
Az au gusz tus 29-i év nyi tó val mint egy négy száz ta nu ló nak
kezdôdött el a 2008/2009. tan év, vé ge hát a vi dám va ká ci ó nak.
Öt ven há rom elsôs kis di ák ül a pad mö gé,  negy ven hét végzôs ta -
nu ló pró bál majd helyt áll ni az elôttük ál ló ne héz sé ge ken. Ta lán
ne kik lesz ez a tan év a leg ne he zebb, hi szen na gyon sok fé le tan -
tárgy ból kell jól tel je sí te ni ük ah hoz, hogy si ke re sen fel vé te liz -
hes se nek a té li meg mé ret te té sek so rán. A má jus 27-i or szá gos kom  -
pe ten cia mé ré sen a ne gye dik, ha to dik év fo lyam mel let az ô kész -
sé ge i ket is vizs gál ni fog ják. Né hány hét tel késôbb zá ró vizs gát
tesz nek majd a végzôsök a nyol ca di kos tan anyag ból is. 

Her ná don az ôszi csengôszó gyak ran egy kü lön le ges tan év be -
kö szön   tét is jel zi. Két év vel ezelôtt ve het tük át pél dá ul az is ko la
leg újabb épü let  ré szét, az au lát, az elôzôben pe dig tár su lá si kap -
cso lat kezdôdött a her ná  di és a pusztavacsi óvo da, va la mint is -
ko la kö zött, mely idén is foly ta tó dik. Az in téz mé nyünk ne ve
(Her nád Köz sé gi Ön kor mány zat Her nád–Pusztavacs Kö zös
Fenn tar tá sú Ál ta lá nos Is ko la)  ma radt a ré gi.  E szö  vet ség meg ol -
dot ta a szom szé dos te le pü lés ben a szak ta nár hi ányt: a her ná di
anya in téz mény pe da gó gu sai kö zül he ten (Anka Istvánné, Dr. Kol   -
lár Lászlóné, Kongráczné Opoczky Er zsé bet, Mádiné Ho mo ki
Éva, Mik  ló si Lász ló, Petróczyné Pálffy An na má ria, Vanyáné Heli
Ani ta) jár nak át ok tat ni. 

A her ná di is ko la, mint min dig, eb ben a tan év ben is  lehetôséget
biz to sít a ta nu ló i nak a na pi há rom szo ri ét ke zés re (reg ge li, ebéd,
uzson na).  Szá muk ra a csek ket (mely nek na pi dí ja 430 Ft) a
csoportvezetô ké szí ti el és oszt ja ki. A töb bi, is ko lá ban étkezô
gyer mek  fi ze té si ada ta it, kö te le zett sé ge it Tóth Józsefné ellenôrzi.
A men zá sok nak na pi 380 Ft-ot kell fi zet ni ük a me leg éle le mért.
Va la men  nyi étkezô szá má ra a fi ze té si határidô  az adott hó nap ti -

zen ötö dik nap ja. Aki ezt el mu laszt ja, il let ve a fel szó lí tás nak nem
tesz ele get, a következô hó nap tól nem kap hat ebé det. Né hány
eset ben tá mo ga tás kérhetô, il let ve in gye nes ét ke zés is biz to sít ha -
tó. Ez utób bi va la men  nyi olyan al só ta go za tos kis di ák nak (je len -
leg ti zen hat nak) jár, aki rend sze res gyer mek vé del mi tá mo ga tás -
ban ré sze sül. Ha azon ban az em lí tett se gélyt felsô ta go za tos kap -
ja, vagy há rom (eset leg több) tan kö te les ko rú gyer mek él a csa -
lád ban, vagy az illetô ta nu ló tar tós be teg, il let ve spe ci á lis ne ve lé -
si igé nyû, az ebéd dí já nak csak a fe lét kell ki fi zet ni. Mind egyik
eset ben vi szont iga zol ni kell a fenn ál ló ál la po tot a csa lá di pót lék -
kal, or vo si és szakértôi pa pí rok kal. 

Eb ben a tan év ben is van nak olyan gye re kek, akik nem az is ko lá -
ban ét kez nek, ám meg fe lel nek  a ked vez mény re jo go sí tó fel té te lek -
nek (több  gyer me kes csa lád, rend sze res se gély, tar tós be teg ség, sa já -
tos ne ve lé si igény). Ôk  in gye ne sen kap hat ták meg a tan köny ve ket. 

A tan év kez dés so rán az ok ta tá si in téz mény fel hív ta a ta nu lók és
szü le ik fi gyel mét ar ra, hogy van nak olyan tan köny vek, ame lyek tar -
tós tan esz kö zök nek szá mí ta nak, és az is ko la fi zet te ki va la men  nyi
ta nu ló já nak. A  ne bu lók nak azon ban  ezek re na gyon kell vi gyáz ni -
uk,  tol lal nem tölt he tik ki. Az ös  szes tar tós köny vet, at laszt min den
tan év vé gén le kell ad ni uk az adott tár gyat ok ta tó szak ta nár nak, il -
let ve osztályfônöküknek.  Tar tós könyv nek szá mí ta nak, ame lyek ben
az is ko la pe csét je meg ta lál ha tó. Emel lett né hány köny vet gyak ran
több éven át hasz nál nak az órá kon, fôleg  a ma te ma ti kai ös  sze fog -
la lót, az ide gen  és ma gyar nyel vi köny ve ket. Kér jük, fi gyel je nek ar -
ra, hogy eze ket a tan esz kö zö ket a gye re kek  jól ôrizzék meg!

A 2007/2008-as tan év ben is szin te va la men  nyi, a gye re kek ál -
tal nagy nép sze rû ség nek örvendô szak kö rök kö zül le het vá lasz -
ta ni: a ma gyar, né met, an gol, szá mí tás tech ni ka, rajz, kéz mû ves -

BECSENGETTEK!

Folytatás a 4. oldalon.
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A tar ta lom ból

Szüreti felvonulás 3. ol dal

Hernádi ôsz 5. ol dal

Új lehetôségek... 6. ol dal

Indul a LEADER! 7. ol dal

Fogathajtó verseny 7. ol dal

Mûvházi Mozaik 8. ol dal

Középpont... 9. ol dal

Azt beszélik, hogy... 10. ol dal

A Nyugdíjas Egyesület hírei 11. ol dal

A Hernádi Környezetvédô és

Faluszépítô Egyesület hírei 12. ol dal

Elballagott egy óvó néni 13. ol dal

Nyári táborok 13. ol dal

The English Camp 14. ol dal

Focitábor Tatán 15. ol dal

Férfi kosárlabdások 15. ol dal

Kecske-Kupa 16. ol dal

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)

Az ol va só kér dez – dr. Or bán Il di kó, az APEH Kö zép-ma gyar or szá gi
Re gi o ná lis Igaz ga tó sá gá nak ügy fél kap cso la ti fôosztályvezetôje vá la szol

Kér dés: A gyer me kem már há rom éve kül föld ön la kik. Az APEH le ve let kül dött, hogy
ren de zet len a biz to sí tá si jog vi szo nya. Kell-e va la mit ten nem, vagy rá ér, ha majd egy -
szer ha za lá to gat külföldrôl?

Az egész ség ügyi szol gál ta tás sal kap cso la tos biz to sí tá si jog vi szonyt cél sze rû mi nél
elôbb ren dez ni. A hoz zá tar to zó ak kor jár hat el, ha ese ti meg ha tal ma zás sal ren del ke -
zik. 
A jog vi szony ren de zé sé nek mód ja, hogy a T1011-es nyom tat vány ki töl té sé vel be je -
lent kez nek, és az egész ség ügyi el lá tá sért ha vi 4.350 fo rin tot fi zet nek. 
A jog vi szony rendezhetô úgy is, hogy a tar tó san kül föld ön tar tóz ko dó gyer mek az ál -
lan dó lakcímrôl ki je lent ke zik, és ez ál tal az egész ség ügyi szol gál ta tá si já ru lék fi ze té si
kö te le zett sé ge meg szû nik.

Kér dés: Ál lan dó mun ka he lyem nincs, al kal mi mun ka vál la lói könyv vel szok tam dol -
goz gat ni. En nek alap ján jo go sult va gyok-e az in gye nes egész ség ügyi szol gál ta tás ra?

Az al kal mi mun ka vál la lói könyv vel történô fog lal koz ta tás után meg fi ze tett köz te her -
jegy nem tar tal maz ter mé szet be ni egész ség ügyi hoz zá já ru lást. Ebbôl következôen az
al kal mi mun ka vál la lói könyv vel fog lal koz ta tott sze mély ki zá ró lag bal ese ti el lá tás ra
jo go sult. Ha nincs olyan jog vi szo nya, amely nek alap ján az egész ség ügyi hoz zá já ru lás
meg fi ze tett nek minôsül, ak kor a ter mé szet be ni el lá tás ér de ké ben, a T1011-es nyom -
tat vány be nyúj tá sá val be kell je lent kez nie az APEH-nál , és ha von ta 4.350 fo rin tot
kell fi zet nie.

Kér dés: Bér be adom a la ká so mat egy kft-nek. Nyi lat koz tam ré szük re, hogy az önál ló
te vé keny ség re vo nat ko zó sza bá lyo kat vá lasz tom, en nek el le né re 25 szá za lék adót von -
nak le. He lyes az el já rá suk?

A kft el já rá sa nem he lyes. Ha Ön úgy nyi lat ko zott, hogy a jö ve del mét az önál ló te vé -
keny ség re vo nat ko zó sza bá lyok sze rint ál la pít ja meg, ak kor a kifizetônek az önál ló te -
vé keny ség re vo nat ko zó sza bá lyok sze rint kel le ne meg ál la pí ta nia az adóelôleget is. Ha
a hi bát nem si ke rül ren dez ni a kft-vel adó éven be lül, ak kor vá lasz tá sát az adó be val lá -
sá ban ér vé nye sít he ti.

ANYA KÖNY VI HÍ REK

ÚJ SZÜ LÖT TE INK:
• Sza bó Pé ter és Papp Ani ta 

fia, Vin ce Za lán
• Oravetz Jó zsef és He ge dûs Ani ta 

fia, Jó zsef
• Har ma ti Ist ván és Ga zsik Éva 

le á nya, Jan ka An na
• Bu dai Já nos és Turi Ber na dett 

fia, Bá lint Mik lós 
• Arvin Maslog és Ga ras Éva fia, Sá mu el
• Rizmajer Sán dor és Sol tész Zsu zsan na 

le á nya, Ale xa
• Holecz At ti la és La ka tos Zsa nett 

fia, At ti la
• Racskó Zsolt és Paskó Krisz ti na 

le á nya, Ré ka
• Kalla Ist ván és Be les Éva Haj nal ka 

le á nya, Vik tó ria La u ra
• Nagy Gá bor és Ba lázs Eri ka 

le á nya, No é mi

• Ra fa el Jó zsef és Rupa Mó ni ka 
fia, Bar na bás

• So mo gyi Já nos és Sza bó Re ná ta 
le á nya, Dorina Re ná ta

• Ko vács Ti bor és Var ga Éva 
fia, Ákos Ben de gúz

HÁ ZAS SÁ GOT KÖ TÖT TEK:
• Kol lár Ist ván és Hegyesi Ibo lya
• Kalla Ist ván és Be les Éva Ág nes

• Tôzsér Fe renc és Vellai Bar ba ra Gab ri el la
• Zám Za lán Já nos és Kis Ibo lya
• Mônich Már ton és Vö rös Má ria

• Batuska Jó zsef és Surman And rea

HA LOT TA INK:
• Mordán Ist ván 1916
• Zsol nai Bé la 1936 

• Vi rág Józsefné (Ribai An na) 1939.
• Ba logh Já nos 1956.
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SZÜRETI FELVONULÁS!

