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Ballagás
Verôfényes napsütésre ébredtünk június 16-án szombaton a 

ballagás napján. Még az égiek is velünk ünnepeltek. Iskolánkból 
46 kisdiák készült a nagy napra.

Pénteken délelôtt bolondballagással kezdték ízlelgetni a búcsúzást. 
Délután benépesedett az iskola. Szülôk, gyerekek, tanárok díszítették 
fel az iskolát. Majd szombaton reggel hat órától ismét zsongott a fo-
lyosó, tornaterem, udvar. Végleges formát kaptak a dekorációk. Leg-
izgatottabbak a búcsúztató hetedik osztályosok voltak, hiszen ôk a leg-
szebbé, legemlékezetesebbé szerették volna tenni a 8. osztályoknak ezt 
a napot. Úgy gondolom, sikerült is.

Ballagóink 9 óra elôtt gyülekeztek a tanári elôtt. Elôször kis mûsorral 
köszönték meg a nyolc év munkáját a pedagógusoknak, technikai dol-
gozóknak. Ezt követôen a tantermeikben búcsúztak el a hetedik osz-
tályosok tôlük, adták át nekik a tarisznyákat. A vendégek, szülôk, hoz-
zátartozók itt kereshették fel ôket sok – sok virágcsokorral. Meghitt 
búcsúzás elôzte meg a ballagás megkezdését az osztályfônököktôl.

10 órakor utoljára végigjárták a tantermeket. Átsétáltak azon a folyo-
són, ami 8 évvel ezelôtt fogadta ôket. Az ünneplô vendégsereg között 
léptek az udvarra. Ott a fényképezések és a himnusz elhangzása után 
Szabadosné Malata Ibolya igazgatónô mondta el beszédét, köszönt el 
tôlük és szüleiktôl, útravalóval, néhány jó tanáccsal látta el ôket.

A 8. osztályosok könnyeket kicsalogató versekkel, énekekkel, zené-
vel tették emlékezetessé utolsó fellépésüket iskolánkban. Mielôtt így 
együtt utoljára átsétáltak az udvaron szüleiknek köszönték meg azt a 
sok – sok segítséget, áldozatot, amit azért hoztak, hogy valamennyien 
eddig eljuthattak

Kedves Diákjaink!
Életetek elsô pillérét rakhattátok le azzal, hogy befejeztétek az ál-

talános iskolai tanulmányaitokat. Mindig emlékezzetek arra, hogy az 
ember saját maga szerencséjének a kovácsa! Legyenek céljaitok, bátran 
küzdjetek meg az elôttetek álló kihívásokkal! Kitartásotok, akaraterôtök 
hozza meg gyümölcsét!

Soha ne feledjétek el az elsô napot az iskolában, a sok – sok együtt 
töltött programokat, bulikat, amit közösen éltetek át.

Mi, tanáraitok az elmúlt években csupán ennyit szerettünk volna elérni:
„Ha a gyerekek toleráns légkörben élnek,

megtanulnak türelmesnek lenni.
Ha a gyerekek bátorítva élnek,

megtanulnak bízni.
Ha a gyerekek dicsérve élnek,

megtanulják megbecsülve érezni magukat.
Ha a gyerekek méltányosságban élnek,

megtanulják az igazságosságot.
Ha a gyerekek biztonságban érzik magukat,

megtanulnak hittel élni.
Ha a gyerekek megerôsítve élnek,

megtanulják magukat szeretni.
Ha a gyerekek elfogadva és barátságban élnek,

megtanulják megtalálni a szeretetet a világban.”
Búcsúzunk tôletek!   
     Gelle Ferencné 
 igazgatóhelyettes
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Mint ahogy sokan már értesültek
róla, idén augusztus 04-én, szomba-
ton népesül be a Búcsú tér.  A korábbi
évekhez mérten hasonlóan már meg-
szokott és új, de változatos progra-
mokkal várunk mindenkit, aki ezt a
napot velünk szeretné tölteni. 

Állandó programok: veterán jár-
mû találkozó; civil egyesületek prog-
ramjai; lovas kocsi kiállítás; vásári
jelenet; játékok; tûzijáték; fôzôver-
seny. Ismét megrendezésre kerül a sü-
teményverseny is, melyre bárki ne-

vezhet frissen, otthon elkészített édes alkotásával.
Nem hivatásos elôadók mûsora: Búzavirág Énekegyüttes,

Garázs Band, Tüzes Nagyik és Tinik Színjátszó és Táncos Kö-
re (TNT SZTK),Tatárszentgyörgyi Stípa Népi Hagyo-
mányôrzô Egyesület.

Hivatásos elôadómûvészek: a Kecskemét Táncegyüttes, a
Tücsök Zenekar, a Magyarock, valamint az esti nagykoncer-
tet a BEATRICE adja. 

A teljes programot a falunap elôtt megjelenô különszámban
olvashatják majd, de a szokásokhoz híven felkerül a hernádi
honlapra is, ahol szintén tájékozódhatnak. Mindenkit nagy
szeretettel várunk, viszontlátásra augusztus 4-én, szombaton
a Búcsú téren!

