
Községünk parkjában március 13-án ünne-
peltük az 1848-49-es forradalom és szabad-
ságharc évfordulóját. Nagyon sokan vettek 
részt a megemlékezésen.

Az ünnepre készülôdve a próbákat több 
helyen is megtartottuk, hiszen nem tudhatta 
senki, milyen is lesz az idôjárás. A parkban 
megtartott fôpróbán elkapott bennünket 
egy zivatar, és még a mûsor alatt is nagyon 
fújt a szél, állandóan az arcunkba csapta ün-
nepi talárjainkat.

Miután sokan megérkeztek a park-
ba, az ünnepség helyszínére, láthatták a 
mûsor megnyitásaként a zászlós huszárok 
bevonulását. A Garázs Band eljátszotta a 
Himnuszt, majd Szabadosné Malata Ibo-
lya igazgatónô ünnepi beszédet mondott. 
Ezt követôen kezdôdött el a negyedik osz-
tályosok mûsora versekkel, dob- és furu-
lyaszóval, énekkel színesítve. Végezetül az 
igazgatónô köszönetet mondott azoknak, 
akik jelenlétükkel vagy szereplésükkel 
meg tisztelték a rendezvényt.

Király Enikő (4.b)

2009. március 15-én a köztársasági elnök 
úr Kossuth-díjat adott át Balázs Mihály épí-
tészmérnöknek.

Balázs Mihály községünk szülötte, test-
vére és szülei most is itt élnek közöttünk. 
Számos középületet, leginkább templomot 
és oktatási intézményt tervezett. Tevékeny-
ségét szakmán belül és azon kívül is elisme-
réssel övezik, ennek köszönhetô a mostani 
magas kitüntetés is.

Mindig büszkén vallotta magát herná-
dinak. Miután megkapta a Kossuth-díjat, 
sok interjút adott, s szinte mindegyik alka-
lommal említette, hogy Hernádon született. 

Nem szakadt el szülôfalujától. Ezt mi sem 
jelzi jobban, mint az, hogy a templom mel-
lett építendô közösségi házat is ô tervezte. 
Tavaly júniusban nagysikerû kiállításon kö-
szönthettük ôt Hernádon.

Hivatása iránti alázatát a legjobban a sa-
ját szavaival fejezhetjük ki: „...Az építészet 
szerintem nem önkifejezés, sokkal inkább 
szolgálat. Tudom, hogy nagy szavak ezek, 
mégis megkockáztatom, kimondom, mert 
építeni nem magánügy...”

Gratulálunk Balázs Mihály építészmér-
nöknek a Kossuth-díjhoz! 
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Ünnepi koszorúzás

Sokszínű ünnepünk

Kossuth-díjasunk van!
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Újszülötteink

•  Ravelli António és Csepregi Orsolya 
leánya Emilie

•  Somodi József és Sevecsek Szilvia fia 
Martin

•  Mátyás Balázs és Mezei Erzsébet fia 
Zsolt

•  Váradi Attila és Hajdú Katalin fia 
Zsombor

•  Beliczki Attila és Jeszenszky Andrea 
leánya Panna

•  Baski Zoltán és Drozdik Helga leánya 
Barbara

•  Schmid Attila és Somogyi Klára fia Attila
•  Száraz János és Nagy Viktória fia 

Márkó
•  Králik László és Gulyás Rita leánya 

Noémi
•  Hôgye Zoltán és Hideghéti Heléna 

leánya Leila Alexandra
•  Merkovics György és Farkas Anita 

leánya Klaudia

HázaSSágot KötötteK

•  Borsos Zsolt és Csernák Erzsébet
•  Kôvágó András és Boruta Mária

Halottaink

•  Porkoláb Ferenc 1940.
•  Hrumó Sándor 1931.
•  Precsinszki István 1953.
•  Bábel István 1951.
•  Sinkó László 1956.
•  Pócs István Ferenc 1952.
•  Gazsik József 1927.
•  Zsolnai László 1963.
•  Gulyás István 1942
•  Tósoki Gyula 1950.
•  Ripp Mihályné  

(Malata Julianna) 1920 
•  Gulyás István 1942.
•  Szabó Lajosné(Epp Terézia) 1921.
•  Ország Jánosné(Balázs Margit) 1922.
•  Czang Mihály 195l.

A 2008-as évben az országos átlagot meghaladó 
%-ban tudtuk növelni mérleg fôösszegünket, 
így év végére 13,5 milliárd Ft-os nagyságren-
det értünk el. Közel 32000 betéti szerzôdéssel 
rendelkezünk. 3000 fô részére biztosítottunk 
kölcsönt az év folyamán. Kölcsön adósaink 
száma meghaladja a 7 ezret.

Tovább fejlesztettük technikai eszközein-
ket, folyamatos figyelô rendszert mûködtetünk 
minden kirendeltségünkön a nap 24 órájában. 
Újlengyel községben új üzletházat avattunk 
december 15-én, és itt helyeztük üzembe 11. 
pénzjegykiadó automatánkat.

Bevezettük június 30-ával a deviza betét 
üzletágat, így Takarékszövetkezetünkben a fo-
rint számlákon túl, lehet euróban, svájci frank-
ban és USA dollárban is takarékoskodni.

Utazáshoz szükséges külföldi fizetô-
eszközt is lehet vásárolni.

Ma már forgalmazunk olyan bank kártyát is, 
amivel az interneten keresztül is lehet vásárolni.

Vállalkozások, magánszemélyek részére 
tudjuk biztosítani az interneten keresztüli 
bankolást, így az ország bármely részérôl le-
het nálunk forgalmazni.

A 2009-es évben is folytatni akarjuk szolgál-
tatásaink bôvítését, a biztosítási termékek széle-
sebb skáláját fogjuk kínálni ügyfeleinknek.

Munkatársaink folyamatos képzését, tanu-
lási lehetôségét biztosítva akarjuk szolgáltatási 
színvonalunkat megtartani, tovább javítani.

Üzleti szolgáltatásainkat igénybe vevô 
Partnereink száma meghaladja a 42000 
fôt, az Ô közremûködésükkel és várható új 
Partnereink jelentkezésével tudjuk további 
fejlôdésünket biztosítani.

A Takarékszövetkezet vezetôségének öt-
éves mandátuma lejárt, így tisztújításra is sor 
került. Kilenctagú Igazgatóságot és öttagú 
Felügyelô Bizottságot választottak küldött tár-
saink 5 éves idôtartamra. A Felügyelô Bizott-
ságnak Klemencz Györgyné, az Igazgatóságnak 
Birinszki Pálné sz. Aradi Mária lett az elnöke.

Szaller György ügyvezetô igazgató 25 év 
szolgálat után megérdemelt hosszú szabad-
ságát kezdi meg, nyugdíjba megy. Ezúton 
is megköszönjük negyedszázados munkás 
éveit, hosszú, boldog szabadságot kívánunk 
részére családja körében!

Szövetkezeti üdvözlettel az Örkényi Taka-
rékszövetkezet Vezetôsége és dolgozói ne-
vében

Birinszki Pálné Aradi Mária 
elnök
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Évzáró az örkényi takarékszövetkezetnél
Március 6-án megtartottuk évi közgyûlésünket, amelyen küldött társaink 88 
%-a képviselte szövetkezeti tagjainkat.

Örkényi  
Takarékszövetkezet Központ
2377 Örkény, Kossuth L. út 34/a 

Tel.: 06/29-510-010
www.orkenyitksz..hu

email.: mail@orkenytksz.hu



Újabb információs szolgáltatással bôvült a 
Helyi Vidékfejlesztési Iroda Dabason!

Beépítésre került a Magyar Közlöny Kiadó 
érin tôképernyôs jogszabály-törvény gyûjteménye.

Helyben mûködô, önkiszolgáló terminál 
minden látogatónak ingyenes hozzáférést 

biztosít a hatályos joganyaghoz. A centrum 
célja, hogy egy helyen, jogi szolgáltatások 
és információk olyan összességét nyújtsa, 
amely máshol nem található meg, szolgál-
tatásaival pedig az ügyfelek elégedettségét, 
kényelmét növelje.

A terminál elérhetô minden hétköznap 
8-16 óráig az Ország Közepe Többcélú Kis-
térségi Társulás épületben: Dabas, Szent Ist-
ván út 67.

Terék Mariann
HVI irodavezető (29/562-681)

Kedves Hernádi Ifjak és Korosabbak!

A nagy érdeklôdésre való tekintettel 2009. április 15-én ismé-
telten indul az intim torna tanfolyam, aminek elvégzése aján-
lott mindenkinek, akinek gátizom renyhesége van, vagy fennáll 
a kialakulásának lehetôsége. Az oktatást „Kriston-oktató” végzi 
ötször két órában a Mûvelôdési Házban. 

Az idôpontok: 2009. április 15. 17. 22. 24. és 28. 16 óra 
30-tól 18 óra 30-ig. 

A kurzus földön ülô és fekvô helyzetben történik, ezért 
tornaszônyeg vagy pléd használata javasolt.

Érdeklôdni a 29-374-200-as számon a Védônôi Tanácsadóban 
lehet Helik Gabriella védônôtôl.

A közbiztonság romlása miatt felmerült az igény polgárôrség megalakítására. Ön-
kormányzatunk anyagi helyzete nem teszi lehetôvé a csoport létrehozását, de közö-
sen a lakossággal együttmûködve, biztosan képesek lennénk rá.

Keressük azokat a férfiakat, akik otthoni készenléti szolgálatot vállalnának, és 
azokat a lakosokat, vállalkozókat, akik a mûködtetési költségekhez hozzájárulná-
nak, akármilyen csekély összeggel is.
Hiába várjuk, hogy mások oldják meg a gondjainkat. Nekünk kell megtennünk 
azokat a lépéseket, amikre a magunk erejébôl képesek vagyunk.

Várjuk a jelentkezôket.
Községi Önkormányzat

a Vízszolgáltató Kft.  
tájékoztatója

A Vízszolgáltató Kft. a fogyasztási adatok 
alapján indokolt esetekben folyamatosan vég-
zi a lakossági vízmérôk helyszíni ellenôrzését. 
A vizsgálat elsôdlegesen a házi vízellátórend-
szerek használatára terjed ki. Az ellenôrzések 
során több esetben észleltük a saját vízellátó-
rendszerek és a közmûves hálózatok összekap-
csolását. Ez a gyakorlat jogszabályellenes 
és veszélyezteti az egészséges vízellátást. A 
feltárt esetekben azonnali intézkedéssel kö-
teleztük a Fogyasztót a helytelen gyakorlat 
megszüntetésére.

A Szolgáltató az ellenôrzéseket a Fogyasz-
tók elôzetes értesítésével tovább folytatja.

 
Tudomásunkra jutott, hogy illetéktelenek 

vízvizsgálat címén jelentkeznek be a Fogyasz-
tókhoz. A Szolgáltató a vízminôség vizs-
gálatokat az ÁNTSZ-el egyeztetett helye-
ken és idôpontokban végzi. Ilyen címen 
közvetlen lakossági  fogyasztási helyeken 
ellenôrzést nem végez és nem végeztet.