Szep tem ber 21-én fél ti zen egy kor in dul tunk mi, a fel vo -
nu lás ra vá ró, lel kes gye re kek a Bú csú térrôl. No ha az
idô ôsziesre for dult, leg alább nem esett az esô, így sem -
mi sem aka dá lyoz hat ta meg a vár va várt ren dez vény le -
bo nyo lí tá sát. Már a té ren en ni va ló val ked ves ked tek ne -
künk a szervezôk.
Lo vas ko csik kal in dul tunk a fel vo nu lás ra, ös  sze sen ti -
zen nyolc meg ál ló volt. Va la men  nyi ál lo má son tán col -
tunk, fel kér tük a ven dég lá tó in kat is, majd jó kat et tünk-
it tunk. Na gyon el fá rad tunk a vé gé re, de kitûnôen érez -
tük ma gun kat. 
Kö szön jük a szervezôknek, a ze né szek nek, a lo va sok -
nak ezt a vi dám na pot, re mél jük, jövôre is ta lál ko zunk!

Var ga Zsa nett (7.a)

A GYERMEKORVOS RENDELÉSI IDEJE MEGVÁLTOZOTT

Tisz telt Szülôk! A gyer mek or vo si ren de lés idôpontja 2008. au gusz tus 4-tôl tel je sen meg vál to zott!  

A meg vál to zott ren de lé si idô a következô: 
Hétfô:  14:00 – 17:00 
Kedd:  11:00 – 14:00 

Szer da:  11:00 – 14:00 
Csü tör tök:  11:00 – 14:00 

Pén tek:  11:00 – 13:00 

Egész sé ges ta nács adás, védôoltás: Csü tör tök: 14:00 – 16:00  a védônôi ta nács adó ban. 
Az as  szisz ten si fel ada to kat elôre lát ha tó an az év vé gé ig ide ig le ne sen 

Halápiné Cserepkei Bet ti lát ja el. 
Meg ér té sü ket és tü rel mü ket kö szö nöm. 

Dr. Ko vács Ákos
gyer mek or vos 
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Becsengettek... (folytatás)

ség és sport (fo ci, ko sár lab da, at lé ti ka) tan tár gyak ból in dul nak
to vább ra is  te het ség gon do zó fog lal ko zá sok. Emel lett di ák ja ink
szá mos más her ná di és kör nyé ki  in téz mé nyek szak kö re in is bô -
vít hetik is me re te i ket: so kan ré sze sül het nek pél dá ul re for má tus, ró -
mai ka to li kus hit ok ta tás ban és in dul Bib lia-szak kör is. A tán col  ni
szeretôk vá laszt hat nak a hip-hop és a szám ta lan tár sas tánc meg -
hir de tett tan fo lya mai  kö zül. Akik nek pe dig fej lesz tés re, kor re -
pe tá lás ra, fel vé te li vizs gák ra va ló fel ké szí tés re van szük sé gük, a
kötelezô tan órák cél ori en tált tan anya gai mel lett már a má so dik
ta ní tá si héttôl van lehetôségük ef fé le fog lal ko zá so kon a gya kor -
lás ra, rend sze re zés re. Itt emel ném ki,  hogy ha egy ta nu ló je lent -
ke zik egy szak kör re, aján la tos sze re pel ni azon, va gyis nem
mond hat ja le né hány hét után. A Cziffra György Mû vé sze ti Is -
ko la ki he lye zett ta go za tá nak is ko lánk ad he lyet. A zeneszeretôk
több szak te rü let kö zül vá laszt hat nak, a kép zé sek már elkez dôd -
tek. Akár mi lyen szak kört vá lasz ta nak is a her ná di gye re kek, kí ván  -
juk, hogy ér je nek el na gyon szép ered mé nye ket, de köz ben ne
ha nya gol ják el a ta nu lást sem, hisz ne kik ez a leg fon to sabb fel a -
da  tuk, kö te les sé gük!

Már a tan év ele jén megkezdôdtek az osz tá lyok kö zöt ti ver se -
nyek is. A ter me ket leg tisz táb ban tar tók jú ni us ban ta ní tás nél kü li
na pot kap hat nak ju tal mul. A ne bu lók szá má ra nagy hát a tét, ta -
pasz ta la ta ink sze rint e ver seny meg hir de té se óta, im már má so dik
éve sok kal job ban ügyel nek a tisz ta ság ra, a rend re. A kör nye zet -
védôk fel hí vá sá ra gyûjt jük a  PET-palackokat, ez a ver seny  is igen
nagy nép sze rû ség nek ör vend; az egyes osz tá lyok az osztály fô -
nökök ál tal meg ha tá ro zott na po kon hoz hat ják be a mû anyag fla -
ko  no kat. Szep tem ber 15-22. kö zött szor go san gyûj töt ték a pa pírt
a gye re kek. Kö szön jük ez utób bi ban Mik ló si Lász ló szer ve zé sét,
va la mint Ko vács Ró bert és Ko vács Ist ván se gít sé gét!
E ha sá bok ban sze ret nék kol lé gá im ne vé ben is gra tu lál ni és to -
váb bi si ke re ket, jó egész sé get kí ván ni az újabb öt év re meg vá -
lasz tott is ko la igaz ga tó nak, Szabadosné Malata Ibo lyá nak, va la -
mint azok nak a kol lé gá im nak, akik több év ti ze de áll nak tö ret le -
nül a her ná di is ko la szol gá la tá ban: 25 esz ten de je dol go zik itt
Anka Istvánné, Csimáné Kispál Gyön gyi, Kongráczné Opoczky
Er zsé bet, Tóthné Gomola Ka ta lin.

Osz tá lyok, is ko la ve ze tés: 
1.a Du haj Szi dó nia
1.b Tóth Józsefné
2.a Nagyné Gál Ilo na
2.b Csimáné Kispál Gyön gyi
3.a Kocsisné Gere Má ria
3.b Ga ras Mihályné
4.a Lantosné Simári Er zsé bet
4.b Mik ló si Lászlóné
5.a Kongráczné Opoczky Er zsé bet
5.b Mol nár Ti bor
6.a Kollárné Lo vász Il di kó
6.b Dr. Kol lár Lászlóné
7.a Birinszki An na má ria
7.b Mischlné Strupka Ani kó
8.a Svébisné Komjáti Ro zá lia
8.b Mik ló si Lász ló 
Az SNI-s ta nu lók egyé ni fej lesz té sét  Zsolnainé Sza bó Már ta vég zi.
fej lesz tés: Ráczné Ko csis Krisz ti na

ta nu ló szo ba: Anka Istvánné (hétfô, kedd),  Mol nár Ti bor
(szer da, csü tör tök, pén tek)

1. nap kö zi: Szônyi Zsu zsan na
2. nap kö zi: Kucsera Istvánné
3. nap kö zi: For rás Jánosné
4. nap kö zi: Vanyáné Heli Ani ta
is ko la igaz ga tó: Szabadosné Malata Ibo lya
igaz ga tó he lyet tes: Gelle Ferencné
is ko la tit kár: Tóthné Gomola Ka ta lin

Ren dez vé nyek,  prog ra mok,  ta ní tá si szü ne tek:
ta ní tá si szü net okt. 17.
ün nep ség okt. 23. 11 óra
ôszi szü net okt. 23-nov. 2. 
fo ga dó órák nov. 10.
Mi ku lás-ku pa dec. 6-7.
is ko lai ka rá csony dec. 19.
té li szü net dec. 22-jan. 4. 

A pa pír gyûj tés ered mé nyei (kg): ös  sze sen:  14087 
1.      2.a 1549
2. 3.a 1531
3. 6.b 1414
4. 1.a 979
5. 7.a 959
6. 4.b 949
7. 5.b 922
8. 6.a 861
9. 4.a 835
10.    2.b 800
11.    8.a 742
12.    5.a 715
13.    7.b 664
14.    3.b 489
15.    1.b 353
16.    8.b 325

Birinszki An na má ria
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„HERNÁDI ÔSZ”

Szep tem ber 27. (szom bat) 18 óra
Kultúrszüret –  Kultuuriset Elojuhlat

– A ren dez vé nyen fel lép a  Viihdekouro  Pan -
dora ne vû finn nôi kó rus, majd a mû sor
után finn éte le ket kós tol hat nak a ven dé -
gek.
A be lé pés díj ta lan.

Ok tó ber 6-9. (hétfô-csütörtök)
Nyá ri él mé nyem

– Rajzkiállítás a her ná di óvo dá sok al ko -
tá sa i ból.
Megtekinthetô a mûvelôdési ház át ri u má ban
na pon ta 8-18 órá ig.
Ered mény hir de tés: 2008. ok tó ber 9-én 
10 óra kor. 
A be lé pés díj ta lan.

Ok tó ber 11. (szom bat) 17 óra
Tá jak, fé nyek, han gu la tok
– Walter Gá bor festômûvész önál ló ki ál lí tá sá nak meg nyi tó ja a mû -
velôdési ház át ri u má ban.
Meg nyit ja: Her ná di Lász ló es pe res úr
Köz re mû kö dik: Ma gi Krisz ti án zeneszerzô
Megtekinthetô ok tó ber 12. és 18. kö zött, hét köz nap 8-18 órá ig,
szom ba ton és va sár nap 8-12óráig.
A be lé pés díj ta lan.

Ok tó ber 23. (csütörtök) 11 óra
Köz sé gi  és is ko lai ün nep ség az 1956-os for ra da lom és sza -
bad ság harc év for du ló ja al kal má ból
a Fôtéren. Köz re mû köd nek a her ná di ál ta lá nos     
is ko la ta nu lói és a Ga rázs Band.

No vem ber 8. (szom bat) 10 órá tól
Kárikittyom!
Kis tér sé gi gaszt ro nó mi ai és kul tu rá lis ren dez vény a mûvelôdési
ház ban és az ál ta lá nos is ko lá ban.

Ze nés, tán cos és kéz mû ves prog ra mok, a kis tér ség te le pü lé sei kö  -
zöt ti fôzôverseny. A be lé pés díj ta lan.

No vem ber 13. (csü tör tök) 9.30 és 11 óra
Gesz te nye me se
Te rülj, te rülj, asz tal kám
Bábelôadás a Meseerdô Báb szín ház elôadásában a mûvelôdési
ház át ri u má ban.
Belépôdíj: 250.-Ft. 

No vem ber 23. (va sár nap) 16 óra
„Há zunk – Ha zánk”
A  Dabasi Fo tó kör Egye sü let ál tal meg hir de tett or szá gos fo tó pá -
lyá zat ra ér ke zett képekbôl ren de zett ki ál lí tás meg nyi tó ja a her -
ná di mûvelôdési ház ban. 
Megtekinthetô: No vem ber 24. és 29. kö zött, hét köz nap 8-18, szom  -
ba ton 8-12 órá ig.
A be lé pés díj ta lan.

No vem ber 29. (szom bat) 17 óra
Ad ven ti ün ne pi hang ver seny
a her ná di ró mai ka to li kus temp lom ban.
A be lé pés díj ta lan.

No vem ber 30., de cem ber 7. és 14.
Ad ven ti ko szo rú ál lí tás és gyer tya gyúj tás

a fôtéren 15 óra kor.
Az Örök ség Egye sü let tag sá ga sze re tet tel
vár min den ka rá csony ra készülô csa lá dot
az ad ven ti va sár na pok dél után ja in a Fô -
té ren gyer tya gyúj tás ra.

De cem ber 10-11-12. (szerda-csütörtök-péntek)
Kor társ festômûvészek kö zös ki ál lí tá sa
a mûvelôdési ház ban. 
A ki ál lí tott al ko tá sok meg vá sá rol ha tók.
Megtekinthetô: szer dán és csü tör tö kön 8-20, pén te ken 8-18. órá ig.

De cem ber 13. (szom bat) 17 óra
Bib lia és ima könyv ki ál lí tás

meg nyi tó ja a mûvelôdési ház ban az Örök -
ség Kul tu rá lis és Hagyományôrzô Egye -
sü let szer ve zé sé ben.
Megtekinthetô: de cem ber 14. és 20 kö zött
hét köz nap 8-18, szom ba ton és va sár nap
8-12 órá ig.
In gye ne sen lá to gat ha tó.

De cem ber 20. (szom bat) 17 óra
Fa lu ka rá csony

és az utol só ad ven ti gyer tya meg gyúj tá sa
az Örök ség Kul tu rá lis és Hagyományôrzô
Egye sü let szer ve zé sé ben, kö zö sen a he lyi
ci vil szer ve ze tek kel és az ön kor mány zat -
tal  a Fôtéren.
In gye ne sen lá to gat ha tó.