Berczi Edit

Falunapi elôzetes
Házasságot kötött:

Hrubi Mihály és Bucs Enikô
Presenszki László és Forgács Helga Edina

Szluka Péter János és Hezler Mónika 

Újszülötteink: 
Román József és Szabó Melinda fia Máté Patrik 

Vitáris Attila és Bucs Renáta fia Ákos 
Simon Ágnes leánya Dorina 

Dutka Gábor és Mátyás Nikolett fia Máté 
Gulyás Gyula és Radics Anna fia Szilveszter

Halottaink: 
Nagy Jenôné (Vass Edit Anna) 1942. 
Jóri Istvánné (Jarábik Katalin) 1960. 

Precsinszki Sándorné (Zelovics Rozália) 1924.
Berecz Péter 1929. 

Kocsis Csabáné (Dunár Piroska Anna) 1944.
Erdei Ilona (Léber Ilona) 1957.

Gomola István 1957.
Gál Imre Miklós 1944.

Duhaj András 1947.
Simári Jánosné (Racki Mária) 1928.

HERNÁDI Hírmondó
Hernád Község Önkormányzatának és civil szervezeteinek lapja

Lapalapító : Hernád Község Önkormányzata
Szerkeszti: Berczi Edit és Kocziszkiné Kis Pap Julianna

Megjelenik: januárban, áprilisban, júliusban és októberben
Nyomdai elôkészítés és kiadja: Pressman Nyomdaipari Bt.

Felelôs vezetô: Bálint Ferenc ügyvezetô igazgató
Készült a Pressman Nyomdaipari Bt. gondozásában, Dabas

(Tel.: +36-29-365-564, GSM: +36-30-210-5644)

Szerkesztôségünknek szánt írásaikat, kérdéseiket, kéréseiket, 
véleményüket eljuttathatják a hirmondo@hernad.hu címre.

Anyakönyvi hírek

Beszámoló a képviselô-testületi ülésekrôl 4-5. oldal
Mûvházi Mozaik 5. oldal
„Köznevelés 2012” 6. oldal
Tanévzárás 7. oldal
A 2011/2012-es tanév mérlege 8-9. oldal
Gyereknap 9. oldal
Civil egyesületek hírei 10. oldal
Június 4. A Nemzeti Összetartozás napja
Rendezvénynaptár 11. oldal
Az Együtt a hernádi gyermekekért Alapítvány jelenti
Drogprevenciós oktatás az iskolában
Suli-Vár 12. oldal
Bemutató óra a 4.b osztályban
Községünk parkja 13. oldal
Bemutató óra Molnár Tibornál
Tanulmányi versenyek 14. oldal
Nyugdíjas hírek 15. oldal
Óvoda-hírek
Évzáró a Napocska csoportban
Családi évzáró délelôtt 16. oldal
HSE hírek
Családi délután a Pallaga családnál 17. oldal
KÖFE hírek 18. oldal
Iskolai sport 19-20. oldal

I. hernádi Parasztolimpia 
– a legügyesebb még az asszonyt is elbírja!

Versenyfelhívás
„Minden hernádi lakos számára kihirdettetik!

A legügyesebb parasztbrigád kerestetik!”

Parasztolimpia a falunapon! A hagyományôrzô játéksoro-
zatra olyan 5 fôs „parasztbrigádok” -3 fô nyalka „legén” és 2
fô cifra „lyány”- jelentkezését várjuk, akik készek bemutatni
tudásukat a vicces falusi szokások terén. A brigádok több ver-
senyszámban bizonyságot tehetnek rátermettségükrôl, ismere-
tükrôl, lesz például vetômag válogatás, létrafutás, tehénfejés,
kolbászevés, talicskatolás, paraszttotó, célba csúzlizás.

Népi hacuka viselete nem kötelezô, de megválasztásra kerül
í „Legnyalkább Legén” és a „Legcifrább Lyány”!

Érdeklôdni és jelentkezni lehet a Mûvelôdési Házban szem-
élyesen vagy telefonon (29/374-125). 

-a szervezôk

Keressük Hernád község legerôsebb 
emberét! - Versenyfelhívás

Idén a falunapon elsô alkalommal hirdetünk erôsember ver-
senyt. Azon férfiak jelentkezését várjuk, akik elég erôt és bá-
torságot éreznek magukban, hogy megméretessék magukat egy
mindenki számára élvezetes és érdekes versenyen.

Versenyszámok: 
1. Kamionhúzás (3,5 tonna)
2. Farönk nyomás fej fölé (60 kg)
3. Traktor gumi átfordítás (180 kg)
4. Betonkoffer cipelés (2 x 80 kg)

Jelentkezés után megkeresünk és felkészítünk
minden erôpróbára vállalkozót.

Jelentkezni lehet a Mûvelôdési Házban személyesen vagy te-
lefonon (29/374-125). 