 
Április hóban megkezdjük az éves, rend-

szeres hálózati karbantartást, a vezetékek mo-
satását.

Az esetleges vízminôségromlás miatt szíves 
elnézést és megértést kérünk.

Várjuk a jelentkezôket.
Vízszolgáltató KFT
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Újabb Információs csatorna a Vidékfejlesztési Irodában!

tisztelt hernádiak!

Jelentkezni a 374-125 és a 374-122 telefonszámon, 
valamint a pmari@hernad.hu  

email címen lehet 2009. április 30-ig.



Pista! Mesélj nekem arról, hogyan kez dô
dött a pályád?
Tulajdonképpen nem a saját ötletem volt, 
hogy fodrász legyek, édesapám ráhatására 
döntöttem így. Fiatal fiúként jártam fel Bu-
dapestre tanulni. Mikor fölszabadultam, a 
fônök asszo nyom marasztalt, 
hogy dolgoz zak nála, de nekem 
semmi kedvem nem volt a füs-
tös, már akkor is rossz levegôjû 
helyen, sötét bérházak között 
dolgozni. Itt Hernádon akko-
riban nem volt fodrász, csak 
olyan borbélyok voltak, akik a 
tsz.-ben dolgoztak, vagy gazdál-
kodtak, volt fôállásuk, csak sza-
badidejükben nyírtak hajat. Az 
akkori tanács úgy döntött, hogy 
épít egy fodrász üzletet és majd 
akkor lesz Hernádon is állandó fodrász. A kis 
épületet a helyi iparosok társadalmi munká-
ban, bontott anyagból építették, a Fô út és a 
Temetô utca sarkára, a mûvelôdési ház mellé. 
Ezt az épületet egyébként pár éve bontották 
le. Szóval a fodrász üzlet elkészült, én akkor 
szabadultam fel és jöttem haza Budapestrôl. 
Az akkori tanácselnök ugyan nem támogatta, 
hogy egy fiatal, tizenhat éves fiú legyen a fod-
rász, de három tanácstag kiállt mellettem, így 
megkaptam a lehetôséget. Ez volt 1959–ben.

Milyen volt akkor az élet Hernádon? 
Akkoriban volt egy zöldségbolt, vegyesbolt, 
egy kocsma, egy húsbolt, ami csak hetente 
egyszer volt nyitva. Sorba kellett állni, hogy 
jusson valamiféle hús. Csontos vagy csont 
nélküli – ez volt a választék. Orvos, óvoda 
nem volt a faluban. Iskola volt három helyen 
– úgy tanítottak, hogy délelôtt és délután is 
volt tanítás. Az én nyitva tartásom úgy volt, 
hogy hétfô az szabad nap lett volna, de akkor 
nyírtam a honvédségnél a katonákat. Keddtôl 
szombatig rendes munkaidô, vasárnap kettôig 
dolgoztam, hiszen akkoriban sokan jártak fel 
Pestre, ôk korán mentek, késôn értek haza, 
így ôket vasárnap nyírtam. Egy hajvágás ak-
kor három forint volt, összehasonlításként egy 
liter szódavíz egy forint tízbe került. 

Mikortól mûködik a jelenlegi épület
ben a fodrászat?
A katonaság után feleségül vettem Irénkét. 
Ekkor a faluban csak Szládik Józsefné, Eszter 
volt nôi fodrász, ô a lakásán fogadta a ven-

dégeket. Mi a feleségemmel úgy gondoltuk, 
hogy már kicsi is a Temetô utcai sarkon lévô 
épület, meg születendô gyermekünk ellátásá-
nak érdekében célszerû lenne egy nagyobb, 
közelebb lévô üzletet építeni. Így kislányunk 
megszületésekor 1973-ban nyitottuk meg 

ezt az üzletet. Ami azért volt 
nagy dolog, mert a feleségem-
mel mi voltunk az elsô olyan 
kisiparos fodrász, akinek külön 
üzlete volt, itt rendszeres nyitva 
tartással állt a vendégek rendel-
kezésére. Sok olyan vendégem 
van, aki már régóta hozzám jár, 
van olyan is, aki már elköltö-
zött Hernádról, de visszajár. És 
természetesen vannak olyanok 
is, akik más fodrászhoz men-
tek. Én úgy látom, ha valaki a 

szolgáltató iparban dolgozik, szereti a szak-
máját és meg is akar élni belôle, annak ezt 
folyamatos nyitva tartással és a lehetô legke-
vesebb szünettel kell tennie, vagy számolhat 
azzal, hogy csak „megyeget” az üzlet.

Mikor és miért döntöttél úgy, hogy részt 
veszel a falu közéletében?
Amikor a mûködési engedélyemet megkap-
tam, a KIOSZ (Kisiparosok Országos Szerve-
zete) helyi megbízottja lettem. Ez a munka a 
kisiparosok közötti kapcsolattartásról, külön-
féle programok szervezésérôl szólt amellett, 

hogy a tagdíjakat is be kellett szedni. Tehát 
ekkor is volt már ilyen „közéleti vénám”. 
Ehhez jött még a fodrászatban kialakult jó 
kapcsolatom az emberekkel, akik eléggé meg-
nyíltak és elmondták ügyes-bajos dolgaikat, 
sokszor arra kérve, hogy én ezt továbbítsam a 
falugyûléseken a község vezetôsége felé. Már a 

tanácstaggá választásom elôtt, ami 1983-ban 
volt, is sok társadalmi munkát végeztem. A 
legjelentôsebbnek például Hernád elsô járdá-
jának megépítését tartom, ami a Fô út köz-
ponti parkjától a Kossuth utca sarkáig készült. 
Ezt Sükösdi László tanácstagként szervezte és 
én neki segítettem. Errôl a járdáról tudni kell, 
hogy az akkori Örkényi Közös Tanács sem-
miben nem támogatta. A lakosság kifizette 
az anyagárat, adta a munkaerejét, a helyi tsz 
munkaeszközöket és irányítást adott. Itt meg 
kell említeni a Cserháti – Kopányi párost és 
Racskó Gyulát. Miután tizenkét évig együtt 
dolgoztam tanácstagként, majd képviselôként 
Zsadányi Lászlóné polgármester asszonnyal, 
és a képviselôk közt a legtöbb szavazatot kap-
tam, így a jó együttmûködés reményében én 
lettem Hernád elsô alpolgármestere. Termé-
szetesen ez a munka még több feladattal járt 
mint a képviselôség. Most láttam át igazán, 
hogy egy polgármesternek mennyire sok, szer-
teágazó feladata van. Nem azzal kell mérni a 
polgármester, így az alpolgármester munkáját 
is, hogy mennyit ül az irodában, hanem azzal, 
hogy milyen eredményességgel bír. Úgy gon-
dolom, hogy Hernádon ezt nem kell külön 
magyarázni, hiszen látható, hogyan épült-szé-
pült ez idô alatt a falu.

Miért nem vállaltad el újból az alpol
gármesterséget?
Az utolsó választási ciklusban úgy éreztem, 
hogy a mai világban már nem olyan stílusú 
alpolgármester segítheti a legjobban a pol-
gármester munkáját mint én, hanem egy 
olyan ember, aki menedzser típusú, aki job-
ban fel tudja venni a rohanó világ minden-
fajta kihívásával a versenyt, aki nagyszerû 
szervezô, aki kötetlenebb munkaidôvel 
rendelkezik mint én, aki fiatalabb mint én. 
Szóval pont olyan, mint a jelenlegi alpolgár-
mesterünk, Zsírosné Pallaga Mária. 

Eltelt ötven év a szakmádban. Hogyan 
képzeled a jövôt?
Fodrászként dolgozni akarok, amíg csak bí-
rok és ameddig szükség van a munkámra. A 
lányom, Tímea ugyan már régóta folytatja a 
szakmát, de a vejem, Tóth Zoltán is képezi ma-
gát, hogy átvegye staféta helyett az ollót. Ami 
a képviselôséget illeti, azt már nem vállalom. 
A lakosság annyira megbízik a képviselôiben, 
hogy a testület nagy részét mindig ismét meg-
választja, így azok egy idô után „korosodnak”. 
Szükség lenne már a fiatalításra.

Kedves Pista! Sok erôt, jó egészséget kívá
nok, hogy még nagyon sokáig csinosíthasd 
a hernádi fiúk, férfiak haját.

Bartuszek Zsuzsanna

Faraga István ipari tanuló 
korában

Az üzlet, ahol olyan sok frizurát elkészített és 
még több kérdést megválasztolt a mester

Hernád első fodrásza
Az év elején a Faraga fodrászatban voltam, amikor a hernádi fiúk férfiak „haj-
szobrásza” Faraga István kezembe adott egy naptárt. Elôbb azt hittem, hogy 
egy szokásos újévi naptár. Jobban megnézve jöttem rá, hogy a Faraga fodrá-
szat mûködésének 50 éves évfordulójára adatott ki. Ennek okán beszélgettem 
el Faraga Istvánnal – Pistával – az elmúlt fél évszázadról.
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A HER-CSI-HÚS Kft. a folyamatos és egyen-
letes jó minôség biztosítása mellett elkötelezett 
partnere a tudatos vásárlók minden területre 
kiterjedô igényeinek kielégítésében. 

Ennek érdekében Magyarországon elsôként  
a HER-CSI-HÚS Kft. dolgozott ki egy ál-
latjóléti programot, melyet BOldog CSIrke 
nevelési programnak röviden BOCSI-nak 
neveztek el. 

A rendszer az állatok számára kedvezô te-
lepítési sûrûséget, takarmányozást, megvilá-
gítást és a csibéket körülölelô környezetet, 
valamint nevelési idôt ír elô.

A telepítési sûrûség (1 m2-re esô darab-
szám) csökkentésével a baromfi számára 
nagyobb mozgásteret biztosít az iparágban 
megszokotthoz képest.

A baromfinevelô ólak kialakításával bizto-
sítják az állatok számára a természetes megvi-
lágítást a nappali idôszakban, így aktívabbak 

és egészségesebbek lesznek az ál-
latok.

A hús minôségének javítása 
érdekében a takarmányozásban jelentôs 
változtatásokat vezettek be.

A nevelési rendszer kitér a környe-
zetgazdagításra is: a falusi, tanyasi kör-
nyezetet adaptálják az istállón belül, szal-
mabálákat, kakasülôket, csipegetni való 
kukoricát helyeznek el, azért, hogy a csirke 
többet mozogjon, aktívabb legyen.

A BOCSI rendszerben elôállított vágó-
csirkék nevelési ideje hosszabb, mely szintén 
a hús minôségének javulását eredményezi.

A rendszer célja, hogy biztosítsa a baromfik 
számára az állatjóléti, állategészségügyi és állat-
védelmi szempontból jobb körülményeket, és 
pozitívan befolyásolja a hús minôségét.