Az Örök ség Egye sü let szer ve zé sé ben, a Ra jon gók Klub ja cí mû
prog ram ke re té ben ok tó ber ben ven dé günk lesz Ôze Áron szín -
mû vész, no vem ber ben pe dig egy má sik ki vá ló mû vészt kö szönt -
he tünk a Klub ban. Kér jük, fi gyel jék hír adá sa in kat!

2008. szeptember 27 – december 20.

ÖRÖKSÉG EGYESÜLET
HERNÁD

ÖRÖKSÉG EGYESÜLET
HERNÁD

ÖRÖKSÉG EGYESÜLET
HERNÁD

ÖRÖKSÉG EGYESÜLET
HERNÁD



A her ná di Gyer mek or vo si Rendelô nem ré gi ben egy új mû szer rel
gaz da go dott. Az új ké szü lék a min den na pos fertôzések sú lyos sá gá nak,
ill. az an ti bio ti kus ke ze lés szük sé ges sé gé nek el dön té sé ben ad se gít sé get
az or vos nak. 

Az an ti bio ti kum ok ugyan is nem cso da sze rek, és al kal ma zá suk nak szi -
go rú kö ve tel mé nyei és sza bá lyai van nak. A szer ve zet ben fertôzésekért
leg gyak rab ban a bak té ri u mok és a ví ru sok a felelôsek. Az an ti bio ti kum ok
csak a bak té ri u mok okoz ta fertôzések le küz dé sé hez szük sé ge sek. Ilye nek
pél dá ul a tüszôs man du la gyul la dás, arc üreg gyul la dás, kö zép fül gyul la dás
va la mint a tüdô gyul la dás, agy hár tya gyul la dás és a húgy úti fertôzések
egyes vál to za tai. Az an ti bio ti kum ok ugyan ak kor tel je sen ha tás ta la nok az
egyéb ként sok kal gya ko ribb, ví ru sok ál tal oko zott fertôzésekkel szem ben.
A kö zön sé ges nát ha (orr fo lyás, kö hö gés, lo bos to rok) – amely né ha rop -
pant kel le met len le het – túl nyo mó részt ví ru sos ere de tû. Az an ti bio ti kum
al kal ma zá sa ilyen kor hasz ta lan, nincs köz ér zet ja ví tó ha tá sa, és nem aka dá -
lyoz za meg a fertôzés szó ró dá sát. Vírusfer tô zés ben, fe les le ge sen al kal maz -
va, akár ár tal mas is le het, ugyan is olyan bak té ri u mok sza po ro dá sát ered -
mé nyez he ti, ame lyek nem pusz tul nak el tôle, más szó val, el len ál lók a ha -
tá sá val szem ben. Az el len ál ló bak té ri um okoz ta fertôzéseket sok kal ne he -
zebb ke zel ni. Eré lye sebb és költ sé ge sebb te rá pi ák ra van szük ség, akár kór -
há zi el lá tás ra is. Már lé tez nek olyan bak té ri u mok, ame lyek min den, vagy
majd nem min den an ti bio ti kum mal szem ben el len ál ló vá vál tak, pon to san a
ren ge teg fe les le ges an ti bio ti kum hasz ná lat kö vet kez té ben. 

Nem min den eset ben egy sze rû el dön te ni, hogy az adott meg be te ge -
dést ví rus vagy bak té ri um okoz za-e, és ebbôl következôen szük ség van-
e an ti bio ti kus ke ze lés re vagy sem, mi vel a tü ne tek (láz, pi ros to rok, kö -
hö gés) né ha tel je sen azo no sak. Ilyen kor bak te ri o ló gi ai te nyész té ses
vizs gá la tok, il let ve a vér kép la bo ra tó ri u mi vizs gá la ta ad hat nak tá jé koz -
ta tást a fertôzés eredetérôl.  Ezek a vizs gá la tok azon ban nem egy sze rû -
en hozzáférhetôek, és gyak ran több na pot is vár ni kell az ered mény
meg ér ke zé sé ig.  Ezért je lent nagy se gít sé get, ha a há zi or vos nak
lehetôsége van a rendelôben di ag nosz ti kai gyors tesz tet al kal maz ni. 

Ilyen vizs gá lat az úgy ne ve zett CRP-gyorsteszt. En nek so rán a
rendelôben egyet len csepp ujjbegybôl vett vér min tá ból kb. há rom perc
alatt meg tud ha tó, hogy emel ke dett-e a szer ve zet ben az úgy ne ve zett C-
reaktív pro te in (CRP) szint je, vagy sem. En nek a fe hér jé nek a kon cent -
rá ci ó ja bak té ri u mok okoz ta fertôzések so rán jelentôsen meg emel ke dik,
rá adá sul a fertôzés sú lyos sá gá val egye nes arány ban, míg a
vírusfertôzések több sé ge so rán ilyen emel ke dés nem ta pasz tal ha tó. Ez a
kü lönb ség te szi al kal mas sá a CRP-mérést ar ra, hogy a há zi or vos min -
den na pi se gít sé gé re le gyen a bak té ri u mok, il let ve ví ru sok ál tal oko zott
meg be te ge dé sek el kü lö ní té sé ben, és az adott fertôzés sú lyos sá gá nak
meg íté lé sé ben. A vizs gá lat nem fáj dal mas, gyors és rend kí vül in for ma -
tív, ezért kitûnôen al kal mas a há zi or vo si, gyer mek or vo si rendelôben
történô min den na pos hasz ná lat ra. Se gít sé gé vel a leg több ször
elkerülhetôk a to váb bi fáj dal mas és idôigényes vizs gá la tok, és a gyak -
ran drá ga an ti bio ti kum ok fe les le ges hasz ná la ta.

Nem ré gen a her ná di Gyer mek or vo si Rendelô ré szé re is si ke rült egy
ilyen CRP-mérô ké szü lé ket vá sá rol nunk. A ké szü lék több száz ezer fo -
rin tos árát tel jes mér ték ben he lyi la kos sá gi és vál lal ko zói fel aján lá sok -
ból, ado má nyok ból si ke rült fe dez ni. Ez úton is sze ret ném meg kö szön ni
mind azok segítôkészségét és ki vé te les nagy lel kû ség ét, akik anya gi lag
tá mo gat ták ezt a pro jek tet, és kü lön kö szö net az Együtt A Her ná di
Gyer me ke kért Ala pít vány nak, hogy az ado má nyok ös  sze gyûj té sé ben
se gít  sé günk re volt. Kü lö nö sen há lás va gyok Popovics Tamáséknak, akik
elôzetes sze mé lyes is me ret ség nél kül, csu pán egy rö vid te le fon hí vást
követôen ma gán va gyo nuk ból azon nal száz ezer fo rint tal tá mo gat ták a
mû szer meg vá sár lá sát.

A fel aján lott tá mo ga tá sok ból az alap ké szü lé ken kí vül né hány hó nap ra
elegendô teszt re a genst is si ke rült vá sá rol ni, ezek ugyan is egy al ka lom -
mal hasz nál ha tó ak, és elég bor sos az áruk. Ez az oka, hogy ugyan a vizs  -
gá lat ter mé sze te sen min den gyer mek szá má ra elérhetô lesz, azon ban

nem lesz min den ki szá má ra in gye nes. Saj nos ezt a vizs gá la tot je len leg
a tár sa da lom biz to sí tás nem tá mo gat ja, így a tesz tek árát is az or vos nak
kell ki gaz dál kod nia, il let ve a be teg gel ki fi zet tet nie. 

Több ilyen vizs gá lat és be avat ko zás lé te zik egyéb ként a há zi or vo si
gya kor lat ban, me lyet nem tá mo gat az Egész ség biz to sí tó. Ilyen pél dá ul
a nem kötelezô védôoltások be adá sa, bi zo nyos iga zo lá sok ki adá sa stb.
Nem ré gi ben az alap el lá tás ban dol go zó or vo sok or szá gos szö vet sé ge
aján lást tett ezen be avat ko zá sok ára zá sát illetôen. Mi, a her ná di gyer -
mek or vo si rendelôben, ed dig sem kö vet tük ezt az or szá gos aján lást, va -
gyis nem kér tünk pénzt eze kért a be avat ko zá so kért. Te hát pél dá ul min -
den, nem kötelezô védôoltást in gyen ad tunk be, és ez ez után is így lesz,
ha csak a dí ja zás kötelezôvé nem vá lik.   

A CRP-tesztekkel kap cso lat ban, a há zi gyer mek or vo si szol gá lat ré -
szé rôl an  nyit tu dunk vál lal ni, hogy azon gyermekektôl, akik TAJ-kár -
tyá ja ná lunk van be je lent ve, a mun ka díj ért kü lön költ sé get nem szá mí -
tunk fel, így csak a teszt re a gens ön költ sé gi árát kell a be te gek nek ki fi -
zet ni ük, amen  nyi ben ezt vál lal ják. Aki más körzetbôl, am bu láns be teg -
ként for dul eset leg hoz zánk, tôle a tel jes vizs gá lat árát el fog juk kér ni.
A teszt el vég zé se ter mé sze te sen so ha sem kötelezô, min dig meg be szé lés
alap ján tör té nik.

Jó hír a szo ci á li san hát rá nyos hely zet ben lévôk szá má ra, hogy pol -
gár mes ter as  szony tól ígé re tet kap tunk ar ra, hogy akik eset leg nem tud -
ják a tesz tet meg ven ni, de or vo si meg íté lés alap ján szük ség vol na a vizs  -
gá lat ra, a her ná di ön kor mány zat ki fi ze ti azt he lyet tük, egyé ni el bí rá lás
alap ján. A Her-Csi-Hús Kft. pe dig, ha min den igaz, ôsztôl a her ná di
óvo dá sok vizs gá la tát fog ja tá mo gat ni. Ettôl füg get le nül, min den to váb -
bi szülôi tá mo ga tást és nagy lel kû fel aján lást, al kal mi be fi ze tést szí ve sen
fo ga dunk, és azt  to váb bi te szek vá sár lá sá ra for dít juk. Je len leg kb. 50
vizs gá lat el vég zé sé re van elegendô teszt a bir to kunk ban, így egyelôre
min den her ná di gyer mek szá má ra biz to sí ta ni tud juk a vizs gá la tot.

Egyéb ként több más, ha son ló an egy sze rû, de fon tos vizs gá lat el vég -
zé sé re is mó dunk van a rendelôben. Van pél dá ul gyors tesz tünk a liszt -
ér zé keny ség iga zo lá sá ra, vagy a tüszôs man du la gyul la dás és a skar lát
hír hedt kór oko zó ja, a Streptococcus ne vû bacillus ki mu ta tá sá ra to rok -

vá la dék ból. Ugyan csak ki tud juk mu tat ni a mononucleosis ne vû ví rus -
be teg ség kór oko zó ját, és ter vez zük más, ha son ló tesz tek be szer zé sét is.
Ezek min den na pos elérhetôsége elsôsorban anya gi kér dés. Tôlünk nyu -
gat ra ezek a gyors tesz tek a há zi or vo si rendelôk alap fel sze re lé sé hez tar -
toz nak, és vé le mé nyem sze rint az egész ség ügy je len le gi hely ze té ben
egy há zi or vos csak „elôre me ne kül het”, az az csak az át la gost meg ha la -
dó, ma gas szin tû szol gál ta tás biz to sí tá sá val tud hosz  szú tá von is tal pon
ma rad ni. 

Dr. Ko vács Ákos 
gyer mek or vos
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Új lehetôségek a gyer mek or vo si rendelôben: CRP-gyorsteszt
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INDUL A LEADER!
Az Új Ma gyar or szág Vi dék fej lesz té si

Prog ram Irá nyí tó Ha tó sá ga 2008. szep tem ber
26-án a Ma gyar Vi dék Nap ján 96 vi dék fej lesz té si

kö zös sé get, köz tük a Felsô-Homokhátság Vi dék fej lesz té si Egye sü le tet
is LEADER ak ció cso port tá nyil vá ní tot ta. 

