnek és gyermeknek egyaránt a testmoz-
gáshoz a megfelelô helyet és körülményeket. Elég csak a tor-
naterem megépítésére, a sportpálya fenntartására, a diák-
sport és a  Hernád SE támogatására gondolnunk. 

A fejlesztés persze soha nem állhat meg, most új sportolá-
si lehetôség megteremtésén, egy mûfüves pálya kialakítá-
sán dolgozunk, amely az általános iskola mögött, a volt
KRESZ-park helyén épül meg.

A lehetôséget az OLLÉ (Országos Labdarúgópálya Létesí-
tési Program) program nyújtja, amelyet a Magyar Labdarú-
gó Szövetség indított el. A program célja: hogy önkormány-
zati tulajdonban lévô helyi labdarúgópályák mûfû borításá-
val, világítással történô ellátásával és kiszolgáló létesítmé-
nyek telepítésével biztosítsa egyrészt az utánpótlás nevelés
korszerû infrastrukturális feltételeit és ezáltal növelje az iga-
zolt, rendszeresen sportoló fiatalok számát, másrészt a tö-
meges szabadidôsport kulturált körülményeit, harmadrészt
tegye lehetôvé önkormányzati bevételek realizálását a pá-
lyák piaci alapú hasznosítása révén (pl. bérbeadás).

Mi a futsal (20 x 40 m) méretû pálya megépítése mellett
döntöttünk és csatlakoztunk a programhoz. A folyamat,
amelyet az OLLÉ Programiroda bonyolít, most a közbe-
szerzési eljárásnál tart. Ezután választhatjuk ki a kivitele-
zôt, s a vele kötött szerzôdés alapján azt is tudni fogjuk,
mikor örülhetünk majd az új pályának.

A pálya lehetôvé teszi, hogy télen-nyáron lehessen focizni,
illetve akár éjszaka is, hiszen világítás is épül köré. Elkép-
zeléseink szerint ez a pálya kiválóan szolgálja majd a her-
nádi labdarúgó utánpótlás felnevelését és akár edzésen,
akár azon kívül rengeteg gyermek, fiatal és nem utolsósor-
ban felnôtt használja majd.

pm

Intézményfenntartó társulá-

sokat hívtunk életre

Mi, hernádiak, mindig büszkén említjük, ha más települé-
sen élôkkel beszélünk, hogy nálunk minden évben nagyon
sok gyermek születik. Olyannyira sok, hogy az elmúlt két
évtizedben gyakran kellett bôvítenünk az iskolát és az óvo-
dát. Sajnos, a legtöbb településen nincs ez így. A környé-
ken több faluban kiürülnek az iskolák vagy olyan mérték-
ben csökkenek az osztálylétszámok, hogy az önkormány-
zatnak hatalmas anyagi veszteséget okoz az iskola vagy az
óvoda fenntartása.

A veszteségek csökkentésének, kiküszöbölésének módja
az, ha két (vagy több) önkormányzat szövetkezik azonos
tevékenységi körû intézményeik közös fenntartására. Ez
történt most nyár elején nálunk is. Hernád és Pusztavacs
önkormányzatai iskola- és óvodafenntartói társulást hoztak
létre. Mind az óvoda, mind az iskola esetében a hernádi az
anyaintézmény. 

Nagyon fontos, hogy ez nem jelent alá- és fölérendeltségi
viszonyt, a pusztavacsi intézmények ún. tagintézmények,
azonos jogokkal és kötelezettségekkel. A társulások
lehetôvé teszik, hogy az iskolák és az óvodák gazdaságo-
sabban mûködjenek, illetve többletforrásokhoz jussanak.
Ez elsôsorban a pusztavacsi intézmények szempontjából
létfontosságú, hiszen a társulás létrejötte biztosítja azt,
hogy egyik intézményt sem kell bezárni, így a vacsi gyere-
kek továbbra is saját községükben tanulhatnak.

A szakos tanár ellátottság javítása érdekében hernádi peda-
gógusok járnak majd át tanítani Pusztavacsra, így az ott je-
lentkezett szaktanárhiányt orvosolni lehet.

A társulást létrehozó önkormányzatok bíznak abban, hogy
már rövid távon érezhetô lesz a pozitív változás.

Pallaga Mária
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Tájékoztató
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság a legtöbb igénylô
részére 2007. június 30-án lejárt. A Polgármesteri Hivatal mindenkinek meg-
küldte a nyomtatványt, akiknek a korábbi évben megállapította a kedvezményt.
Ennek ellenére sokan vannak, akik nem adták le idôben kérelmüket, pedig min-
den igénylônek saját érdeke, hogy a gyermekvédelmi kedvezmény megállapí-
tásra kerüljön.
Tájékoztatjuk az érdekelteket, hogy az újbóli megállapítás iránti kérelem a ko-
rábbi megszûnését megelôzôen 3 hónappal benyújtható. 

Polgármesteri Hivatal

A tartalomból

Ollé 1. oldal

Intézményfenntartó 
társulásokat hívtunk életre  1. oldal

Állatihulladék-átrakó épül 
Dabason  4. oldal

Közös érdekünk a parlagfûmentes
Magyarország  5. oldal

Hová ballagnak a diákok? 6. oldal

A Nagycsaládosok Hernádi
Egyesületének hírei  7. oldal

Falunapi elôzetes   8. oldal

Babák és nóták     9. oldal

A Her-Csi-Hús Kft. 
és a 15. hernádi falunap   10. oldal

A Föld Napja   12. oldal

Elsôáldozás 13. oldal

Mûvházi Mozaik 14. oldal

Rendezvénynaptár 
2007. október-december   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: a Pressman Nyomdaipari Bt.
Felelôs kiadó: 

Bálint Ferenc ügyvezetô igazgató
Készült a Pressman Nyomdaipari Bt. 

gondozásában, Dabas

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

II. Hernádi Rock Nap 
2007.07.07 

Fellépôk: DOGS

LAZULALÁNC

MAGYAROCK

VESZEDELMES VISZONYOK

Napközben: KEMPÓ bemutató

Veterán motorok

Íjász- és vadászbemutató

Szervezô: Hernád Hungary Motoros Civil Egyesület

Támógatónk: Hernádi Önkormányzat
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A Lantos Mihály Lovas Sportegyesület szeretettel
meghívja Önt és kedves családját a 4. HERNÁD KU-
PA fogathajtó versenyre. A verseny idôpontja 2007.
07.15., amely a Búcsú téren kerül megrendezésre,
10 órai kezdettel.

Az idei verseny igen izgalmasnak ígérkezik, hiszen
minden kategóriából láthatnak hajtókat: pónihajtás
(egyes- és kettesfogatolásban), majd a nagylovak
(egyes-, kettes-, és négyes fogatolásban).

Aki már járt kinn az elôzô években is , az tudja,
hogy délelôtt az akadályhajtás, majd délután a lát-
ványosabb versenyszám, a vadászhajtás kerül
megrendezésre. Az akadályhajtásban a hajtónak
alapidôn belül kell végigmennie a selybák között
úgy, hogy minél kevesebb labda essen le. A va-
dászhajtásban az idôeredmény határozza meg a
végleges sorrendet, minél gyorsabban kell hajtani,
természetesen minél kevesebb verôhibával, hiszen
a verôhibáért idôhozzáadás jár, a végén pedig a
leggyorsabb nyer.

Akinek felkeltette mindez az érdeklôdését, jöjjön ki
és nézze meg a programot!

Mindenkit szeretettel vár a rendezôség!!! 