Vajon ki lesz Hernád legerôsebb embere 2012-ben?
– a szervezôk

Tartalom
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Mondhatni, minden 1957-ben kezdôdött.
Ekkor nevezték ki ugyanis Nagykátáról
Hernádra Bányai-Bavankiewicz László
plébánost, aki akkor 27 évesen a váci egy-
házmegye legfiatalabb papja volt. 

A fiatal plébános kellô ambícióval és dinamizmussal
látott a hernádi katolikus hitélet felélesztéséhez, vala-
mint a templom és a plébánia épületének megépítésé-
hez. „1958-ban már álltak a falak – válaszolt kérdésemre
nyugdíjas Esperes-plébános úr – s 1959-ben pedig már
miséket tartottam a templomban. Az anyagi erôforrásokat,
éppúgy mint ma, nem volt egyszerû elôteremteni. Szükség
volt a közösség összefogására, de érkezett segítség külföldrôl
is.”

Az Árkai Bertalan építész által tervezett templo-
munk felújítási munkálatai idén február végén
kezdôdtek meg. Az elmúlt hónapokban a templom és
a sekrestye külsô falának vakolatát leverték, azt újra-
vakolták, majd színezték. A tetôn lévô régi hullámle-
mezt eltávolították, és a tetôszerkezetnek megfelelô
Lindab színesfémlemezzel borították. Új és teljes
esôcsatorna került kialakításra, a bemenô elektromos
vezetékeket pedig a földbe fektették. A bejárati lépcsôt
a terveknek megfelelôen kiszélesítették, a mozgáskor-
látozottak igényeihez alakították, valamint a Szent
Család házzal is összekötötték.

„A kellemes élmények és benyomások, melyeket Hernád-
ról vittem magammal, sokszor eszembe jutnak. A házszente-
lések alkalmával sok családdal megismerkedtem, s ha az isko-
lában tartottam misét, a terem mindig tömve volt.” Nyug-
díjas Plébános úr jövôre ünnepli papszentelésének 60.
évfordulóját, s ebbôl az alkalomból tartandó gyémánt-
miséjét a hernádi római katolikus templomban szeret-
né bemutatni.

A felújított katolikus templomot 2012. július 14-én,
szombaton 10 órakor szentmise keretében benedikál-
ja – szenteli- dr. Beer Miklós püspök úr.

Berczi Edit

AA
hernádi önkormányzat - amióta pályázni lehet
rá - minden évben biztosítja az ingyenes étke-
zést a nyári szünet idejére a rászoruló gyerme-

kek részére. Az elmúlt években különbözô formában
valósítottuk meg nyáron a gyermekek étkeztetését: volt,
amikor ételhordóban vitték el a meleg ételt, másik év-
ben konzerveket, instant levest, tésztákat osztottunk, de
volt olyan év is, amikor az iskola ebédlôjében fogyaszt-
hatták el az ebédet. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján
azt láttuk, hogy a meleg étel formájában megvalósított
étkeztetés váltotta be leginkább a hozzá fûzött reménye-
ket. Tavalyi évben például 60 gyermek ebédjét tudtuk
biztosítani a nyári szünetben, 54 napon keresztül. A gye-
rekeknek a konyhai dolgozók fôzték meg az ebédet,
akik azután ételhordóban hazavihették. A tavalyi évben
792.000-Ft-ot nyertünk pályázaton erre a célra, a fennma-
radó részt -600.150 forintot-két vállalkozás biztosította az
önkormányzat számára. Önkormányzatunk köszönetét
fejezi ki ennek a két vállalkozásnak, akik már harmadik
éve nyújtanak segítséget a hátrányos helyzetû gyerme-
kek étkeztetéséhez. Támogatásukat a gyermekek nevé-
ben is nagyon köszönjük!

Az idei nyáron a 23/2012. (IV.18.) NEFMI rendelet
alapján az önkormányzat 234 rendszeres gyermekvé-
delmi kedvezményben részesülô gyermek 25%-a után
igényelhetett étkezési támogatást, ami 58 fôt jelent. A
Gyermek-és Ifjúságvédelmi Munkacsoport tagjai 60
gyermeket javasoltak étkezési támogatásra, így az idei
nyáron 2012. június 18-tól augusztus 31-ig szintén 60
gyermek részére biztosítjuk a meleg ételt a szü-
nidôben. A támogatás mértéke ebben az évben gyer-
mekenként napi 370-Ft-ról 440-Ft-ra emelkedett. Az
ebédhez szükséges alapanyagok 30%-át ôstermelôktôl
szerzi be az élelmezésvezetô. Ebben az évben is nyúj-
tottunk be támogatási igényt, melynek teljes összegét
elnyertük, így az idei nyári szünetben 1.378.080-Ft-ot
használhat fel önkormányzatunk a szociális nyári gyer-
mekétkeztetésre. 

Bízunk abban, hogy elkövetkezendô években is meg
tudjuk valósítani, hogy az arra rászoruló gyermekek a
nyári szünetben is naponta egyszeri meleg ételhez jussa-
nak. 