For gács Bar na bás, a Föld mû ve lés ügyi és Vi dék fej lesz té si Mi nisz té -
ri um  kö zös sé gi ügye kért felelôs szak ál lam tit ká ra a ren dez vé nyen el -
mond ta: az Új Ma gyar or szág Vi dék fej lesz té si Prog ram  és az Új Ma -
gyar or szág Nem ze ti Vi dék fej lesz té si Terv ke re té ben a vi dék fej lesz tés és
a LEADER prog ram fi nan szí ro zá sá ra ös  sze sen több mint 250 mil li árd
fo rint áll ren del ke zés re. 

Ebbôl az összegbôl a Felsô-Homokhátság Vi dék fej lesz té si Kö zös ség
13 te le pü lé se a következô hét év ben vár ha tó an 1 mil li árd 300 mil lió fo -
rint pá lyáz ha tó tá mo ga tás ban ré sze sül.

Emlékeztetôül a Felsô-Homokhátság Vi dék fej lesz té si Egye sü let hez
tar to zó te le pü lé sek: Bu gyi, Csévharaszt, Dabas, Her nád, Inárcs,
Kakucs, Ör kény, Pusztavacs, Tá bor fal va, Tatárszentgyörgy, Újhartyán,
Új len gyel, Va sad.

Ezek a te le pü lé sek több mint egy év vel ezelôtt a Vi dék fej lesz té si Kö -
zös ség hez ön kor mány za ti, ci vil és  vál lal ko zó de le gált tal csat la koz tak,
ki dol goz ták a he lyi vi dék fej lesz té si stra té gi át, amely a tér ség ben élôk
fej lesz té si el kép ze lé se in ala pu ló hos  szú tá vú cél ki tû zé se ket tar tal maz za,
és egy ben alap ja a vi dék fej lesz té si pá lyá za ti lehetôségeknek.

A Vi dék fej lesz té si Kö zös ség fel ada ta most konk rét mun ka fel ada tok -
kal bôvült. A Felsô-Homokhátság Vi dék fej lesz té si Egye sü let most
meg ala kult mun ka szer ve ze te fog ja se gí te ni a tá mo ga tást igénylôket a
pá lyá za ti elôkészítés so rán. A mun ka szer ve zet az Or szág Kö ze pe Több -
cé lú Kis tér sé gi Tár su lás iro da épü le té ben, Dabason a Szent Ist ván u. 67.
szám alatt kez di meg mû kö dé sét 2008. ok tó ber el se jén. 
Már ok tó ber 15-tôl le het az aláb bi jog cí mek re pá lyáz ni:

Mikrovállalkozások lét re ho zá sá nak és fej lesz té sé nek tá mo ga tá sá ra, 
ezen be lül a vál lal ko zá sok be ru há zá sa i nak mû sza ki, tech no ló gi ai fej -
lesz té sé re, a ver seny ké pes ség nö ve lé sé re, in no vá ci ós te vé keny ség ösz -

tön zé sé re, mun ka he lyek meg tar tá sá ra és bôvítésére, va la mint új mun ka -
he lyek lét re ho zá sá ra irá nyu ló fej lesz té sek re pá lyáz hat nak a kis tér ség la kói.

Tu risz ti kai te vé keny sé gek ösz tön zé sé re, 
•  fa lu si-, agro-, és ökoturisztikai fej lesz té sek, be ru há zá sok, inf rast ruk tu  -

rá lis és szol gál ta tá si fel té te lek tá mo ga tá sá ra, 
•  lovasturisztikai szol gál ta tá sok, 
•  va dá sza ti tu riz mus hoz kap cso ló dó szol gál ta tá sok, 
•  er dei tu riz mus hoz és ter mé szet já rás hoz kap cso ló dó szol gál ta tá sok, 
•  hor gász tu risz ti kai szol gál ta tá sok, 
•  bor tu risz ti kai szol gál ta tá sok, 
•  ví zi tu riz mus hoz kap cso ló dó szol gál ta tá sok, 
•  és az ezek hez kap cso ló dó gaszt ro nó mi ai szol gál ta tá sok tá mo ga tá sá ra.

Fa lu meg újí tás ra és fej lesz tés re, 
a te le pü lés kép, la kó kör nye zet, kö zös sé gi te rek és köz te rü le tek ál la po tá -
nak ja ví tá sá ra, va la mint he lyi pi a cok lét re ho zá sá nak és fej lesz té sé nek
tá mo ga tá sá ra pá lyáz hat nak a te le pü lé si ön kor mány zat ok, vagy te le pü lé -
si ki sebb sé gi ön kor mány zat ok, jo gi sze mé lyi ség gel rendelkezô ön kor -
mány za ti tár su lá sok, non-pro fit szer ve ze tek, egy há zi jo gi sze mé lyek.

Vi dé ki örök ség megôrzésére, 
a tér ség te le pü lé se in a kul tu rá lis örök ség fenn tar tá sá ra, hely re ál lí tá sá ra,
kor sze rû sí té sé re pá lyáz hat nak szin tén a te le pü lé si ön kor mány zat ok, te -
le pü lé si ki sebb sé gi ön kor mány zat ok, jo gi sze mé lyi ség gel rendelkezô
ön kor mány za ti tár su lá sok, non-pro fit szer ve ze tek, egy há zi jo gi sze mé -
lyek.
A pá lyá za ti lehetôségekrôl in for má ció:
1.  Felsô-Homokhátság Vi dék fej lesz té si Egye sü let
2370 Dabas, Szent Ist ván út 67.
Tel.: 06 20 915 72 00
E-mail: videkfejlesztesdabas@gmail.com
2. www.umvp.eu

Felsô-Homokhátság VE

2008. jú li us 20-át iz ga tot tan vár ták a lo vak és a lo vas ver se nyek sze rel me sei. A szép,
na pos idô egy re több nézôt csalt a tér re.  A versenyzôk  be vo nu lá sát követôen 10 óra kor
kez de tét vet te az amatôr és pro fi haj tás. A   különbözô ne héz sé gû aka dál  lyal el lá tott
pá lyát a haj tók nak  – lehetôleg hi bát la nul – kel lett tel je sí te ni ük. Az or szág különbözô
részeibôl gyûl tek ös  sze a versenyzôk és pa ri pá ik, hogy ki vív ják a nézôk cso dá la tát, a
nagy szá mú, ál lat ba rát gye re kek sze re te tét. Az érdeklôdôk szá mos hí res ma gyar ló faj -
tát is meg is mer het tek. Még az ebéd elôtti meg mé ret te té sen  szur kol hat tak a her ná di ak
Svébis Zsu zsan ná nak.  Va la men  nyi en büsz kék vol tunk, hogy az év szá zad ok óta
nép sze rû ver seny nek hely be li szereplôje is volt!  Jó volt lát ni ôt a leg jobb ver seny zôk kö -
zött! A me leg dél után órá i ban nép vi se let be öltözô gye re kek is be vo nul tak a lo vak há tán
áll va, vi dám han gu la tú be mu ta tó vet te kez de tét.  Az iz gal ma kat sem nélkülözô ver senyt
vé gül az ered mény hir de tés, majd a fogatkarusszel kö vet te. A ren dez vény jó han gu la -
ta,  nép sze rû sé ge a szervezô, Svébis Jó zsef mun ká ját di csé rik! Kö szö net ér te! Kö szön -
jük a tá mo ga tók se gít sé gét is!

Birinszki An na má ria

FOGATHAJTÓ VERSENY HERNÁDON

A ren dez vény tá mo ga tói:
All Risk Biz to sí tá si Al kusz Kft.
Arany hal sörözô
Dr. Bölöni Ist ván
Far aga Ist ván
Her-Trade Kft.
Kaldenecker Andrásné (Benda Éva)
Kollárné Ju li ka
Kongrácz Ist ván 

Ko ro na sörözô
Köz sé gi Ön kor mány zat, Her nád
OPI Ital disz kont
Out Ben zin kút,  Her nád
Revákné Mag di ka
Pin ce bolt
Ser vi ce Club Bt.
Svébis Jó zsef 
Svébis Ta más és ba rá tai-pá lya szol gá lat

Sza bó At ti la
Sza bó Kár oly
Sztolarikné Ági
Tajcs Ró bert
Tóthné Gomola Ka ta lin
V&Chicken Kft.
Vi ta min por ta
Vogtland pék ség
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Szep tem ber 27-én út já ra in dult az idei Her ná di Ôsz kul tu rá lis ren dez -
vény-so ro zat. Eb ben az esztendôben két olyan ese ményt is szer vez he tünk,
amely egy ben kis tér sé gi prog ram is. A nyi tó ren dez vény is ilyen volt:
Kultúrszüret-Kultuuriset Elojuhlat cím mel finn es tet tar tot tunk a mûvelôdési
ház ban. 

Igen gon do san készülôdtünk, hi szen nem min den nap esik meg ilyen
ese mény fe lénk! Az új len gye li In-Natura Kft. volt se gít sé günk re a szer ve -
zés ben. Nem csak a kó rust „ kö szön het tük” ne kik, ha nem a mû sor utá ni
ven dég lá tást is.

A Pandora kó rus 2004 ôszén ala kult és ma gu kat nôi ener gi át su gár zó
kó rus ként jel lem zik. Ti zen öt lel kes tag ja van, akik most pi hen ni ér kez tek
Ma gyar or szág ra. A nôkre per sze jellemzô, hogy pi he nés köz ben is dol -
goz nak: meg kér ték szál lás adó ju kat, ugyan szer vez ne ne kik egy-két kon -
cer tet, ha már ná lunk van nak! És így lett. Mucsi Ka ti, az In-Natura Kft. ügy
vezetôje há rom hang ver senyt is ös  sze ho zott a kis tér ség ben (kö szö net ér -
te ne ki!). Szep tem ber 26-án Dabas-Gyónon, 27-én ná lunk, 28-án pe dig
Kakucson lép tek fel- ha tal mas si ker rel.

A kon cert után a gaszt ro nó mi ai él ve ze te ken volt a hang súly. Az ét lap:
már vány sajt tal töl tött sült la zac, só zott, füs tölt la za cos szend vics, gar né la -
rá kos szend vics, va la mint kar ja lai ri zses le pény. Mind ezt finn vod ká val,
finn sör rel és mo csá ri ham vas sze der likôrrel öb lí tet tük le.

A Her ná di Ôsz 2008 Walter Gá bor festômûvész Tá jak, fé -
nyek, hagulatok cí mû ki ál lí tá sá val foly ta tó dik, amely nek meg nyi tó ja
2008. ok tó ber 11-én 17 óra kor lesz a mûvelôdési ház át ri u má ban.

Walter Gá bor Sop ron ban szü le tett 1963-ban. Fôiskolai ta nul má nya it
Sze ge den, a Ju hász Gyu la Tanárképzô Fôiskolán fe jez te be 1987-
ben.1990-tol sze re pel nek mun kái ha zai és kül föl di ki ál lí tá so kon. Fest mé -
nyei meg ta lál ha tók ma gán-és köz gyûj te mé nyek ben Ma gyar or szá gon,
Ka na dá ban, Svájc ban, Auszt ri á ban, Né met or szág ban, Svéd or szág ban.
2000 óta tag ja a Ma gyar Al ko tó mû vé szek Or szá gos Egye sü le té nek.

A ki ál lí tást Her ná di Lász ló nagykôrösi es pe res úr nyit ja majd meg, köz -
re mû kö dik Ma gi Krisz ti án zeneszerzô. Megtekinthetô ok tó ber 12. és 18.
kö zött, hét köz nap 8-18 órá ig, szom ba ton és va sár nap 8-12 órá ig.

So kat gon dol kod tam azon, hogy va jon ír jak-e még a fa lu nap ról, hi -
szen olyan ré gen volt már. Ta lán jól esik most vis  sza gon dol ni azok ra a me -
leg na pok ra, idéz zük hát fel! Rekkenô hôség volt az idén is, de ez nem
aka dá lyoz ta meg a lá to ga tó kat ab ban, hogy ki jöj je nek a Bú csú tér re. So -
kan jöt tek el, hogy együtt ün ne pel jük a fa lu szü le tés nap ját. Az idén ven -
dé ge ink is vol tak: a Felvidékrôl el jöt tek hoz zánk test vér fa lunk la kói és mû -
sort is hoz nak ma guk kal, az Ôszirózsa Hagyományôrzô Cso por tot és a
na gyon lát vá nyos szentpéteri la ko dal mast.