MEGHÍVÓ ANYAKÖNYVI HÍREK
ÚJSZÜLÖTTEINK:

• Szántó Zsolt és Berczi Ágnes leánya Flóra Júlia
• Surman Péter és Rojcsik Andrea fia Ádám

• Dutka Gábor és Mátyás Nikolett leánya Natasa
• Gáll Gergely és Szörényi Éva fia Gergely András

• Szabó Attila és Simári Andrea fia Csaba
• Tóth Ferenc és Lakatos Szilvia fia Antónió
• Ócsai Tamás és Horváth Anita fia Tamás

• Zambon Emílió és Takács Erzsébet fia Matteo
• Bense Nándor és Pál Gabriella fia Martin

• Forczek János és Kovács Zsuzsanna fia János Kristóf

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK:
• dr. Bernscherer György és Beles Hajnalka Ilona

• dr. Bölöni István és Mátyus Jutka
• Waltner Attila és Kovács Piroska

• Szluka István és Pallaga Judit
• Petróczy Ferenc György és Pálffy Annamária

HALOTTAINK:
• Dékány Bertalan 1927

• Faraga Istvánné ( Duhaj Irén ) 1946
• Petrányi János 1929

• Witman Béláné ( Szabó Julianna ) 1930
• Urbányi Gyula 1911
• Kalocsai Mihály 1927

• Duhaj Sándorné ( Gödöny Julianna ) 1919
• Csiszárik József Imre 1938

• Szalkai Ottóné ( Újvári Erzsébet ) 1958
• Kollár Mihály 1986

• Antal Mátyásné ( Szluka Irén ) 1930
• Sebôk Istvánné ( Tóth Terézia ) 1933

AApprróó  mmoorrggoollóóddááss
Biztosan sokan megcsodálták a mûvelôdési ház ablakait
díszítô muskátlikat áprilisban és májusban, s most nem ér-
tik, vajon hová tûnhettek ezek  a szép virágok. Mi is örül-
tünk nekik, azonban ismeretlenek két alkalommal is meg-
dézsmálták ôket. Elsôként a Temetô utcai ablakokból lop-
ták el a növényeket. Igen alapos munkát végeztek, mert vi-
rágostól, földestôl, ládástól tulajdonították el. Második al-
kalommal a Fô utcai ablakokból is eltûnt kettô. Az utolsó
két ládát bizony mi magunk menekítettük el, hogy ne vál-
jon céltáblájává a tolvajoknak.
Azóta azon törjük a fejünket, vajon kinek volt szüksége
rájuk, s ha volt, miért nem vett inkább magának? Sajnáljuk,
hogy szépítô szándékunk nem érte el célját. Többé nem
lesz muskátli az ablakunkban... PaMa
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Az Ország Közepe Többcélú Kistérségi Társulás (tagjai:
Dabas,  Hernád, Inárcs, Kakucs, Örkény, Pusztavacs, Tatár-
szentgyörgy, Táborfalva, Újhartyán és Újlengyel települé-
sek önkormányzatai) pályázatot nyújtott be a KIOP-ra
(Környezetvédelem és Infrastruktúra  a Operatív Program)
a Környezetvédelmi- és Vízügyi Minisztériumhoz, állati
hulladék-átrakó építésére és a körzetben még mûködô
dögkutak, dögterek rekultivációjára. A pályázati feltételek
rendkívül kedvezôek voltak, 95 %-os támogatás elnyerésére
nyílt lehetôség, de a fennmaradó 5 % 60 %-át is meg lehetett
pályázni a BM (Belügyminisztérium) önerô alapjából.

A kistérség a megpályázott összeget elnyerte, így hozzálát-
hatott a beruházás elôkészítéséhez. Mivel a bekerülési
költség mintegy 78 millió forint lett, közbeszerzési eljárás
keretében történt meg a kivitelezô és a speciális gépjármû
szállítójának kiválasztása. A közbeszerzési eljárás május
végén befejezôdött, így a kivitelezés megkezdôdhetett.

Az állatihulladék-átrakó épülete Dabason, a kommunális
hulladékot összegyûjtô telep mellett épül, a környezetvé-
delmi és egészségügyi elôírásoknak megfelelôen. Tartozik
hozzá egy speciális gépjármû is, amelynek feladata az ál-
lati tetemek beszállítása lesz.

A program keretében megvalósul öt településen (Dabas, Ör-
kény, Hernád, Tatárszentgyörgy, Újhartyán) a dögkutak és
dögterek rekultivációja is. A szerzôdés szerint a munka
2007. október 15-én fejezôdik be, az üzembe helyezés
2008. január 1-tôl várható.

A kistérségben eddig megoldatlan volt az állati hulladék
megfelelô elhelyezése. A kis állattartók közül sokan, nem
törôdve a környezetben okozott károkkal, erdôbe, árok-
partra dobták az elhullott állatokat, de a nagy állattartók
sem találtak a közelben megoldást.
Az átrakó megépítésével mind a nagy-, mind a kisállattar-
tók (és természetesen a hobbiállatokat tartók) számára is
biztosítani kívánjuk a lehetôséget, hogy legálisan, az
elôírásoknak megfelelôen helyezzék el az elhullott, elpusz-
tult állatokat.
Ezzel a lehetôséggel élniük kell majd.

Zsadányi Lászlóné

Az Ország Közepe Többcélú 

Kistérségi Társulás

elnöke

ÁLLATIHULLADÉK-ÁTRAKÓ ÉPÜL DABASON

GYERMEKNAP – FUT A FALU

2007. június 2-án szombaton reggel
ragyogó napsütésben gyülekeztünk a
Búcsú téren. Alig vártuk, hogy a meg-
nyitó után elkezdôdjenek a progra-
mok. Elôször a 7. b osztállyal tornáz-
tunk egy jót, bemelegítettük az izma-
inkat a futáshoz. Utána elkezdôdött a
korosztályos futóverseny.

A futás után mindenki kapott egy-
egy finom banánt, amit szívesen fo-
gyasztottunk el, s új energiát gyûjtöt-

tünk a következô megmérettetéshez:
megkezdôdtek az osztályok közötti
versenyek. Külön versenyeztek az al-
sósok és külön a felsôsök.

Nagyon érdekes akadályok voltak egy-
egy állomáson: pl. kerékpáros ügyes-
ségi verseny, gránátdobás, mocsárát-
kelés.

Közben Danielovics Beánál lehetett
különbözô arcfestési technikákat
kérni,- a kicsik között ennek is nagy
sikere volt, ugyanúgy, mint a körhin-
tának és a légvárnak.

A versenyek után Gabi bohóc szóra-
koztatta a gyerekeket. Volt nagy ne-
vetés, vidámság, öröm.
Bemutatták tudásukat a táncosok is.
Volt hip-hop és társastánc – óriási tap-
sot kaptak tanulóink.

Ezután Fábián Éva énekesnô szóra-
koztatta a közönséget. A jó hangula-
tot fokozta, hogy a gyerekeket is be-
vonta az éneklésbe, szereplésbe.

Elmondhatjuk megint, hogy színvo-
nalas, jó mûsorszámokat élvezhet-
tünk, gyerekeink jól érezték magu-
kat, s élményekben gazdagon ért vé-
get a Gyermeknap. Köszönjük a
szervezôknek!                           

Lovász Ildikó
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FELHÍVÁS

A Hernádi Környezetvédô és Faluszé-
pítô Egyesület felhívja a lakosság fi-
gyelmét, hogy nemsokára kezdôdik
a parlagfûszezon és ebbôl az alka-
lomból ebben az évben kétszer is szer-
vezünk gyûjtési akciót.
Elsô akciónk a Pest Megyei Önkor-
mányzat felhívásához csatlakozva 

2007. június 25-tôl 30-ig tart.
Átvétel: június 27-én  18-19, 

június 30-án  9-10 óra között.

100 db-os csomagokban vesszük a par-
lagfüvet a mûvelôdési ház hátsó par-
kolójában.
A hozott parlagfû darabszámát felje-
gyezzük és az elsô három személyt,
aki a legtöbbet hozza,  a falunapon ju-
talomban részesítjük.