Községi Önkormányzat

Nyári gyermekétkeztetési program

Templomunk méltó öltözékében
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Az Önkormányzat Képviselô-testülete áprilisi ülésén
megalkotta 7/2012.(IV.23.) sz. rendeletét a Községi Önkor-
mányzat 2011. évi gazdálkodási tervének végrehajtásáról.

Mint minden esztendôben, idén is kértek és kaptak tá-
mogatást a civil szervezetek az önkormányzattól. Kérel-
mükben le kellett írniuk, hogy milyen feladatra kérik ezt a
támogatást, valamint következô év január 31-ig el is kell
vele számolniuk.

A Képviselô-testület egyhangú szavazással az alábbi
határozatot hozta: 12/2012.(IV.23.)sz. képviselô-testületi
határozatával a Képviselô-testület úgy döntött, hogy ez
évben a Hernádi Környezetvédô és Faluszépítô Egyesüle-
tet 180 e, a Hernádi Nyugdíjas Egyesület 200 e, a Hernádi
Úszó Klubot 60 e, a SAMBA TáncSport Egyesületet 100 e,
az Örökség Kulturális és Hagyományôrzô Egyesület 140 e,
a Nagycsaládosok Hernádi Egyesületét 140 e, a Garázs
Band Alapítványt 370 e forinttal támogatja.

Anyagi segítséget nyújt továbbá a Falumikulás (80 eFt),
a Szüreti felvonulás (80 eFt) és a Gyermeknap (100 eFt)
megrendezéséhez.

13/2012.(IV.23.)sz. képviselô-testületi határozatával a
Képviselô-testület úgy döntött, hogy az önkormányzat,
mint ellátásért felelôs, a víziközmûvekrôl szóló 2011. évi
CCIX.tv. alapján kizárólag önkormányzati tulajdonú ví-
ziközmû szolgáltató gazdasági társaság útján kívánja
2012. július 1-tôl a jövôre nézve megoldani a település tel-
jes körû víziközmû ellátását. Valamint egyetért azzal,
hogy a település ennek érdekében a DAKÖV Dabas és Kör-
nyéke Vízügyi Kft-be, mint befogadó víziközmû társaság-
ba integrálja (törzstôke emelés és/vagy a jelenlegi, nem
nonprofit gazdasági társasága beolvadása) a helyi telepü-
lési víziközmû szolgáltatási infrastruktúráját és szerveze-
tét, s ennek keretében a személyi és tárgyi erôforrásokat
a DAKÖV Kft. rendelkezésére bocsátja, a késôbbiekben kü-
lön részletezett és pontosított társasági szerzôdés/beolva-
dási szerzôdés és szindikátusi szerzôdés feltételei szerint.
Továbbá az önkormányzat, mint ellátásért felelôs a DA-
KÖV Kft-vel üzemeltetési (üzemeltetési/bérleti illetve v a-
gyonkezelési) szerzôdést köt 2012. július 1-tôl kezdôdôen
minimálisan 15 év idôtartamra a helyi települési víziköz-
mû szolgáltatások ellátására azzal, hogy a DAKÖV Kft.
a települési víziközmû szolgáltatás tekintetében általános
jogutód lesz.

A közadakozásból összegyûlt pénz egy részébôl az Ön-
kormányzat megvásárolta a defibrillátort, amelyet az or-
vosi rendelôben helyeztünk el. A fennmaradt összeg fel-
használására, további adománygyûjtésre Hernád Község
Önkormányzata megalapította az Egészségforrás Alapít-
ványt.

14/2012.(IV.23.)sz. képviselô-testületi határozatával a
képviselô-testület az Egészségforrás Alapítvány Alapító
Okiratát elfogadta. A kuratórium elnökének dr. Fodor
Istvánt, tagjainak: Oláh Istvánnét, Kleineisel Györgynét,
Fehérné Surman Ellát, Szlukáné Fajt Máriát, Zsadányi
Lászlónét és Zsírosné Pallaga Máriát kérte fel.
Nevezettek a felkérést elfogadták, az Alapítvány a Buda-
pest Környéki Törvényszék általi bejegyzésre vár.

Az Örkényi Rendôrôrs munkatársai lelkiismeretes mun-
kájukkal elôsegítik azt, hogy Hernád biztonságos telepü-
lés lehessen. De sajnos a járôrszolgálathoz szükséges felté-
teleket nehezen tudják elôteremteni, ezért a Képviselô-tes-
tület úgy döntött, hogy az Örkényi Rendôrôrs üzem-
anyag költségeihez 200 ezer Ft értékû MOL kártyával já-
rul hozzá. A döntést a 15/2012.(IV.23.)sz. képviselô-testüle-
ti határozatában rögzítette.

16/2012.(IV.23.)sz. képviselô-testületi határozat arról

szól, hogy a Képviselô-testület a Kistérségi Fúvószenekart
50 ezer Ft összegû támogatásban részesíti.