Ve lünk vol tak a her ná di vál lal ko zá sok és a ci vil szer ve ze tek.  A ve te -
rán jár mû ta lál ko zó ra az or szág min den szegletébôl ér kez tek mo to rok és
au tók, ame lyek nek egész nap cso dá já ra jár tak az em be rek. A
fôzôverseny ha gyo má nyo san ha tal mas volt, 39 he lyen ro tyog tak-sül tek a
fi nom éte lek. Az egész ség nap si kert ara tott, so kan je lent kez tek a
különbözô mé ré sek re és mas  szí ro zás ra. A Talmácsi Gyer mek Mo to ros Is -
ko la mun ka tár sai nem na gyon pi hen tek, an  nyit mo to roz tak a gye re kek,
Svébis Jó zsi lo va in pe dig szin te egész nap lo va gol tak.

A mû so rok nagy si kert arat tak a Samba Tánc sport Egye sü let fi a tal tán co -
sai, a Fame Tánc stú dió nö ven dé kei, vi dám da la i val nagy sze rû han gu la tot
te rem tett a leg na gyobb me leg ben a Bú za vi rág Ének együt tes. A Have-Rock
ze ne kar nem volt is me ret len a her ná di ak nak, mert né hány éve már ját szot -
tak ná lunk. Fa lu nap ja ink ál lan dó résztvevôje a Sylver együt tes. Az tán kö vet -
kez tek a pro fik: Néder Nor bert ki vá ló gyer mek mû so rán jót de rül tek a gye -
re kek és felnôttek egy aránt. Dolák Saly Ró bert mû so rán fet reng tünk a
nevetéstôl, a Zanzibár pe dig fer ge te ges kon cer tet adott a vé gén.

A fa lu na pi ké pe ket a www.hernad.hu ol dal ga lé ri á já ban ta lál ják meg.

Pallaga Má ria

Az énekkar vezetôje, Irma Sisko-
Norontaus a Magyar Vidék Napjáról
hozott szalmából font és a Zsolnainé
Ani által készített csuhéró zsák kal

A Pandora kórus

Walter Gábor festés közben

Szentpéteri lakodalmasFôzôverseny
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KÖZÉPPONT...

Or szág Kö ze pe Ôszi Kul tu rá lis és Gaszt ro nó mi ai Fesz ti vál

Tíz te le pü lés – Dabas, Her nád, Inárcs, Kakucs, Ör kény, Pusztavacs,
Tatárszent györgy, Tá bor fal va, Újhartyán, Új len gyel – 2004-ben meg -
ala kí tot ta az Or szág Kö ze pe Több cé lú Kis tér sé gi Tár su lást, az zal a cél -
lal, hogy kö zö sen mû köd tes sünk in téz mé nye ket és együtt fej les  szük te -
le pü lé se in ket.

Jelentôs ered mé nye ket ér tünk el eze ken a te rü le te ken, vi szont nem
tör tént elôrelépés an nak ér de ké ben, hogy tér sé günk la ko sai job ban meg -
is mer jék egy mást, érez zék, hogy nem csak egy te le pü lés hez, ha nem egy
kis tér ség hez is tar toz nak.

Úgy gon dol juk, hogy a kul tu rá lis és sport ren dez vé nyek szer ve zé sé -
vel ezt a célt is el ér het jük.

Kér jük, fo gad ják el kez de mé nye zé sün ket, jöj je nek el mi nél töb ben
„KözépPont” Or szág Kö ze pe Kul tu rá lis és Gaszt ro nó mi ai Fesz ti vál ren -
dez vé nye i re, ame lyek az év hátralévô idôszakában a következôk:

Re gi o ná lis Nép ze nei Ta lál ko zó
Dabas, Kos suth La jos Mûvelôdési Köz pont

2008. ok tó ber 11-12. szom bat-va sár nap
Meg nyi tó: szom ba ton 10 óra kor

A ta lál ko zó a Ma gyar Kó ru sok és Ze ne kar ok Szö vet sé ge (KÓTA) nép -
dal kö rök, pá va kö rök, nép ze nei együt te sek, hang sze res együt te sek és

szó  lis ták 15. or szá gos minôsítôje.

Or szág Kö ze pe Termelô és Kéz mû ves Ex po
Újhartyán, Fa lu köz pont

2008. Ok tó ber 26-27. vasárnap-hétfô

A ki ál lí tók stand ját 9 és 17 óra kö zött te kint he tik meg.

„Ahol a ci vi lek ta lál koz nak” 
Ci vil fó rum a NIOK és a Vö rös ke reszt köz re mû kö dé sé vel 

2008. ok tó ber 27. hétfô 10 órá tól

Be szél ge tés, együtt gon dol ko dás a tár sa dal mi egyez te té sek meg va ló su -
lá sá ról és a Kö zép-Ma gyar or szá gi Ré gió ci vil lehetôségeirôl. Vár juk
az ak tív ci vil szer ve ze tek képviselôit, és mind azo kat, akik szí ve sen

ven né nek részt ci vil kez de mé nye zé sek ben.
To váb bi in for má ció: 20/915-7200

1. Kakucsi Sváb Fú vós ze ne ka ri Ta lál ko zó
Kakucs-Sportcsarnok

2008. no vem ber 15. szom bat 15 órá tól

A két éve ala kult Kakucsi Né met Ki sebb sé gi Ön kor mány zat idén
elôször hív ta meg egy kö zös ze né lés re Kakucs, Újhartyán,

Ceglédbercel, Vecsés fú vó sa it. 
A sváb ze nei ha gyo má nyok ápo lá sá nak a to váb bi ak ban is utat kí ván

en ged ni az egye sü lés.
To váb bi in for má ció: Tóth Istvánné 29/376-836

„Kárikittyom” Már ton-na pi Gaszt ro nó mi ai Fesz ti vál 
és Étel kós to ló  Her nád

2008. no vem ber 8. szom bat 
A Már ton-na pi Gaszt ro nó mi ai Fesz ti vál és Étel kós to ló ke re té ben 
eb ben az esztendôben szár nyas éte le ket ké szít het nek a kis tér ség 
te le pü lé se i nek meg hí vott csa pa tai a Mûvelôdési Ház ban. Szí nes 

ze ne ka ri és tán cos fel vo nu lás ra vár juk Her nád Fô ut cá ján 14 órá tól,
míg az Ál ta lá nos Is ko lá ban a mes ter sé gek be mu ta tó ja mel lett ját szó -
ház zal ked ves ke dünk a gye re kek nek 10-17 órá ig. A ren dez vény ide je

alatt táj há zunk is megtekinthetô.
To váb bi in for má ció: Zsírosné Pallaga Má ria 30/99-51-651

Fesz ti vál zá ró Ad ven ti Kon cert a CSÍK ze ne kar fel lé pé sé vel
Dabas-Sportcsarnok 

2008. no vem ber 30. va sár nap 15 óra
Há zi gaz da: Kôszegi Zol tán

Köszöntôt mond: Zsadányi Lászlóné

A Csík ze ne kar a nép ze ne je les képviselôjeként vo nult be 
a köz tu dat ba. A tra dí ci ók és a modernitás öt vö zé sé nek je gyé ben 

a ma so kak ál tal is mert és ked velt, al ter na tív ze nei fel dol go zá so kat
visz nek szín pad ra, mint pél dá ul a Kispál és a borz vagy 

a Quimby ze ne kar slá ge re it.
Az es te ven dé ge lesz Lovasi And rás és Ferenczi György.

To váb bi in for má ció: 20/915-72-00

„A vi lág cso dái” makettkiállítás
Hogy mi lyen nek lát ják a gye re kek a vi lág épí tett cso dá it? Néz zük meg
együtt a Tatárszentgyörgyi Ál ta lá nos és Alap fo kú Mû vé sze ti Is ko la 4-
8. osz tá lyos ta nu ló i nak, tech ni ka órán a vi lág cso dá i ról ké szí tett ma -

kett je it. A ván dor ki ál lí tá son a „Há zunk, Ha zánk” fo tó ki ál lí tás al ko tá sai
is megtekinthetôk az aláb bi hely szí ne ken és idôpontokban:

Kos suth Mûvelôdési Köz pont – Dabas, Szent Ist ván u. 58. 
szept. 19-okt. 10.

Szabadidô Köz pont – Ör kény, Fô út 20. okt. 13-okt. 19.
Va sad Mûvelôdési Ház – Va sad, Petôfi út 28. ok tó ber 20-okt. 26.

Kakucs – okt. 27-nov. 2.
Klub könyv tár Épü le te – Tatárszentgyörgy, Rá kó czi út 19. 

nov. 3-nov. 9.
Zrumeczky Dezsô Mûvelôdési Ház Inárcs, Bajcsy-Zs. u. 94. nov.

10-nov. 16.
Mûvelôdési Ház Her nád, Fô út 149. nov. 22-nov. 30.

Újhartyán – dec. 1-dec. 7.
Jó kai Mór Mûvelôdési Ház – Tá bor fal va, Köz tár sa ság tér 2. 

dec. 8-dec. 14.

A ki ál lí tás vezetôje: Né meth Csabáné  20/318-21-65

Kis tér sé gi sport prog ra mok

ok tó ber 11. 8 óra- Dabas Diego Sport csar nok
Kis tér sé gi le ány ké zi lab da ku pa '94-es és '96-os kor osz tály

Résztvevôk: Dabas, Inárcs, Ör kény, Újhartyán

ok tó ber 24., 9 óra – Ör kény Sport csar nok
Kis tér sé gi szi vacs ké zi lab da baj nok ság '99 le ány; csa lá di vetélkedôk

no vem ber 30. 9 óra – Ör kény Sport csar nok
Kis tér sé gi meg hí vá sos amatôr te rem ku pa

Zsadányi Lászlóné
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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 meg elôz -
hessük 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 ér -
dek lô kér dé sek re.  Az aláb bi ak ban a mos ta ná ban hall ha tó men de -
mon  dá kat  gyûj töt tem ös  sze – ki egé szít ve ter mé sze te sen a va lós ada  -
tok kal, vá la szok kal.

Vár ha tó-e a közeljövôben, hogy Her ná don köz le ke dé si  táb lá kat
he lyez nek el?
Nyá ron több ször elôfordult, hogy az 5-ös fôúton bekövetkezô bal -
ese tek mi att a for gal mat a környezô te le pü lé sek re, így pél dá ul Her -
nád fe lé te rel ték. A köz sé gün kön  át ha la dó, ám a kör nyé ket nem jól
ismerô au tó sok meg szó lí tot ták a la ko so kat út ba iga zí tást kér ve tôlük.
Ugyan ez ismétlôdött  meg, ami kor  az or szág különbözô részeibôl
motorostalálkozóra, ha zai ke rék pár ver seny re igye kez tek  az egyik
szom szé dos te le pü lés re. Töb ben ne hez mé nyez ték, hogy nincs Her -
nád  la kó te rü le tén be lül olyan táb la, mely je lez né, mely fal vak fe lé
le het el jut ni, ha pél dá ul a Fô vagy a Köz tár sa ság  úton ha lad nak el.
Meg érett hát az igény a jelzôtáblák el he lye zé sé re. En nek ér de ké ben
az ön kor mány za tunk le ve let írt a Ma gyar Közútkezelô Kht.-nak, is -
mer tet ve ben ne a la kos ság ké ré sét. No ha lap zár tánk idôpontjáig
még er re nem ér ke zett vá lasz, re mél jük, ha ma ro san lát hat juk a fa lu -
köz pont ban a közlekedôket tá jé koz ta tó táb lá kat.