A Hercsi továbbá egy nagy lépést törek-
szik megtenni a mikrobiológiai vizsgálatok 

területén. A Cég 
nagy hangsúlyt 

fektet arra, hogy a 
baromfinevelô telepek, 
illetve a telepeken lévô 
állományok mikrobi-
ológiai státuszát meg-

ismerje és folyamatosan nyomon kövesse. 
A különbözô mikrobiológiai vizsgálatokat 
a feldolgozó üzem külsô laboratóriumok-
ban végezteti el, ami idô- és költségigényes. 
Emiatt tervezik egy saját labor kialakítását, 
mellyel biztosítani tudják azt, hogy a vizsgá-
lati eredmények rövidebb idô alatt rendel-
kezésükre álljanak.

Reméljük, hogy ezek a fejlesztések is va-
lóra váltják a hozzájuk fûzött reményeket, 
és így még finomabb és biztonságosabb ter-
mékeket fogyaszthatunk mi is!

B. A.

Eredményesen zártuk a 2008as évet?
Nehéz év volt a tavalyi. Zsadányi Lászlóné 
polgármester asszony kiemelete: mivel a sú-
lyosbodó anyagi körülmények miatt egyre 
kevesebb központi támogatáshoz jutott 
önkormányzatunk, nehezebbé vált ezáltal 
az intézmények fenntartása. Ennek követ-
kezményeként hitelt kellett felvenni, mely 
azonban nem veszélyeztette az önkormány-
zat mûködését. Jóval nagyobb csapást je-
lenthet azonban a most is tartó gazdasági vi-
lágválság terjedése. Hiába készült el ugyanis 
a 2009. évi költségvetés, nehéz megjósolni, 
hogy a bevétel hogyan alakul majd. Lehet-
ne újabb adókkal nagyobb bevételhez jutni, 
de félô, hogy a lakosság már nem bírná az 
egyre növekvô terheket. Önkormányzatunk 
ezt az önként vállalt feladatok kiadásainak 
csökkentésével vagy megszüntetésével pró-
bálta megelôzni. Nem biztosít például a 
közalkalmazottaknak ruhapénzt, csökkent 
az étkezési utalványok összege és a civil 
szervezetek támogatása is. Az efféle megszo-
rítások végül egy húszmilliós megtakarítást 
eredményeztek. A pályázatok szempontjá-
ból viszont sikeres évet tudhatunk magunk 
mögött. Más kistérségi településekkel össze-
fogva jelentôs pénzösszeghez jutott közsé-
günk is. A fejlesztések, beruházások hosszú 
sora vélhetôen még idén elkezdôdik.

Milyen fejlesztések várhatók 2009ben?
Tavaly kapott önkormányzatunk pályázati 
pénzt utcanév- és hirdetôtáblák beszerzé-

sére, elhelyezésére. Aki már télen elhaladt a 
központi parkban, láthatta az ott felállított 
utcatérképet, mely Hernád legnagyobb in-
tézményeinek pontos helyét is mutatja. Ez 
elsôsorban a településünkön átutazók köny-
nyebb tájékoztatását szolgálja. A további 
utcanévtáblák elhelyezése ebben az évben 
várható csakúgy, mint a kátyús útfelületek 
javítása, fôleg a Deák Ferenc utcában.

Európai uniós támogatással még idén 
elkezdôdik a helyi (és a társulás miatt 
a pusztavacsi) iskola, óvoda felújítása. 
Az elôbbiben fûtéskorszerûsítést végeznek 
majd: hôszivattyús geotermikus energiával, 
valamint napkollektorral fogják fûteni az 

oktatási intézményeket. A terveket máris 
óriási érdeklôdés kíséri: az ország különbözô 
pontjain lévô intézmények figyelik majd a 
legkorszerûbb, legmodernebb, és nem utol-
sósorban természetbarát fejlesztés minden 
egyes lépését. A jelentôs beruházástól mint-
egy hetven százalékos megtakarítást remél-
hetünk. A munkálatok végsô fázisában ki-
térnek majd az intézmények parkosítására, 
hogy még szebb környezet várja a nebuló-
kat. Pusztavacson is a tetôk és nyílászárók 
teljes cseréje várható, továbbá felépül majd 
a várva várt tornaterem is a gyerekek és a 
tanárok nem kis örömére. Más jellegû, de 
szintén pályázati pénzbôl újítják majd fel a 
tájházat is.

A ravatal felújítása is több évet vára-
tott magára. Úgy tûnik, idén számítha-
tunk arra, hogy a épületet korszerûsítik, 
új kôburkolattal vonják be, továbbá hogy 
oszlopos elôtetôt építenek hozzá. Mindez az 
önkormányzat és a Szigü Rt. közötti megál-
lapodásnak köszönhetô.

Március 1-jétôl hivatalosan is megszûnt 
az Idôsek Otthona. Mint arról már ko-
rábban beszámoltunk, az évek során egyre 
kisebbnek bizonyult ez iránt a szolgáltatás 
iránt az igény. E miatt a kihasználatlan-
ság miatt döntöttek az intézmény továb-
bi mûködtetése ellen. Helyette azonban 
óvodai csoportszobákat hoznak ott létre 
játszóudvarral. Jelenlegi intézményünk 
ugyanis maximális fölötti létszámmal, hat 
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A közmeghallgatáson a polgármester asszony 
beszámolt az elmúlt év gazdálkodásáról és 
ismertette az idei terveket

BoCSI, HeR-CSI!

azt beszélik, hogy...
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A hernádi iskola 2009. február 8-án tartotta tél-
búcsúztató maskarás összejövetelét, a farsangot. 
Az intézmény talán legnépszerûbb, és a gyere-
kek által különösen várt rendezvénye idén is 
zsúfolásig megtöltötte a tornacsarnokot. 

A vidám maskarás felvonulóktól, a lel-
kes közönségtôl szûkössé vált tornaterem 
már több, mint tízszer adott otthont a tél-
búcsúztató zajkeltésre, mégis változatos, 
újszerû ötletekkel készítették jelmezeiket az 
osztályok. A farsangi színes forgatagot most 
is az egyéni jelmezesek bevonulása indítot-
ta, aztán sorra bevonultak az alsó, majd a 
felsô tagozatos nebulók is. 

Az iskola legkisebb tanulói, az elsôsök hó-
pihéknek (1.a) és ördögöknek (1.b) öltöztek 
be. Ôket a haljelmezben felvonuló 2.a kö-
vette. A 2.b a Madagaszkár c. rajzfilm ked-
velt állatfiguráinak bôrébe bújt néhány perc 
erejéig. Noha a harmadikosok a szülôk jóté-

konysági báljának alsós szereplôi voltak, lel-
kesen készülôdtek a maskarás rendezvényre 
is: betörôknek öltöztek, illetve a High School 
Musicalbôl adtak elô egy részletet. A mesés 
vadnyugat 4.a-s cowboyai vidám hangulatot 
teremtettek. A február eleji jelmezes forga-
tagból nem hiányzott idén Hófehérke sem a 
barátaival., a mesevilág lakóival. 

A felsô tagozatosok is kivették részüket a za-
jos télûzésben. Az ötödik évfolyam tanulói hip-
hop táncot adtak elô, majd a pomponlányok 
(5.a) és a strandolók (5.b) vették birtokukba a 
tornatermet. A spanyol kultúrát és tempera-
mentumot bemutató táncukkal a 6.a osztály 
lépett a szépszámú közönség elé. A 6.b a Billy 
Jean c. Michael Jackson-számra adta elô táncos 
mûsorát. A farsangi rendezvény utolsó elôtti 

fellépôje a 7.a volt. Ez az osztály egy klezmer 
örömtáncot adott elô. A hangulatfelelôs a 8.b 
lett idén, amely a Híradó rendkívüli különki-
adásával szórakoztatta a közönséget. A 2009-

es iskolai farsang ebben az évben is a tombola-
ajándékok kisorsolásával zárult.

A vidám zenérôl e rendezvényen Tóth 
Zoltán és Menyhárt Tibor, vagyis az MTZ 
DUÓ gondoskodott. Köszönjük, hogy 
számíthattunk rájuk. Köszönet illeti Tóth 
Zoltánt a hangosításért is, a tanárokat a gye-
rekek felkészítéséért, a hetedik évfolyamot 
az elôkészületekért, a szülôket a süteménye-
kért, szendvicsekért, továbbá Tóth Ferencet 
a tortákért. Az iskolai farsang idei sikeréhez 
hozzájárult még Kucsera Istvánné, Strupka 
Józsefné, Fraunberger József, valamint a 
munkaközösség vezetôi: Tóth Józsefné és 
Kollárné Lovász Ildikó. Ezúton is köszönjük 
valamennyiüknek az önzetlen segítségüket!

Birinszki Annamária

Ismét eltelt egy év. Ami a nyugdíjas klubot 
érinti, egészségi és gazdasági értelemben elég 
tûrhetô évet zártunk. Kis téli pihenô után, 
január végén elkezdtük az énekpróbákat. 

Egy felkérésünk már van, de arról majd 
késôbb. Március derekán, immár 5. alka-
lommal háromnapos kiránduláson vol-
tunk Hajdúszoboszlón.

Nagyon jól éreztük magunkat. Az esté-
inket természetesen most is Kovács Jani és 
harmonikája társaságában töltöttük. 

Találkoztunk a német barátainkkal és 
együtt keringôztünk. Megismerkedtünk 
még egy erdélyi énekes társasággal is, akik 
videó felvételt készítettek rólunk, mert na-
gyon tetszett nekik a vidám társaságunk és 
a nóta csokor, amit énekeltünk.

Mivel 15-én Hajdúszoboszlón voltunk, 
egy páran megnézték az ünnepi mûsort, 
amit nagyon színvonalasnak találtak.

A Nyugdíjas Egyesület köszönetet mond 
mindazoknak, akik adójuk 1%-át az Egye-
sületnek ajánlották.

2006-ban 36.600.- Ft
2007-ben 39.000.- Ft volt.

2008-as adójuk 1 %-ának felajánlásakor  
is gondoljanak ránk, és adójuk 1 %-át a  

következô számra ajánlják:
18704431-1-13

Nagyon örültünk ennek a pénznek, és úgy 
döntöttünk, hogy a Búzavirág Énekegyüt-
tesnek egy új fellépô ruhát vásárolunk, 
amit a falunapon szeretnénk bemutatni.

Továbbra is várjuk felajánlásaikat és kö-
szönjük az együttes nevében.

Özv. Szluka Istvánné
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Farsangi jelmezes  
felvonulás az iskolában

tavaszra készülünk

csoporttal mûködik. Jogossá vált az igény, 
hogy a megszûnô Idôsek Otthona épületét 
kezdetben egy, késôbb kettô óvodás csoport 
vegye birtokba. Mindezek megvalósulása, 
ha lesz pályázati lehetôség, még idén várha-
tó. Kiemeljük, hogy az idôseknek az önkor-

mányzat továbbra is biztosítja igény esetén a 
jelzôrendszeres ellátást, a házi segítségnyúj-
tást, valamint az ebéd kiszállítását.