Második akciónk az ÁNTSZ Pest
Megyei Intézete által meghirdetett
felhívásához csatlakozva 

2007. július 16-tól 20-ig között tart
ugyanazokkal a feltételekkel

Átvétel: július 17-én 9-10,  
július 20-án  18-19 óra között.

Július 21-én szervezünk egy szedési
napot is 8:30 -10 óráig,

gyülekezô a Polgármesteri Hivatal
parkolójában.

Segítségüket elôre is köszönjük 
az Egyesület nevében

Nagy László Sándorné elnök

A parlagfû (ambrosia elatior) nem ôshonos növény. Az
1920-as években jelent meg hazánkban. Igénytelensége mi-
att gyorsan elterjedt, és mivel természetes ellensége nem lé-
tezik, gyakorlatilag mindenhol megtalálható. Nagyon agresz-
szív 20-120 cm magas növény, mely virágzásakor 8 millió 
virág pollenszemet termelhet és juttat egyetlen növény a
környezetbe. Virágzása márciusban kezdôdik és a leginten-
zívebb növekedési szakasza júniusban és július elején van.
A növény virágpora a szél útján akár 100 km-es távolságra
is képes eljutni.

Veszélye, hogy allergiás megbetegedéseket okozhat.
Magyarországon évek óta nô az allergiás betegségben
szenvedôk száma, ezért közös érdekünk a parlagfû elleni
védekezés!

A legfôbb védekezési módok:
• Kézi gyomlálás (védôkesztyûben)
• Kaszálás vagy kapálás
• Vegyszeres gyomirtás (kellô ismeretek hiányában fordul-

jon a növény- és talajvédelmi szolgálat szakembereihez)

A parlagfû elleni védekezés lényege a területek folyamatos
gondozása, hiszen a rendezett környezet parlagfûmentes!

A védekezés elsôsorban a föld használójának a köte-
lessége!
A növény legintenzívebb növekedése júliusban van, a virág-
por szóródásának ideje pedig augusztus hónap. Így az in-

gatlan tulajdonosának és földhasználójának június 30-ig kell
a védekezést elvégeznie, azután pedig folyamatosan meg
kell akadályozni a pollen levegôbe jutását. 
A hatóság feladata a növényvédelmi bírság kiszabása!
Június 30-a után a földtulajdonos ismeretének hiányában el
kell végezni a hatósági védekezést, melynek költségeit a föld
tulajdonosának vagy használójának kell megtérítenie. 
Ezenkívül a hatóság köteles növényvédelmi bírságot kiróni,
mely 20 ezer- 2 millió forint közötti összeg lehet.
A parlagfû-mentesítés törvényi hátterét a Növényvédelem-
rôl szóló XXXV. törvény biztosítja.

Hasznos információk:

Motoros kasza díjmentesen bérelhetô: 
06-1-280-84-52 

Hétfô-Péntek: 9-16 óra között

Egyéb információk: www.pme.hu, www.antsz.hu

Zöld szám: 06-80204-335

Ne felejtsük: a  rendezett környezet parlagfûmentes, tehát ha
mindenki rendben tartja környezetét, akkor nem lesz par-
lagfû és kevesebben szenvednek allergiás tünetektôl a kör-
nyezetünkben!

ÁNTSZ Dabasi, Gyáli Kistérségi Intézete

Parlagfûcsomagok a tavalyi
gyûjtésbôl

„Közös érdekünk a parlagfûmentes Magyarország!”
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HOVÁ BALLAGNAK A DIÁKOK?
A 2007. június 16-án elballagott végzôs diákok idén is
igen nehéz feladat elôtt álltak: el kellet dönteniük,  merre
folytathatnák tanulmányaikat. A tanulók sorra látogatták a
különféle középfokú oktatási intézményeket az elôre meg-
hirdetett nyílt napokon, tájékozódhattak pályaválasztási
könyvek hosszú hasábjaiból is. Természetesen az ôket taní-
tó pedagógusok, valamint az osztályfônökeik, Kongráczné
Opoczky Erzsébet és Molnár Tibor is a segítségükre voltak
abban, hogy a bizonytalan végzôsök eligazodjanak a to-
vábbtanulás kacifántos útvesztôjében. A nagy döntés után
alig telt el egy-két hónap, máris újabb megpróbáltatás elôtt
álltak a nyolcadik osztályosok: be kellet bizonyítaniuk tu-
dásukat, rátermettségüket a felvételiken is. Néhány  izga-
tott várakozással teli hét után pedig végre visszaérkeztek a
sikeres vizsgákról értesítô levelek. Az elballagott hernádi
diákoknak 17%-a (nyolc tanuló) választotta a gimnáziu-
mot, huszonhárman   szakközépiskolákban szeretnék foly-
tatni tanulmányaikat, tizenhatan pedig szakképzô intéze-
tekben kezdik a 2007/2008-as tanévet. Ám akárhol is éri
ôket a szeptemberi elsô csengôszó, kívánjuk, hogy vala-

mennyien állják meg jól helyüket!  Tanulmányaikhoz ki-
tartást, sok sikert kívánunk!

Birinszki Annamária

A SULI VÁR!
A hernádi Általános Is-
kola idén tavasszal is
nyílt délutánt szerve-
zett A suli vár! elneve-
zéssel a leendô elsô-
söknek és szüleiknek.
Ezzel a rendezvénnyel
az oktatási intézmény

több célt is igyekszik megvalósítani. Egyrészt pontos tá-
jékoztatást ad az egybegyûlteknek az iskola életérôl, fel-
szereltségérôl, továbbá elôírásairól, követelményeirôl.
Megismerhetik valamennyien a kisiskolások által hasz-
nált tankönyveket és az órákon alkalmazott tanítási
módszereket. Másrészt a célok között szerepelt,  hogy
minél elôbb kialakulhasson együttmûködô kapcsolat a
következô tanév elsôsei, a szüleik, valamint az intéz-
mény között. Miközben az iskola vezetôsége  – a két le-
endô osztályfônökkel, Csimáné Kispál Gyöngyivel és
Nagyné Gál Ilonával együtt – ismertette a legfôbb fel-
adatokat, a kicsik Tóth Józsefné, Gere Mária és István
Szilvia tanító nénik vezetésével „felfedezô túrát” tehet-
tek a számukra még ismeretlen intézményben, majd raj-
zolgattak, nyakláncot készítettek.  Reméljük, a közös
foglalkozásokkal  eltöltött  vidám délután hatására szer-
tefoszlottak a gyerekek félelmei. Bízunk benne, hogy a
szeptemberi becsengetést várni fogják, és bátran lépnek
majd be az iskola kapuin!

Birinszki Annamária

Nyitva tartási napok 

a hernádi Általános Iskolában:

július 4. – július 20. – augusztus 2. – augusztus 13.

Javítóvizsga: augusztus 28. 8 óra

Tanévnyitó ünnepség: augusztus 31. 18 óra

Elsô tanítási nap: szeptember 3.

