
A gon dok, ne héz sé gek el le né re a 2007. év is si ke re sen zá -
rult. Igaz, hogy több ször folyószámlahitelbôl, de tud tuk üze -
mel tet ni a fa lut. Mû köd tek az in téz mé nyek, ki fi zet tük a szám -
lá kat, nem vol  tak ún. „meg szo rí tó” in téz ke dé sek. Si ke rült is -
mét pá lyá za ti pén ze ket nyer nünk, így to vább foly tat tuk a fa lu
fej lesz té sét. 

Legjelentôsebb be ru há zás volt a Mûvelôdési Ház át ri u ma
és park ja, ami na gyon jól si ke rült, min den ki nek el nyer te a tet -
szé sét. Szép lett a Köz tár sa ság úti jár da is. Ami ó ta el ké szült,
ki sebb lett a bal eset ve szély, mert a gya lo go sok most már a jár  -
dán, nem az út tes ten köz le ked nek. 

Magánbefektetô pénzbôl elkezdôdött a te le pü lés köz pont -
já ban az üz le tek és la ká sok épí té se. Át adá sa 2008 ôszére

vár ha tó, de már most le het je lent kez ni leendô tu laj do nos nak,
mi vel mind egyik el adó.

Van nak olyan nyer tes pá lyá za ta ink, ame lyek nek lát ha tó
ered mé nyei csak 2008-ban és 2009-ben lesz nek. 2008-ban
vi zes blok kot épí tünk a táj ház hoz, 2008-2009-ben energia -
ha tékony fû té si rend szert ala kí tunk ki az is ko lá ban és az óvo -
dá ban. Ez utób bi nyí lás zá ró cse ré jé vel és az épü let hô szi get e -
lésével jár együtt. Elôszerzôdést kö töt tünk egy mû fü ves pá lya
lé te sí té sé re, amely, ha meg va ló sul, elsôsorban a fi a ta lok szá -
má ra biz to sí ta na spor to lá si lehetôséget.

Jól si ke rül tek a már ha gyo má nyos nak mond ha tó kul tu rá lis
ren dez vé nye ink, ami nek bi zo nyí té ka az egy re na gyobb szá -

mú kö zön ség. Na gyon ered mé nye sen mû köd nek a ci vil szer -
ve ze tek, prog ram ja ik las san nél kü löz he tet len né vál nak a fa lu
szá má ra.

Szük sé ges még ír ni egy jelentôs átszervezésrôl, ami 2007.
jú li us 1-jétôl lé pett élet be. Lét re hoz tuk a kö zös fenn tar tá sú is -
ko lát és óvo dát Pusztavacs te le pü lés sel. Ettôl az intézkedéstôl
több be vé telt és Pusztavacson ma ga sabb szín vo na lú szak mai
mun kát vá runk.

Per sze van nak azért gond ja ink is. Ah hoz, hogy az in téz -
mé nye in ket a ko ráb ban meg szo kott szín vo na lon tud juk mû -
köd tet ni és foly tat ni le hes sen a fej lesz té se ket, szük ség van hi -
te lek fel vé te lé re, és 2008-tól vár ha tó an ta ka ré kos sá gi in téz ke -
dé sek be ve ze té sé re is.

Mind ezek el le né re Her nád jövôjét biz ta tó nak lá tom, és raj -
tam kí vül so kan lát ják még így. A fa lu la ko sa i nak szá ma fo -
lya ma to san emel ke dik, új há zak épül nek, szor gal mas, dol gos
em be rek szé pí tik a kör nye ze tü ket, és egy re töb ben kap cso -
lód nak be a kö zös sé gi prog ra mok ba is. Nagy örö münk re sok
vál lal ko zó van a fa lu ban, akik sok em ber nek tud nak mun kát
ad ni, de mun ka hely szem pont já ból kedvezô Bu da pest vi -
szony la gos kö zel sé ge is. 

Én bí zom a fa lu tö ret len fejlôdésében.

Zsadányi Lászlóné 
pol gár mes ter

ISMÉT ELTELT EGY ÉV

Készül a parkoló a mûvelôdési ház mellett

Átriumátadó
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Szerkesztôségünknek szánt írásait 
eljuttathatja a

hirmondo@hernad.hu címre.
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A Hernádi Hírmondó
Her nád új sá ga a Her ná di Hír mon dó.
Ezt az új sá got ol vas ni jó!
A fa lunk ról meg tud hatsz so kat,
S meg is me red a la ko so kat.
Be le ke rül jó és rossz hír,
A cikk író min dent be le ír.
A la ko sok ezt ol vas sák,
Menô hap sik és öreg ma mó kák.
Rím tu dá som ve tem lat ba.
Ki tud ja? 
Tán a ver sem be le ke rül eme lap ba.

Latyák Si me on (6.a)

ANYA KÖNY VI HÍ REK
ÚJ SZÜ LÖT TE INK:

• Kucsera Já nos és Pekality Szil via fia: Mar tin
• Ma jor Fe renc és Lus ták Ma ri ann fia: Fe renc Ben de gúz

• Szá raz Já nos és Nagy Vik tó ria le á nya: Dzsenifer
• An tal Gá bor és Tí már Vi o let ta fia: Gergô Gá bor

• Gál Zol tán és Bod nár Ág nes Anetta fia: Zol tán Ben ce
• Pet rá nyi Má tyás és Böndök Haj nal ka le á nya: Tí mea

• Ma ro si An tal és Klausz Enikô fia: Mar tin
• Sza bó Zsolt és Hor váth Ka ta lin fia: Dá vid

• Lajter Lász ló és Holecz Má ria le á nya: Vik tó ria
• Zalabai Gá bor és Biros Ág nes fia: Gá bor

• Zacs kó Jó zsef és dr. Vancskó Krisz ti na fia: Dá ni el
• Ko vács At ti la és Schenk Ág nes fia: Mar tin

HÁ ZAS SÁ GOT KÖ TÖT TEK:
• Nagy Sán dor és Bartol Zsó fia Pi ros ka

HA LOT TA INK:
• Do bos Györgyné (Csibi Ka ro li na) 1924

• Ré pás Ist ván 1936
• Sponga Lászlóné (Gyuga Gi zel la) 1950

• Ga zsik Józsefné ( Gu lyás Er zsé bet ) 1929
• Jenei Gyu la 1922

• Kaczmarcyk Pálné (Ko vács Ilo na) 1911
• Kaldenecker Ádám 1944

• Má tyás Ist ván 1962
• Racskó Jánosné (Du haj Má ria) 1926

• Keindl Fe renc 1935
• Hümpfner Pál 1931
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Meghívó
„Az öröm, me lyet a gyer mek nyújt, 

tel je sen tisz ta
és men tes min den ha ra gos in du lat tól

és nehezteléstôl...
mert a vi lá gon ô volt a 

leg gyö nyö rû sé ge sebb lény,
akit ma gam hoz ölel het tem,
akit lát hat tam, hall hat tam,

így az a gon do lat,
hogy ô ve lünk él és tár sunk,

nagy örö met sze rez,
sôt sok szor na gyobb örö met, 

mint bá na tot.”
(Plutarkhosz)

Sze re tet tel vár juk 2008. feb ru ár 9-én
Az is ko lá ért Ala pít vány

jó té kony sá gi bál já ra.

He lye: az is ko la tor na ter me
Ven dég vá rás: 18 órá tól

a Ga rázs Band-del

Az is ko lá sok és a ven dé gek mû so ra:
19 órá tól

Va cso ra: 20 órá tól

A kel le mes han gu lat ról a Ta xi Band,
a fi nom va cso rá ról a Szluka Ét te rem gon dos ko dik.

Belépô ára: 3.000.- Ft

HATÁRTALAN ZENE
Ok tó ber ben né met ven dé ge ket kö szönt het tünk Her ná don, akik a
10 esztendôs Ga rázs Band-hez lá to gat tak el. Min den olyan gyor -
san zaj lott: Tóth An ti szólt, hogy egy né met ze ne kar jön hoz zánk
és bi zony min den ki nek lak nia kell va la hol. Bi zony, ilyen kor mu -
tat ko zik meg az, hogy ki re le het szá mí ta ni iga zán. Nem rész le te -
zem a ne héz sé ge ket, mert végül is az a lé nyeg, hogy min den ki -
nek ju tott ágy és me leg étel. Azért azt ér de mes meg em lí te ni, hogy
kis sé meg ijed tünk, ami kor ki de rült, hogy ven dé gek száma: 60!

Az tán egyik es te meg ér ke zett a Ratsband Stadthagen, egy ak ko ra
bus  szal, amek ko rát Her ná don még biz to san nem lát tak so kan. Le -
száll tak mind a hat va nan és a kez de ti fél szeg be mu tat ko zá sok után,
kis sé ol dot tabb han gu lat ban, min den ki ha za szál lí tot ta ven dé ge it. 

Az utá na következô na po kon ju tott idô a szó ra ko zás ra és a ko -
moly mun ká ra egy aránt. Né met ven dé ge ink jár tak Kecs ke mé ten
és a Bu dai Vár ban meg ren de zett Kol bász és Pá lin ka Fesz ti vá lon
is. Es tén ként pe dig pró bál tak és kon cer tez tek. Her ná don és Új -
har tyánban is volt kö zös hang ver se nye a két ze ne kar nak, mind  -
két he lyen óri á si si ker rel. Az utol só es te bú csú es tet ren dez tünk,
amely igen csak ol dott han gu la tú ra si ke re dett.

A né met fi a ta lok na gyon jól érez ték ma gun kat ná lunk, ame lyet
éke sen bi zo nyít ké pünk is, amely az el uta zás elôtti per cek ben ké -
szült. A kap cso lat meg ma rad, hi szen a stadthageniek meg hív ták
a Ga rázs Band-et jövôre a sa ját vá ro suk ba.

pm

Hazaindulás elôtt az iskola udvarán
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A her ná di ál ta lá nos is ko la  va la men  nyi osz tá lyá ban tar tot -
tak ka rá csony kö ze led té vel bu li kat, me lye ken meg aján dé koz -
ták egy mást a ta nu lók. 