Hernád Község Önkormányzata a sportpálya kerítésé-
nek felújítására pályázatot nyújtott be, amelyre hiány-
pótlási felhívás érkezett. A pályázat mellé nem nyújtottuk
be az önkormányzat határozatát, amely a sportfeladato-
kat, illetve az arra szánt összeget határozza meg. Ezt a
hiányt pótolandó a Képviselô-testület megalkotta
17/2012.(IV.26.)sz. képviselô-testületi határozatát, amely
kinyilvánítja, hogy Hernád Község Önkormányzata
sportfeladatait külön jogszabály és az önkormányzat kö-
zéptávú sportkoncepciója tartalmazza részletesen.

Az önkormányzat a települési sportkoncepció meghatá-
rozása, megvalósítása és önkormányzati ciklusonként
történô felülvizsgálata során kiemelt figyelmet fordít:

– a sportszervezetek utánpótlás nevelésének támogatására,
– a diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatására
– a meglévô sportlétesítmények többfunkciós használa-

tának biztosítása,
– a tradicionális települési sportágak stabil és eredmé-

nyes mûködésének segítésére.
Az önkormányzat éves költségvetésében 5.304.000 Ft

összegben határozza meg a sportra fordítandó összeget.
A 18/2012.(IV.23.)sz. képviselô-testületi határozat egy

lakossági bejelentés nyomán született a régi „Láncgyár”
épületére vonatkozóan. A Polgármesteri Hivatal szakem-
berei megvizsgálták a helyszínen az épületet. A statikai
szakvélemény megerôsítette azt, hogy az épület elülsô része
mind a szomszédokra, mind a Fô utcán járókra veszélyt
jelent. Az élet- és balesetveszély elhárítása miatt a Képvi-
selô-testület úgy döntött, a 10/1. hrsz-ú ingatlanon álló
„láncgyár” épületét Hernád Község Önkormányzata a
szükséges mértékig visszabontatja. Az így felmerült költsé-
geket az önkormányzat az ingatlanra terheli.

Boldizsár Csaba jegyzô megbízatásáról 2012. június 30-i
hatállyal lemondott, amit a testület 19/2012.(IV.23.)sz.
képviselô-testületi határozatával elfogadott. A képviselôk
megköszönték a jegyzô úr két esztendei munkáját.

Májusi testületi ülésein a képviselô-testület sok, fontos
döntést hozott, amelyek az alábbiak:

1.) Három határozatban rendezte és biztosította a felté-
teleket a Vízszolgáltató Kft. DAKÖV Kft-be való beolva-
dásához, amelyet a 2011. évi CCIX. törvény miatt vált
szükségessé. 

2.) A testület a 25/2012.(V.14.) sz. képviselô-testületi ha-
tározattal engedélyezte a Hernád Info-Tv-nek, hogy nevé-
ben a település megnevezését használja.

3.) Mint minden évben, a hernádi gyerekek idén is a rév-
fülöpi táborban üdülhetnek. Az önkormányzat kettô, a
tantestület által kiválasztott hátrányos helyzetû gyermek
üdültetését állja, ahhoz 30-30 ezer forinttal járul hozzá. A
támogatás megítélésérôl a 26/2012.(V.14.) sz. képviselô-tes-
tületi határozattal döntött.

4.) A Képviselô-testület 27/2012.(V.14.) sz. képviselô-tes-
tületi határozattal úgy döntött, hogy az önkormányzat
tulajdonát képezô 037/82.hrsz-ú ingatlanából 421 m2-t, il-
letve az önkormányzat tulajdonát képezô 037/50.hrsz-ú
ingatlanából 1086 m2-t elad Talmácsi Gábor részére.

5.) A Képviselô-testület megvitatta a 2011. évi gyámha-
tósági munkáról szóló beszámolót, amelyet évente készít
el az Önkormányzat gyámügyi ügyintézôje a Hivatal, az
iskola és óvoda gyermekvédelmi felelôsei, valamint az
Esély Szociális Szolgálat adatainak felhasználásával. A
beszámolót a testület alaposnak találta, kiválóra értékel-
te, s a 28/2012.(V.30.) sz. képviselô-testületi határozattal
azt elfogadta. 

Önkormányzati hírek

Beszámoló a képviselô-testületi ülésekrôl
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6.) A 2012. évi II. törvény a szabálysértésekrôl, a sza-
bálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartások
rendszerérôl április 15-i hatállyal lépett életbe. A szabály-
sértési eljárások új rendszere miatt az önkormányzati ren-
deletekben szereplô szankciókat törölte a Képviselô-testü-
let. A új rendelet az alábbi korábbi helyi rendeleteket érin-
tette:

1.§ A 11/2004.(VIII.9.) sz. rendelete az állattartás helyi
szabályairól 14. §-át hatályon kívül helyezi.

2.§ A 15/2011 (XI. 29.) sz. rendelete a közterületek rend-
jérôl és használatáról 26. §-át hatályon kívül helyezi.

3.§ A 4/2009.(II.16.) rendelete a temetôk fenntartásáról,
rendjérôl és üzemeltetésérôl 30. §-át hatályon kívül helyezi.

4.§ A 4/2011. (II. 14.) rendelete a község címerérôl és zász-
lójáról, valamint pecsétjének használatának rendjérôl 7.
§-át hatályon kívül helyezi.