Táborok a nyári szünetben

Mint minden évben, idén is széles a kínálat a nyári szünidô
hasznos eltöltését célzó táborokból. Szinte véget sem ért az
iskola, a gyerekek kézmûves táborban vehetnek részt Csimá-
né Kispál Gyöngyi néni vezetésével.
A fiatal focikedvelôk Tóni bácsival izzadhatnak az edzôtá-
borban, kosaras palántáink a sulikezdés elôtt alaposan be-
melegíthetnek a következô szezonra Kis Pap Juli nénivel,
a lovaglás kedvelôi elsajátíthatják a gondozás és takarítás
fortélyait is a lovastáborban Svébis Józsi bácsi irányításá-
val.
Természetesen nem maradhat el a hagyományos révfülöpi
hét sem, ahol nem csupán a fürdéssel, a Balatonnal, hanem
a szomszédos települések azonos korú tanulóival is megis-
merkedhetnek gyerkôceink.
Aki hasznosan szeretné tölteni a nyári szünetet, ebbôl a kí-
nálatból biztosan tud választani.                                 ML

Fotó: (m)
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HÛ, de szép!...
avagy virágültetési munkálatok az óvodában

Minden évben eljön az az idô, amikor az élénk zöldben
pompázó fák, füvek látványát kevésnek találjuk, és színes
virágokkal szeretnénk körbevenni magunkat. Ez már álta-
lában tavasszal megtörténik, de mégis inkább a nyár az,
amikor is a virágosításnak igazi szezonja van.
Sokak számára ismert idôpont a május 10-e, mint a Mada-
rak és fák ünnepének napja. Ez adta az apropót az óvodai
virágültetéshez, az ötletet pedig egy anyuka, akinek a gye-
reke óvodánkba jár.
Elôkészületként a kisközépsôsök kigyomlálták a sziklaker-
tet, néhány óvónéni virágpalántákat hozott, valamint vásá-
roltunk egynyári virágokat és cserepeket.
A nagyobbak a kerítés melletti részt ültették be bársonyká-
val, körömvirággal, ligetszépével. Szép cserépbeültetések
készültek lobélia, begónia, napvirág, pletyka, verbéna tár-
sításával. Hozzájuk „költöztettünk” különbözô levéldísz-
növényeket (ezüstkét, díszcsalánt, kakassarkanyúkát, ismer-
tebb nevén szúnyogûzôt). 
A bejárat menti járdarészen hangulatos sarkot alakítottunk
ki, ahol kövirózsát és néhány más növényt kombináltunk
farönkökkel, kavicsokkal, kosarakkal, csigaházakkal. A hoz-
závalókat egyik óvodás kisfiúnk hozta. 
A gyerekek nagy örömmel vettek részt ezen munkálatok-
ban, és persze velünk együtt gyönyörködtek a végered-
ményben. Azt talán mondanom sem kell, hogy közelharcot
vívnak a cserepes növények a locsolásért! Ebben egyéb-
ként segítségünkre van kertészünk, aki nagyon szépen
rendben tartja az óvodaudvar növényeit.
Hihetetlen, hogy néhány virág, és máris bôvül a színpalet-
ta, amit nem lehet nem észrevenni! S amellett hogy vidám-
má tesznek, megteremtik azt a bizonyos valamit...

Pelikán Ágnes

Virágültetési munkálatok

A nagycsaládosok Hernádi
Egyesületének hírei

Ez történt velünk az elmúlt idôszakban:

– Egyesületünk ingyenes használtruha-osztást szervezett
április 14-én, melynek hatalmas sikere volt. 

– Április 20-án klubdélutánt szerveztünk az Idôsek Klub-
jában, ahol – többek között – az egészségügy potyauta-
sairól beszélgettünk dr. Fazekas Tibor jegyzô úrral.

– Idén májusban  sem hagytuk ki az Inárcsi Régiós Csa-
ládi Napot, ahol – ki hinné! – lángost sütöttünk. Sok-sok
jó programmal vártak gyermeket és felnôttet egyaránt. 

– Majd jött a gyereknap, ahol a Pallaga  Pál által készí-
tett tappancsaink rendkívül sikeresek lettek. Sok felnôtt is
kipróbálta, tud-e vele menni. A gyerekeket megleptük
egy kis csemegével, de erre az alkalomra zsákbamacs-
kával is készültünk. 

Ezt szeretnénk a közeljövôben:

– Itt a 15. hernádi falunap, amire – természetesen – lán-
gossütéssel is készülünk. Szeretnénk egy kicsit játszani
a gyerekekkel és a fent említett  tappancsokat sem feled-
jük el magunkkal vinni. 

Egyesületünk vezetôsége minden hónap elsô keddjén
15-17 óra között fogadóórát tart a Hernádi Mûvelôdési
Házban, ahol minden érdeklôdôt szívesen látunk. 

Menyhártné Katona Ibolya
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FALUNAPI ELÔZETES

Szokásunkhoz híven, ebben az esz-
tendôben is az augusztus 7-hez legkö-
zelebb esô vasárnap ünnepeljük a falu
születésnapját, tehát ekkor tartjuk a fa-
lunapot. Idén ez augusztus 5-re esik.
Most is változatos programmal várunk

mindenkit, aki ezt a (várhatóan szép) napot velünk szeretné
tölteni.

A 15. hernádi falunapon vendégünk lesz a Maszk Báb-
színpad, az Aradi-Varga humorista duó, szeretettel várjuk
Szabó Esztert és Kontor Tamást, a Bikini együttes adja az
esti koncertet és tûzijátékkal zárunk, ahogyan szoktunk.

Persze, itt lesznek a „mieink” is: a Kolosszus együttes, a
Sylver együttes, a Garázs Band, a hip-hop táncosok, a
Cziffra György Mûvészeti Iskola hernádi kihelyezett ta-
gozatának növendékei, a Búzavirág Énekegyüttes és a
pusztavacsi nyugdíjasklub énekesei.

A civilek is programmal készülnek. A Hernádi Környe-
zetvédô és Faluszépítô Egyesület megint parlagfüves
programmal készül, a Nagycsaládos Egyesület „rágyúr” a
lángossütésre és a családi programokra, az Örökség Egye-
sület meglepetésekkel vár minden látogatót, amelyek között
kézmûves foglalkozások és szatócsbolt berendezése is szerepel.

És persze a veteránosok! Magunk sem akartuk elhinni, de
már a hatodik veterán jármû találkozóra készülnek, s renge-
tegen jelentkeztek, hogy ismét eljönnek Hernádra. Nagy fel-
adat az övék, hiszen rengeteg nem hernádi vendéggel kell
foglalkozniuk. Megint rendeznek jármû szépségversenyt és
ügyességi versenyt is.

Nem felejthetjük ki az egészségügyi dolgozókat sem, akik
EGÉSZSÉGNAPOT tartanak a falunapon. Lesz itt masszíro-
zás, súly-és vérnyomásmérés, vércukorszint ellenôrzés, test-
tömegindex-mérés és még sok egyéb dolog, amelyek segít-
ségével megtudhatják, milyen az egészségi állapotuk. Min-
denkinek szeretettel ajánlom figyelmébe programjukat! Ôk
lesznek azok is, akik tanácsokat adnak a gyermeket vállalni
készülôknek, illetve az Anyatej Világnapja alkalmából a
szoptatással kapcsolatban is lehet majd ôket kérdezni.

Végezetül, de nem utolsósorban beszéljünk a cégekrôl, akik
kitelepülnek a falunapra. Ott lesz a Her-Csi-Hús Kft., amely
idén ismét fô támogatója lesz a fôzôversenynek és bemutatja
legújabb (és régebbi, de nagyon finom) termékeit, a
Mezôszolg Kft., amely kihozza a gyerekek által annyira ked-
velt gépeit. A falunap résztvevôi között köszönthetjük a
Talma Motorsport Egyesületen belül mûködô Talmácsi
Gyermek Motorosiskolát, amely egész nap díjmentesen mo-
toroztatja és motorozni tanítja a gyermekeket.

A teljes programot a falunap elôtt megjelenô különszámunk-
ban olvashatják majd, amit igyekszünk minden háztartásba
eljuttatni, de felkerül a hernádi honlapra is, internet eléréssel
rendelkezô hernádiak ott is figyelemmel kísérhetik.

A legfontosabb: kívánjunk magunknak igen jó idôt, mi
szervezôk és a programot lebonyolító mintegy 80 önkéntes
pedig nagyon jó szórakozást kívánunk mindannyiuknak!