Ezek az ös  sze jö ve te lek azért na gyon fon to sak a gye re kek
és ta ná ra ik szá má ra, mert a fél év zá rás elôtti dol go zat -
ír(at)ások kö ze pet te na gyon jólesik va la men  nyi ük nek egy né -
hány órás, ka ca gás ból, mó ká zás ból, já ték ból ál ló, köz vet le -
nebb, ba rát sá go sabb han gu lat ban el telt dél után – meg szí ne -
sít ve ez zel a sok szor szür ke, unal mas hét köz na po kat. Va la -
men  nyi cso port nál fon tos sze re pet kap tak hát a kö zös tár sas -
já ték ok, tré fás fel ada tok. Ezek ki vá lasz tá sát a ta nu lók vál lal -
ták ma guk ra, sok szor már he tek kel ko ráb ban kezd ték a vár -
va várt nap ra va ló  készülôdést: ki ke rül tek a szek rény mélyé -
bôl a rég el fe le dett kár tyák, Mi ku lás-jel me zek és -sapkák, a
csi no sabb „bu li zós” ru hák. A lá nyok ki csi no sí tot ták ma gu kat,
a hiú fi úk is el töl töt tek né hány órát a tü kör elôtt ha ju kat for -
máz gat ván – egy szó val a ti zen éve sek is az al só ta go za to sok
iz gal má val vá ra koz tak, sôt elôfordult olyan is, hogy  fél-egy
órá val a kez dés  elôtt már a pa dok, szé kek el vol tak ren dez -
ve. A jó han gu lat he vé ben gyor san fo gyott az en ni- és in ni va -
ló. A bu lik vé ge fe lé a ta nu lók tán col tak, ne vet gél tek. 
Va la men  nyi en na gyon jól érez ték ma gu kat!

Birinszki An na má ria

KARÁCSONYI BULIK A FELSÔ

TAGOZATBAN

Vendégként az 
óvodai bálban

Im má ron több ször volt al kal mam be te kin te ni Her nád kö -
zös sé gi éle té be, most az óvo dai szülôk bál ja ren dez vé nyén
volt lehetôségem részt ven ni.

Az ilyen ala pít vá nyi ren dez vé nyek nek min dig egyik ne mes
cél ki tû zé se van, je len eset ben az óvo dás ko rú gyer me kek já -
ték- és esz köz fel sze relt sé gé nek ja ví tá sa. A má sik cél ja az ala -
pít ványt tá mo ga tó ven dé gek szín vo na las szó ra ko zá sa.

A ren dez vény alap mo tí vu ma az ôsszel szü re telt ma gyar gyü  -
mölcs,  az al ma volt. A bál ba be lép ve tükrözôdött az a szel le -
mi ség, han gu lat, amit én külsôs ven dég ként, pe da gó gus ként
meg érez tem. A pe da gó gu sok, je len eset ben az óvó nôk ap ró
rész le tek re ügyel ve, ne mes, egy sze rû dol gok ból is ké  pe sek
han gu la tos „cso dá kat” ké szí te ni. 

Az est mû so rát az óvo dás gyer me kek ze nés já té ka nyi tot ta.
A kis gyer me kek szín vo na las já té ka is mé tel ten be bi zo nyí tot ta
szá mom ra, hogy a gyer me kek élet ko rá hoz a ze nés já ték  áll
kö ze lebb, hi szen élet ko ri sa já tos sá guk nál fog va fel sza ba dul -
tan mo zog tak a ze ne dal la má ra és pan to mim já ték kal el ját szot -
ták a ze ne -dal mon da ni va ló ját.

A bál szer ve zett sé ge, jó han gu la ta tük röz te a mö göt te, hát -
tér ben meg hú zó dó kol lek tív mun kát, az óvodavezetô és pe da -
gó gus csa pa ta, va la mint a szülôk és a ku ra tó ri um ös  sze fo gá -
sát, ál do za tos fel adat vál la lá sát.

Kel le mes meg le pe tés volt még szá mom ra, hogy  her ná di cé  -
gek, vál lal ko zók, egy sze rû em be rek is ál doz nak a kis gyer me -
kek jövôjéért. Bár be te kin té sem nincs, hogy há nya dik al ka -
lom mal rendezôdik a bál, még is a tá mo ga tók, tom bo la aján dé -
ko zók so ra a fa lu ös  sze fo gá sát, fel adat vál la lá sát, jövôje épí -
tést mu tat ja. Hi szen ezek a gyer me kek a felnövekvô ge ne rá -
ció, át örö kít ve múl tunk, je le nünk és ôk a jövô.

„Ér té ke sebb örök sé get nem hagy hat gyer me ke i re a szülô, mint  -
ha min den nap ál doz rá juk pár per cet.”

Sza bó Éva
óvo da pe da gó gus

Sokak kedvelt játéka a pókerezés

Megérkezett a Mikulás!
Az 1.a osz tály ban nagy iz ga lom mal készülôdtünk egy ked ves ven dég fo ga dá sá ra.  Ün ne pi dísz be öl töz tet tük az osz tályt, fel ele -
ve ní tet tük a ré gi Mi ku lás-da lo kat és új énekeket,verset is ta nul tunk, hogy szép mû sor ral ör ven dez tes sük meg a Mi ku lást. A jók
még job bak let tek, a csin ta la nok meg ja vul tak egy kis idôre. Dél után ra sok fi nom sá got hoz tak az anyukák, a jó han gu la tot a di va -
tos ze nék biz to sí tot ták. Idôrôl idôre le hal kí tot tuk a mag nót és füleltünk: halljuk-e a csengôt? Vég re meg hal lot tuk! Ki csit fél ve, de
még is bá tor han gon, nagy tisz te let tel elôadtuk a mû so run kat, a ju ta lom nem is ma radt el.  Már ol dott han gu lat ban bú csúz tunk a
Mi ku lás tól és ígé re tet kap tunk, hogy jövôre is  el lá to gat majd hoz zánk. 

Nagyné Gál Ilo na
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SULINAPTÁR

A her ná di is ko la ta nu lói az elsô fél év ben is
szám ta lan prog ra mon, ren dez vé nyen vet tek részt.
Még ôsz ele jén vá laszt hat tak a so kak ál tal ked velt
szak kö rök kö zül, me lyek a má so dik fél év ben is
vár ják a leg te het sé ge seb be ket, egy adott te vé -
keny ség, szak te rü let iránt érdeklôdôket. Az aláb -
bi tár gyak ból tar ta nak dif fe ren ci ált fog lal ko zá so -
kat: ma gyar, né met, an gol, szá mí tás tech ni ka, bi -
o ló gia, rajz, kéz mû ves ség, fo ci, ko sár lab da, at lé -
ti ka, re for má tus és ró mai ka to li kus hit tan, Bib lia-
szak kör. A tánc és a ze ne sze rel me se i nek is szám -
ta lan óra áll ren del ke zé sük re.

A 2007/2008-as tan év elsô fél éve  hi va ta lo san
ja nu ár 18-ig tart, az ezt követô hé ten ad ják ki az
osztályfônökök az iz ga tott ne bu lók nak az ed di gi
eredményeikrôl szó ló értesítôt, a bi zo nyít ványt.
Az ok ta tá si in téz mény a  so ron következô ter ve i -
be ja nu ár 29-én en ged be te kin tést az ôsszel meg -
vá lasz tott szülôi mun ka kö zös ség tag ja i nak. A végzôsök
eköz ben bi zo nyít ják tu dá su kat, rá ter mett sé gü ket a fel vé te -
li vizs gá kon – sok si kert ne kik mind eh hez!

Va la men  nyi osz tály ban elôreláthatólag feb ru ár elsô tel -
jes he té ben tar ta nak majd szülôi ér te kez le te ket. Eze ken a
csoportvezetôk is mer te tik a ta nul má nyi át la go kat, a ta nu -
lók ma ga tar tá sá val és szor gal má val kap cso la tos ész re vé te -
le ket, az el múlt hó na pok tör té né se it, va la mint ki tér nek a
gye re kek elôtt ál ló fel ada tok ra, ren dez vé nyek re. A szülôi
mun ka kö zös ség bál ját 9-én ren de zik meg. Lá zas iz ga lom -
mal készülôdnek a kar ne vál ha vá ban a gye re kek, szü le ik,
ta ná ra ik a so kak ál tal na gyon várt  jel me zes fel vo nu lás ra,
me lyet 23-án tar ta nak. Az is ko la ta lán leg nép sze rûbb ren -
dez vé nyén elôkerülnek a cso por tos és egyé ni jel me zek,
hogy jó ked vû en ve gyen min den ki bú csút a hi deg téltôl.

Böjt más ha vá ban, már ci us ban remélhetôleg be kö szönt
a ta vasz, és a gye re kek ál tal várt hús vé ti szü net is. Ez utób -
bi 21-tôl 26-ig tart. A hó nap elsô he té ben az al só ta go za to -
sok me se mon dó ver se nyen sze re pel het nek majd, mely nek
té má ja: Meg halt Má tyás ki rály, oda az igaz ság! A köz ség
ap ra ja-nagy ja 14-én is ös  sze gyû lik majd  a té ren, hogy
meg em lé kez ze nek az 1848/49-es for ra da lom ról és sza bad -
ság harc ról.

A vers mon dás ban, sza va lás ban, ének lés ben, tánc ban kie -
melkedôk áp ri lis 5-én mu tat ják be te het sé gü ket a kö zön -
ség elôtt a Ki mit tud?-on.  A hó nap má so dik he té ben van
lehetôségük a szülôknek, hogy gyer me kük ma ga tar tá sá ról,

szor gal má ról sze mé lye sen is meg kér dez hes sék a ta ná ro kat,
ta ní tó kat a fo ga dó órá kon. A leendô elsôsök pe dig 16-án jön  -
nek át az is ko lá ba, hogy fel fe dez zék an nak min den zu gát,
meg is mer ked hes se nek az ôket ta ní tók kal. 

Ese mény dús hó nap nak ígér ke zik má jus is. Va la men  nyi
osz tály meg tart ja anyák na pi mû so rát, mely ben ven dé gül
lát ják a meg hí vott anyu ká kat, nagy ma má kat.  A hó nap kö -
ze pén szülôi ér te kez le te ket ter vez az is ko la. Nagy meg mé -
ret te tés re szá mít hat nak a ne gye dik, ha to dik és nyol ca dik
osz tá lyo sok 28-án, mi vel ezen a na pon tart ják  az or szá gos
kom pe ten cia mé rést. En nek ke re té ben ma te ma ti kai és szö -
veg ér té ses fel ada to kat kell meg ol da ni uk, hogy fel mér hes -
sék a ta nu lók e te rü le ten ki bon ta ko zó ké pes sé ge it. Má jus
leg utol só nap ján, 31-én pe dig ügyes sé gi és kü lön fé le ver -
seny fel ada tok ra, kön  nyed szó ra ko zás ra ké szül nek majd az
osz tá lyok a gye rek nap al kal má ból.