Mi épül a templom mellett?
A március eleji falugyûlésen értesülhet-
tünk arról is, hogy a templom mellett 

egy közösségi ház építését tervezik. Idén 
tavasszal kezdenék el a munkálatokat ott. 
A tervek szerint ez az épület adna helyet 
hetente kétszer a már megszûnt Idôsek 
Otthonának is.

Birinszki Annamária
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Mai riportalanyom Eric Drobny, aki 
Amerikából érkezett Magyarországra, 
hogy segítsen a diákoknak a nehéz és ér
dekes nyelv kiejtésének elsajátításában, 
és hogy maga is felmérje, valóban milyen 
nehéz is ez a magyar nyelv. 

Jó reggelt! Nagyon korán van.
Jó reggelt! Hát igen, 7 óra van. 

Akkor vágjunk is bele. Kérem, mesél
jen magáról valamit!
1986. június 1-jén születtem. Az Amerikai Egye-
sült Államokban élek, azon belül Californiában, 
és ott pedig San Fransiscóban. Nemrég végez-
tem az egyetemen, melynek a neve: California 
Polytechnic State University (Cal Poly). A csalá-
dom is Californiában él. Édesapám informatikus, 
édesanyám ékszerbolti eladó (jelenleg). Nôvérem 
Emily (25) is pedagógus. Az anyanyelvemen kí-
vül még 2 nyelven beszélek (német, spanyol), és a 
magyart is megértem,de szerintem nagyon nehéz 
megtanulni beszélni ezen nyelven.

Ha már itt tartunk, mit gondol, hogy 
melyik jobb a tanulóknak, az, hogy be
szélgetnek, vagy feladatokat csinálnak a 
tanárokkal?
Szerintem az 5-6. osztályosoknak jobb, ha 
feladatokat csinálnak, mert addigra kita-
nulják a nyelvet, de a 7-8. osztályosoknak 
viszont jobb, ha beszélgetnek. 

Értem… És milyen érzés úgy bemenni 
egy órára, hogy ott az angol a második 
nyelvük, és néha meg sem tudnak szólal
ni, és maga csak áll és nem érti, amit ôk a 
saját nyelvükön beszélnek?
Ez nem jó érzés az igazat megvallva. És az 
sem könnyíti meg a dolgomat, hogy min-
den második héten újabb iskolába megyek, 
és ott minden kezdôdik elölrôl: új tanárok, 
igazgatók, diákok. Ott ilyenkor én vagyok a 
szupersztár és ez jó érzés, de mégis rossz.

Ezt meg tudom érteni, de akkor miért 
kezdett el tanítani? Miért tanult tanárnak? 
Magam sem tudom, hogy miért ezt a szak-
mát választottam, mert én valójában újság-
író szerettem volna lenni. És igazából én egy 
televíziónál vagy egy újságnál szerettem vol-
na elhelyezkedni. De ez csak egy álom. 

Hát az én álmom is hasonló. Én is új
ságíró szeretnék lenni, de nem hiszem, 
hogy mind a kettônket ugyanaz a téma 
érdekelne. És eléggé meglepôdtem azon, 
hogy Ön nem olyan ember, aki elhivatott 
a munkájához. De most jutott eszembe, 
hogy még nem kérdeztem meg az egyik 
legfontosabb dolgot! Miért éppen Ma
gyarország?
A velem egykorúak elmentek volna Kínába, Ja-
pánba vagy Koreába, és olyan embernél laktak 
volna, aki tud a nyelvükön is. Ôk csak szórakoz-
nának, csavarognának. Nekem minden perc itt 
Magyarországon egy kihívás, azért is választot-
tam ezt az országot, mert egy új kultúrát szeret-
tem volna megismerni. Sok európai országban 

jártam már, de ezen a helyen még soha, éppen 
ezért választottam Magyarországot.

Mit gondol Budapestrôl és errôl az or
szágról?
Budapest alapjára véve egy szép város, az 
emberek aranyosak, kulturáltak. Bár az alul-
járók falai nem túl szép látványt nyújtanak a 

turistáknak. Amúgy sok szép hely van Ma-
gyarországon.

És a faji megkülönböztetés? Arról mi a 
véleménye? 
Szerintem nagyon rossz dolog, mert min-
den ember kaphat egy esélyt az életre. Amit 
én itt hallottam a romákról, az, hogy lop-
nak, csalnak, de olyat is halottam már, hogy 
az átlagos emberek is csinálnak ilyet. Akkor 
pedig mi a különbség?!

Értem, és valóban van benne valami, 
bár én amióta csak élek, a rosszat hal
lom, és látom, és nekem talán más a vé
leményem, de ebben a válaszban is van 
igazság. De ezt lezárva, mit is gondol a 
magyar lányokról? :)
Gyönyörûek.

Minden magyar nô nevében megköszö
nöm. Elárulná azt, hogy mi az, ami miatt 
itt maradna? 
Semmi. Talán csak akkor maradnék itt, ha 
minden embert, akit szeretek, el tudnék 
hozni ide. De ez képtelenség. 

És ha megismerkedne egy lánnyal, ak
kor itt maradna? Vagy még jobb… ha 
szerelmes lenne ebbe a lányba, akkor itt 
maradna vele, vagy megkérné, hogy men
jen magával vissza Amerikába? 
Mivel még nem vagyok ebben a helyzet-
ben, így nem tudom, de ha mégis így len-
ne, akkor azt hiszem, inkább visszamennék. 
Elôtte megkérdezném a lányt, hogy itt ma-
rad-e vagy eljön velem. Ha nem jön, akkor 
csak annyit mondanék: Bye-bye! 

És milyen az ideálja, hiszen kell egy
két támpontot adnunk a helyieknek?! 
Esetleg a szôke hölgyek?! 
A szôkék egyáltalán nem, mert rossz tapasz-
talataim vannak velük kapcsolatban, mert 
Amerikában a szôke lányok hülyék, nem is 

igazán mondanám, hogy buták is, de még-
is megjátsszák magunkat. Így ôk biztosan 
nem tartoznak a zsánereim közé. De a barna 
hajú, érett gondolkodású, és velem egykorú 
vagy 1-2 évvel fiatalabb lányok azok, akik 
szóba jöhetnek. Mert a 20 éves kornál fiata-
labbak számomra gyerekek. 

Eric Drobny tanít

az Interjú
Kedves olvasók ! Néhányuknak furcsa, meglepô lehet, hogy egy 15 éves lány 
készít riportot. Hogy miért lenne különös ? Talán azért, mert ez életem máso-
dik megjelent írása, és kicsit remegve, félôsen kezdtem neki. Emellett a tele-
víziókban és az újságokban soha nem olvasni vagy látni, hogy egy fiatal lány/
fiú ír egy cikket, vagy készít egy interjút. Én mégis nekivágtam, és mivel ezt 
a pár sort önök is olvashatják velem együtt, így kiderülhet, hogyan sikerült. 
Kérem, nézzék el nekem, ha néha olyan kifejezéseket használok, amelyek né-
hol érthetetlenek. Kezdô vagyok és fiatal, de ez a cikk egy fok azon a hosszú 
és meredek lépcsôn, amit az álmom felé kell megtennem. Jó olvasást ! 
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Mesemondó verseny

Nagy izgalommal, még nagyobb ké-
szülôdéssel várták a hernádi általános iskola 
tanulói a mesemondó versenyt, amelyet 
március 26-án rendeztek meg két korcso-
portban.

A nagy készülôdésnek meg is lett az ered-
ménye, a zsûri hosszas tanakodás után tudott 
csak dönteni a helyezettek névsoráról.

Az elsô és második osztályosok gyerme-
ki ôszinteséggel elôadott meséi mindenkit 
elbûvöltek, így elsô lett Czapek Máté, 
a második Balogh Rebeka, a harmadik 
helyen pedig Láncos Viktória és Ország 
Ádám osztozott.

A harmadikos-negyedikes korosztály tanu-
lóin már érezhetô volt a rutin, így a zsûrinek 
még nehezebb dolga volt, végül Szegedi 
Zsanett lett az elsô, Pirvuta Patrik a máso-
dik, a harmadik helyen – holtversenyben – 
Turcsány Bálint és Murár Szabina végzett.

Iskolánkat mindkét korosztályból az elsô 
és második helyezettek képviselhetik április 
20-án Nyáregyházán a megyei fordulón.

Mindenkinek gratulálunk!
R. A.

akikre büszkék vagyunk...

Szerencsére minden évben büszkél-
kedhet a hernádi iskola olyan tanu-
lókkal, akik tehetségüket kihasználva 
eredményesen szerepelnek különféle 
tanulmányi versenyeken. Az intéz-
mény jó hírét a következô tanulók 
öregbítették az elmúlt idôszakban:

•  Emôdi Enikô (6.b), Fraunberger Mercé-
desz (8.a), Schenk Zsófia és Schenk Máté 
(7.a), Svébis József (8.a) március 20-án a 
dabasi Kossuth Lajos Általános Iskola és 
az Apáczai Kiadó által szervezett „Nemze-
ti ünnepünk és jelképeink” címû Pest me-
gyei történelmi vetélkedô elôdöntôjében 
harmadik helyezést értek el.

•  Schenk Máté, 7.a osztályos tanuló to-
vábbjutott a Kazinczy- verseny országos 
fordulójára.

•  Gödöny Andrea, 6.a osztályos tanuló 
hamarosan a Simonyi Zsigmond helyes-

írási verseny megyei döntôjében képvise-
li iskolánkat.

•  Megyei német tanulmányi versenyen is 
megmérették tudásukat a hernádi tanu-
lók: Fraunberger Mercédesz és Svébis 
József (8.a). A gödöllôi német vers- és 
prózamondó versenyen Svébis József, 
Emôdi Enikô (6.b), Zsolnai Boglárka 
és Szônyi Cintia (5.a) szerepelnek majd. 
Az Isaszegen tartandó megyei megmé-
rettetésen Emôdi Enikôért és Svébis 
Józsefért szurkolhatunk.

•  Rácz Lilla (7.a), Latyák Noémi (5.b),  
Simó Orsolya (6.a) a területi csecsemô-
ápolási versenyen szerepelnek majd.

•  2009. március 26-i, alsósok számára 
megrendezett iskolai mesemondó ver-
seny elsô két helyezettjei a megyei ver-
senyen is megmutathatják tehetségüket. 
Idén iskolánkat az 1.a osztályos Czapek 
Máté és Balogh Rebeka, valamint a 4.a 
osztályos Szegedi Zsanett és Pirvuta 
Patrik képviseli.