Viszontlátásra augusztus 5-én, a Búcsú téren, a 15. hernádi fa-
lunapon!
Az önkormányzat, a szervezô mûvelôdési ház, az önkéntes
segítôk és a résztvevôk nevében:                   Pallaga Mária

Örökség-lányok hímezgetnek

Egy kis tavalyi közönség

Zsûri munkában

A Sylver együttesnek tavaly is nagy sikere volt



2007. JÚLIUS • HERNÁDI HÍRMONDÓ 9

BABÁK ÉS NÓTÁK

Különleges, „dupla” rendezvényre került sor május 12-én a
hernádi mûvelôdési házban, amikor egyrészt megnyitottuk a
népviseleti kiállítást, másrészt sor került egy nótaestre is, amelyen
több település csoportjai vettek részt.
A babakiállítás anyagát két nôvér, dr. Bálintné Magyar Ilona
és Bereczkyné Magyar Mária készítette hosszú évek kitartó
munkájával. Ôk nem szeretik a „babakiállítás” kifejezést, hi-
szen itt nem a babák maguk, hanem az általuk viselt ruhák a
fôszereplôk.

Az anyag különlegessége,
hogy a viseleteken kívül a
babák testét is kézzel, textil-
bôl készítik. Ezt a technikát
több néprajztudós is elisme-
réssel említette. A kollekció
egyébként folyamatosan bô-
vül – részint a két hölgy kitar-
tó munkája által, részint az
ajándékba kapott viseletek-
kel. Izgatottan mesélték, hogy
most éppen a rimóci népvi-
seletre várnak.

A készítôk felajánlották gyûjteményüket Ócsa városának,
amely a mûemlék templom mellett egy régi parasztházat
szentel a babáknak, s amelynek felújítása már el is kezdôdött.
Hölgyeink izgatottan várják, mikor kezdôdhet majd a babák
és a viseletek letelepítése az ócsai skanzenben.
A népviseleti kiállítást Zsadányi László, az ócsai Bolyai János

Gimnázium igazgatója nyitotta meg a zsúfolásig telt terem
közönsége elôtt.

A kiállítás megnyitója után kezdôdött a nótaest, amelyet a
Hernádi Nyugdíjas Egyesület szervezett. Vendégségbe meg-
hívták az újhartyáni és az újlengyeli nyugdíjasklub énekeseit.
Mindenki izgult, persze a „mieink” a legjobban, hiszen nekik
nemcsak énekesként, hanem házigazdaként is helyt kellett áll-
niuk. Megbirkóztak a feladattal, rengeteg süteményt és pogá-
csát sütöttek, azokat szívesen kínálgatták a vendégeknek, így
nem is maradt e végére egy szem sem.
Nagyszerû mûsort hallhattunk, sok-sok nótával. Gyôzték a
kórusok dallal, nem ismételtek egyszer sem! A mûsor végén
pedig mindenkinek az volt a véleménye, hogy nagyszerû kez-
deményezés ez a közös éneklés!        

PaMa

A népes babatársaság 

egy csoportja

Búzavirág a színpadon, 

mellettük állandó kísérôjük, René

TAVASZI ÖRÖKSÉG

Az Örökség Kulturális és Hagyományôrzô Egyesület már-
cius 31-re húsvéti tojásmûvesség programot szervezett. Ezen
a verôfényes tavaszi délutánon kicsik és nagyok megis-
merkedhettek a hagyományos és modern tojásdíszítési
technikákkal, mint pl. a berzselés, a tojás „csipkézése”, a
gyöngyözés és kontúrozás. 
Ötleteket kaphattak továbbá egyéb húsvéti dekorációk el-
készítéséhez is, ilyen volt a papírrépa, csuhényuszi, szalvé-
takép, szizállepke és a húsvéti ünnepi asztal megterítése. 
Másnap, a  Nagyhét kezdetén, Virágvasárnap, az Örökség
Egyesület és a Római Katolikus Egyházközség közös hús-
véti programot szervezett a hernádi templomban. A ren-
dezvény célja a húsvétra való lelki felkészülés volt.
A mûsort, amelyben magyar költôk versei hangzottak el,
az Egyesület tagjai és hernádi diákok adták. Az Istent
keresô költôk versei hozzájárultak a Nagyhét hangulatának

megteremtéséhez, a jelenlévôk lélekben megerôsödve, az
ünnepre hangolódva térhettek haza. Zs.P.M.

Tojásfestés – Fotó: (stom)
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Hamarosan közeledik községünk „születésnapját” ünneplô,
egyben legnépszerûbb rendezvénye, a falunap. E szó hal-
latára valószínûleg sokunkban felidézôdnek a tavalyi össze-
jövetel legjobb pillanatai: a vidám társaság, a sok-sok kon-
cert, finom étel, no és persze a jó hangulatban eltelt fôzô-
verseny.
Bizonyára nem kerülte el a figyelmüket az eddigi tizen-
négy  rendezvény folyamán az sem, hogy szinte a kezde-
tek óta akadnak olyan helyi intézmények, melyek aktív
közremûködésükkel is hozzájárulnak a falunap sikeréhez.
Az e rendezvényt támogatók hosszas névsorában megtalál-
hatjuk a Her-Csi-Hús Kft. nevét is.
2002-ben, amikor a termelôszövetkezettôl különválva
fennállásának tizedik évfordulóját ünnepelte, aktív részese
lett a falunapnak: versenyt hirdetett azok között, akik szí-
vesen ragadtak fakanalat az azóta egyre nagyobb népsze-
rûségnek örvendô megmérettetésen. Megjutalmazta a leg-
jobb csirkeétel készítôjét, továbbá valamennyi versenyen
részt vevô csoport számára csirkehúst ajánlott fel. Ez idén
sem lesz másképp.
A közelgô falunap nem csupán a fôzôversenynek, hanem
termékbemutatónak és -kóstolónak is otthont ad. Az au-
gusztus 5-i rendezvényre érkezôk megízlelhetik – a már jól

ismert  fokhagy-
más,  gyrosos, pi-
káns, zöldfûsze-
res pácolt húsok
mellett – az idei
fejlesztésû, leg-
újabb ízesítésû,
ám változatlanul
kiváló minôségû
csirkefalatokat is.
Az élelmiszerüz-

letek polcai elôtt haladva az újdonságnak számító  magya-
ros Grilltálat is megtalálhatják. 
A kiváló minôségû és ízû termékek elôállításában
jeleskedô Her-Csi-Hús Kft.-nél  egyébként egy újabb fej-
lesztés, a korszerûbb, modernebb szennyvíztelep kiépítése
van folyamatban, mely a szigorú környezetvédelmi elôírá-
sokat is  messzemenôkig felülmúlja. Remélem, errôl is ha-
marosan tudósíthatok majd. Köszönöm valamennyi fôzni
vagy kóstolni vágyó  nevében, hogy  a falunapi rendezvé-
nyen is számíthatunk a kft.-re!

Birinszki Annamária

A HER-CSI-HÚS KFT. ÉS A 15. HERNÁDI FALUNAP

BESZÁMOLÓ A 2006. ÉVI KÖZHASZNÚ

TEVÉKENYSÉGRÔL

Az Egyesületet a bíróság, mint közhasznú szervezetet a
12.Pk.60.377/2000/9.sz. végzéssel 2000.12.29-én vette nyilvántar-
tásba.

Közhasznú tevékenységünk: a környezetvédelem
– községi közterületek rendezése, falutakarítás
– parlagfûirtás
– virágok, fák ültetése
– kézi – gépi fûkaszálás
– szelektív hulladékgyûjtésre nevelés (játékos vetélkedôk gye-

rekeknek)
– illegális szemétlerakatok felszámolása
– lomtalanítás
– veszélyes hulladék gyûjtése – átvétele.

Valamennyi tagunk társadalmi munkában végzi tevékenységét,
megbízatását  (vezetôség, elnök, könyvelô, tagjaink).

A Ptk. szerint szerzôdéses jogviszonyban álló alkalmazottunk
nincs. Pártoktól függetlenül mûködô civil szervezet vagyunk.

Bevételeink: 
– tagdíj

– pályázati pénz
– támogatói felajánlás és
– APEH 1 %-os felajánlásokból származik.