Jú ni us az év vé gi ki rán du lá sok ide je. A tan év a hó nap ti -
zen  har ma dik nap já ig tart. A végzôsök – akik nek osztály -
fônöke Anka Istvánné és Mádiné Ho mo ki Éva – 14-én bú -
csúz nak a her ná di is ko la ta nu ló i tól, ta ná ra i tól. A bi zo nyít -
vá nyo kat 17-én ve he tik át a tan év zá ró ün nep sé gen. Ezen
az ös  sze jö ve te len ju tal maz zák az is ko la leg ered mé nye sebb
ta nu ló ját, spor to ló ját és a leg jobb osz tályt is. 

Kí ván juk a ta nu lók nak, hogy mi nél több ötös sel tel jen a
bi zo nyít vá nyuk! 

Birinszki An na má ria

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

Hol nyi tot tak mos ta ná ban új ut cá kat?
Ha el ha lad tak az utób bi idôben a Lu gas dûlôn a Bú csú tér

felôl, két új ut cát is fel fe dez het tek ar ra fe lé. A Lu gas dûlôt és a
Gyóni utat ugyan is  a Park és a Li get ut ca kö ti ös  sze. A je len leg
még 250 m-es föld utak összközmûvesítettek, az az be ve zet ték
már föld alat ti ve ze té ke ken a vi zet, a csa tor na rend szert és a vil -
lanyt is. Kü lön ta nul mány terv ké szült azon ban e te rü le tek par cel -
lá zá sá ról, va gyis csak az ön kor mány zat ál tal elôírt mé re tû, ter  ve -
ze tû há zak építhetôk a késôbbiekben ott fel. 

Az utób bi idôben egy re na gyobb igény me rült fel a Fô és
Gyóni út tal pár hu za mos Szôlô ut ca meg nyi tá sá ra is. A ros  szabb
anya gi hely zet ben lévô ön kor mány zat ab ban az eset ben ten né
lehetôvé en nek a kb. 2,5 mil li ó ba kerülô  szi lárd  bur ko lá sát, ha
az ot ta ni te lek tu laj do no sok öt ven ezer fo rin tot fi zet nek be  hoz zá -
já ru lás ként, és a kettô kö zöt ti kü lönb sé get biz to sí ta ná az in téz -
mény  – errôl tá jé koz tat ták is az érin tet te ket. Mi vel az in gat la nok
bir to ko sa i nak  húsz szá za lé ka nem re a gált, il let ve nem fi ze tett,
így a Szôlô ut ca bur ko la tá nak to váb bi  sor sa még vá rat ma gá ra.

Köz te rü le tek  név adó já ra is akadt pél da. A Csár da pusz ta fe lé
vezetô föld utat, amely nek men tén  ha ma ro san ma gán vál lal ko zás
ke re té ben há zak épül nek, Feny ves ut cá nak ne vez ték el. A haj da ni
sze mét te lep hez irá nyu ló sza kaszt Rá kó czi ut ca ként tart ják szá -
mon.

Itt em lí te ném meg, hogy töb ben fel ke res ték az ön kor mány za -
tot, mi vel már nyár vé ge óta za var ja az azon el ha la dó kat a plé -
bá nia elôtti, gyak ran az au tók nyom vo na lá ba esô mé lye dés.
Több, kü lön fé le szak te rü le tek em be re it (víz mû ve ket,  útépítôket)
kér ték fel, ja vít sák ki az út sza kaszt, va la mint vizs gál ják meg az

AKIRE BÜSZKÉK VAGYUNK...

A her ná di képviselô-testület 2007. de cem ber 17-én tar tot ta
év zá ró ülé sét. En nek az ös  sze jö ve tel nek csu pán egyet len na pi -
ren di pont ja volt: egy em lék pla kett át nyúj tá sa Kol lár Márk -
nak.

Márk is szem ta nú ja volt an nak az au gusz tus 30-i, tra gé di á -
ba tor kol ló, egy fi a tal azon na li ha lá lát követelô bal eset nek,
mely ben ô a má sik sé rült éle tét meg tud ta men te ni. A mentô
ér ke zé sé ig el telt fe szült vá ra ko zás alatt erôs lé lek je len lét ének
és elsôsegély-nyújtási is me re te i nek köszönhetôen meg aka dá -
lyoz ta, hogy a föl dön fekvô, kri ti kus ál la pot ban lévô ba rát ja
meg ful lad jon. 

A de cem be ri ös  sze jö ve te len so kak sze mé be kön  nyet csalt,
mi kor Már kot kér dez ték a men tés körülményeirôl, vagy ami -
kor fel ol vas ták azt a le ve let, mely ben az egyik szem ta nú le ír ja
a bal eset so rán ki ala kult, pá nik kal, gyás  szal keveredô fe szült
ál la po tot. Meg ha tó volt, amint a sú lyos sérüléseibôl már fel -

épült fi a tal kö szön töt te Már kot, aki nek nem csu pán a ba rát sá -
gát, ha nem már az éle tét is kö szön he ti. 

Az ön kor mány zat ál tal át nyúj tott em lék pla kett Már kot em -
lé kez tet ni fog ja eme pél da ér té kû, életmentô tet té re azon a bi -
zo nyos na pon, me lyet a már fel épült fiú – el mon dá sa sze rint –
má so dik szü le tés nap nak tart. 

A megmentô Kol lár Márk pél dá ját pe dig tart suk szem elôtt:
ez az eset is bi zo nyít ja, men  nyi re fon tos, hogy aki az úton köz -
le ke dik, le gyen bir to ká ban a megfelelô elsôsegély-nyújtási is -
me re tek nek, no és per sze erôs lé lek je len lét nek, hi szen  so ha
nem tud hat juk, mi kor ki nek az éle te menthetô meg ez ál tal.  A
sors kü lö nös já té ka, hogy Márk a bal eset elôtt né hány hét tel az
elsôsegély-nyújtási vizs gán ép pen a köz úti bal ese tek sé rült je in
va ló se gít ség adás té te lét húz ta. Ak kor is, és au gusz tus 30-án,
az élet is ko lá já ban is ebbôl je les re vizs gá zott!

Birinszki An na má ria

Polgármester asszony átadja Márknak 
a képviselô-testület elismerését

Barátok
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érin tett te rü le tet. Saj nos azon ban e so ro za tos  kor ri gá lá sok el le -
né re is ma radt a mé lye dés, mely nek oka i ról még min dig nin csen
ma gya rá zat.

Mi az oka an nak, hogy bi zo nyos uta kat sár gás, más he lye ket
fe hér fény vi lá gít ja meg?

A Fô és a Köz tár sa ság út va la men  nyi vil lany osz lo pán sár gás
szí nû fényt adó lám pa tes te ket he lyez tek el. A jó pár mel lék út
min den má so dik póz ná ján  fe hér ne on lám pa van, mi vel az jó val
ol csóbb, de fé nye a köz le ke dés biz ton sá ga szem pont já ból ugyan  -
olyan jó, mint a for gal ma sabb sza ka szo kon lévô iz zó ké. La kos -
sá gi ké rés re az ön kor mány zat ki épí ti a köz vi lá gí tást a Lu gas
dûlôn, va la mint a Rá kó czi ut cá ban is. Ezek egy mil lió fo rint ba
ke rül nek. A be ru há zás ról már alá ír ták a szerzôdést.

Le he tett hal la ni, hogy a köz sé gi ön kor mány zat hi tel köt vényt
bo csá tott ki. Mi en nek az oka?

Köz igaz ga tá si in téz mé nyünk az utak és ár kok ki épí té sé hez
száz öt ven mil li ós hi telt vett fel 2001-ben. Ebbôl ma radt még 99,5
mil lió tar to zás, mely nek ki vál tá sá ra bo csá tot ta ki  a száz mil li ós
zárt kö rû köt vényt. En nek húsz év re szól a le já ra ti ide je, amely
sok kal kedvezôbb vis  sza fi ze té si lehetôséget biz to sít az ön kor -
mány zat nak. A tar to zást is en nek köszönhetôen tud ták ki fi zet ni.

Mi ben áll a her ná di szo ci á lis szol gá lat te vé keny sé ge?
Az Esély Szo ci á lis Szol gá lat egy örkényi köz pon tú mikrotérségi

tár su lás ke re té ben lát el gyer mek vé del mi, családsegítô, szo ci á lis
ét kez te té si és há zi se gít ség nyúj tá si szol gál ta tá so kat. Ápolónô
megy a rá szo ru ló idôsebbekhez na pon ta, aki töb bek kö zött be vá -
sá rol, gyógy sze re ket sze rez be. E te vé keny ség egyéb ként egy
újab bal is bôvült. Egy jelzôrendszer se gít sé gé vel az idôseb bek -
nek egy azo no sí tó val el lá tott kar pe re cet ad tak, amely nek gomb -
ját meg nyom va- eset le ges élet ve szély, ros  szul lét ese tén – értesít -
he tô a szo ci á lis szol gá lat köz pont ja. En nél a cso port nál je len leg
né gyen van nak Her ná don al kal ma zás ban.

Meg ala kult a LEADER+ Ak ció cso port. Mit tud ha tunk errôl?
Ez egy ki mon dot tan vi dék fej lesz té si célt meg va ló sí tan dó, 13

te le pü lés köz re mû kö dé sé vel lét re jött cso port.  Most ké szült el a prog  -
ram ja is, me lyen kö zö sen  vál lal ko zók, ön kor mány zat ok, va la -
mint ci vil szer ve ze tek vesz nek ará nyo san részt. Ha be vá lik a ter -
ve ze tük, il let ve nyer nek ve le, ak kor a kis vál lal ko zó kat és a ci vil
cso por to kat le het ne pénz hez jut tat ni. Re mél jük, si ke rül ni fog a
vi dék fej lesz té si el kép ze lés!

Igaz-e a hír, hogy köz sé günk nyert az is ko la bôvítését cél zó
pá lyá za ton?

Aho gyan már ar ról az elôzô szá munk ban is be szá mol tunk, az
ön kor mány zat el ké szí tet te és be küld te ter ve ze tét egy nor vég pá -
lyá zat hoz az is ko la kor sze rû sí té sé vel kap cso lat ban, mely re ez
idôpontig csak ma gyar ha tó sá gok tól ér ke zett szá munk ra na gyon
is kedvezô vá lasz, nyer tes nek nyil vá ní tot ta te le pü lé sün ket. Ez a
po zi tív vé le mény azon ban vég le ges sé csak ak kor vá lik, ha Nor -
vé gi á ban a je len leg asz ta lon heverô an gol for dí tást el ol vas va rá -
bó lin ta nak ter ve ink re. A hi va ta los, re mé nye ink sze rint meg -
nyug ta tó  vá lasz má jus ra vár ha tó.

Mi kor ra ké szül el a park mel let ti új üz let ház?
A fa lu köz pont ar cu la tát meg ha tá ro zó  üz let ház épí té sét már

ko ráb ban  el kezd ték, a mun ká la tok be fe je zé sét ôszre ígér ték.