5.§ 6/2004. (III. 29.) sz. rendelete a település szilárdhulla-
dékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgálta-
tásról 20. §-át hatályon kívül helyezi.

7.) Hernád Községi Önkormányzat Képviselô-testülete a
29/2012.(V.30.) sz. képviselô-testületi határozattal 2012.
június 1-i hatályba lépéssel elfogadja Hernád Községi Ön-
kormányzat Közbeszerzési Szabályzatát.

8.) Az Esély Szociális Szolgálat Alapító Okiratának
módosítására a jogszabályi változások miatt volt szük-
ség, melyek értelmében az alaptevékenységeket pontos meg-
nevezéssel és leírással is fel kell tüntetni az Alapító Okirat-
ban, továbbá az intézmények önállóan gazdálkodnak,
ezért az Alapító Okiratnak ki kell egészülni az intézmény
bankszámla számával, adószámával, illetve statisztikai
számjegyével. A Képviselô-testület a 30/2012.(V.30.) sz. kép-
viselô-testületi határozatával az Esély Szociális Szolgálat
Alapító Okiratának módosításait elfogadta.

9.) A Pannónia-Z Kft. hulladékfeldolgozó vállalkozás
olyan módon végzi a tevékenységét, amely sok bosszúsá-
got okoz a környezô vállalkozásoknak. Telephelye már
az autópályáról látszik és siralmas látványt nyújt. Zsí-
rosné Pallaga Mária polgármester az elmúlt hetekben
személyesen és levélben is felkereste az engedélyezô hatósá-
gokat a Pannónia-Z Kft. mûködési-, illetve telephely en-
gedélyének felülvizsgálata miatt. A folyamat tovább vitele
miatt javasolta a Képviselô-testületnek ideiglenes bizott-
ság létrehozását a Pannónia-Z Kft. tevékenységének vizs-
gálata érdekében. A Bizottság tagjai: Bese Sándor, Liga
Mihály, dr. Kollár László, Zsadányi Lászlóné és dr. Kiss

Miklós. A bizottság létrehozásáról a testület a
31/2012.(V.30.) sz. képviselô-testületi határozattal dön-
tött.

A Képviselô-testület 2012. június 25-én megtartott ülésén
az alábbi döntéseket hozta:

A Képviselô-testület elfogadta 10/2012.(VI. 26.) számú
rendeletét a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos
hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló
4/2004.(III.29.) számú rendelet módosítására. A szemétszál-
lítási díjak 2012. június 1-tôl az alábbiak szerint alakul-
nak:

120 literes edény esetében bruttó 2.134 Ft/ingatlan/hó
240 literes edény esetében bruttó 4.267 Ft/ingatlan/hó
1.100 literes edény esetében bruttó 21.336 Ft/ingatlan/hó
A testület döntése alapján továbbra is a 120 literes edény

díjából azon ingatlanok, melyen életvitelszerûen 1 fô tar-
tózkodik, nettó 300 Ft/hó kedvezményben részesülnek. To-
vábbá a 120 literes edény díjából azon ingatlanok, melyen
életvitelszerûen legalább 2 fô 70 éven felüli tartózkodik, -
de legalább az egyik 70 éven felüli -10%/hó kedvezményben
részesülnek.

A képviselô-testület Boldizsár Csaba távozása miatt
34/2012.(VI.25.) sz. képviselô-testületi határozatával ha-
tározott idôtartamra, a 2012. július 1-tôl december 31-ig
terjedô idôszakra jegyzôvé nevezte ki dr. Fazekas Tibort.

A Fehér Gyolcs Alapítvány 2012. június 1-én kelt levelé-
ben hozzájáruló nyilatkozatot kért a Képviselô-testü-
lettôl, hogy Hernádon szociális alapszolgáltatásként házi
segítségnyújtást végezhessen. Mivel Hernád Község Önkor-
mányzata mikrotérségi intézményfenntartó társulásban
látja el a házi segítségnyújtást, a testület 35/2012.(VI.25.)
sz. képviselô-testületi határozatával a kérelmet elutasí-
totta és továbbra is az Esély Szociális Szolgálat látja el
ezt a feladatot.

A testület 36/2012.(VI.25.) sz. képviselô-testületi határo-
zatával elfogadta a körzeti megbízotti iroda haszonbérleti
szerzôdését, amellyel díjmentesen biztosít a helyi körzeti
megbízott részére egy irodahelyiséget a polgármesteri hiva-
tal épületében.

A Képviselô-testület a 37/2012.(VI.25.) sz. képviselô-tes-
tületi határozatával módosította a Hernád-Pusztavacs
Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvoda Alapító
Okiratát.

Boldizsár Csaba

Mûvházi Mozaik
Pár hét tavasz után kánikulával és forrósággal kö-

szöntött ránk a nyár, s a családokra, gyerekekre a szü-
nidô. A nagy melegben állandó programjaink többsé-
ge szintén nyaralni ment, van azonban, amely kitart,
így a keddi és csütörtöki jóga (17.00) és torna (18.00). 