Forrás: Felhasználása:
Elôzô évi nyitó készpénz: 38.280.- Ft
Hernádi Önkormányzattól: 130.000.- Ft Táncház, Büfé
Lakossági felajánlások 55.650.- Ft Könyvek, 
Margaréta Kft.-tôl 50.000.- Ft vetélkedôk díjai  

gyerekeknek           
Miniszteri kiutalás 150.000.- Ft   benzin a fûnyíróba
NCA pályázatból 596.000.- Ft   notebook, nyomtató
Környezetvédelmi Alaptól     149.000.- Ft      fûnyíró, zászlók
Tagdíjból                           27.600.- Ft        irodaszerek, 
Bankkamat                        606.- Ft               tujafák
APEH 1 %       187.144.- Ft      sövényvágó,
Összesen:  1.484.980.- Ft

Hernád, 2007.február 28.
Nagy László Sándorné – elnök

Záradék: A közgyûlés a közhasznú jelentést egyhangúlag el-
fogadta.
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BABA-KÖTVÉNY, START SZÁMLA A TAKARÉKSZÖVETKEZETBEN

Baba-kötvény: Az Országgyûlés törvényt
hozott a fiatalok életkezdési támogatásáról.
E törvény szerint minden gyermeknek, aki
2006. január 1-je után születik magyar ál-

lampolgárként, és lakóhelye a Magyar Köztársaság terüle-
tén van, a Magyar Államkincstár 40 ezer forintot különít
el. Ez az összeg a gyermek anyakönyvezése alapján  külön
kérelem nélkül kerül a nevére nyitott kincstári számlára, a
gyermek adóazonosító jelének rögzítésével. A törvény
alapján az adóazonosító jel megállapítása is külön kérelem
nélkül történik, errôl az APEH – az ügyintézéshez szüksé-
ges idôt figyelembe véve – a gyermek születési hónapját
követô hónap tizedik munkanapját követôen írásban értesí-
ti a szülôket. Ezt követôen kiváltható a gyermek adóiga-
zolványa.
A kincstári számlán elkülönített 40 ezer forint a gyermek
18 éves koráig kamatozik az ötéves államkötvényekre fize-
tett kamattal azonosan.

Start-számla: Annak a gyermeknek, akinek nevére a szülô
Start-számlát nyit a Takarékszövetkezetnél, a Kincstár a
számlavezetô értesítése alapján kiutalja a kincstári számlán
lévô összeget, amely továbbiakban Takarékszövetkezetünk-
nél, az Országos Betétbiztosítási Alap által biztosított taka-
rékbetétként kamatozik. A Start-számlára további befizeté-
sek történhetnek a szülôk, rokonok, ismerôsök részérôl, ez
az összeg maximum 120 ezer forint lehet évente.

Állami támogatás a befizetések után: Az állami támogatás
a befizetett összegek 10 %-a, legfeljebb 6 ezer forint lehet.

A Start-számla nyitás feltételei:
Szülô – igazolja, hogy a gyermeke után járó családi pótlé-
kot a nevére folyósítják,
– bemutatja a gyermek születési anyakönyvi kivonatát,  
– bemutatja a gyermek adóigazolványát,
– felhatalmazást ad számunkra, hogy gyermekének adatait

kizárólag csak a Start-számlával kapcsolatos ügyintézés-
hez nyilvántartsuk, valamint, hogy a kincstári számlán
lévô összeget és az évente járó állami támogatás Start-
számlára utalását a kincstártól igényeljük.

A témával kapcsolatos kérdésekre szívesen válaszolunk
minden kedves Szülônek és várjuk kirendeltségünkön!

Strupka Józsefné

kirendeltségvezetô

KEDVES ÓVODÁM, SOK VÍG NAP UTÁN...
...hangzott a dal a 2007. június 1-jén megtartott óvodai
ballagási ünnepségen a hernádi Mûvelôdési Házban.
Nagy várakozás, készülôdés, izgalom elôzte meg ezt a
péntek délutánt a csoportokban. Ebben az évben 49 kis-
gyermek búcsúzott az óvodától és kezdi meg általános
iskolai tanulmányait szeptembertôl. Az itt eltöltött 3-4 év
alatt kíváncsiságuknak, képességeiknek megfelelôen
bôvítették tudásukat az óvónénijeik óvó, gondoskodó
segítsége mellett.
A délutáni mûsor a vezetô óvónô, Bátki Jánosné köszön-
tôjével kezdôdött.
A három csoport, a Napraforgók, Méhecskék és Nyu-
szik az egész évben tanult, számukra kedves versekkel,
mesékkel, körjátékokkal búcsúztak az itt maradt kisgye-
rekektôl, óvó-és dadusnéniktôl, az óvodai élettôl. Tán-

caikkal, mesedramatizálásaikkal mosolyt csaltak a nagy
létszámú közönség arcára. A ballagás folyamán az
óvodában maradó gyerekek is elbúcsúztak társaiktól. A
mûsor végén az óvó-és dadusnénik apró ajándékokkal
(napraforgós cilinder, jellel ellátott kô, nyuszis kép) ked-
veskedtek az iskolába készülô gyerekeknek. A meghí-
vott vendégek (iskolaigazgató, fejlesztôpedagógus,
védônénik, a Her-Csi-Hús Kft.) is apró meglepetéssel
szolgáltak a ballagó gyerekeknek. Ezúton kívánok min-
den kisgyereknek nagyon sok örömet, kitartást és sikert
az iskolai évekhez!
A gyermekek a szeretetben fejlôdnek a legjobban. A
gyökerek persze nem látszanak, de tudjuk, hogy azok
tartják a fát.

Vas Vera
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KULTURÁLT TELEPÜLÉSI KÖRNYEZET

Pest megye Közgyûlése idén is kiírta pályázatát a Kulturált
Települési Környezet Díj elnyerésére, amelyre önkormány-
zatok nyújthatják be pályamunkáikat. Hernád nem elsô al-
kalommal jelentkezik erre a versenyre, sôt egyszer már díjat
is nyertünk.  

Most ismét ringbe szállunk az 500.000 Ft-os elsô díjért,
amelyet szintén a falu szépítésére fordíthatnánk. Hernád
épül, szépül. Elég csak a Fôtérre, az óvoda, a községháza
vagy a mûvelôdési ház parkjára gondolnunk. Van tehát re-
ményünk arra, hogy a díjat elnyerjük.

A pályázatban le kell majd írnunk, hogy milyen, a közsé-
get érintô esztétikai jellegû fejlesztéseket valósítottunk meg,
s szavainkat fotókkal is igazolnunk kell. A pályamû be-
nyújtásához az Önök segítségét szeretnénk kérni. Elsô-
sorban azt, hogy segítsenek nekünk megóvni és szépíteni
meglévô közterületeinket, másrészt azt, hogy saját ingat-
lanjaikat és az elôtte található közterületet tartsák rendben
és díszítsék növényekkel. 

A pályázathoz szükséges fotókat júliusban és augusztus-
ban készítjük el, van tehát idô a felkészülésre.
Segítségüket köszönjük, hajrá Hernád!

PaMa

FÖLD NAPJA 2007. ÁPRILIS 21.
A Föld Napját elôször 1970-ben rendezték meg az Egye-
sült Államokban, Denis Hayes egyetemi hallgató kezde-
ményezésére. Már az elsô alkalommal 25 millió amerikai
polgár vett részt az április 22-én rendezett eseményen. A

Föld Napja ifjúsági mozgalomként indult, 1990-tôl vált tö-
megmozgalommá. Az ökológia válság jeleit látva Hayes és
társai kezdeményezték, hogy a '90-es évek legyen a kör-
nyezet évtizede. Ezzel kívánták felhívni a figyelmet a kö-
zös felelôsségre.
A Hernádi Környezetvédô és Faluszépítô Egyesület, mint
már évek óta, ebben az évben is a Föld Napján takarította a
falut. Ebben az évben különösen jól sikerült, mert 350 fô
szedte más szemetét.