Hos  szú ide je igen si ral mas lát vány tá rul az egy ko ri lánc gyár
elôtt  közlekedôk sze me elé.  A  Fô úti épü let te rü le tén bedôlt ke -
rí tés, tá ton gó árok lát ha tó.  Töb ben  ebbôl ar ra a kö vet kez te tés -
re ju tot tak, biz to san va la mi más vál lal ko zás vagy in téz mény ké -
szül az új üze mé nek fel ál lí tá sá ra. Mi hát az igaz ság?
A haj da ni lánc gyár épü le te ma gán tu laj don ban volt. Ez a bir to kos
kez dett be le a le bon tás ba, ám az ön kor mány zat en ge dé lye nél kül.
Köz igaz ga tá si in téz mé nyünk emi att  fel je len tet te a tu laj do nost, még
most is fo lyik errôl az ügyrôl a rendôrségi vizs gá lat. Ter mé sze te sen
míg e vi tás hely zet tart, nem vár ha tó ott új üze met épí té se sem.

Nem egy szer be széd té ma volt, hogy a köz ség egyet len pos tá ja
men  nyi re ki csi a lé lek szám ban sze ren csé re fo lya ma to san gya ra -
po dó Her nád szá má ra. Mi kor csil lan va jon fel a re mény az épü -
let kor sze rû sí té sé re, bôvítésére?
Az ön kor mány zat több ször is le ve let írt a Ma gyar Pos tá nak. Kér te
az épü let bôvítését, mi vel  az em be rek a for gal ma sabb nap szak ok -
ban nem fér nek el a kis he lyi ség ben, és ilyen kor a be já ra ti aj tó nál
vá ra koz nak hosz  szú so rok ban. Né hány hét tel ezelôtt az pos ta igaz ga -
tó ké ré sé re két kül dött  ér ke zett, akik fel mér ték a he lyi  pos ta  je len -
le gi ál la po tát, és jo gos nak tar tot ták  Her nád pa na szát. Ön kor mány -
za tunk több lehetôséget is ja va solt, me lyek kö zül  vá laszt hat az in -
téz mény fenn tar tó ja. Az egyik le het a je len le gi épü let bôvítése. Fel -
me rült, hogy az ét te rem mel let ti te rü le ten is épít tet né nek egy tel je -
sen újat. A har ma dik ja vas lat a most készülô köz pon ti üz let ház
egyik he lyi sé gé nek a bér lé se volt. No ha a kül döt tek vé le mé nye sze -
rint az utób bi tûn ne a leg jobb meg ol dás nak, kö zöl ték egyút tal azt is,
hogy – is mer ve a Ma gyar Pos ta rossz anya gi hely ze tét – saj nos két -
sé ges en nek mielôbbi meg va ló su lá sa.

Egy re több úton ala kul tak ki az utób bi idôben ki sebb-na gyobb
ká tyúk. Fôleg a De ák Fe renc ut ca za var ta lan köz le ke dé sét ne he -
zí tik meg a mé re tes göd rök, mé lye dé sek.  Vár ha tó még idén ezek
ki ja ví tá sa?
Az utób bi idôk szélsôséges idôjárásai, a túl nagy se bes ség gel közlekedô
te her au tók, va la mint az egyes épí té si-ja ví tá si mun ká la tok utá ni nem
egyen le tes bur ko lás ked ve zett a ká tyúk, re pe dé sek ki ala ku lá sá nak. Az

útkeresztezôdések szé lei is né hol le kop tak, meg sé rül tek. A köz ség ben
fel mér ték  va la men  nyi ut cá in kat, meg néz ték, ki szá mí tot ták pon to san,
men  nyi négy zet mé ter nyi te rü let az, amely ja ví tás ra szo rul. Az ôsz fo -
lya mán ígér ték en nek meg ol dá sát.

Mi kor van  sze mét szál lí tás nem ze ti ün ne pek ide jén?
Au gusz tus 20-án so kan nem tet ték ki a sze mét tá ro ló kat, mi vel úgy
gon dol ták, nem ze ti ün nep van.  Fel há bo rod va vet ték azon ban tu do -
má sul, hogy még is volt szál lí tás, no ha errôl sem mi lyen tá jé koz ta tást
nem kap tak. Na gyobb üze mek, in téz mé nyek sem ké szí tet ték ki a ka -
pu elé a kon té ne re ket. A meg szo kot tól eltérô szál lí tá si ha gyo mány
fel bo rul ni lát szott, mely jo go san vál tot ta ki a la kos ság ha rag ját és
bi zony ta lan sá gát.
Az ön kor mány zat és a sze mét szál lí tó cég kö zöt ti meg ál la po dás ér -
tel mé ben azon ban to vább ra is az a sza bály él, hogy a szál lí tás min -
den hé ten szer dán van, ha azon ban ez a nap egy ben nem ze ti ün nep
is, ak kor a következô al ka lom mal tör té nik a ház tar tá si hul la dé kok
be gyûj té se, ám ak kor az elôzô he ti vel együtt, va gyis kitehetô még
egy zsák nyi sze mét. Egyéb eset ben, át la gos hét köz nap azon ban csak
az ön kor mány zat nál meg vá sá rol ha tó, Remondis fel ira tú zsá kot szál -
lít ják el. Az elôírás te hát nem vál to zott, ön kor mány za tunk meg ígér -
te, hogy a meg ál la po dás ra hi vat koz va az  au gusz tus 20-i, nem is mert
okú, hir te len vál toz ta tás  leg kö ze lebb nem fog megismétlôdni.

Az utóbbi idôben – fôleg az augusztusi falunap után – sokan
kérdezték, vajon mi az oka, hogy a község születésnapját ün nep -
lô, nagyon népszerû rendezvényünk mindig vasárnapra esik.
Állí tólag a szombatra is sokan voksolnának...
Igen, a falunapon Hernád születésnapját ünnepeljük, ezért készülünk
rá sokkal körültekintôbben mint más rendezvényekre. A mi faluna-
punk óriási rendezvény, nincs több ilyen a környéken. A helyszín
megépítése kb. fél napi munka, amelyben nagyon sok hernádi
önkéntes vesz részt. Ôk bizony nem tudják pénteken szabaddá tenni
magukat, így szombat délután építjük fel a színpadot, a sok-sok sátrat
és különbözô helyeket. Szombaton más ok miatt is nehézkes lenne
falunapot tartani (nem is teszik sehol a környéken): ezen a napon
délelôtt nem lehet az embereket kihozni a rendezvényre – mindenki
el van foglalva olyan teendôkkel, amelyeket a hét többi napján nem
tudott elvégezni. Félnapos falunapnak pedig igazán nincs sok ér tel -
me. Legnagyobb rendezvényünk a családok programja. Körül te kin -
tô en állítjuk össze a mûsort, úgy, hogy abban mindenki találjon ma -
gá nak megfelelôt. Bált azonban semmiképpen nem tudunk rendezni
itt (ezt néhány tapasztalat is bizonyítja), mert a nyitott területen nem
lehet megfelelôen ellenôrizni a látogatókat, így olyanok is bejön-
nének, akik veszélyesek lehetnek a kulturáltan szó ra kozókra, és a
környéken lakók nyugalmáról már nem is beszélek! Úgy gondoljuk,
a falunap valóban ünnep, amelynek megrendezésére a vasárnap
alkalmasabb.

A hét vé gén  mo só as  szo nyok nem egy szer bos  szan kod tak már,
hogy nem te he tik ki a sza bad levegôre szá rad ni a kol lé gi um ból
hazaérkezô gyer me ke ik ru há it, mert – fôleg ta vas  szal és ôsszel –
so kan a kert jük ben ége tik el a hó nap alatt fel gyü lem lett ker ti
hul la dé kot, sze me tet, el szá radt gyom nö vé nye ket, így a tex tí li ák
füst sza gú ak ká vál nak.  Lé te zik-e er re va la mi lyen meg ol dás?
A so ro za tos pa na szok mi att az ön kor mány zat ter ve zi, hogy sza bá -
lyoz za az ott ho ni hul la dék ége tést. Ezt több mó don pró bál ja majd
meg ol da ni. A sza bá lyo zás töb bek kö zött a tü ze lés idejérôl szól na.
Vagy az en ge dé lye zett hul la dék ége té si idôtartamot ír ja majd elô,
vagy pe dig til tó na pot / -órákat ve zet be,  hogy ilyen pa nasz ne for -
dul jon töb bé elô.

Birinszki An na má ria
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NYUGDÍJAS EGYESÜLETÜNK BESZÁMOLÓI
Au gusz tus 3. her ná di fa lu nap

A jú ni us vé gi lá to ga tás után her ná di fa lu na pon új ra ta lál koz tunk a
szentpéteriekkel. Rö vid üd vöz lés után az ön kor mány zat dol go zó i ra
hagy tuk a ven dég fo ga dást. Dél után 2 óra kor egy rö vid ke vi dám nó ta -
cso kor ral szó ra koz tat tuk a szlo vák és a her ná di kö zön sé get. 

A nap to váb bi ré sze a dél utá ni mû so rok né zé sé vel telt, köz ben be ne -
vez tünk a parlagfûmentes prog ram ba. A mû so rok kö zül ki emel ném a
Ga rázs Band, a Silver együt tes és a szentpéteri ven dé gek mû so rát. A tû -
zi já ték után kis sé fá rad tan, de te le él mén  nyel tér tünk ha za.

Ki rán du lás Gyôrbe

Au gusz tus vé gén há rom na pos ki rán du lás ra men tünk Gyôrbe. Az
utunk elsô nap ján meg áll tunk a ko má ro mi erôdnél. Kö zép-Eu ró pa a Du -
na két part ján ál ló vi lág örök ség. A har ci ese mé nyek el ke rül ték az
erôdöket, így ma is át épí té sek nél kül ôrzik épí té sze ti és had tör té ne ti ér -
té kü ket. Több órás sé tá val is csak a fon to sabb lát ni va lót tud tuk meg néz -
ni, de ezt kár lett vol na ki hagy ni. In nen foly tat va utun kat, dél után 2-re
meg ér kez tünk Gyôrbe a szál lás he lyünk re. A dél utánt a termálfürdôben
töl töt tük. Szom ba ton délelôtt vá ros né zés re in dul tunk gya log. Gyôrben a
Rá ba és a Du na ta lál ko zá sá nál van a Káp ta lan-domb, itt ta lál ha tó több
ne ve ze tes ség. A szé kes egy ház, püs pö ki vár, püs pö ki szé kes egy ház, ami
na gyon szép.

Gyôr na gyon szép vá ros, sok a park ja, szé pen rend ben tar tott ré gi
épü le te van. A sé tá ból kis sé fá rad tan a városnézô kis vo nat tal tér tünk ha -
za, ez a kis vo nat es te új ból el vitt ben nün ket a vá ros má sik ré szé re. Az
es té in ket Ko vács Ja ni és har mo ni ká ja tár sa sá gá ban töl töt tük. Va sár nap
reg gel 9-kor in dul tunk ha za. Esz ter gom ban meg áll tunk, hogy itt job ban
es sen az ebéd, meg mász tuk a ba zi li kát egy szer si ma úton, vis  sza fe lé
szik lás lépcsôn. Ebéd után át sé tál tunk a párkándi hí don,  Szlo vá ki á ba.
Ott meg it tunk egy ká vét és vis  sza sé tál tunk. In nen to vább in dul va, meg -
áll tunk Szent end rén egy órás vá ros né zés re. Es te 7-re ér tünk ha za. A sok
sé tá tól a fá rad ság na gyobb úr volt, mint a nó tás han gu lat.

Ti szán in nen, Du nán túl – Or szá gos nó tás ta lál ko zó

Szep tem ber 13-án Szol no kon vol tunk ezen a ta lál ko zón. Ez egy
egésznapos mû sor volt. Ide meg hí vást ka pott a klub, és ha már meg hív -
tak, úgy gon dol tuk, hogy fel fo gunk lép ni va la mi vi dám rö vid mû sor ral.
Ezen a ta lál ko zón több mint két ezer em ber vett részt, hat van négy

fellépô je lent ke zett. Eb ben vol tak szó ló éne ke sek, de ja va részt nép dal-
és tánc cso port ok. Leg job ban a nagybaracskai üve ges tánc és nép vi se let -
ük tet szett. Iga zi ré gi kas mír ru há juk volt, azt mond ták, van olyan ru ha,
ami már 70 éves. Jó es te fe lé volt már, mi re ránk ke rült a sor, de azért
meg pró bál tunk vi dá man és jól éne kel ni. Ös  szes sé gé ben az egész nap
szép volt, jól érez tük ma gun kat. A jó ked vünk ha zá ig ki tar tott.