•  A hernádi iskola az alsós tanulóknak ta-
nulmányi versenyt szervezett, melynek 
legkiemelkedôbbjei, Szegedi Zsanett 
(4.a) és Király Enikô (4.b) megyei meg-
mérettetésen szerepelnek majd. 

•  A Mozaik Kiadó még a 2008/2009-es 
tanév elején tanulmányi versenyt hirde-
tett különféle tantárgyakból, mûveltségi 
területekbôl. A feladatlapok legügyesebb 
megoldóit behívták az országos verseny-
re is, melyet az ország hat különbözô 
helyszínén (Budapest, Debrecen, Gyôr, 
Miskolc, Pécs, Szeged) rendeznek meg. 
Az április 18-i megmérettetésre az alábbi 
hernádi tanulókat várják: 
–  Rácz Lilla (7.a) – anyanyelv, angol 
–  Schenk Zsófia (7.a) – anyanyelv, angol, 

földrajz, német, történelem és irodalom
–  Schenk Máté (7.a) – anyanyelv, angol, 

földrajz, német, történelem és irodalom

Gratulálunk az eddigi szép eredményekhez! 
Birinszki Annamária

Osztály Osztályfőnök  Behozott papír (kg)

1.a Duhaj Szidónia 829
1.b Tóth Józsefné 840
2.a Nagyné Gál Ilona 1576
2.b Csimáné Kispál Gyöngyi 1220
3.a Kocsisné Gere Mária 1605
3.b Garas Mihályné 936
4.a Lantosné Simári Erzsébet 957
4.b Miklósi Lászlóné 1012
5.a Kongráczné Opoczky Erzsébet 383
5.b Molnár Tibor 961
6.a Kollárné Lovász Ildikó 1177
6.b Dr. Kollár Lászlóné 1403
7.a Birinszki Annamária 3392
7.b Gelle Ferencné 1877
8.a Svébisné Komjáti Rozália 643
8.b Miklósi László 519
Összesen: 19330

A tavaszi papírgyűjtés  
(2009. március 23-30.) eredményei

Köszönjük Kovács Róbert és Kovács István segítségét!

Ha már így a „lányos” dolgokat kibeszéltük, 
akkor kanyarodjunk vissza a lényegre. Önre! 
Mi a hobbija? Manapság jut ideje ilyenre? 
Idôm nem igazán, de játszottam egy bandában, 
amikor egyetemre jártam. Én voltam a dobos. 
Emellett volt idôm focizni, kosarazni és base-
ballozni, de ezek közül a foci a kedvencem.

Ohh, igen? Van kedvenc csapata? Foci, kosár… 
Hát a fociból szeretem a Chelsea-t, és a ko-
sarasok közül van kedvenc játékosom, még-
pedig Dwyane Tyrone Wade. 

És mit sportol ezen kívül? Valami ext
rém sport? 

Hát nem mondanám. Ezen kívül még néha 
szoktam szörfözni is, hiszen a szüleim háza 
a tengertôl 100 méterre van. Néha lejárok a 
nagy vízhez és úszom sétálgatok. 

Nagyon jó lehet olyan közel élni a ten
gerparthoz. És hiányzik a tenger, a csa
ládja, a barátok? 
Igen, hiányoznak, fôleg a családom. Honvá-
gyam is van, de egyre inkább kezdem meg-
szokni, mert az elsô 2 hónapban nagyon nehéz 
volt, de ma már örülök, hogy nem adtam fel. 

Higgye el, mi is örülünk. És mikor uta
zik vissza? 

Júniusban. Egy darabig még itt leszek a kör-
nyéken, aztán továbbállok. 

Hát én remélem, hogy még látjuk egy
mást. Köszönöm, hogy segített abban, 
hogy ez a riport létrejöjjön. 
Szerintem ez klassz dolog. És természetes. 

Viszontlátásra! És kívánom, hogy az 
álmai valóra váljanak. 
Köszönöm. Viszlát!

Köszönöm a figyelmüket, és remélem, 
sok új dolgot tudtak meg errôl az ameri
kai fiatalemberrôl.  

Cziróczki Nikolett (8.a osztályos tanuló)
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Február 21-én tartottuk a hagyományos 
bálunkat. Féltünk (kicsit), mert a körül-
mények egy kicsit ellenünk szóltak. Ál-
landó aggodalom: vajon lesz-e közönség, 
bálozó emberek, Mert az elômunkálatok 
már hónapok óta folytak. A gyerekek és 
felkészítôik januárban dolgoztak.

Készült a 3.a és b egy nagyon aranyos, 
színvonalas jelenettel, címe: Makrancka her-

cegkisasszony. Felkészítôik: Garas Mihályné, 
Kocsisné Gere Mária, Arláth Andrea.

A 6.a osztály egy spanyol tánccal, felké-
szítôjük: Kollárné Lovász Ildikó és Himmer 
Magdolna. 

A 6.b osztály egy Michael Jackson-táncot 
adott elô. Felkészítôjük Dr. Kollár Lászlóné.

De nem maradhat ki két másik tánccso-
port produkciója sem, hiszen nagyon sok 

diákunk tanul, táncol itt nagyszerû ered-
ményekkel.

A FAME tánccsoportot Pekár László 
készítette fel. A Szamba TSE-bôl Opóczki 
János táncosai léptek fel.

A gyerekek nevében köszönet a megjelen-
teknek, kollégáknak, segítôinknek, támoga-
tóinknak. Nélkülük nem jött volna létre.

Csimáné Kispál Gyöngyi

A magyar közoktatás az elmúlt évtizedek-
ben, fôként a 90-es évek kezdetétôl nagy vál-
tozásokon ment keresztül, mind a rendszer 
hatékonyságát, mind irányítását és finan-
szírozását tekintve. A 2000-ben elvégzett 
kompetenciaalapú PISA-mérés eredményei 
világítottak elôször rá arra, hogy a 15 éves 
korosztály mintegy 20%-a súlyos olvasá-
si, matematikai nehézségekkel küzd, amit 
a 2006-os vizsgálat is megerôsített. Ezek a 
negatív jelzések az oktatás korszerûsítését 
sürgették. Ezért írták ki a TÁMOP – 
3.1.4/08/1. pályázatot, amelynek forrását 
az Európai Szociális Alap és a Magyar Köz-
társaság költségvetése társfinanszírozásban 
biztosítja. Erre pályázott Hernád Község 

Önkormányzata három feladatellátási hely-
lyel: a hernádi általános iskolával, a hernádi 
napköziotthonos óvodával és a pusztavacsi 
általános iskolával. Pályázni kellett egy-
részt, mivel a regionális operatív program 
(KMOP) keretében magvalósuló infrast-
rukturális fejlesztéseket össze kell kapcsolni 
a szükséges szakmai (tartalmi, módszertani) 
fejlesztésekkel. Ugyanakkor az intézmények 
maguk is szükségesnek tartották az oktatás 
minôségének javítását: a kompetenciaala-
pú oktatás módszertanának, eszközeinek 
elsajátítását, alkalmazását, a pedagógusok 
módszertani kultúrájának korszerûsítését, 
a tanulók képességeinek és kulcskompe-
tenciáinak egyénre szabott fejlesztését és 

megerôsítését. A pályázaton a három intéz-
mény 43.873.212 Ft-ot nyert.

A pályázati projektet 2009. február 
1-jével kellett volna indítani,de mivel a pá-
lyázat támogatási szerzôdését a napokban 
írják alá, ezért a projekt csak ez után fog in-
dulni a pedagógusok továbbképzéseivel.

A projekt keretében mintegy fél év alatt 
42 továbbképzésen vesznek részt a peda-
gógusok. Ezek a továbbképzések általános 
pedagógiai módszertani továbbképzések 
lesznek, ahol az új tanulásszervezési eljá-
rásokkal ismerkednek meg. Számítógépes 
továbbképzéseken vesznek részt, mivel a 
projektbe bevont diákok óráinak 25%-át 
számítógéppel kell irányítani és levezetni. 

Támogatók: Her-Csi-Hús Kft.; Garázs Band; Tóth Antal; Sylver együttes; Mûvelôdési Ház; 
Nagy Lászlóné és Nagy Nelli; Zsírosné Pallaga Mária; Tolnai Béla; Szlúka étterem; az is-
kola dolgozói és tanulói a szereplô csoportok vezetôi: Garas Mihályné, Kocsisné Gere Má-
ria, Kollárné Lovász Ildikó, Dr. Kollár Lászlóné; Fame Táncegyüttes – vezetôje: Pekár László; 
Szamba Tánciskola – Opóczki János; Örkényi Takarékszövetkezet; -Papír-írószer bolt; Tóthné 
Gomola Katalin; Oláh Lászlóné; Szûcs Mihályné; Szluka Istvánné; Vas Józsefné; Pálóczi Hor-
váth István Szakképzôiskola pincértanulói és gyakorlatvezetôjük; Liga Mihály; az Önkormány-
zat munkatársai; az Óvoda konyhája; Volecz Imre; Katona József; Králl Zoltán

Ajándékok, felajánlások: Kaldenecker Andrásné; Strupka Józsefné; Ifj. Rácz József; Elvira 
festékbolt; Galldorf Kft.; Vízmû Kft.; Bobe-Bobi Bt.; Káposztás Ibolya; 100 Ft-os bolt; Gáspárné 
Batta Brigitta; Malata Sándor; Mezôszolg Kft.; Veszelik László; Vesztegh Beáta; Kutasi Sán-
dor; Pelikán Gábor; frim József; Dobos József; Wi-Czah Bt.; Kovács Istvánné; Bábel Sándorné; 
Ghibli Kft.; Talmácsi Motorsport; Csepregi György; Kovács Mihály; Gáspár Mihály; Petróczyné Pálffy Annamária; Tajcs Györgyi; Bart-House; 
Lestár Sándor; Lakó Gábor; V and Chicken Kft.; Herko-tech Kft.; Szagri László; Keindl Attiláné; Tóth Ferenc; Giovanni cukrászda; Kovács 
Erzsébet; Országh Zsolt; Szládik Bt.; Ázsia áruház; Kisné Ica Kínai áruház; Hungarpet Kft. Örkény; Szórád Józsefné; Hanák Istvánné Edit; 
Németh Henrietta; Korenné Salánki Mariann; Murár István; Sas Ferenc; Nagy Sándor Lászlóné; Faraga Tímea; Jóri László; Ra&Jo 2006. Bt.; 
Bese Sándor; Presenszki Lászlóné; Árva Ferenc; Dr. Kollár László; 
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Kompetenciaalapú oktatás – innovatív intézményekben
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A hernádi mûvelôdési ház munkatársai eb-
ben az esztendôben is azon munkálkodnak, 
hogy minél többen találják meg az intéz-
ményben a tanulás, a hasznos idôtöltés és a 
szórakozás legkülönbözôbb formáit. A nyit-
va tartásunk nem változott: hétfôtôl péntekig 
8-20 óráig, szombaton 8-12 óráig fogadjuk 
a látogatókat. A Teleház (eMagyarország 
Pont) hétfôtôl péntekig 13-20 óráig, szom-
baton 8-12 óráig fogadja vendégeit.