A Közútkezelô KHT felhívásához csatlakoztunk, így kap-
tunk kesztyût, zsákot és mellényt is tôlük és az összegyûj-
tött szemét elszállítása sem a mi gondunk volt, mert a
Közútkezelô KHT azt is magára vállalta. Két autóval jöt-
tek és vitték el a szemetet.

A Föld Napja alkalmából a Búcsú téren is szorgoskodás
folyt, mert a rendezvények vízellátásának és facsemeték
öntözésének megkönnyítése érdekében kiépítettek egy új
vízcsapot, amely közelebb helyezkedik el a tér közepéhez.
A Vízszolgáltató Kft. biztosította  a csapot meg a csövet,
Nagy Albin pedig  markolójával kiásta az árkot a csônek.

Ennyit tettünk egy nap a földünkért!

Köszönetet mondunk az Általános Iskola igazgatójának,
tanárainak, dolgozóinak, diákjainak, a Nagycsaládosok
Hernádi Egyesülete tagjainak, a Hernádi Nyugdíjas Egye-
sület tagjainak, a Közútkezelô KHT-nak, Pelikán Zsoltnak,
Kutasi Sándornak, Nagy Albinnak, és köszönetet mon-
dunk még Kongrácz Istvánnak és az Al-Kat Bt.-nek is,
akik nemcsak a munkaerejüket ajánlották fel társadalmi
munkára, hanem autójukat és utánfutójukat is. 

Nagy László Sándorné
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ELSÔÁLDOZÁS HERNÁDON

A hernádi templomkertben május 20-án már 8 óra körül kezd-
tek gyülekezni az elsôáldozó gyermekek. Az emberek szívét
a májusi napfény melengette, látván a gyermekek örömteljes
arcát. Az elsôáldozásra a felnôttek is szívesen emlékeznek
vissza. A hitélettel való ismerkedés után a gyermekek is a fel-
nôttek soraiban várhatják az Úr Jézust, továbblépvén a hit út-
ján.
Az ünnepélyes bevonulás után az elsôáldozók szavalatokkal
és énekkel köszöntötték Jézust és a híveket.
A szentmisét Orosz János atya mutatta be. Idén 16 fiú és lány
járult elôször szentáldozáshoz. A gyermekeket Racskó Zoltán-
né hitoktató készítette fel e nagy napra.
Az elsôáldozás öröm a család és a társadalom számára. A szép,
hosszú ruhák viselete Franciaországból származik. Az elsôál-
dozó gyermekek érdeklôdéssel kísérték a hittanórákat, szíve-
sen tanultak hitünkrôl. Az ember, amíg él, állandóan tanul. Hi-
tünk világát is egy életen át kell tanulni, ismerkedni az elmé-
lettel és részt venni a liturgikus szertartásokon. A felajánlási
éneket az elsôáldozók énekelték, majd az átváltoztatás és a
Miatyánk szavai után a béke jelét adtuk át egymásnak. A szer-
tartás alatt felcsendült Gounod és Schubert Ave Mariája fu-
volán.
Az elsôáldozók szavalata és a keresztségi fogadalom után János
atya elé járultak a gyermekek, hogy elôször vehessék maguk-

hoz Jézust a szentostyában. A szentáldozás után János atya
köszönetet mondott a gyermekeknek, a szülôknek, a hitok-
tatónak és a rokonoknak, segítôknek.

A szentáldozás után a családi otthonokban folytatódott az ün-
neplés. pm

ÚRNAPI KÖRMENET
Ebben az esztendôben június 10-én volt Úrnapja. Az ünnep fô
eseménye a körmenet, amelyen körülhordozzák az Oltáriszentsé-
get. A körmenet útvonala mentén négy oltárt állítanak fel az ott
tartandó rövid szertartás (evangéliuméneklés és áldás) céljára. (E
sajátságok arra vallanak, hogy a „szentostya” útvonala a Nap éves
pályáját jelképezi, amelynek csúcspontján a Nap éppen anyja, a
Tejút „karjai közt” tartózkodik. Úrnapja ebbe az idôszakba esik.)
Az oltárok fölé lombsátrat emelnek, a földre, a tovahaladó oltári-
szentség elé rózsaszirmot szórnak. A virágszônyeg (másutt szé-
na- és illatos füvek terítik be a körmenet útvonalát) és a díszítés-
re szolgáló zöldágak varázserejû szentelményeknek számítottak;
hasonló hatást tulajdonítottak nekik, mint más ünnepek
„megszentelôdött” növényeinek (fôleg betegség és villámcsapás
ellen varázsoltak velük). Az oltáriszentséget a talpas szentségtar-
tóban, más néven úrmutatóban (latin: monstrantia) hordozzák kö-
rül, s abban teszik ki ünnepélyes szentségimádásra is. Ez a val-
lásgyakorlat is a XIII. században keletkezett. Az úrmutató készí-
tését az úrnapi körmenet és a szentségimádás tette szükségessé. 
Idén nemcsak a templomkertben, hanem a Fô utcán is haladt a
körmenet, végig látogatva a katolikus hívek által emelt lomb- és
virágsátrakat: kettôt a templomkertben, egyet a tájház és egyet a
plébánia udvarán. 

Az Úrnapja eredete:
Az ünnep teljes neve: Az Úr Testének és Vérének ünnepe. Az egy-
házi évben – a Húsvéti idôt lezáró – Pünkösdvasárnap után két
héttel tartjuk. Az ünnep eredete a XII. századi eucharisztia-kultusz-
szal áll kapcsolatban, mely Jézus eucharisztikus jelenlétét hangsú-

lyozza. Mindenek-
elôtt az 1263-ban tör-
tént híres bolsenai
eucharisztikus csodá-
hoz kapcsolódik. Az
Apostolfejedelem sír-
jához zarándokló cseh
pap nem messze Ró-
mától szentmisét mu-
tatott be a bolsenai
Szent Krisztina temp-
lomban. Az átváltoz-
tatás pillanatában két-
ségek gyötörték afelôl, hogy a kenyér és a bor valóban Krisztus
testévé és vérévé válik-e. Ekkor a pap megdöbbenve vette észre,
hogy a megtört ostyából vércseppek hullottak a korporáléra. A
nagy tisztelettel körülvett ereklyét 1264. június 19-én átvitték
Orvietoba, abba a városba, ahol éppen IV. Orbán pápa tartózko-
dott. Ô hirdette ki Úrnapja ünnepét az 1264. szeptember 8-án kelt
Transiturus bullával, melyben a Pünkösd nyolcadát követô elsô
csütörtökre tûzte ki Úrnapja megünneplését. A hagyomány szerint
Aquinói Szent Tamás írta az ünnepre a liturgia szövegét. A szent-
misében az „átváltoztatástól” kezdve Jézus teste és vére jelen van
a kenyér és a bor „színében”. Ez a jelenlét megmarad, ezért ôriz-
zük a Szentostyát a Tabernákulumban, és az örökmécs jelzi, hogy
Jézus itt van velünk. Az Oltáriszentségben jelenlévô Jézusnak
térdhajtással adunk tiszteletet.

(Forrás: Vatikáni Rádió és Jankovics Marcell: Jelképtár)

Fotó: Negyelszki Erika

A tájháznál felállított sátrat a Nyugdíjas Egyesület  
és az Örökség Egyesület tagjai készítették – Fotó: Liga

(m)
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MÛVHÁZI MOZAIK

Viharos gyorsasággal köszöntött be a nyár a mûvelôdési
házban is. Lassan nyári szünetre mennek a szakkörök, klubok,
így a kismamaklub vagy a karate is. Vannak azonban, akik
nyáron is kitartanak, mint például a nyugdíjasok, akik a
legmelegebb évszakban is rendszeresen összejárnak, a Bú-
zavirág együttes énekesei pedig számtalan fellépésükre ké-
szülnek nálunk.