Fel hív juk fi gyel mü ket, hogy az eme let re ter ve zett la ká sok már
most el adók, érdeklôdjenek az ön kor mány zat nál!

So kan – fôleg esôs, ha vas idôk után – fel há bo rod va vet ték tu -
do má sul, hogy nin csen köz sé günk ben fe dett busz meg ál ló.
Vár ha tó-e ezek ki épí té se a közeljövôben?

A Her ná don át ha la dó, va la mint a he lyi já ra tok re la tív ala -
csony szá ma nem te szi in do kolt tá a busz meg ál lók to váb bi ki épí -
té sét. Az ön kor mány zat nak je len leg nin csen er re megfelelô
anya gi fe de ze te. Na gyobb ok azon ban, hogy a je len le gi meg ál -
lók is na gyobb in téz mé nyek elôtt van nak el he lyez ve a jár dák
mel lett. Ha még oda egy zárt, esô el len vé del met nyúj tó meg ál -
lót he lyez né nek el, za var ná már a közlekedôket. 

Ho gyan vál toz tak a víz-, csa tor na- és hul la dék szál lí tá si dí jak
2008. ja nu ár 1-jétôl?

A víz hasz ná lat alap dí ját ön kor mány za tunk ja nu ár 1-jétôl ha vi
167 Ft-ban ál la pí tot ta meg (=139,17 Ft + áfa). A mérôn tett fo -
gyasz tás mér té ke köb mé te ren ként 236 fo rint ra (=196,67 Ft + áfa)
vál to zott.

A szenny víz csa tor na há ló za ti hasz ná la ti dí ja szin tén 167 fo -
rin tunk ba ke rül, a fo gyasz tás sal ará nyo san köb mé te ren ként pe -
dig 329 fo rin tot kell fi zet nünk. Sze ret ném fel hív ni a fi gyel mü ket
ar ra, hogy a csa tor na hasz ná lat még az im már tíz éves ki épí tés el -
le né re sem tö ké le tes, mi vel  he ten te tisz tí ta ni kell a szûrô beren -
de zést a há ló zat ba szán dé ko san be le do bott  na gyobb tex til da ra -
bok, tár gyak mi att. Kér jük, mellôzzék ezt a jövôben!

A sze mét szál lí tá si díj Her nád köz igaz ga tá si te rü le tén ez év ja -
nu ár já nak elsô nap já tól de cem ber 31-ig a következôképpen mó -
do sult: a 120 li te res edé nyek ese té ben net tó 1325 fo rin tot kell in -
gat la non ként ha von ta ki ad nunk. Ha az in gat lan tu laj do no sok en -
nél több men  nyi sé gû sze mét el vi tel ét sze ret nék, vá sá rol ni uk kell
az ön kor mány za ton az ilyen cél ra szol gá ló, cég jel zés sel el lá tott
zsá kot 350 fo rin tos da ra bon kén ti áron. Az ös  szeg e zsák ban el -
he lye zett hul la dék szál lí tá sá nak és ár tal mat la ní tá sá nak dí ját is
tar tal maz za. Itt em lí te ném meg, hogy la kos sá gi ké rés re a Gyóni
út ele jén  sze lek tív hul la dék gyûj té si szi ge tet he lyez nek el. 

Ho gyan ér te sül he tünk még a Her ná dot érintô fejlesztésekrôl?
Min den hó nap utol só hétfôjén tar ta nak a köz ség há zán képviselô-

testületi ülé se ket, me lyek nyil vá no sak. A köz igaz ga tás te rü le tén
dol go zók tól sze mé lye sen is érdeklôdhetnek pél dá ul a feb ru ár
ele ji fa lu gyû lé sen is. Kér jük, fi gyel jék majd a pla ká to kat!  

Birinszki An na má ria

Folytatódik az építkezés



MÛVHÁZI MOZAIK

Vé ge ze tül még két fon tos do log: ja nu ár 15-én
es te 5-kor kezdôdik a Bib lia-kör. Sze re tet tel
vá runk min den olyan em bert, aki az em be ri ség
kul túr tör té net ének egyik legkiemelkedôbb al -
ko tá sá ról, a Bib li á ról akar mi nél töb bet meg -
tud ni. 

Pm
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Mint már em lí tet tem, a 2008-as esztendô mun ká val
kezdôdik. A ma gyar kul tú ra nap ját ki ál lí tás sal ün ne -
pel jük, amely re ez úton sze re tet tel meg hí vok min den
érdeklôdôt.  1989 óta ja nu ár 22-én ün ne pel jük a ma -
gyar kul tú ra nap ját, mert a kéz irat ta nú sá ga sze rint
Köl csey Fe renc ezen a na pon fe jez te be a Him nuszt.
Ezt a na pot or szág szer te szín vo na las kul tu rá lis ese mé -
nyek kel te szik em lé ke ze tes sé. Her ná don is sok al ka -
lom mal ren dez tünk tar tal mas prog ra mo kat ja nu ár 22-
hez kö zel esô na po kon.

Idén a Dabasi Fo tó kör
Egye sü let ki ál lí tá sát
ren dez zünk meg a
mûvelôdési ház át ri u -
má ban „Dabasi Fo tog -
rá fu sok” cím mel. 2008.
ja nu ár 19-én (szom ba -
ton) 17 óra kor nyí lik
meg a ki ál lí tás, ame -
lyet egé szen ja nu ár 26-
ig meg le het majd te -
kin te ni. Meg nyit ja:
Baán Ka ta lin fo tó mû -

vész, a Ma gyar Fo tó mû vé sze ti Al ko tó cso por tok
Szö vet sé gé nek al el nö ke.

Ér de mes át te kin te nünk az év vé gén tör tént dol go kat is. A Her -
ná di Ôsz egyik leg szebb ren dez vé nye volt az ad ven ti temp lo mi
hang ver seny, ame lyen sok nézô elôtt mu tat koz hat tak be te het -
sé ge ink. Ze né szek és vers mon dók han gol tak rá ben nün ket a vá -

ra ko zás ra.  Majd rög tön más nap és utá na még két hét vé gén gyer -
tyát gyúj tot tunk az ad ven ti ko szo rún a fôtéren. Na gyon örül tünk,
hogy a hi deg el le né re so kan jöt tek el min den al ka lom mal. A ka -
rá cso nyi készülôdést a fa lu ka rá cson  nyal fe jez tük be, amelyrôl
rész le tes írá sun kat a következô ol da lon ol vas hat ják.

Az if jú sá gi klub min den pén te ken 17 órá tól vár ja ré gi és
új tag ja it a mûvelôdési ház ban. 

Prog ram ja ink ról to vább ra is ezen új ság ha sáb ja in, a Her -
nád Info-Tv-n ke resz tül, a her ná di hon la pon és az Örök -
sé günk c. új ság ban adunk hírt. Sze re tet tel vár juk ren dez -
vé nye in ken!

Zsírosné Pallaga Má ria

A her ná di mûvelôdési ház dol go zói ne vé ben sze re tet tel kö -
szön töm a ked ves ol va só kat a 2008. év ele jén. Már most úgy
tû nik, fan tasz ti kus, prog ra mok ban gaz dag esztendô áll
elôttünk. Idén épp úgy, mint az ed di gi évek ben, azon mun kál -
ko dunk majd, hogy Önök szá mos nagy sze rû ren dez vé nyen
ve hes se nek részt. Lás suk te hát, mi re is le het szá mí ta ni! Elôször
az ál lan dó prog ra mo kat aján lom fi gyel mük be:

Hétfôn és csü tör tö kön 18-19 órá ig: kon di ci o ná ló tor na
Szer dán és pén te ken 18.30-19.30 órá ig: ka ra te
Szer dán 16 órá tól kis ma ma klub, 17 órá tól zenebölcsi,
18.30-tól as  szony tor na
Pén te ken 17 órá tól: if jú sá gi klub
Min den 2. pén te ken 16 órá tól: nyug dí jas klub

Adventi koszorú

Tóth Antal és Tóth Márk

Varga László: Mamóka
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FALUKARÁCSONY
A ka rá csony az év leg szebb ün ne pe, amely hos  szú szá za dok óta
az egész vi lág szá má ra ugyan azt je len ti, ugyan azo kat a gon do la -
to kat éb resz ti az em be rek ben: a sze re tet ér zé sét és gon do la ta it.

Ré gen ilyen kor az em be rek bo ró -
kát, fa gyön gyöt, fenyôágat akasz  -
tot tak fel ott ho na ik ban a mes ter -
ge ren dák ra. A sze gé nyeb bek nem
en ged het ték meg ma guk nak,
hogy fenyôfát ál lít sa nak, így a
bo ró ka lett a ka rá csony fá juk.
Késôbb – né met ha tás ra – egy re
in kább el ter jedt a fenyôfa hasz -
ná la ta. Ma gyar or szá gon va ló szí -
nû leg Brunszvik Te réz ál lí tott
elôször fenyô ka rá csony fát Aszó -
don.

Mi, her ná di ak, má so dik éve ál lí tunk kö zös ka rá csony fát a fô -
téren, amely alá ös  sze gyû lünk de cem ber 20-án, hogy együtt kö -
szönt sük a ka rá csonyt. Az idei gyö nyö rû fát Mônich Józsefék
aján lot ták fel.

A ka rá cso nyi készülôdés ter mé sze te sen jó val ko ráb ban
kezdôdik, ép pen úgy, mint a csa lá dok nál: az aján dé kok el ké szí -
té sé vel. A mi aján dé ka ink azon ban nem pén zért vá sá rolt dol gok,
ha nem olya nok, ame lye ket mi ma gunk ké szí tünk el. Az egyik
leg fon to sabb, ame lyet a fa alá te szünk, a mû sor. A bet le he mes
já ték, amely fel idé zi Jé zus szü le té sét. Fon tos aján dék a de ko rá -

ció is: a fa dí szei és a tér ékí té sé re ké szí tett dí szek, az idén pl. 70
da rab mé cses, amik na gyon szé pen be vi lá gí tot ták az egész
Fôteret. Aján dék a ka rám és a ben ne el he lye zett ál la tok is. Ne -
kik a ki csik örül nek min dig a leg job ban. De eze ken kí vül a tea,
a for ralt bor, a sü te mé nyek, a kis ka rá cso nyi kár tyák és a Nagy -
csa lá dos ok Her ná di Egye sü le te cso mag jai is.