* * *
Felelevenítjük a jó kis színházbuszokat! 
Már nagyon hiányzott mindenkinek a 
rendszeres színházlátogatás. Márciusban 
A fösvényt láttuk az Új Színházban Eper-
jes Károly briliáns fôszereplésével. Az áp-
rilisi elôadás még elôttünk áll (Augusztus 
Oklahomában), de a hírek szerint fantaszti-
kus sikerdarabot mutatott be a Vígszínház. 

Májusban pedig egy Hitchcock –mû, a 39 
lépcsô vár ránk a Madách Színházban. 

Szeptember végén, október elején néz-
zük majd meg a Madáchban a Gyalog 
Galopp-ot, amely az ismert Monty Python-
történet zenés változata. Sajnos közelebbit 
még nem tudok róla mondani. Akit érdekel 
ez az elôadás (vagy bármelyik másik), kérem 
keressen e-mail-ben (muvhaz@hernad.hu) 
vagy telefonon (374-125).

A tájháznál tavaly elkészült a vizesblokk. 
Ezzel lehetôvé vált, hogy az udvarán rendez-
vényeket tarthassunk, hiszen sokkal kom-
fortosabb körülmények között gyûlhetnek 
majd össze az óvodai, iskolai csoportok és 
civil szervezetek. A vizesblokkban van kony-
ha is, így a fôzés is megoldható. A fagyok el-
múltával rendbehozzák a kertet, így a hasz-
nálatot már semmi nem gátolja majd.

Egy mások változás is lesz a tájháznál: 
az épület a megnyitás óta eltelt 8 esztendô 
alatt megrongálódott, így szükségessé vált a 
külsô renoválás. Önkormányzatunk pályá-
zatot adott be az ÚMFT III. tengelyének 
egyik intézkedésére, amely révén (persze, ha 
nyerünk) kívülrôl megújulhat a tájház.

* * *
Ebben az esztendôben a 17. hernádi falu-
napot rendezzük meg. A gazdasági válság 
természetesen senkit nem kímél, ezért nekünk 
is kevesebb pénz áll rendelkezésünkre, amelyet 

a falunap megrendezésére használhatunk fel. 
Ezúton kérek mindenkit, aki szívügyének te-
kinti a közösségi rendezvényeket, hogy támo-
gassa a 17. hernádi falunap megrendezését. 
Támogatni többféleképpen lehet: pénzzel, 
különbözô ajándékokkal, amelyek kisorsol-
hatók, munkával, valamilyen szolgáltatás díj-
mentes vagy kedvezményes nyújtásával. 

Kérem, hogy szándékukat a 30/9951-
651-es telefonszámon szíveskedjenek jelezni.

Hamarosan megújul a hernádi honlap! 
Községünknek több mint 10 éve van már 
saját domain-je és honlapja. Ezt a mos-
tani verziót 2005 óta használjuk, s bár 
sok dícséretet kaptunk áttekinthetôsége 
és ízléses megvalósítása miatt, mégis 
úgy döntöttünk, hogy megváltoztat-
juk. Ennek az újítás vágyán kívül oka 
az is, hogy az általunk használt portál-
rendszer verziója már alapos frissítésre 
szorul, sok benne az elavult rész, amely 
szinte vonzza a hackereket. Kizárólag a 
tárhelyszolgáltató éberségének és szakmai 
tudásának köszönhetô, hogy az elmúlt 4 
év alatt csak kétszer sikerült feltörni (bár 
folyamatos a próbálkozás, mint minden 
más honlap esetében). Akkor is max. 2 óra 
alatt rendbe lehetett hozni a kártételt. A 
mostani változtatás, frissítés a biztonsá-
got is szolgálja tehát. A honlapon minden 
eddig jól mûködô szolgáltatás megmarad, 
adunk lehetôséget a vendégkönyv és a fó-
rum használatára, illetve videolejátszót is 

szeretnénk majd üzemeltetni rajta. Kérem 
kísérjék figyelemmel gyakran községünk 
honlapját: www.hernad.hu.

Pallaga Mária

Gálvölgyi János és Szerednyey Béla a 39 lépcsőben Szentpéteri vendégeink a tavalyi falunapon A hernádi honlap

A lap akkor a legjobb, ha közösen 
szerkesztjük! Szerkesztôségünknek  

szánt írásait eljuttathatja a  
hirmondo@hernad.hu címre.

Felkészítik pedagógusainkat az együttneve-
lésre is a hátrányos helyzetû és sajátos neve-
lési igényû gyerekek esetében.

A diákokat, szülôket a projekt igazán 2009. 
szeptember 1-jétôl érinti. A kompetenciaalapú 
oktatási programokat a következô osztályokban 
vezetjük be: 1.ab, 5.b osztályban matematikai 
programcsomag alkalmazását Lantosné Simári 
Erzsébet és Miklósi Lászlóné tanító nénikkel és 
Molnár Tibor tanár úrral; a 2.a és 5.a osztály-
ban a szövegértés-szövegalkotás programcso-
mag alkalmazását Duhaj Szidónia tanítónôvel 
és Svébisné Komjáti Rozália tanárnôvel; 6.b 
osztályban az angol programcsomag alkalma-
zását Forrás Jánosné tanárnôvel.

A kompetenciaalapú programcsomagok 
bevezetése és alkalmazása mellett átfogó in-
tézményfejlesztést kell megvalósítanunk. A 
7.b osztályban a fizikát tantárgytömbösített 
oktatással tanítja Gelle Ferencné.

Egy 3 hetet meghaladó projektet kell 
kidolgozni iskolánknak, de lesz témahét is, 
ami szintén új lesz iskolánk életében.

Ahhoz, hogy ezt a sok új dolgot meg 
tudjuk meg tudjuk valósítani, mentorok, 
szaktanácsadók segítik munkánkat. A pá-
lyázat megvalósításához néhány eszköz be-
szerzésére is lehetôségünk lesz, elsôsorban 
a kompetenciaalapú oktatás bevezetéséhez, 
alkalmazásához.

Minden projektben részt vevô osztály 
minden tanulója laptoppal fog rendelkezni.

A nyertes pályázatról a hernádi általános is-
kola vonatkozásában nagy vonalakban egyelôre 
ennyit lehet tudni. Majd minden intézmény 
projektindító nappal kezdi a projektet, ahol 
minden érdekelt fél (diák, szülô, pedagógus) 
részletes tájékoztatást kap ezzel kapcsolatban.

Nehéz idôszak vár mind a diákokra, mind 
a pedagógusokra, mivel az infrastrukturális 
fejlesztések mellett kell a szakmai fejlesztéseket 
megvalósítanunk, de megéri, mert azok egy-
más hatásait erôsítve, komplex módon járul-
nak hozzá oktatásunk minôségi javulásához.

Szabadosné Malata Ibolya

Művházi Mozaik
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RaJoNgÓK KLUBJa

Februárban tartottuk meg az éves közgyûlésünket, ahol természe-
tesen sok mindenrôl szó esett. A hivatalos közlendôket az egyesület 
lapjában, az Örökségünk címû idôszaki kiadványban olvashatják. A 
lapon kívül nekünk a rendezvényeink a legfontosabbak, amelyeket 
a lap 15. oldalán található Rendezvénynaptárban is olvashatnak. 

Márciusban már munkához is láttunk. Március 27-én a Rajon-
gók Klubja keretében vendégünk volt Pogány Judit Kossuth-díjas 
színmûvész. Latyák Ferivel, a sorozat ötletgazdájával gyermekkoráról, 
korai színészéveirôl, kis Vukról és persze jelenlegi munkáiról kérdeztük. 
A mûvésznô meglepô ôszinteséggel válaszolt kérdéseinkre. Jónéhány 
érdekesség is elhangzott a beszélgetésben. Ilyen volt például az, amikor 
Pogány Judit elmondta, hogy nem végzett fôiskolát, mert annyira csene-
vész volt fiatal korában, hogy a felvételi bizottság semmilyen lehetôséget 
nem látott benne. Ezért került aztán segédszínészként Kaposvárra, ahol 
fantasztikus feladatokkal – és fôleg benne bízó rendezôkkel – találkozott. 
A sok munka végül a Kossuth-díjig vezetett.

Ugyanilyen érdekes volt az is, hogy amikor Vukot kellett szink-
ronizálnia, bement a stúdióba és várta, hogy akkor peregjen a film, 
hogy ô rá tudjon beszélni. Csak akkor közölték vele, hogy itt a 
dolog bizony fordítva történik: kép nélkül veszik fel a hangot és 
Dargay Attila és csapata ehhez rajzolja meg a történetet. Lássuk be, 
ez aztán igazán nehéz lehetett!

A jókedvû beszélgetés alatt szinte röpül az idô. A Rajongók Klubja 
eddigi három programja alatt máég nem volt rá példa, hogy a ma-
gunk által megszabott másfél óra alatt befejezzük. Most is jó két órát 
beszélgettünk Pogány Judittal, de ez mindenkinek nagyon jólesett.

Elképzeléseink és álmaink szerint a Rajongók Klubja következô 
rendezvényein találkozhatnak (a színészegyeztetés függvényében) 
Básti Julival, Rudolf Péterrel, Mácsai Pállal, Csuja Imrével, Józsa 
Imrével, Venczel Verával és Kovács Istvánnal.

Kérjük, figyeljék reklámjainkat!

HÚSVÉtI toJáSMŰVeSSÉg

Látott már a kedves olvasó neonzöld, bugyirózsaszín és bilikék tojásokat? 
Ha nem, ez azt jelenti, hogy nem vett részt az Örökség Egyesület húsvé-
ti elôkészületi rendezvényén. Harmadik évben rendezi meg az egyesület 
a Húsvéti tojásmûvesség programját, amely az utóbbi idôben már nem 
is csak a tojásokról szól. A gyerekek a tojásfestésben óriási leleménnyel 
rendelkeznek, ennek köszönhetôek a fent említett tojásszínek is. 

Az egyesületi tagok kb. ötöde rendelkezik komoly kézmûves vé-
nával. Ez azt jelenti, hogy elég nekik, ha találnak egy darab papírt, 
rafiát, egy elhajított kukoricacsutkát vagy egy fél tojáshéjat – máris 
megindul a fantáziájuk és csuda dolgokat készítenek belôle. Ráadá-
sul szívesen mutatják be másoknak is!