Nagyon örülünk annak is, hogy rengeteg esküvônk van az
idén. Tavaly kissé „megijedtünk", annyira kevés volt a há-
zasulandó pár. Most bezzeg egész nyáron menyasszonyok
adják egymásnak a kilincset a mûvelôdési házban.

Adhatják is egyébként, mert végre elkészült (lapzártakor
még nem, de csak 3-4 nap kérdése) a ház átriuma, így sem-
mi akadálya nincs a teljes tereprendezésnek. Ezzel a fej-
lesztéssel a mûvelôdési ház végre elnyerte végsô formáját,
bôvült, modernizálódott és megszépült. Parkja – reméljük-
méltó párja lesz majd a Fôtér parkjának. Arra vagyunk a
legbüszkébbek, hogy a parkot az önkormányzat munkása-
inak segítségével munkatársaink (Joli és Andi) tervezték
és alakították.

Az elkészült fedett átrium helyet ad majd esküvôknek, ki-
állításoknak és egyéb rendezvényeknek. Megkönnyíti a
közlekedést az épület egyéb helyiségei között. Napfényes,
tágas terében végre otthonra lelnek azok a nagy növények,

amelyek már-már kitúrtak minket az eddigi helyiségekbôl.
Esztétikus környezet fogadja majd a látogatókat. 

Sokan talán még nem látták, ezért elmesélem azt is, hogy
az épület egy kis belsô udvart ölel körül, amelyet csak az
épületbôl lehet megközelíteni, s amelyben egy kellemes
hangulatú kertet rendezünk be. Remélem, hogy a kert meg-
építése is hamarosan lezajlik és a mûvelôdési ház átriumá-
nak ünnepélyes átadásáig a fû és az újonnan telepített nö-
vények is szépen hajtásnak indulnak, így Önök, kedves
hernádiak, egy teljes mértékig esztétikus környezetet talál-
nak majd itt.

Ezzel kapcsolatban kérni is szeretnék valamit: sokan na-
gyon nagy munkát végeztek azért, hogy a végeredmény

tetszetôs legyen. Vonatkozik ez az épületre és a kertre egya-
ránt. Kérem Önöket, együtt figyeljünk arra, hogy ezek a
szép dolgok ilyen szépek is maradjanak. Ha olyat tapasz-
talnak, ami nem való, szóljanak rá felnôttre és gyermekre
egyaránt. Vigyázzunk együtt azokra az értékekre, amelye-
ket közösen hoztunk létre!
Köszönöm és munkatársaimmal együtt szeretettel várom
az érdeklôdôket, akik szeretnék megtekinteni az elkészült
épületet.

Zs. Pallaga Mária

A hernádi teleház egész nyáron szeretettel várja látogatóit. Nyári nyitva tartásunk is a szokásos: hétköznap 13
és 20 óra között, szombaton 8 és 12 óra között várjuk vendégeinket. Lehet nálunk internetezni, számítógépes
munkát végezni, faxolni, nyomtatni, szkennelni, spirálozni és laminálni. Érdeklôdjenek a lehetôségekrôl!

pm

A TELEHÁZ NYÁRI NYITVA TARTÁSA
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RENDEZVÉNYNAPTÁR 2007. OKTÓBER-DECEMBER

Október 1-5.
Kiállítás az Állatok 

Világnapja alkalmából
Mûvelôdési Ház

Hernádi Környezetvédô és
Faluszépítô Egyesület

Október 13-19. Kiállítás Mûvelôdési Ház Mûvelôdési Ház

Október 21.
09.00-11.00

Veszélyes hulladék gyûjtés Búcsú tér
Hernádi Környezetvédô és

Faluszépítô Egyesület

Október 23.
17.00

Községi ünnepség Fôtér Általános Iskola

November 10.
08.00-22.00

Ludas-nap Tájház, Mûvelôdési Ház
Örökség Kulturális és

Hagyományôrzô Egyesület

November 17. Óvodai alapítványi bál Ált. Iskola aulája
Együtt a Hernádi 

Gyermekekért Alapítvány

November 18.
17.00

Herpai Zoltán önálló 
kiállításának megnyitója-
Országos könyvbemutató

Mûvelôdési Ház Mûvelôdési Ház

December 1.
18.00

Adventi komolyzenei 
hangverseny

Római Katolikus Templom Mûvelôdési Ház

December 2.
15 óra

Adventi koszorú 
elhelyezése a Fôtéren

Fôtér
Örökség Kulturális és

Hagyományôrzô Egyesület

December 8. és 15.
15.00

Gyertyagyújtás Fôtér
Örökség Kulturális és

Hagyományôrzô Egyesület

December 8.
09.00

Mikulás Kupa (kosárlabda) Ált. Isk. Tornaterme Hernád SE

December 8.
18.00

Nyugdíjas Klub évzáró 
összejövetele

Mûvelôdési Ház Hernádi Nyugdíjas Egyesület

December 9.
09.00

Mikulás Kupa (labdarúgás) Ált. Iskola Tornaterme Hernád SE

December 15.
10.00-16.00

NOE országos 
karácsonyi rendezvénye

Általános Iskola, 
Mûvelôdési Ház

Nagycsaládosok Hernádi
Egyesülete

December 20.
17.00

Falukarácsony Fôtér

Hernád Község 
Önkormányzata, 

Örökség Egyesület 
és más civil szervezetek

w w w .  h e r n a d . h u
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Május 28-án, Pünkösd hétfôn már másodízben (ugye hihe-
tetlen?) került megrendezésre a Csete focitorna. A szerve-
zôk az idén is a hernádi öregfiúk voltak, élükön Kongrácz
Istvánnal. Már korán reggel sátorépítéssel kezdôdött a nap.
Munka közben hamar elfogyott a Gomola Kati sütötte fi-
nom pogácsa. 9 órakor Kongrácz Pista köszöntötte  a fel-
sorakozott dabasi-hernádi-pilisi-tárnoki játékosokat. El kell
mondani, hogy minden mérkôzést a sportszerûség jelleme-
zett.

A végeredmény:
I. Hernád
II. Dabas
III. Pilis

IV. Tárnok

A „Kicsi Huszár” pedig fentrôl nézte, hogy a Hmíró Jani
készítette birkapaprikás elfogyasztása után a korsó sörök
érte koccannak össze.

Tóni

SPORTHÍREK

II. CSETE EMLÉKTORNA

KOSÁRLABDA HÍREK

A felnôtt csapatok teljesítet-
ték a kitûzött célt, mindkét
csapatot az 1 – 4. helyre vár-
tuk.

Nôi csapat a 4. helyen vég-
zett 1 vereséggel, 2 büntetô
ponttal – a halasztást máig
ismeretlen okokból a PMKSZ
nem engedélyezte.

Férfi csapat a B/ Ligában a
3. helyet szerezte meg.

A bajnokság dobólistáin a nôk mezônyében Hegedûs Il-
dikó a 2. helyen , a férfiaknál 3. helyen Forgács Róbert,
a 9. helyen Bíró Krisztián végzett.

A mini korosztály /5-6. oszt. tanulók/ a 20 csapatos
mezônyben a 10-12. helyen végeztek, a pontos ered-
mény nem ismert, a bajnokságnak április 30-án vége
volt, de a mai napig nem készült el a PMKSZ-eredmény
hirdetése.

Atlétika Diák Olimpia

A körzeti versenyek eredményei:

100 m síkfutás 3. Rottek Gergô

300 m síkfutás 1. Zalabai János
3. Konyicsák Gábor

4x100 m váltó 2. Hernád / Rottek G., Manhalt R., Konyi-
csák G., Zalabai J./

Pest Megyei Bajnokság eredménye:

300m síkfutás 4. Zalabai János

Kosárlabda Diák Olimpia

A mini fiúk a megyei versenyen a 3. helyet szerezték
meg.

Kis Pap Julianna

Mérkôzés elôtt

Tóth László özvegye adta át a díjakat