De most hadd említsek egy eseményt, mely ke-
vésbé illik a nyári hónapokhoz, ám annál nagyobb
örömöt szolgáltat számunkra majd télen, Falukará-
csony alkalmával. Aki sûrûn megfordul a Fôtéren, ta-
lálkozhatott egy valóban szép ezüstfenyôvel, mely ta-
vasszal foglalta el új és hosszú-hosszú évekig állandó
helyét. Ezért hálás köszönet illeti Varga Attilát és fele-
ségét, akik a fenyôt elôbb nevelgették, majd min-
dannyiunknak ajándékozták. A fa áttelepítéséhez
összehangolt munkára volt szükség, melyben Sas Fe-
renc és munkatársai, Revák József, a SCHÖN-BAU
Kft., valamint közhasznú munkásaink közremûköd-
tek. Köszönjük! 

Szeptembertôl Felnôtt néptánc oktatás indul, melyre
a táncos lábú érdeklôdôk jelentkezését továbbra is vár-
juk. További információért kérem, érdeklôdjenek a
Mûvelôdési Házban vagy a 29/374-125-ös telefonszá-
mon!

Nyitva tartás: a Mûvelôdési Ház és Teleház (eMagya-
rország Pont) júliusban hétfôtôl péntekig 13-20 óráig,
szombaton 8-12 óráig, augusztustól a megszokott
idôben várja a látogatókat. 

Berczi Edit
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Zsírosné Pallaga Mária polgármester asszony a kö-
szöntôjében beszélt iskolánk külsô és tartalmi megújulá-
sáról, az iskolában folyó kompetencia alapú oktatásról, a
referencia intézmény fontosságáról. Majd Zsadányi Lász-
ló, az MTP megyei elnöke köszöntötte a meghívottakat,
majd átadta a szót a helyettes államtitkár úrnak.

Dr. Gloviczki Zoltán szerint a közoktatásunk a szaka-
dék szélén áll, a lényeg az, hogy ne lefelé nézzünk, ha-
nem elôre. Van okunk kétségbeesni, mert a helyzet ezt
diktálja. A fennálló rendszert a Babylon játékhoz hasonlí-
totta, amely javításra szorul. Pótolni kell az eddig hiány-
zó, megfelelôen strukturált NAT-ot és a közoktatási tör-
vényt. Szeptember-
ben lép életbe az új
köznevelési törvény,
bevezetik a minden-
napos testnevelést
(felmenô rendszer-
ben: 1. 5. és a 9. osz-
tályokban) és Hittan
továbbá az Erkölcs-
tan-etika tantárgya-
kat. 

A helyettes állam-
titkár úr elmondta,
hogy „1920 óta
elôször ez a kormány
csinál valamit”. 1990
körül megszûnt a
központi tanterv, a
szakfelügyeletek -
szerinte ezért az isko-
larendszerünk nem
sokszínû, hanem össze-vissza, a lakosság 30-35 %-a funk-
cionális analfabéta. Az iskolákban kevés a tananyag, a
tanulnivaló úgy az alsó tagozatban, mint a felsôben. Sze-
rinte nincsenek szakkörök és tantervek most az iskolák-
ban. Ezeken a hiányosságokon és sok más hibán fog vál-
toztatni az új NAT. Az új NAT megfogalmaz preferenciá-
kat, pl.: etika, hittan, családi életre nevelés, pénzügyi is-
meretek, stb. 10 kiemelt fejlesztési területtel foglalkozik.

A hit-és erkölcstan oktatás dogmáját egy parlamenti
képviselôcsoport javaslatára illesztették be a törvénybe.
Tehát heti 1 órában 1. osztálytól 8. osztályig kötelezôen
kell oktatni. A hittant egyházi személy fogja tartani. Az
erkölcstan órákon azok a gyerekek fognak részt venni,
akik nem kérik a hittan oktatást. Az erkölcsi nevelés
most is benne van a tananyagokban, csak most külön
megbeszélés tárgya lesz 1 óra keretében. Alsó tagozaton
a tanítók, felsô tagozaton továbbképzést elvégzett tan-
árok tartják az órákat.

A bevezetendô egész napos iskola nem is egész napos,
csak 16 óráig foglalkozásokat kell tartani az iskolában és
reméli, hogy a szülôk nem kérik el délutánonként a
gyerekeket, bízik a szülôkben, hogy jobb helyen tudják

a gyerekeket az iskolában, mint a játszótereken és a TV
elôtt.

Dr. Gloviczki Zoltán beszélt még az óvodák hangsú-
lyos szerepérôl, 3 éves kortól kötelezô lesz minden gye-
reknek óvodába járni. A pedagógus életpályamodell be-
indítását 2013-ra bizton ígérte a helyettes államtitkár úr.