A fel ké szü lés után ha mar fel vir rad a nagy nap, ami kor ki csit szo -
mo rú an, de ki kell vág nunk a fa lu ka rá csony fá ját. Egy élô nö -
vényt el pusz tí ta ni min dig rossz, de ez a fa iga zán mél tón fe je zi
be az éle tét, hi szen egy egész fa lu nak okoz örö met. A Li án Kft.
te hát ki vág ja, a hely szín re szál lít ja a fát, ott be le fa rag ják a tar tó -
ba és a ko sa ras au tó se gít sé gé vel fel dí szí ti a fát.

A szervezôk szá má ra az okoz za a leg na gyobb bol dog sá got, ami -
kor lát juk, mi lyen so kan jön nek ki a tér re a hi deg el le né re, hogy
ve lünk ün ne pel je nek.  A fa ha gyo má nyo san egé szen víz ke resz -
tig dí szí ti a Fôteret, ak kor azon ban a Li án Kft. el szál lít ja.

A fa lu ka rá csony gon do la ta az Örök ség Egye sü le té, akik több új
ren dez vényt ho no sí tot tak meg ed di gi rö vid, alig kétesztendôs mû -
kö dé sük alatt. A leg na gyobb ered mény azon ban az, hogy eh hez a
kez de mé nye zés hez azon nal csat la ko zott a her ná di ön kor mány zat,
az ön kor mány za ti in téz mé nyek, a Her ná di Nyug dí jas Egye sü let és
a Nagy csa lá dos ok Her ná di Egye sü le te. A Li án Kft. se gít sé ge óri -
á si, hi szen nél kü lük le he tet len len ne a fa ki vá gá sa, szál lí tá sa és dí -
szí té se. Mind ezt té rí tés men te sen te szik már má so dik éve.

Az idei fa lu ka rá csony is nagy sze rû en si ke rült, kö szö net ér te
min den szervezônek és résztvevônek. Mind an  nyi an bí zunk ab -
ban, hogy hoz zá já rul tunk ah hoz, hogy emel ke det tebb han gu lat -
ban kezdôdjenek az év vé gi ün ne pek.

Zsírosné Pallaga Má ria
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VÁR AZ IFIKLUB!
Sok hát tér mun ka után és tá mo ga tó ink jó vol tá ból 2007 no vem be -
ré ben új ra in dult az  ifiklub. A tár sa ság és a han gu lat a ré gi, vi -
szont a he lyi ség és a já té kok újak. Pallaga Má ria, a Mûvelôdési
Ház vezetôje szár nyai alá vett min ket, így he lyet kap tunk a
Mûvelôdési Ház ban. Itt tu dunk te át fôzni, fil met néz ni, be szél get -
ni és ját sza ni. Min den vá ra ko zá sun kat fe lül múl va -több tár sas já -
ték mel lett- kap tunk egy pó kerkész le tet, amit rög tön ki is pró bál -
tunk.
Ha von ta egy szer szer ve zünk egy na gyobb prog ra mot. No vem -
ber ben a Fôvárosi Nagy cir kusz ban vol tunk. Az Ön kor mány zat
jó vol tá ból kap tunk in gyen buszt. A je gye ket Pallaga Má ria in -
téz te. Kö szön jük ne kik.

A fi a ta lok kal igyek szünk min den kö zös sé gi ese mé nyen részt
ven ni, mint pél dá ul a Lu das nap. Itt a Lu das Ma tyit ad tuk elô. A
nagy si ker re va ló te kin tet tel más elôadásokat is ter ve zünk még.
Ka rá csony ra Latyák Fe ri szer ve zé sé ben az al só sok nak ad tuk elô
a „Pannov apó ka rá cso nya” cí mû me sét. A mû sor után a gye re -
kek aján dé kot kap tak.

Leg na gyobb meg le pe té sünk re a mûvelôdési ház  Jé zus ká já tól
egy csocsóasztalt kap tunk. Már „baj nok sá got” is ren dez tünk.

Ja nu ár ban új prog ra mok kal és öt le tek kel vá runk min den kit.
Ter ve zünk kareoke es tet, kö zös film né zést, ki rán du lást, kre a tív
kéz mû ves dél utánt és ter mé sze te sen bár mit, amit meg tu dunk
va ló sí ta ni az ötleteitekbôl.

Küld je tek e-mailt, vagy in kább gyer tek sze mé lye sen, hogy együtt
be szél ges sünk, akár meg adott té má ban, akár kö tet le nül, vagy
csak játs  szunk egy jót együtt!
A prog ra mok ról, il let ve a klub ról bôvebben tá jé ko zód hat tok a mû -
velôdési ház ban vagy iwiw-en .

Ké rést, kér dést, öt le tet a h.ifiklub@citromail.hu-ra küld je tek
vagy a 06/29-374-125 te le fon szá mon érdeklôdjetek.

Her ná di Ifiklub

ÚJ ÉV, ÚJABB TERVEK A HER-CSI-HÚS KFT.-NÉL

Ja nu ár elsô nap ja i ban so kan fo ga dal mat tesz nek, hogy
mit sze ret né nek el ér ni az új év ben. Egy re na gyobb lis ta ké -
szül a meg va ló sí tan dó fel ada tok ból, majd sor ra egy más
után ki tû zik a  kö ze leb bi vagy tá vo lab bi cé lo kat. Gyak ran
mér le get  ké szí te nek az elôzô esztendôrôl. Ezt tet te a Her-
Csi-Hús Kft. is.

A ta va lyi év már ci u sá tól im már Új he lyi Im re-díj jal is
büszkélkedô kft. a ha zánk ha tá ra in be lü li és kí vü li pi ac fi -
gyel mét fôleg az zal vív ta ki, hogy meg ala ku lá sa óta ki tar -
tó an tö rek szik a biz ton sá gos élel mi sze rek elôállítására. Ezt
egyéb ként szá mos ha zai minôség biz tosítási ta nú sít vány és
ki tün te tés is iga zol ja. Ter mé kei – me lye ket fo lya ma to san
ellenôriznek – nem tar tal maz nak az em be ri szer ve zet re
aller gén ha tást  ki vál tó, ge ne ti ka i lag mó do sí tott alap anya -
go kat. 

A 2007-es év is be bi zo nyí tot ta so kunk nak azt, hogy a kft.
a sa ját cél jai mel lett fon tos nak tart ja a he lyi ren dez vé nye -
ket. A Her-Csi az ak tív köz re mû kö dé sé vel, anya gi tá mo ga -
tá sá val is hoz zá já rul ezek si ke ré hez. Pél da ér té kû, hogy fel -
ajánl ja se gít sé gét pél dá ul az óvo dá sok meg aján dé ko zá sá -
ban. A las san kis is ko lás ok ká cseperedôket  ka rá csony kor
köny vek kel le pi meg, bal la gá suk al kal má ból fel töl tött toll tar -
tót nyújt át a gye re kek nek. A leg több her ná di kul tu rá lis ren -
dez vény hez tom bo la aján dé ko kat ajánl fel. Ta valy nem egy
cikk szólt ar ról, hogy a fa lu na pot tá mo ga tók hos  szas név -
so rá ban is ol vas hat tuk a Her-Csi-Hús Kft. ne vét, és hogy el -

kép zel he tet len len ne nél kü le ez az au gusz tu si kul tu rá lis ös  sze  -
jö ve tel.

Az év fo lya mán újab bal bôvült a  ter mé kek ízpalettája,
ez út tal a négy- és tíz da ra bos cso mag ban kap ha tó  Bé csi
virs li vel, mely nek füs tölt íze biz to san so kak ked ven ce lesz. A
már is mert  rúd- és tál cás áruk mel lett a cég sze ret ne szin -
tén fo gyasz tói ki sze re lés ben pi ac ra dob ni fôzô- és grill kol -
bászt is. 

Be in dult már a továbbfeldolgozó üzem leg újabb cso ma -
go ló rész le ge, to váb bá mo der ni zál ták a szenny víz te le pet is.
A Her-Csi-Hús Kft. ta valy még az zal is bôvítette te vé keny sé -
gi kö rét,  hogy az or szág több pont ján  újabb ba rom fi te le -
pe ket vá sá rolt, ez ál tal biz to sít va lett az alap anyag ok kal va -
ló el lá tott ság.  A gyôrszentiváni te le pen je len leg száz hat van  -
ezer csir ke fér el,  a her ná di ban és a mezôfalvaiban nyolc -
van-nyolc van öt ezer, míg a sza bad egy há zi ban negy ven öt -
ezer ba rom fi te nyész té sé vel fog lal koz nak. Ezek nek az üze -
mek nek a bôvítése, va la mint kor sze rû sí té se is raj ta sze re pel
a meg va ló sí tan dó cé lok lis tá ján. 

Re mél jük, hogy a Her-Csi-Hús Kft. tö rek vé se it a 2008-as
év  is si ker rel ko ro náz za majd. El mon dá suk sze rint a cég
dol go zói min dent meg tesz nek ezért. Mit kí ván hat nék hát én
eh hez? Ta lán an  nyit, hogy az a ren ge teg ba rom fi ne ka par -
ja el a sze ren csét! 

Birinszki An na má ria
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A Nagycsaládosok Hernádi 
Egyesületének hírei

Is mét moz gal mas évet zár tunk. Sa ját prog ram ja in kon kí vül részt
vet tünk a köz ség éle té ben is.

De cem ber 15-én mi ren dez tük a Nagy csa lá dos ok Or szá gos
Egye sü le té nek ka rá cso nyi ün nep sé gét. Az egye sü let tag jai ko -
rán kel tek, hogy min den el ké szül jön, mi re meg ér kez nek a ven -
dé gek. Már ja vá ban folyt a mun ka, ami kor meg ér kez tek az elsô
csa lá dok. Er re az al ka lom ra Gyöngyösrôl, Hartáról, Buda pest -
rôl, Szé kes fe hér vár ról, Markazról is ér kez tek ven dé gek. (A kör  -
nyék be li te le pü lé se ket meg sem em lí tem. A legmesszebbrôl ér -
ke zett csa lád 4 órát!!! uta zott idá ig.)

A ven dé gek na gyot néz tek, ami kor az is ko la tor na ter mé be
lép tek, mert a Talamba ütôegyüttes ren ge teg hang sze re el fog -
lal ta a te rem fe lét. Kacs ka rin góz tunk is kö zöt te, hogy  Anka Pe -
ti hoz zá fér jen egy mik ro fon hoz. Az is ko lá ban las san he lyük re
rá zód tak a dol gok és elkezdôdött  a mû sor, mely ben szín da rab,
sport- és tánc be mu ta tó, a Bluesky ze ne kar, a Gyöngy har mat
együt tes és a Bú za vi rág ének együt tes is sze re pelt.