Az idei programra annyi mindennel készültek, hogy a látogatók 
ki sem tudtak mindent próbálni. A tojásfestés persze örök szerelem, 
ezt a legkisebbek is óriási buzgalommal végezték. Millió színû tojást 
festettek, azután ezeket gyönggyel és mindenféle csilivili dologgal 
díszítették, ebben Pekár Hajni volt a segítségükre. Mindenki imád-

ta a nyuszisablonra való barkaragasztgatást, amely kis szürke nyula-
kat eredményezett. A kiváló ötlet Holi Andit dícséri. Szappanosné 
Jutka megint óriási sikert aratott csipkézett tojásaival (ezeknek a 
készítését megint lehetett gyakorolni), de most másfajta, rajzos 
díszítésû (pulyka)tojásokat is lehetett nála készíteni. Zsolnainé Ani 
a csuhé szerelmese, ezért ô csuhétulipánokat készített, illetve azok 
elkészítését tanította meg, Faragó Heni és Kucseráné Évi a matricá-
val takart, tojásfestékkel színezett tojásokat készített a gyerekekkel.

Persze ezen kívül még ezerféle dolog volt, mindenki igyekezett a 
lehetô legtöbb dolgot kipróbálni (ez gyerekre és felnôttre egyaránt 
vonatkozik). Az elkészült alkotásokat haza lehetett vinni, hiszen a 
rendezvény célja ez: készülni a húsvétra, olyan dolgokat létrehozni, 
amely szebbé teszi az ünnepet.

Minden egyesületi tagnak köszönöm az élményt, aki a rendezvé-
nyek elôkészítésében és lebonyolításában részt vett.

Pallaga Mária

Egyesületünk ettől az évtől már fogadhat 1 %-okat.
Adószámunk: 18712342-1-13, Számlaszámunk: 65500037-30052836-53000010

Kérjük, támogassák hagyományőrző tevékenységünket!
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az örökség egyesület hírei
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Lassan szinte hagyománnyá válik, hogy a Hernádi Hírmondóban 
rendszeresen megjelenik valamilyen híradás a Gyermekorvosi Szol-
gálat munkájáról. Remélem, az azt jelenti, hogy a község nemcsak 
elfogadja és igényli, hanem egyre inkább saját szerves részének te-
kinti a lassan három éve mûködô rendelést. Ezt a „jó szokást” foly-
tatva röviden beszámolnék néhány aktualitásról:

Bôven akadt teendônk az elmúlt néhány hónapban! Mint ar-
ról feltehetôen sokan értesültek a médiából, ôsztôl az Egészségügyi 
Minisztérium ingyenes pneumococcus elleni oltási kampányt szer-
vezett, melyben mi is részt veszünk. Az akció a kormány „Közös 
Kincsünk a Gyermek” címmel meghirdetett nemzeti csecsemô- és 
gyermekegészségügyi programjának része. A tervek szerint vala-
mennyi, 2006. szeptember 30. után született gyermek térítésmen-
tesen lehet beoltva a pneumococcus elleni vakcinával. 

A fertôzô betegségek között a pneomococcus nevû baktérium 
okozta fertôzés a vezetô halálozási ok világszerte. Ez a baktérium 
súlyos, életveszélyes betegségeket okozhat, úgymint tüdôgyulladás, 
agyhártyagyulladás és véráramfertôzés, de nagyon gyakran felelôs 
felsô légúti megbetegedések kialakulásáért, mint a középfülgyulla-
dás, arcüreg-gyulladás és hörgôgyulladás. A védôoltás bevezetésével 
e fertôzések gyakorisága és súlyossága csökken, ezáltal a gyermekek 
egészségének megôrzése mellett csökkenthetô a szülôk munkából 
történô kiesése és az egészségügyi ellátórendszer igénybevétele is.

Némi büszkeséggel számolhatok be arról, hogy Hernád köz-
ségben az oltási kampány igen sikeres, és 2008 végén már teljes, 
100%-os átoltottságot értünk el! Ez azt jelenti, hogy a gyermekor-
vosi praxisba bejelentett összes, hernádi lakhelyû, két évnél fiata-
labb, szám szerint 88 gyermek szülei kivétel nélkül mindannyian 
igényelték a védôoltást, és többségük már át is esett az elsô oltáson, 
ami országos szinten is példa értékû! 

Az oltandó gyermekek számának hirtelen megnövekedése, va-
lamint az oltások meglehetôsen bonyolult adminisztrációjához 
szükséges idô meghosszabbodása azonban nemegyszer kellemetlen 
zsúfoltságot eredményezett az oltási tanácsadásokon, amiért utólag 
is elnézésüket kérem, bízva abban, hogy a gyermekek ellátása ezt 
nem szenvedte meg! 

Örömmel tájékoztathatom a Tisztelt Szülôket, hogy 2009. január 
hónaptól az egészséges csecsemôk, kisdedek részére, a betegrendeléstôl 
függetlenül, az eddiginél több tanácsadási, védôoltási idôt biztosítunk. 

A szokásos csütörtök délutáni tanácsadás mellett kéthetente,  
páratlan heteken, pénteken 13:00-14:00 óra között is lesz oltási 
idôpont az Anya- és Csecsemôvédelmi Tanácsadóban (Köztársaság 
u. 45/b). Ilyenkor elsôsorban a pneumococcus oltásra jelentkezô 
csecsemôket várjuk! Elôzetes idôpont egyeztetés feltétlenül szüksé-
ges Helik Gabriella védônôvel! (374-200)

A teljes átoltottság megszervezése nem kis munkába került, 
nemcsak az orvosnak, hanem legalább ugyanolyan mértékben, a 
védônônek is! Az oltást ugyanis részletes felvilágosítást követôen 
a gyermek szüleinek írásban kell igényelnie, az igényelt oltásokat 
az ANTSZ-nél kell megrendelnünk, majd minden egyes beadott 
oltást 24 órán belül ugyanott bejelenteni. Emellett a három ol-
tásból álló sorozat idôpontjait a kötelezô oltásokkal összehangol-
ni, megszervezni, a szülôket minderrôl megfelelôen tájékoztatni, 
mindez rendkívül idôigényes és hálátlan feladat. Ezúton (is) sze-
retném kifejezni köszönetemet Helik Gabriellának, „Gabikának, 
Gabika néninek” akinek a munkája megsokszorozódott ebben az 
idôszakban, és tartok tôle, hogy a jövôre sem fog unatkozni! Gabi 
jelenleg két védônôi körzet munkáját látja el, az általános iskola 
és az óvoda védônôi feladatait is egyedül végzi, emellett rendsze-
resen továbbképzésekre jár, bár szakismerete igen magas szintû, 
folyamatosan képzi magát, a Védônôk Országos Szövetségének 
vezetôségi tagja. Mégis mindig marad ideje egy mosolyra, kedves 
érintésre, bármilyen kevés is az idô a tanácsadáson. Személy szerint 
nem vagyok Gabi fônöke, így hivatalosan nem részesíthetem ôt 
elismerésben. Arra azonban hadd bíztassam Önöket, hogy ha al-
kalmuk adódik rá, csatlakozzanak hozzám, és mondjanak annyit: 
„köszönjük, Gabi!” 

Végül, de nem utolsó sorban, örömmel tájékoztatom Önöket, 
hogy 2009. januártól a gyermekorvosi rendelôben az asszisztensi 
feladatokat kedves feleségem, Dr. Kovács Ákosné, Angyal Krisz-
tina látja el. Kriszti szakképzett újszülött-és gyermek intenzív te-
rápiás szakápoló, emellett két csodaszép kisfiunk édesanyja, tehát 
szakmai felkészültsége kiváló, megértô emberi hozzáállása pedig 
kivételes. Elôjegyzéssel, adategyeztetéssel, gyógyszerfelírással, 
egyéb, a praxist érintô személyes problémával forduljanak Hozzá 
bizalommal! 

Dr. Kovács Ákos
gyermekorvos 

Sikeres a védőoltási program!

Új civil szervezett jött létre Hernádon: a 
Hernádi Úszó Klub Sport és Szabadidô 
Egyesület. Céljaikról az alábbiak szerint 
vallanak: Egyesületünk azzal a céllal jött lét-
re, hogy minél több ember (gyermek, felnôtt 
egyaránt) részesüljön a szabadidôsport él-
mé nyében. Fô tevékenysége az úszások-
ta tás, de úszó edzéseket is tartunk az 
egészségmegôrzés szintjén. Járnak hozzánk 
asztmás, gerincferdüléses és más problémák-
kal küzdô, de egészséges gyermekek is. Sze-
retnénk az úszáson kívül más sportokkal is 
megismertetni a gyermekeket és az érdeklôdô 

felnôtteket. Ide kapcsolódik elsô progra-
munk, a Tavaszköszöntô családi sportnap, 
amely reméljük, hagyományteremtô lesz. 
Terveink között szerepel a triatlon versenyek 
szervezése, Balaton átúszáson és az Öböl 
átúszáson való részvétel. Ezeken kívül részt 
veszünk -és ha tudunk segítünk- a többi civil 
szervezet rendezvényén.

Az Egyesület elnöke: 
Garamvölgyiné Horváth Dóra
Székhelye: Mûvelôdési Ház 
2376 Hernád, Fô u. 149.

Köszöntjük községünk legfiatalabb civil szervezetét
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a Nagycsaládosok Hernádi egyesülete 
2008. évi közhasznú tevékenységének jelen-
tősebb pontjai:

•  Érdekvédelem. (A NOE támogatása, segítség az Egyesülethez 
fordulóknak);

•  Segélyakciók lebonyolítása: Az Egyesület továbbra is – mint az 
eddigi években – a beérkezett adományokat szétosztotta, nem 
csak a tagcsaládjai, hanem a község egyéb rászorulói számára is;

•  Az Egyesület jó kapcsolatot tart fent és együttmûködik a 
környezô nagycsaládos egyesületekkel, és más civil szervezetek-
kel;

•  Tanácsadás: Fôleg szociális ügyekben;
•  Programszervezés, lebonyolítás;

Az Egyesület minden tagja társadalmi munkában végzi tevékenysé-
gét, díjazásban nem részesülnek.

Az Egyesületnek a Ptk. szerinti szerzôdéses jogviszonyban álló 
alkalmazottja nincs, vállalkozói tevékenységet nem folytat. 

Az Egyesület pártoktól független civil szervezet.
Az Egyesület a 2008. évben az Alapszabály, és Szervezeti és a 

Mûködési Szabályzatnak megfelelôen mûködött.
A fenti közhasznúsági jelentést az Egyesület közgyûlése 2009. 

március 20-án egyhangúlag elfogadta.

a Nagycsaládosok 
Hernádi egyesületének hírei:

•  Az Egyesület vezetôsége továbbra is támogatni kívánja a 
község rászorulóit, ezt – mint már évek óta – a 2009-es 
év elején is többször tapasztalhatták. Sajnos elôre nem 
tudjuk megmondani, hogy mikor, és milyen élelmi-
szert tudunk osztani, ezért kérünk mindenkit, figyelje 
híradásainkat – plakát, Hernád Info Tv – amelyekben 
értesítjük a lakosságot akcióinkról. Az átvett élelmisze-
rért NEM kell semmit sem fizetni!

•  Egyesületünk az idei évben is jelen lesz a község Gyer-
mek-, és Falunapi rendezvényein.