Ku ko ri ca tö rés nyug dí jas mód ra

Im már má sod szor volt sze ren csénk a Kisjuhászéknál nosz tal gi áz ni a
ku ko ri ca tö rés nél, va la hol Vatya ha tá rá ban. Szep tem ber 20-án ön ként
vál lal ko zó klub ta go kat hív tunk egy kis kö zös mun ká ra. A klub tag ok és
a Kisjuhászék ba rá ti kö re 45-50 kö rü li sze mély volt. Negy ve nen tör -
tünk, a töb bi ek fôztek, de igye kez ni ük kel lett, ne hogy elôbb vé gez zünk,
mint ôk a fôzéssel. Fél egy re vé gez tünk. Ad dig ra el ké szült a fi nom ve -
gyes csü lök- és kö röm pör költ. Ott az erdôben, a sza bad ban, az ebéd is
job ban esett. Ebéd után a nosz tal gia vé get ért, a dél után ból még pi he -
nés re is ju tott. Ha erônk és egész sé günk en ge di, más kor is ott le szünk.

Szüreti Felvonulás

Ha egy mon dat ban kel le ne ös  sze fog lal ni, ez egy jó bu li volt. Ah hoz,
hogy ez jó le gyen,  sok min den hoz zá tar to zik. Ne künk csak a Bú csú té -
rig kel lett el jut ni, a töb bi mind a szervezôk fel ada ta volt. Délelôtt 10 óra
után ér tünk a Bú csú tér re. Ott fi nom ital lal, hur ká val, kol bás  szal vár tak
ben nün ket, mi re a tí zó ra it el fo gyasz tot tuk, meg ér kez tek a lo vas ko csik,
Svébis Jó zsi szer ve zé sé vel. Meg mu tat ták, me lyik lesz a mi ko csink, azt
szé pen fel dí szí tet tük.

Ti zen egy óra után el in dul tunk, na gyon sok he lyen meg áll tunk. Fôleg
ami kor a Váradi út vé gén vis  sza for dult a me net. A meg ál lók nál min de -
nütt meg ven dé gel tek ben nün ket fi nom sü te mén  nyel, szend vic  csel és
min den fé le ital lal. A sok fi nom ság fe jé be meg tán col tat tuk a há zi gaz dá kat.

Azt hi szem, hogy aki ezen a szü re ti fel vo nu lá son részt vett, min den -
ki jól érez te ma gát. Ezt kö szön jük a szervezôknek és a ze ne kar nak. 

Utó lag sze ret ném mind an  nyi unk ne vé ben meg kö szön ni az út men ti
há zi gaz dák nak, akik ven dé gül lát tak ben nün ket, sok fi nom ság gal és
ital lal. Kö szö net tel tar to zunk an nak a két úri em ber nek, akik a nyug dí ja -
sok ko csi sa volt, na gyon vi gyáz tak ránk, ez egy na gyon szép vi dám dél -
után volt. Na gyon so kak nak meg le pe tést sze rez tünk.

Özv. Szluka Istvánné
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A Her ná di Környezetvédô és Faluszépítô Egye sü let hí rei

„Nyári élményem” cím mel óvo dá sok nak meg hir de tett rajz pá lyá zat ból nyí lik ki ál lí tás

„Takarítási Világnap”

VE SZÉ LYES HUL LA DÉK-GYÛJ TÉS!

„Föl dün kért Vi lág nap” al kal má ból
a Her ná di Környezetvédô és Faluszépítô Egye sü let
ve szé lyes hul la dék-gyûj té si ak ci ót hir det.

A gyûj tés so rán té rí tés men te sen le het le ad ni 
az aláb bi hul la dé ko kat:

Ak ku mu lá tor, elekt ro mos és elekt ro ni kus hul la dé -
kok (hûtô, te le ví zió, mo só gép, szá mí tó gép, kony hai

kis gé pek, stb.) 

fá radt olaj, fény csö vek, szá raz ele mek.
A gyûj tés hely szí ne: Her nád, Bú csú tér

Idôpontja: 2008. ok tó ber 11-én (szom bat) 
9 és 12 óra kö zött

Kér jük, hogy csak a fel so ro lás ban szereplô hul la dé ko kat hoz zák
ki, és csak a fent meg je lölt na pon és idôpontban!

Re mél jük, hogy mi nél több hul la dé kot si ke rül ös  sze gyûj te ni, hogy
ez zel is te gyünk kör nye ze tünk vé del mé nek ér de ké ben!                      

Nné 

Az Ál la tok Vi lág nap ja al kal má ból már 3. al ka lom mal „Nyá ri él mé nyem” cím mel rajz ki ál lí tás lesz a Mûvelôdési Ház át ri u -
má ba ok tó ber 6-tól 9-ig. Az óvo dá sok nak meg hir de tett rajz pá lyá zat 8 – 18-ig lá to gat ha tó. (Hétfôtôl – csü tör tö kig.)

Nné.

Szep tem ber 20-án tar tot tuk a Ta ka rí tá si Vi lág na pot. Eb ben az év ben
elôször, nem  köz sé günk ta ka rí tá sá val töl töt tük ezt a na pot, ha nem mat ri cá kat
rak tunk azok ra a pos ta lá dák ra, ke rí té sek re, ame lyek par lag fû-men te sek vol tak. 

Nem mind egyik ház nál jár tunk, ami ért el né zést ké rünk, nem szán dé kos volt,
csak a mat ri ca da rab szá ma mi att nem tud tunk min den ki hez el jut ni.

Kér jük a la kos sá got, hogy a jövôben is le gyen part ne rünk a par lag fû-men te sí tés ben, mert en  nyi al ler gi ás
még nem volt Her ná don, mint eb ben az év ben. Saj nos ez az al ler gi á so kat nem vi gasz tal ja, de aki még

ma nem az, az hol nap már az le het. 

Törôdjünk má sok egész sé gé vel is, ne csak a sa ját egész sé günk kel. 
Nné 

Egy kis ízelítô 
a ta va lyi raj zok ból.
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ELBALLAGOTT EGY ÓVÓ NÉNI...

Az el múlt tan év ben né hány sze ren csés 7. és 8. osz -
tá lyos ta nu ló részt ve he tett a Bûnmegelôzôk Or szá -
gos Szak mai Szö vet sé ge ál tal szer ve zett kor társ ok ta -
tó képzô tré nin gen. Ezen a tré nin gen meg is mer tük
egyes ká bí tó sze rek ha tá sa it,  va la mint azt, hogy ha
eset leg egy ba rá tunk, ismerôsünk baj ba ke rül, hol
tud nak raj ta se gí te ni, akár ano nim mó don is. 

Hogy is me re te in ket kibôvítsük, el me het tünk Vár -
al já ra, az im már XI. al ka lom mal meg ren de zett
„Tisz tán élj!” elnevezésû tá bor ba. Itt cso por tok ra
osz tot tak min ket, majd min den cso port vá lasz tott
egy nevelôt vezetônek. A cso por tok ne vet vá lasz tot -
tak, majd elsô es te egy ön ma guk ra, utol só es te pe dig
egy a tá bor ra jellemzô elôadást kel lett tar ta ni uk.

A cso por tok közt el mé le ti és ügyes sé gi vetélkedô
volt, mely nek vé gén az elsô há rom he lye zett aján dé -
ko kat ka pott. Elsô es te el lá to ga tott hoz zánk a
Lazulalánc ne vû rockzenekar, majd há zi disz kót tar -
tot tunk, és DJ Laj bi ze né jé re tán col tunk. Leg na -

gyobb örö münk re ez min den es te  meg ren de zés re
ke rült.

Mint azt késôbb meg tud tuk, ez a sok szó ra ko zás
azért volt, hogy be bi zo nyít sák ne künk, hogy al ko hol,
ci gi és drog nél kül is érez he ti jól ma gát az em ber. De
nem csak tánc ból és versenyzésbôl állt ez a tá bor, ha -
nem ke mény mun ká ból is! Egyik éj sza ka pél dá ul el -
men tünk egy 16 km-es he gyi ,,sétára” és
délelôttönként ön vé del mi fo gá so kat ta nul tunk, de
az tán pi he nés képp úsz hat tunk a tá bor me den cé jé be!
Volt fo ci-, és ké zi lab da meccs is.

Utol só es te a több mé ter ma gas tá bor tûz mel let
éne kel tünk és be szél get tünk.

Utol só reg gel pe dig a ,,legek” ér té kes aján dé ko kat
kap tak, majd szo mo rú an el bú csúz tunk a ba rá ta ink tól
és a nevelôktôl, fel száll tunk a bu szok ra és él mé nyek -
kel te li szív vel ha za in dul tunk.

Pallaga Re be ka (8.b)

Má jus ban sze re tett óvo dá sa ink tól bú csú zunk el, ta -
risz nyá ju kat meg tölt jük sok sok is me ret tel, ta pasz ta lat -
tal, sze re tet tel, ki tar tás sal és lel ke se dés sel.

Most Klá ri óvó nénitôl bú csúz tunk, il let ve kö szön tünk
el. Szeptembertôl Kelecsényi Dénesné nyug díj ba vo nult.

Klá ri óvó né ni 1975 óta dol go zott a her ná di óvo dá -
ban. A 33 év alatt szám ta lan kis gyer mek kel igye ke zett
meg sze ret tet ni a kö zös sé gi éle tet, el ve zet ni a szá mo lás,
a kéz mû ves ség rej tel me i be, a kör nye ze tünk és egy más
tisz te le té re, sze re te té re, meg be csü lé sé re – egy szó val az
óvo dás élet re.

Kö szö nöm és kö szön jük – szülôk és az óvo da min den
dol go zó ja ne vé ben Klá ri óvó né ni szín vo na las, fá rad ha -
tat lan, oda adó mun ká ját.

„ Egész éle tün kön ke resz tül min dig csak a je lent tart -
juk bir to kunk ban és so ha se töb bet. A kü lönb ség csak
az, hogy az ele jén hos  szú jövôt lá tunk ma gunk elôtt, a
vé ge fe lé pe dig hos  szú múl tat ha gyunk ma gunk mö gött.”

Bátki Jánosné
intézményvezetô

Nyá ri tá bo rok
Kor társ ok ta tó tá bor
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TATAI KÉZMÛVESTÁBOR

2008. jú li us 13-án kezdôdött a tá bor. Hos  szú vá ra ko zás után el -
jött a kí vánt nap. Amint meg ér ke zett a busz, fel száll tunk, és
megkezdôdött a nagy uta zás. 

Mi kor oda ér tünk, elsô dol gunk volt a szál lás el fog la lá sa, majd
min den ki nagy öröm mel ro hant für de ni. Gyön gyi és Krisz ti né ni sem
hagy ta ki a bol dog pan cso lást. A fo ci tá bor ral vol tunk együtt. Több -
ször be sé tál tunk a vá ros ba, ami na gyon fá rasz tó volt, de min den ki
él vez te. Más nap ra Tó ni bá csi el in téz te, hogy kis vo nat tal men jünk be
Ta tá ra vá ros né zés re és ha jó ká zás ra. Saj nos az idô rossz volt, de a
es ti bu lik így sem ma rad hat tak el. Min den nap kézmûveskedtünk.
Ami kor az utol só elôtti tá bor tü zet gyúj tot tuk, min den ki nek va la mi -
lyen mû sor ral kel let elôállnia. 18-án pén te ken ha za in dul tunk, út ba
ej tet tük a ko má ro mi erôdöt, majd egy kihagyhatatln gyors ét te rem
kö vet ke zett.
Kö szön jük Gyön gyi és Krisz ti né ni nek a szép em lé ke ket! Re mél jük,
jövôre is ta lál ko zunk!