A ven dé gek pe dig csak jöt tek és jöt tek. Per sze nem an  nyi an,
mint amen  nyi re szá mí tot tunk. Fo lya ma to san csen gett a te le fon,
so kan el akad tak a ha va zás mi att. Egy csa lád nak bal ese te volt,
töb ben pe dig el sem in dul tak. Az idôjárás nem volt ke gyes hoz -
zánk.

Az is ko lá ban már ja vá ban folyt a mû sor, mi kor a mûvelôdési
ház ban elkezdôdtek a prog ra mok. Volt ott me se já ték, tán co sok,
vers- és me se mon dó gye re kek és bábelôadás. A táj há zat is be -
lak tuk er re a nap ra. Az odaérkezôket te á val és po gá csá val kí -
nál tuk. Igye kez tünk min den kit ké nyez tet ni, hisz a mû so ron kí -
vül lehetôséget nyúj tot tunk mas  szí ro zás ra, arc fes tés re, kéz mû -
veskedésre, lufihajtogatásra, vér adás ra is. Dél ben min den je -
len lévôt szí ve sen lát tunk egy tá nyér gu lyás le ves re, amit az óvo  -
da kony hai dol go zói fôztek. (Na gyon fi nom lett! Én is et tem
belôle!)

Saj nos az út vi szo nyok mi att so kan ko ráb ban in dul tak ha za.
A prog ra mok vé gén meg ér ke zett a Nagy csa lá dos ok Or szá gos
Egye sü le té nek el nö ke és el nök sé gi tag jai. Ké sé sük oka az volt,
hogy ezen a na pon a Nagy csa lá dos ok Or szá gos Egye sü le te
„Ma gyar Örök ség” díj ban ré sze sült, és ezt a dí jat vet ték át.
(Per sze ôket sem en ged tük ha za egy kis gu lyás le ves nél kül.)
Re mél jük, min den ki jól érez te ma gát.

Ter mé sze te sen ez a ren dez vény nem jö he tett vol na lét re a köz -
ség ös  sze fo gá sa, tá mo ga tá sa nél kül. Kö szön jük mind azok nak,
akik se gí tet tek.

A tá mo ga tók:
Her nád Köz ség Ön kor mány za ta, Ál ta lá nos Is ko la dol go zói,
Mûvelôdési Ház dol go zói, Óvo da kony há já nak dol go zói,
Schön-Bau Kft., Her-Csi-Hús Kft., Her ná di Nyug dí jas Egye sü -
let, Bú za vi rág Ének együt tes, Schenk Jó zsef, Re ál élel mi szer -
bolt, Pin ce bolt, Her ná di Zöld ség bolt, Ko vács Er zsé bet,
Sztolarik Dánielné, Tóthné Gomola Ka ta lin, Tóth Lászlóné,
Nagy csa lá dos ok Tá bor fal vi Egye sü le te, Tá bor fal vi Ön kor -
mány zat, Nagy csa lá dos ok Ör ké nyi Cso port ja, Ma gyar Hon -
véd ség (Pusztavacs), Nagy csa lá dos ok Monori Egye sü le te,
Anka Pé ter, Hon véd SE, Swing TSE, Bluesky Ze ne kar, Savaria
TSE, Pa lán ta Mis  szió, Kis Herczel Tánc cso port, Pla tán Egye -
sü let, Sza bó Kár oly, Hor váth Jó zsef

- ibo lya -

A rendezvény megnyitása

A Talamba ütôegyüttes

Táncbemutató
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A JÁTÉK MINT RECEPT
Az el múlt év ti ze dek ben, sôt szá za dok ban na -

gyon ér té kes meg ál la pí tá sok szü let tek a já ték ról a
különbözô pe da gó gi ai, pszi cho ló gi ai vizs gá la tok
nyo mán. Vol tak, akik úgy tar tot ták, hogy a já ték ban
a gye rek erôfeleslege vezetôdik le, más sze rint ez
a te vé keny ség a vágy tel je sí tés esz kö ze. Ma nap -
ság leg in kább a gye rek lét ele me ként em le ge tik.

Én mun kám ele jén a já té kot elsôsorban egy faj ta
te vé keny sé gi for má nak te kin tet tem, ame lyet ter -
vez ni, irá nyí ta ni kell. Élén ken él ben nem, ami kor az
óvónôi szak kö zép is ko lá ban éj sza ká ig gon dol koz -
tunk, és még a reg ge li fél órás szi len ci um alatt is
súg va kér dez tük egy más tól: „Te, a vi rág bol tos sze -
rep já ték mit fej leszt a gye rek ben?” Is te nem, de
utál tuk! Ilyen agy rém: sze rep já té kot írás ban elôre
ter vez ni! Megôrültek ezek? Majd a fôiskolán csök -
ken tek a já ték ter ve zés sel kap cso la tos „ad mi niszt -
rá ci ós ter hek”. Még is, a mai na pig há lás va gyok,
hogy ezt az utá la tos „szerepjáték-elôretervezést”
meg ta nul tam. Ha egy sze rep já té kot el kezd tek a
gye re kek, rög tön jár ni kez dett az agyam, hogy mi -
vel le het ne bôvíteni (öt le tek, esz kö zök, új sze rep -
lôk, és „ré gen”: „csellengô gye re kek be vo ná sa” cím szó alatt).
S ha já ték köz ben nem is jut eszem be, hogy ab ban a pil la -
nat ban mit fej leszt a gye rek ben, utá na sok szor meg ha tó -
dom, hogy mi ért volt jó ne kik is.

Az tán megint vál to zott va la mi. Az évek mú lá sá val azt ta -
pasz tal tam, hogy óvo dá sa im több sé ge na gyon va ló ság -
sze rû en, már-már felnôttes ko moly ság gal ját szott. Akad -
tak, akik re a kény sze res já ték me rev sé ge, az ere de ti ség
és a kez de mé nye zés hi á nya volt jellemzô. (Ilyen kor a tü -
rel mét vesztô óvónô saj nos meg en ged ma gá nak ha son ló
ki je len té se ket: „ An  nyi itt a já ték, nem hi szem, hogy nem
ta lálsz ma gad nak va la mit!” És ettôl úgy meg jön a já ték -
kedv!  ;-)

A kap ko dó, fe lü le tes já ték mód a belsô bi zony ta lan ság ra
utal sok gye rek nél, de gá tolt ság, szo ron gás je lei is meg -
mu tat koz tak egy-egy eset ben. Ez utób bi úgy vált lát ha tó -
vá, hogy az ilyen gye re kek fé lén ken nyúl tak a ren del ke -
zés re ál ló esz kö zök höz, és já ték té má ik eset leg csak a
sab lont kö vet ték. S még nem is em lí tet tem az ag res  szív,
rom bo ló já ték meg je le né sét, amely nem csak a té ma vá -
lasz tás ban je lent dur va, erôszakos tar tal ma kat  (ve re ke -
dés, lö völ dö zés, há bo rú), ha nem a já ték stí lu sá ban is. Az
ilyen gye rek szó ban és cse lek vés ben is bos  szan ta ni akar -
ja tár sa it, kön  nyen lesz in du la tos. A mé diakul tú ra em be ri
kap cso la tok ra gya ko rolt ne ga tív ha tá sa vi tat ha tat lan.

Mind ezen ha tá sok meg mu tat koz nak a csa lá di ne ve lés
lég kör ében is, a túlkövetelô, túl am bí ci ó zus, túlfegyelmezô,
in do ko lat la nul sok ti lal mat fel ál lí tó, túlféltô, elkényeztetô
szülôi ma ga tar tá sok sem ked vez nek a gye rek köz ér ze -
t ének, így já té ká nak sem.

De sza kí ta ni kel lett a pe da gó gus té ved he tet len sé gé nek
felemelô tu da tá val. Az ob jek tív kö rül mé nye ken saj nos nem
tu dunk vál toz tat ni, vagy leg alább is nem elég lát vá nyo san.
De egy pa rá nyi de rû, egy csi pet nyi élet öröm, egy kis gyer -
me ki kép ze let szik ra mind an  nyi unk ban kell hogy le gyen, ha
nem aka runk vég ér vé nye sen és vis  sza von ha tat la nul
beletörôdni ab ba, hogy esz kö ze ink sze gé nye sek, hogy ko -
runk zak la tott, hogy men tá lis hi gi é nénk las san már kép te -
len ér té ke ket közvetíteni...

A mód szer ta ni ref le xi ó kat idônként ér de mes mó ká val,
de rû vel ol da ni, sza bad, sôt kell, hogy a meg ér zé se ket, in -
tu í ci ó kat sza ba don kö ves sük. Ál mok ra, megszépítô kép -
ze let re van szük ség.

A tu dat ta lan vá gyak, fan tá zi ák, fe szült sé gek, áb rán dok,
ál mok a moz ga tói a já ték nak. Ezek fel szín re ke rü lé sé nek
pe dig a sza bad já ték ked vez. Vekerdy Ta más nép sze rû
mon dá sai kö zül sze re tem ezt az ön ref le xi ó ra serkentôt: „A
gye rek spon tán já té ka mind ad dig fejlôdik, amíg a felnôtt
be le nem avat ko zik.” Va ló ban. Sza kí ta ni kell az zal, hogy –
ha ösz tö nö sen is – de a „já ték fejlôdése ér de ké ben” terv -
sze rû en „ada gol juk” a kel lé ke ket, ami ál tal va ló szí nû leg re -
a lisz ti ku sab bá vá lik a já ték (pl. ha a „vész hely ze tes” já ték -
hoz mind járt há rom hord ágyat is ké szí tünk!), de nem ez a
cél. A cél az, hogy a já ték vis  sza nyer je va rá zsát és ha le -
het,  „szár nyal jon”, ne csak külsô ha tás ra vég zett já té kos
fel adat le gyen. Óvónôként ezt az biz to sít ja, ha egy szer re
va gyok mo dell nyúj tó és megengedô. Felnôtt és gyerek...

Pe li kán Ág nes
óvo da pe da gó gus

„Én ját szom ugyan, de ti ve gye tek ko mo lyan.”
/Szilágyi Domokos/
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ÉVÉRTÉKELÉS

A Her ná di Környezetvédô és Faluszépítô Egye sü let a 2007. év -
ben prog ram jai vé gé hez ért, így büsz kén mond hat juk, hogy si ke -
res évet zár tunk, mi vel eb ben az év ben is nyer tünk pá lyá za to kat,
bôvíthettük a tar tós hasz ná la ti esz kö ze in ket. Van mo to ros fû ka -
szánk, mo to ros sö vény nyí rónk, mo to ros fû nyí rónk, most már
van egy TZ4 kis trak to runk is. 
Amit vál lal tunk, min dent tel je sí tet tünk. 