•  Az Egyesület elnöksége minden hónap elsô keddjén 
fogadóórát tart 15-17 óráig a Mûvelôdési Házban. Itt 
döntünk a tagfelvételekrôl is!

•  Kérjük a hernádiakat, adójuk 1%-ának felajánlásával 
támogassák a Nagycsaládosok Hernádi Egyesületének 
munkáját. (adószámunk: 18708332-1-13)
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A tavalyi falunapon dinnyeevő versenyt rendeztek

Beszámoló
a Nagycsaládosok Hernádi egyesületének  
2008. évi közhasznú tevékenységéről
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az egyesület bevételei tagdíjakból, 
pályázati nyereményekből, és támoga-
tóktól származnak:

Nyitó vagyon: 159,5  e.Ft

Önkormányzati támogatás: 150,4 e.Ft

Tagdíj: 239,0 e.Ft

Adomány: 47,2 e.Ft

Banki kamat: 0,7 e.Ft

Pályázati bevétel: 260,0 e.Ft

APEH 1%: 39,0 e.Ft

ÖSSZESEN: 895,4 e.Ft

 - 528,1 e.Ft közhasznú 
  tevékenységre 
  fordítva

Záró vagyon: 367,3 e.Ft

Az Egyesületet a bíróság mint közhasznú szervezetet a 12.Pk.60.0741/2005/4.sz. végzésével 2005. március 29-én vette 
nyilvántartásába.

Ezúton köszönetet mondunk mindazoknak, akik 2008-ban bármi-
lyen módon támogatták Egyesületünket.

Menyhártné Katona Ibolya
Nagycsaládosok Hernádi Egyesülete

elnök



2009. januárban pályázatot hirdettünk az iskolásoknak, amelyre 
nagyon sok rajz és makett érkezett. Ezek közül az 5/B osztály, 
Molnár Tibor osztálya, Vanyáné Heli Anita segítségével készí-
tett mûve, és a 3/A osztály, Kocsisné Gere Mária osztálya nyert 
egy buszkirándulást. 

Ezen kívül is voltak nagyon jó alkotások, de sajnos az egész 
iskolát nem tudjuk megjutalmazni, azért kellett választanunk.

Nné

• Április 17-én (péntek) 16-18 órá-
ig hulladékgyûjtés, amelyben várjuk 
nemcsak az iskolások, hanem a lakosság 
segítségét is, hogy minél több hulladékot 
össze tudjunk gyûjteni.
• Április 20-24. (hétfôtôl-péntekig)  
A Föld Napja rajzkiállítás iskolásoknak 
„Barátom az erdô” címmel Mûvelôdési 
Ház Átriumában. Április 21-én 13 órakor 
eredményhirdetés.
• Május 11. (hétfô) Madarak és Fák 
Napja az Óvodásokkal és a Nyugdíjas 
Egyesülettel közösen a Tájháznál virágül-
tetés és játék 9-11 óráig. 

• Június 6. (szombat) Környezetvédelmi 
Világnap. Az egyesület részt vesz az iskola 
által szervezett gyermeknapi rendezvé-
nyen. Nagyon érdekes programokkal 
várjuk a gyerekeket.

• Június 22-26.(hétfô-péntek) Parlagfû 
gyûjtés. Aki fontosnak tartja, hogy minél 
kevesebb parlagfû legyen, az csatlakozzon 
felhívásunkhoz. Az elôzô évekhez hasonló-
an, most is 100 db-ot kell összekötni egy 
csomagba, azt a Mûvelôdési Ház parkoló-
jában leadni az átvevôknek. Minden 100. 
csomag után kap egy sorsjegyet, amit a 
Falunapon sorsolunk ki. 
• Június 27. (szombat) Parlagfû szedés, 
ami szintén hagyomány, ide is várjuk a 

lakosság segítségét is, hogy minél nagyobb 
területet rendbe tudjunk tenni.
• Augusztus 9. (Vasárnap) Falunaphoz 
csatlakozva, meglepetésekkel várjuk a 
látogatókat

Ízelítő a Hernádi Környezetvédő és  
Faluszépítő egyesület 2009. évi programjaibó

Magunknak építjük!  
– közösségi tér és zöldfelület 
felújítása a hernádi általános 
Iskolánál címmel

1 % A Hernádi Környezetvédô és Faluszépítô 
Egyesület megköszöni minden kedves 
adózónak, aki 2008-ben az Egyesületnek 

ajánlotta fel adója 1 %-át.
Aki ezentúl is fontosnak tartja, hogy minél több feladatot meg 

tudjunk oldani 2009-ben is Községünk szépítése, tisztábbá tétele 
érdekében, az gondoljon ránk és adója 1 %-ával támogassa Egye-
sületünket.

Tavalyi évben 107.000.- Ft-al támogattak bennünket, amit köz-
ségünk parlagfû mentesítésére, tisztántartására költöttünk. Amit 
ezúton is köszönünk.

Adószám: 18703423-1-13
Elôre is köszönjük!
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Mikor? Mit? Ki? Hol?

Április 20-24. 
08.00-08.00

Iskolások rajzkiállítása Hernádi Környezetvédô és 
Faluszépítô Egyesület

Mûvelôdési Ház

Május 1. Májfaállítás Örökség Egyesület Fôtér

Május 11. Madarak és fák napja Hernádi Környezetvédô  
és Faluszépítô Egyesület

Közterület

Május 15. 
15.00 és 16.00

Óvodai ballagás Napköziotthonos Óvoda Mûvelôdési Ház

Június 6. Gyermeknap Ált. Isk., civil szervezetek Búcsú tér

Június 13. Ballagás Általános Iskola Általános Iskola

Június 16. Tanévzáró Általános Iskola Általános Iskola

Június 22-26. Parlagfû gyûjtés Hernádi Környezetvédô  
és Faluszépítô Egyesület

Mûvelôdési Ház 
parkolója

Június 27. 
09.00-12.00

Parlagfû szedés Hernádi Környezetvédô  
és Faluszépítô Egyesület

Közterület

Július 12. IV. Hernádi Rock Nap Hernád Hungary Motoros 
Civil Egyesület

Búcsú tér

Augusztus 9. 17. hernádi falunap Önkormányzat,  
Mûvelôdési Ház, Vállalkozá-
sok, Cégek és Civilek

Búcsú tér

Szeptember 19. Takarítási világnap Hernádi Környezetvédô  
és Faluszépítô Egyesület

Általános Iskola

Szeptember 28-  
október 2. 

Óvodások rajzkiállítása Hernádi Környezetvédô  
és Faluszépítô Egyesület

Mûvelôdési Ház

Október 3-9. Kôrös Sára grafikus 
és tûzzománc mûvész 
kiállítása

Mûvelôdési Ház Mûvelôdési Ház

Október 17. Gasztronómiai rendez-
vény

Örökség Egyesület, civil 
szervezetek

Tájház,  
mûvelôdési ház

November 26-27-28. Kortárs magyar 
mûvészek kiállítása

P.A.G. Mûvelôdési Ház

November 28. 17.00 Adventi komolyzenei 
hangverseny

Mûvelôdési Ház Katolikus Templom

November 29.,  
december 6.,  
december 13.

Adventi koszorú állítás 
és gyertyagyújtás

Örökség Egyesület, civil 
szervezetek

Fôtér

December 19. Falukarácsony Örökség Egyesület, Önkor-
mányzat, Környezetvédô 
és Faluszépítô Egyesület, 
Nagycsaládosok Hernádi 
Egyesülete, Hernádi  
Nyugdíjas Egyesület

Fôtér

Rendezvénynaptár 2009
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Diák olimpia:
A fiú serdülô csapat / 94-95-ben született 
ek/ a körzeti versenyen a 2. helyen végeztek 
az ócsai Bólyai mögött. Az 1. mérkôzésükön 
a Ceglédbercelt imponáló fölénnyel verték, 
az ócsai csapat ellen 1 ponttal kaptak ki, 
váratlan vereség volt! A területi versenyen a  
3. helyen végeztek, Monor és Nagykôrös 
mögött. A Bólyait biztosan, ötletes játékkal, 
jó védekezéssel, 10 ponttal verték meg.

Mini-mini /3-4.oszt. lányok/ csapat a 
„Kecske Kupa” játékokon – havonta 1 for-
duló, 2 mérkôzés – a csoportjuk legutolsó 
fordulóján 2 gyôzelmet arattak.

Kosárlabda hírek

a Pest Megyei Bajnokságban szereplő csapatok jelenlegi eredményei:

Sorrend ± Név

1 – Szentendrei Kosárlabda SE

2 ↑ ELITE SE

3 ↑ Monori SE

4 ↓ Kôrisfa SE

5 ↓ Ziccer KS Dunaújváros

6 ↑ Miklósi KékRókák

7 ↓ Zsámbéki SBE

8 ↑ Budaörsi DSE

9 ↓ Hernád SE

10 ↑ KLIKK Zsiráfok SE

11 ↓ Dabas KS

12 − Vác Radnóti

13 − Tatabányai Kenguruk KC

 Csapatnév Mérk.szám Győzelem Vereség Bünt.p. Tört

1 Szentendrei Kosárlabda SE 16 14 2 0 0.938

2 Diósdi KK 13 11 2 0 0.923

3 Közgáz öregfiúk 15 11 4 0 0.867

4 Diósdi TC 16 11 5 0 0.844

5 GEAC Kettô 13 7 6 0 0.769

6 Albertirsa SE 15 7 8 0 0.733

7 Hernád SE 15 6 9 0 0.7

8 Monori SE 15 6 9 1 0.667

9 Váci Reménység SE 15 5 10 0 0.667

10 GEAC I. 16 5 11 0 0.656

11 SZKSE-Pedagógus 17 0 17 0 0.5

Férfi Felnőtt A csoport 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Albertirsa SE ######  96-65 87-65 74-56 56-82  53-80 59-102  87-71

2 Diósdi KK 87-53 ###### 74-88 87-70  93-74 89-70 106-51  75-52  

3 Diósdi TC 76-83  ###### 113-62 71-80 97-78 89-74  94-60 89-67 84-67

4 GEAC I. 103-59 60-82 70-78 ###### 68-55  61-76  53-97 79-46 71-59

5 GEAC Kettő 87-46 69-75   ######  64-69  85-80 71-33 103-66

6 Hernád SE 74-63 72-111 78-70 78-56 51-60 ###### 73-74  59-84 61-53  

7 Közgáz öregfiúk   83-68 82-62 89-72  ###### 90-67 62-76 68-66 66-63

8 Monori SE 62-65 0-20 72-84 76-65  82-78 60-72 ###### 62-80 82-79 74-79

9 Szentendrei Kosárlabda SE 95-65 84-67   72-64 113-63 102-71 111-69 ######  78-73

10 SZKSE-Pedagógus 73-80  45-102 54-71 38-68 59-68 59-75 58-84 57-86 ###### 30-57

11 Váci Reménység SE  80-86 82-97 64-45  78-59  72-76 55-83 83-65 ######
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