Ga zsik And rea, Jóri Me lin da, Rácz Eve lin (6.b)

LOVASTÁBOR

Jú li us 7-tôl megint bir tok ba ve het tük
Ro zál néniék ta nyá ját. A lovastábor öt na -
pos volt. Jöt tek rég is mert lo va sok és ed -
dig is me ret le nek is. A lo vak na gyon ügye -
sen és tü rel me sen vé szel ték át a gye rek -
ren ge te get.

Az idén is so kat lo va gol tunk, Ka ti né ni
megint fi nom éte lek kel várt ben nün ket min  -
den nap. Sát rak ban alud tunk, ami na gyon
iz gal mas volt, mert jött egy nagy vi har, és
a sát ra kat el ön töt te a víz. Ro zál né ni és Jó -
zsi bá csi a na gyo kat a szé na ka zal ba, a ki -
csi ket meg a nap pa li ba köl töz tet ték. A szé -
ná ból föntrôl néz het tük a lo va kat. A nap le -
men té re alud tunk el, nap fel kel té vel a lo -
vak kal éb red het tünk.

El men tünk a gyóni strand ra, ló vá sár ba, a
pusztavacsi erdôbe. Min den ho vá lo vak kal
in dul tunk. Mi re Pusztavacsra el lo va gol tunk,
ott már ro tyo gott a bog rács ban a pap ri kás
krump li. Az ál la tok lá bá ra bék lyót tet tünk,
ami meg aka dá lyoz ta ôket ab ban, hogy el -
sza lad ja nak. Így is volt egy kis ri a da lom,
mert a Ve zér el akart in dul ni a kis csi kó mi -
att. So kat ját szot tunk, él vez tük a sza bad sá -
got, a lo vak tár sa sá gát és a tü rel mes
felnôtteket.

A tá bor vé ge elôtt aka dály ver senyt
szer vez tek a felnôttek. Cso por tok ban
men tünk, és különbözô fel ada to kat kel lett
meg ol da ni. Volt ott liszt fú jás, ku ko ri ca do -
bá lás ko sár ba, mo csár já rás, ál lat tal kap -

cso la tos szó lás mon dás, a leg ne he zebb fel -
adat a kan tár ös  sze ra ká sa volt.

A tá bor utol só es té jén nagy tá bor tü zet
rak tunk. Kör be ül tük a sö tét ben, és éne kel -
tünk, be szél get tünk, so kat ne vet tünk. Ez a
tá bor tûz a bú csú láng ja volt. Ne he zen
törôdtünk be le,  hogy a tá bor nak vé ge, de
meg be szél tük, hogy ha le het, jövôre is új -
ra ös  sze jö vünk.

Be cses ál lat az em ber nek a ló, tár sa sá -
gá ban gyor san sza lad az idô. Kö szön jük a
szor gal mas és oda adó mun ká ját min den
felnôttnek, akik lehetôvé tet ték ne künk
ezt a pár szép gond ta lan na pot!

Sán dor Vil mos 8.a

THE ENGLISH CAMP
2008.08.11-én elkezdôdött az an gol tá bor. Ani kó né ni és An di

né ni ve ze té sé vel már má sod szor ke rült meg ren de zés re az is ko lá -
ban. A ki seb bek An di né ni irá nyí tá sá val éne kel tek, ját szot tak,
va la mint új sza va kat ta nul tak. Az idôsebbek Ani kó né ni vel a já -
ték mel lett min den nap egy-egy té ma kört dol goz tak fel (pl.: is -
ko la, ál la tok, Lon don). A já té kok, fel ada tok gyôzteseit ju ta lom
vár ta. 

Az utol só elôtti na pon fagyizni  is vol tunk. Az utol só na pon
pe dig mo zi ba men tünk, ahol az Üres fe jû cí mû fil met néz tük meg.
Ha za in du lás elôtt még nézelôdhettünk és vá sá rol hat tunk a be vá -
sár ló köz pont ban.

Re mé lem, jövôre is lesz an gol tá bor, mert na gyon jól érez tem
ma gam!

Latyák Si me on (7.a)
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FOCITÁBOR TATÁN

Nem is tu dom, hol kezd jem, hisz olyan sok szép tör tént ve lünk.
Elôször is Ta tán száll tunk meg. A kö zel ben lévô ét te rem ben et tünk. A
sza ká csok ké nyez tet ték gyom run kat az étel lel, amit ké szí tet tek, és
amit so kan vár tak a ke mény edzé sek után.

A má so dik na pon va cso ra után el sé tál tunk egy kö zel ben lévô
lovastanyára, ami már om la do zott kis sé. A har ma dik na pon va su -
taz tunk egy ki csit, majd az An gol-kert nél le száll tunk, on nan gya log
men tünk to vább. Azon a na pon fagyiztunk is és kis vas út tal men tünk
vis  sza a tá bor ba. A ne gye dik nap délelôttjén vá sá rol ni men tünk a
kö zel ben lévô cen ter be. Min den ki vett va la mit szü le i nek vagy ép pen
ma gá nak. Más nap kör be ha józ tuk a ta tai ta vat, cso dá la tos volt. Es te
va cso ra után min den ki a tá bor tûz kö ré ült és Tó ni bá' a tá bor ban ren -
de zett ver se nyek gyôzteseinek ki osz tot ta a ju tal ma kat.

Saj nos a 6. na pon ha za kel lett jön nünk, de még elôtte a ko má ro -
mi erôdöt meg néz tük. Ha za fe lé meg le pe tés ként be ug rot tunk a
McDonaldsba. Meg osz tom a ver se met, amit a fo ci tá bor ban ír tam:

Tó ni bá'
Az edzômrôl írok mos tan egy ver set,
Akit min den gye re ket sze ret.
Olyan ô, mint egy nagy gye rek,
Ha son lít rá Be ne dek Elek.
Örül ô an nak, ha na gyot spric cel,
El káp ráz tat min den gye re ket egy jó vic cel.
Fur fan gos kér dé se ket tesz fel ô,
Bom lik utá na szin te min den nô.
A sört biza sze re ti na gyon,
En ged für de ni egy me leg nyá ri na pon.
A fo ci tá bort ô ve ze ti hu mo ro san, ked ve sen
Áld ja meg ôt ezer szer az Is ten.

Latyák Si me on 7/a

A FÉRFI KOSÁRLABDÁSOK HÍREI
A fér fi ko sár lab da csa pat szep tem ber 27-én Ke rek egy há zán
ját szott az I. Ke rek Ku pa fel ké szü lé si tor nán.
Na gyon sze zon ele ji for má ban 1 ve re ség gel és 2 gyôzelemmel
a má so dik he lyen vé gez tek.

Ke rek egy há za – HSE 63 : 62 ?????

HSE – Kis kun fél egy há za II. 53 : 51

Ka lo csa – HSE  57 : 65

A tor na vég ered mé nye: 1. Ke rek egy há za
2. Her nád SE

3. Kis kun fél egy há za II.
4. Ka lo csa

A csa pat ból hi ány zott LaczháziRóbert és Svébis Ta más.
Két új já té kos iga zolt hoz zánk, Ócsáról Podoba Ta más és egy
22 éves ame ri kai cse re di ák / a já té kok so rán Erik ki tûnt a her -
ná di ak nál mes  sze jobb ál ló ké pes sé gé vel, pe dig mi sem szok -
tunk szé gyen kez ni! Na pi 5 óra!!! test edzés a kötelezô ná luk,
me sél te. Na, ja, így könnyû/
Mik ló si La ci sem ját szott, ô nem vál lal ja az „A” Li gát, ab ba -
hagy ta. 

Kis Pap Ju li an na

KOSÁRLABDA

Au gusz tus utol só he té ben volt is mét a ko sár lab da után pót lás ko rú
cse me ték nek az edzôtábor.
Há rom cso port ban dol goz tak a gye re kek, há rom edzô irá nyí tá sá val.
A leg ki seb bek 16-an / 3-4 osz tá lyo sok /, a lá nyok 8-an / 5-6-7-8
osztályosok/, és a serdülô fi úk 11-en / 7-8 osztályosok/ vol tak.
Délelôtt, dél után ke mény edzé sek vol tak, ebéd a Szluka ét te rem ben.
A „na gyok” szer dán, Her ná don, csü tör tö kön Dabason edzô mérkô -
zést ját szot tak a dabasi csa pat tal.  Mind két al ka lom mal, im po ná -
ló já ték kal gyôztek!

A 2008/09. Pest Me gyei Baj nok ság ban a fér fi csa pat az „A” Li -
gá ban, a fi úk csa pa ta a serdülô kor osz tály ban ját szik.
A mi ni-mi ni csa pat tal me gyünk is mét a Kecs ke Ku pa já té kok ra,
a lá nyok a „dühöngô” tor ná kon vesz nek részt.
A felnôtt nôk az idén nem in dul nak a baj nok ság ban.

Sok si kert, jó já té ko kat a csa pa tok nak!!!
Kis Pap Ju li an na
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KOSÁRLABDATÁBOR

Az idei ko sár tá bor is au gusz tus utol só he té ben ke rült
meg ren de zés re. A her ná di is ko la tor na ter mé ben. A nagy
érdeklôdésre va ló te kin tet tel több cso port ra osz tot tak
min ket. A fog lal ko zást az al sóbb osz tá lyok nak Kocsisné
Gere Má ria, a felsôs lá nyok nak He ge dûs Il di kó, míg a
felsôs fi úk nak Bí ró Krisz ti án tar tot ta.

Az edzé sek két rész re – délelôtti, dél utá ni – ta go lód tak.
Vol tak erônléti és ál ló ké pes sé get fo ko zó fog lal ko zá sok,
va la mint nagy hang súlyt ka pott a tech ni kai ele mek be -
gya kor lá sa is. A tré nin gek kö zé más fél órás szi esz tát ik -
tat tak be az edzôk, ami kor a Szlúka ét te rem ben de gesz re

ehet tük ma gun kat, hogy azt a dél utá ni fog lal ko zá son le -
dol goz has suk.

Két íz ben is volt al kal munk be mu tat ni, hogy mit ta nul -
tunk az edzé se ken, mi vel Her nád két szer csa pott ös  sze
Dabassal, edzômeccs ke re té ben (két gyôzelem!).

A nagy me leg és a fo lya ma tos ter he lés el le né re is na -
gyon jó han gu lat ban és gyor san telt el ez a pár nap. Re -
mél jük, a tá bor résztvevôi mind sze mé lyes él mé nyek kel,
mind szak mai tu dás sal gya ra pod va töl töt ték el ezt a szûk
he tet. Gyer tek jövôre is!
Kö szön jük, Ju li né ni!           Schenk Zsó fia, Schenk Má té

KECSKE-KUPA

Ez év ja nu ár já ban kap cso lód tunk be a Kecs ke mé ten
meg ren de zett Kecs ke-ku pá ba. 

Ve gyes csa pat tal in dul tunk har ma dik osz tá lyo sok ból.
Ös  sze sen 16 csa pat kezd te meg a baj nok sá got,  A, B, C
és D cso por tok ra vol tak oszt va a gye re kek. Mi a D cso -
port ban  kezd tünk, és a ku pa vé gé re a C ele jé re ju tot -
tunk. Kettô for du lón vet tünk részt, a har ma dik in kább
egy nagy gá lá nak volt nevezhetô. Ezen  szí nes prog ra -
mok vár ták a gye re ke ket. Zic cer-, büntetô-, do bó- és
vál tó ver se nye ken vet tek részt. A ko sár lab da gá la vé gé -
re min den csa pat ból ki vá lasz tot ták a leg jobb já té kost,
akit ok le vél lel ju tal maz tak. Tôlünk Len gyel Melissza
kap ta meg ezt a dí jat. Ezen kí vül min den résztvevô a tá -
mo ga tók tól aján dék cso ma go kat ve he tett át, ame lyek
sport fel sze re lé se ket tar tal maz tak. 

Ös  szes sé gé ben iga zán szín vo na la san meg ren de zett
ko sár lab da-baj nok ság volt a kecs ke mé ti, amelybôl
sok ta pasz ta la tot nyer het tek az if jú ko sa ra sok.

Kocsisné Gere Má ria