A Her ná di Környezetvédô és Faluszépítô Egye sü let 
2007. évi prog ram ja

1. Feb ru ár 28. (szer da) 18.h. – Köz gyû lés 
2. Áp ri lis 21. (szombat)- A Föld Nap ja FA LU TA KA RÍ TÁS a

Ma gyar Köz út KHT. Fel hí vá sá hoz csat la koz tunk, akiktôl kap -
tunk sze me tes zsá kot, lát ha tó sá gi mel lényt, és el vit ték az ösz  -
sze gyûj tött sze me tet.

3. Má jus 10. (csütörtök)- Ma da rak és Fák Nap ja, Vi rágül te tés
óvo dá sok kal 

4. Jú ni us 02. (szom bat) – Környezetvédô Vi lág nap, Gye rek nap,
az is ko lá val kö zö sen rajz ver seny és szel le mi to tó ki töl te té se,
ju tal ma zás

5. Jú ni us 25-28. par lag fûgyûj tés – Pest me gye fel hí vá sá hoz
kap cso lód va

6. Jú li us 16-20.(hétfô-péntek) – Par lag fûgyûj tés (Az ÁNTSZ
FEL HÍ VÁ SÁ HOZ KAP CSO LÓD TUNK!)

7. Jú li us 21. (szom bat) – Par lag fûsze dés 
8. Au gusz tus 5. (va sár nap) – Fa lu nap KÖ ZÖ SEN a Mûv. Ház -

zal ezen a na pon szok tunk ered ményt hir det ni a parlag -
fûgyûjtésrôl, va la mint a fa lu na pon is töl tet tünk ki to tót a pa vi -
lo nunk hoz lá to ga tók kal, amit Zelovics At ti la jó vol tá ból vi rág -
mag gal és a tag ság jó vol tá ból vi rág pa lán ták kal ju tal maz hat tunk.
Va la mint meg hir det tük a tisz ta ud var parlagfûmentes te lek pá lyá  -
za tot, amely re 22-en je lent kez tek. 

9. Szep tem ber 22. (szom bat) -Takarítási Vi lág nap, bab gu lyás, pa -
la csin ta az Idôsek Ott ho ná ban a ta gok ré szé re

10. Ok tó ber 4. (csü tör tök) – Ál la tok Vi lág nap ja, Rajz ver seny
ered mény hir de tés óvi sok nak, amit  már lát hat tak az Infó TV-n
Li ga Mi hály jó vol tá ból.

11. Ok tó ber 13. (szombat)- Föl dün kért Vi lág nap, Ve szé lyeshul -
la dék  gyûj tés a Desiing KFT se gít sé gé vel.

12. De cem ber 10-14. (hétfôtôl-péntekig) – Kon té ne res fenyô
bér lé se az AL-KAT Bt. Vil lany sze re lé si szak bolt já nál. Ez zel
zár juk ezt az évet. 

Saj nos a lom ta la ní tást eb ben az év ben sem si ke rült ki vi te lez ni,
de nem ad juk fel, jövôre is meg pró bá lunk pá lyá za ti pénzt nyer ni,
hogy vég re tel je sül jön a her ná di ak rég óta várt kí ván sá ga. Több
mint 2 mil lió Ft kel le ne ah hoz, hogy ez a vá gyunk is va ló ra vál jon.

Kö szön jük tá mo ga tó ink nak a se gít sé get, a Köz sé gi Ön kor -
mány zat nak, az Ál ta lá nos Is ko la igaz ga tó já nak, ta ná ra i nak, di -
ák ja i nak, a Napköziotthonos Óvo da vezetôjének, óvónôinek,
óvo dá sa i nak, Fü ze si Ist ván nak, Cson tos Mi hály nak, Pe li kán
Zsolt nak, Kaldeneker Andrásnénak, Krá lik Ist ván nak, Mu rá nyi
Szabolcsnénak, Revák Jó zsef nek, Tol nai Bélánénak, Nagy Al bin -
nak, az Al-Kat Bt-nek, Tóth Jó zsef nek, Li ga Mi hály nak, Zelovics
At ti lá nak, Kutasi Sán dor nak, Her ná di Nagy csa lá dos Egye sü let -
nek, a Her ná di Mo to ros Egye sü let nek, Mûvelôdési Ház igaz ga -
tó já nak, dol go zó i nak, Czeroczki And rás nak, Bé res Ferencnének,
Bé res Fe renc nek, Bé res At ti lá nak, a la kos ság nak, akik ak tív
résztvevôi vol tak fel hí vá sa ink nak, prog ram ja ink nak.
Ígér jük, hogy jövôre is min dent meg te szünk, hogy Her nád még
szebb, még tisz tább le gyen.
Prog ram ja ink ra jövô év ben is az egész la kos ság szá mít hat, és ké -
szül het rá, hogy ve lünk tart son egy-egy prog ra mun kon.

Vé ge ze tül ez úton kí vá nok min den ki nek ered mé nyes évet, jó
egész sé get.

Nagy Lászlóné 
az Egye sü let el nö ke

KARÁCSONYI ÜNNEPSÉG HERNÁDON
2007. 12. 20. csü tör tök délelôtt tíz óra. A her ná di ál ta lá nos
is ko lá ban kéz zel fog ha tó a fe szült ség, a vá ra ko zás sal te li iz -
ga lom. Ka rá cso nyi ün nep ség re ké szül nek a her ná di és
pusztavacsi al só ta go za tos gyer me kek. 
Im má ron ne gyed szer ke rül sor a Ke let-Eu ró pa Mis  szió tá mo -
ga tá sá val az ün nep ség meg ren de zé sé re. Idén kettôszázötven
gyer mek ré sze sül he tett a mis  szió ál tal ado má nyo zott aján -
dék cso mag ok ban.
Az ün nep ség elôkészítésében nagy se gít sé get nyúj tot tak az
igaz ga tó né ni mel lett a ta nár né nik is, akik lel ki is me re te sen ál -
lí tot ták ös  sze a cso ma go kat.  A meg szo kot tól eltérôen most
nem hív tunk meg ven dég elôadókat, ha nem mi, her ná di ak, il -
let ve pusztavacsiak pró bál tuk em lé ke ze tes sé va rá zsol ni a ka -
rá csonyt. A prog ram iga zán szí nes re si ke re dett, köszönhetô
az ifiklu bos fi a ta lok nak, a gi tár- és trom bi ta szó lók nak, a

pusztavacsi gye re kek elôadásának és vé gül, de nem utol só-
sor ban a ka to li kus-hit ta nos gye re kek nek.    
Öröm volt meg ta pasz tal ni, hogy en  nyi em ber részt vál lalt
egyet len cél ér de ké ben: lát ni a sok bol dog kis ar cot, mi kor az
ün nep ség el ér ke zett a csúcs pont já hoz, és a gye re kek vég re
át ve het ték az aján dé ka i kat.
A cso ma gok fel bon tá sa köz ben lá tott bol dog és öröm te li ar -
cok új ra megerôsítették a szervezôket ab ban a hi tük ben, hogy
„ jobb ad ni, mint kap ni”.
Ez úton is sze ret nénk min den gyer mek ne vé ben kö szö ne tet
mon da ni a Ke let-Eu ró pa Mis  szió és min den résztvevô ön zet -
len tá mo ga tá sá ért, KÖ SZÖN JÜK!

Latyák Fe renc
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2008-BAN IS ÁLLUNK A RENDELKEZÉSÜKRE!
Név Cím, telefonszám, elérhetôség Nyitva tartási idô

Hernád Községi Önkor-
mányzat

Köztársaság út 47.   
Tel.: 374-122
www.hernad.hu

hétfôtôl csütörtökig 8-16, pénteken 8-13 óráig

Általános Iskola 
Fô út 150.
Tel.: 374-117
hernadsuli@monornet.hu

Napköziotthonos Óvoda Fô út 144.
Tel.: 375-271

Mûvelôdési Ház Fô út 149.
Tel.: 374-125
muvhaz@hernad.hu

hétfôtôl péntekig 8-20, szombaton 8-12 óráig

Teleház hétfôtôl péntekig 13-20, szombaton 8-12 óráig

Tájház Fô út 124.
tel.: 374-125

telefonos egyeztetés után bármely idôpontban

Anya- és Csecsemôvédelmi
Tanácsadó

Helik Gabriella
Köztársaság út 
374-200

fogadóóra: hétfô 9-12
várandós tanácsadás: kedd 9-12
csecsemôvédelmi tanácsadás:
csütörtök 9-12
tanácsadás gyermekorvossal:
csütörtök 13-15

Körzeti orvosi rendelô

Köztársaság út 31. 
374-104
Az örkényi ügyelet:
310-004
hétköznaponként 17 órától másnap 7 óráig,
valamint hétvégén és ünnepnapokon
Baleset esetén értesíthetô még:
– Dabas, Szakorvosi Rendelôintézet
sebészete 360-366
-Mentôk 104 (Bp.-en csörög)
-dabasi mentôállomás: 360-104

Dr. Bernscherer György:
– hétfô, szerda 13-17
– kedd, csütörtök 7-11
– páros héten pénteken: 11-14
Dr. Kollár László:
– hétfô, szerda, páratlan héten pénteken 7-11
-kedd, csütörtök 13-17
16 órától csak a bejelentkezett betegeket
fogadják!
Napközben a két rendelési idô között csak
sürgôsségi ügyelet van.

Fogorvosi rendelô
Dr. Balogh Réka

Temetô u.
374-202

hétfô, csütörtök 12-19
kedd 8-18
péntek 8-13

Gyermekorvosi rendelô
Dr. Kovács Ákos

Fô út 150/a
374-425
rendelési idôn kívül: 06 30/ 933-1978

hétfô, kedd, csüt.:  9-12
szerda : 14-17
péntek: 11-13

Szent István Patika Köztársaság út 45/D
374-260

hétfôtôl csütörtökig 8-12, 13-17
pénteken 8-14
ügyelet: jan. 17-tôl hathetente
hétfôtôl péntekig 17-19
szombat 8-19, vasárnap 8-17

Idôsek Klubja Gyóni út 59.
374-170

Esély Szociális Szolgálat
Köztársasági út 47. (Polgármesteri Hivatal
B épülete)
375-498

hétfô, szerda 8:30-12:30
kedd  15-18
csütörtök  14-17
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A kosárlabda eredményei

Rö vid nek, de ered mé nyes nek mond ha tó a felnôtt ko sa ra sok
ôszi sze zon ja.
A höl gyek és a fi úk is a me gye baj nok ság ban bi zo nyí ta nak.
Ered mé nyek:

Nôk:
Her nád – Pár kány Street   45 : 40
Her nád – Száz ha lom bat ta 54 : 42
Her nád – Monor SE         51 : 65

Fi úk:
Her nád – Watt22       77 : 61
Her nád – Bu da örs          78 : 49
Her nád – Nagytarcsa         91 : 73
Her nád – Kiskunlacháza   71 : 67
Her nád – OMSZ – GECU 20 : 0
Her nád – Zep pe lin            70 : 46

/a nôknél 7 csa pat ne ve zett, a fi úk nál 11 csa pat /

Mik ló si Lász ló

Az idei ôszre ter ve zett gyûj tés egy ki csit a tél fe lé to ló dott.
Egy re több is ko la te kin ti fel ada tá nak a te le pü lés pa pír hal má nak
szer ve zett ös  sze sze dé sét, ezért az idôpontok egyez te té se a szál -
lí tó val ko moly gon dot oko zott.

Már csak no vem ber ele jé re volt hely, de a szülôk tü re lem mel
ki vár ták és te te mes men  nyi sé get szál lí tot tak az is ko la ud va rá ra.

Mint min den év ben két szer, most is kap tunk egy kon té ner nyi
kar tont Kopányi Zol tán tól, de a szülôi le le mé nyes ség – a hús -
üzem tôl a pes ti pa pír bá lá kig – min de nütt meg ta lál ja a kész le te -
ket.

Né hány ál lan dó mun ka társ a ta nu lók kö zül – Ko vács Ro bi,
Lász ló Fe ri, Bobák Da ni, Tol nai Bé la, Kaldenecker Zo li... – nagy
se gít sé get nyúj tott. Há rom na pig esôben, négy na pig hi deg ben
dol goz tunk, de meg ér te. Öröm mel je lent het jük, hogy 17261 kg
pa pír ral ke ve sebb pi hen a her ná di há zak ban, ud va rok rej te ke in.
Ha ma radt még ott hon, tar ta lé kol ják a már ci u si gyûj tés re!

Mik ló si Lász ló

PAPÍRGYÛJTÉS

KARÁCSONYI GYEREK-SZÜLÕ FOCI
Anyu kák, apu kák jöt tek, ki csit meg gyö tör ten; a gye re kek

vi dá man, te le ener gi á val. Nagy volt a készülôdés, még na -
gyob bak a cso ma gok. Min den ki ké szült; ki ez zel, ki az zal. A
felnôttek étel lel, ital lal; a gye re kek óri á si lel ke se dés sel. Itt volt
min den ki, mert a Tó ni bá' meg szer vez te, hogy itt le gyünk – új -
ra, mint az utób bi évek ben rend sze re sen.

Iz gul tak és fo gad koz tak a fi úk, ta lán az idén si ke rül het, ami
ez ed dig még nem. Si ke rül het a vár va várt gyôzelem, le le het
gyôzni az apu kák csa pa tát. Így elsô rá né zés re nem is tûnt le -
he tet len fel adat nak a kis sé vert se reg ké pét mu ta tó felnôtt csa -
pat lát tán.

Ko moly volt a készülôdés, leg alább is a gye re kek részérôl
ma xi má li san. Mi már egy ki csit la záb ban vet tük a ka rá cso nyi
nagy evé sek utá ni azon na li meg ter he lést. Ez lát szott a két csa -
pat be me le gí té sén, ki a lab dát vá lasz tot ta, ki a po ha ra kat.

En nek el le né re óri á si elán nal ve tet tük ma gun kat a küz del -
mek be, de rö vid idôn be lül ki de rült, hi á ba a ki dol go zott sok
hely zet, ezt a mec  cset is gól ra játs  szák, s azo kat az if jab bak
lôtték sor ra. El is húz tak nagy meg le pe tés re; már öt po tyá nál
tar tot tunk, ami kor is fel ocsúd tunk. A moz gá sun kon lát szott a
rend szer te len edzés és hogy az el múlt egy év ben so kat öre -
ged tünk, az el len fél pe dig so kat fejlôdött. Már nem le het „ csak
úgy ját sza doz ni”, haj ta ni kell, ha si kert aka runk el ér ni. De
szor gos mun kánk, ha fog csi kor gat va is, meg hoz ta gyü möl csét,
a szü ne tig si ke rült le fa rag ni a hát rá nyun kat, sôt; egy gó los
elônnyel for dul tunk, min den ki leg na gyobb meg le pe té sé re. 

De ment a nagy ígér ge tés, majd ôk meg mu tat ják a má so -
dik félidôben, ho gyan is kell gyôzni. A mérkôzés ke mény volt,
a fi úk nem is kí mél ték ma gu kat, de hát a ru tin még ná lunk volt
sze ren csé re. De már alig vár tuk a vé gét, hogy jöj jön a meg -
ér de melt pi he nés az öltözôben. Elôkerültek az ed dig rej tett
cso ma gok, s vi dá man be szél tük meg a tör tén te ket. Míg a fi a -
ta lok to vább rúg ták a lab dát, ad dig mi öröm mel ál la pí tot tuk
meg, hogy egy év alatt men  nyit fejlôdtek új ra a fi úk, amit bi -
zo nyí tott a mai já ték is, és az év köz ben el ért si ke re ik.

Köz ben folyt to vább a  „ show”, jöt tek az anyu kák; egy kis
ki egé szí tés sel, hogy ki le gyen a csa pat. Az öröm fo ci ban is tel -
jes elán nal haj tot tak a srá cok, csak a sze ren cse, meg a jól ki -
vá lasz tott kiegészítô já té ko sok tu dá sa tar tot ta egál ban a kü -
lönb sé get és a bí ró, aki egy ki csit rész le haj ló an fúj ta a sí pot.
A vé gén nagy taps sal ju tal maz tuk a hôsöket, akik, ha egy ici -
pi ci gól lal is, de job bak vol tak a gye re ke ik nél.

Min den ki jól el fá radt a vé gé re, de fo gad ko zott, hogy jövô -
re is itt lesz, mert eze kért a fi ú kért meg éri, s ne künk is pél dát
kell mu tat ni a ki tar tás ból, a jó hoz zá ál lás ból, mert a szülôi
pél da még ra ga dós le het eb ben a kor ban is. 

Jövôre ve le tek ugyan itt!

B.ú.é.k.!

Schenk Zol tán
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SPORTHÍREK

MIKULÁS-KUPA 2007
A lab da rú gó Mi ku lás-ku pát 2007. dec. 9-én ren dez tük

meg a her ná di tor na csar nok ban. Az idén szín vo na las tor -
nát sze ret tünk vol na ren dez ni, ezért olyan csa pa to kat hív -
tunk meg, akik a ní vót emel ték. Nem is csa lód tunk, mert
igen re mek mérkôzéseket lát hat tak a szép szám ban meg -
jelenô szülôk. 

Egyik csa pat nál sem „da do gott” a lab da. Kor sze rû, gyors
fo cit mu ta tott be mind a négy együt tes, ezek: Dabas, Bu gyi,
Pi lis, Her nád. Nem vé let len, hogy a Her nád Info is meg je -
lent a tor nán, így a köz ség nagy ré sze is lát hat ta a Hernád-
Bugyi ös  sze csa pá sát. A tor nát vé gül Dabas együt te se nyer -
te, egy pont tal le ma rad va Her nád a má so dik he lyen vég -
zett, Pi lis har ma dik, Bu gyi a ne gye dik lett. Az elsô há rom
he lye zett ok le ve let és ér me ket ka pott, ju tal maz va lett a leg -
jobb ka pus, a leg jobb góllövô és a tor na leg jobb já té ko sa.

Ez utób bi cí met a her ná di Csima Pe ti kap ta. Gra tu lá lok ne -
ki!

A tor na vé gén vi dá man fo gyasz tot ta mind a négy csa pat
a Szil vi és Ti mi ál tal ké szí tett zsí ros ke nye re ket és üdítôket.
Öröm mel vit ték ha za a her ná di ön kor mány zat ál tal fi nan -
szí ro zott Mi ku lás-cso ma go kat. Az edzô kol lé gá kat pe dig
így bú csúz tat tam: jövôre ve le tek ugyan itt.

Ered mé nyek:
Hernád-Bugyi 6:0
Pilis-Dabas 1:1
Dabas-Hernád 4:1
Pilis-Bugyi 2:1
Her nád-Pi lis 2:0
Dabas-Bugyi 3:1

Focihírek
Az idén is be ne vez tünk az Ócsai Lab da rú gó Szö vet ség ál tal

ren de zett 3/4 pá lyás lab da rú gó-baj nok ság ba.  Itt az 1995-ben
szü le tett gye re kek játsz hat tak.

Jól kezd tük a baj nok sá got. Az elsô két for du lót meg nyer tük.
Utá na vi szont két fá jó ve re ség kö vet ke zett, amely mérkôzések
nyerhetôek let tek vol na. Saj nos ka pus gon dok kal küsz köd tünk
egész sze zon alatt. Aki tu dott vé de ni, nem akart a ka pu ba áll -
ni, mert félt, ha gólt kap, a töb bi ek ôt okol ják a ve re sé gért. Így
az tán vész ka pus sal ját szot tuk vé gig a sze zont, vál ta ko zó si ker -
rel.

A 12 csa pa tos baj nok ság ban a 6. he lyen zár tuk az ôszi sze -
zont. Sze rin tem ta vas  szal elôbbre lé pünk, már csak azért is,
mert a té li szü net alatt si ke rül ka pust ki ké pez ni. A mezôny -
játékosokkal elé ge dett le het tem, mert azt ját szot ták, amit kér -
tem tôlük. Jövô ôsztôl ôk már a serdülô csa pa tot al kot ják majd.
Itt sze ret ném kér ni a szülôket és a lab da rú gást szeretô her ná di -
a kat, hogy néz zék meg eze ket a lab da rú gó pa lán tá kat. Ér de -
mes.

Vé gül akik az ôszi szezont vé gig ját szot ták: Arláth Ádám, Bá -
lint Dá vid, Bé res Ben ce, Csima Pé ter, Gomola Mar tin, Gomola

Dávid,  Oravecz Raj mund, Or szág Ro land, Mônich Dá vid, Pé -
ter Erik, Schenk Má té, Sza bó Márk, Tóth Ákos.

Az ôszi baj nok ság ered mé nyei:

1. Gyál 27 pont
2. Dabas 25
3. Bu gyi 22
3. Dunavarsány 22
4. Alsónémedi 21
5. Her nád 18
6. Új len gyel 13
7. Kakucs 12
8. Tár nok 10
9. Ócsa 7
9. Kiskunlacháza 7
10. Inárcs 0

Sz. A.

Tó ni bá'

Meccs közben

Szabados Antal és a focisták