A továbbiakban elmondta, hogy az iskolákat azért
kell állami gondozásba venni, mert az önkormányzatok
rossz gazdák az iskolák mûködtetésében, különösen a 4-
5 ezer fônél kisebb településeken. Ezért vállalja át a kor-
mány a szakmai mûködtetést, intézet fenntartó háttérin-
tézmény közvetlen ellenôrzése mellett. Az önkormány-

zati tulajdon marad, a
rezsi, az épületek ál-
lagmegóvása, fenn-
tartása, korszerûsítése
az önkormányzatok
feladata továbbra is.

Következtek a fel-
kért hozzászólók, a
kérdések.

Éger Györgyi eti-
katanár (Bolyai János
Gimnázium, Ócsa)
azt kérdezte, hogy
bármely egyház beje-
lentkezhet-e, hogy
hittant akar tanítani
az adott iskolában, a
másik kérdése az
volt, hogy mi moti-
válná az önkormány-

zatot, hogy beszálljon az épületek fenntartásába? A vá-
lasz szerint a bevett egyházak tarthatnak hittan órákat,
de lesznek egyedi esetek is. A kérdés másik felére adott
válaszból kiderült, az önkormányzatok nincsenek vá-
lasztási helyzetben, kötelezô a tulajdon gondját viselni.

Szolnoki hitoktató kérdezte, ki fogja finanszírozni az
egyházi személyeket, akik a hittant oktatják, és lesz-e
kötelezô tankönyv? Válasz, marad minden a régiben, te-
hát ezen túl is az egyházmegye fizeti oktatóit, a könyv
kérdésében nem tudja a választ.

Szabadosné Malata Ibolya, iskolánk igazgatójának a
kérdése az volt, hogy lehet-e összevonni osztályokat, év-
folyamokat, mert többféle vallás van az iskolákban?
Igen, volt a válasz.

Felszólalt még Platthy Iván nyugalmazott egyházügyi
államtitkár, aki lényeges változásnak tartotta, hogy most
nincs kettôs mérce, mert a közoktatásért a mûvelôdési
tárca a felelôs.

Végül Zsadányi László megköszönte az elôadást dr.
Gloviczki Zoltánnak.

Kis Pap Julianna

A „Köznevelés 2012” címû szakmai fórum Hernádon

2012. május 31-én a Szent Család Háza adott otthont a Magyar Pedagógiai Társaság (MPT) és a
Hernádi Katolikus Plébánia rendezésében dr. Gloviczki Zoltán közoktatásért felelôs helyettes
államtitkár (Emberi Erôforrások Minisztérium) elôadásának, valamint az azt követô megbe-
szélésnek. Meghívott vendégek az MPT tagjai, a környékbeli iskolák vezetôi, lelkipásztorai, a
Váci Egyházmegye Katolikus Iskolák Fôhatóságának delegáltjai voltak.
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A 2012. június 16. után végre visszavonhatatlanul is el-
kezdôdött a gondtalan pihenés, a várva várt lazsálás, az
önfeledt nyári vakáció ideje. Ezt a jó tizenegy hetes szü-
nidôt közel százkilencven tanítási nap elôzte meg. A csak-
nem tíz hónapnyi tanulás, versenyeken való szereplés
eredményeit iskolai kalendáriumunk június 19-i, tikkasztó
meleg napján értékeltük.

A 416 alsó és felsô tagozatos diák nagyon izgatottan
állta végig a rendezvényt, hiszen az iskola igazgatója,
Szabadosné Malata Ibolya értékelte a tanévet, és adta át

a legjobbaknak az elismeréseket. Idén is méltóképpen
könyvet, oklevelet vehettek át mindazok a gyerekek, akik
a 2011/2012. tanévben kitûnô vagy kimagasló tanulmányi
eredményt értek el, vagy példamutató magatartásukért,
szorgalmukért, továbbá közösségi munkákban való aktív
részvételükért nevelôtestületi dicséretben részesültek. Nem
maradt oklevél nélkül az sem, aki egyetlen tanórát sem hi-
ányzott. Azt hiszem, idén nagyon sok gyereket lehetett ju-
talmazni, három iskolapad is tele volt könyvekkel, okle-
velekkel, pénzjutalmakkal.

Nem mentek haza elismerés nélkül azok a 4-8. osztályos
diákok sem, akik kivették részüket az iskolai Diákön-
kormányzat mûködésében: gyûlésekre jártak,
rendkívüli diákügyeletet vállaltak, iskolaúj-
ságot és ünnepnapi (karácsony, húsvét,
Valentin-nap) plakátot készítettek, illet-
ve javaslatokat tettek különféle témák-
ban. Megbízhatóságukért Kohlrusz
Péter (4.a), Serfôzô Márk (4.b), Kato-
na Kristóf (5.a), Amoun Clara (5.b),
Váradi Bence (6.a), Bertalan Emese
(6.b), Váradi Sára (7.a), Trufán
Henrietta Brigitta (7.b), Amoun Wi-
ded (8.a), Kun Bence (8.b) vehették
át az oklevelüket.

Szerencsére Hernád olyan lelkes
emberekkel, vállalkozókkal és in-
tézményi dolgozókkal, egyesületi
tagokkal rendelkezik, akik elkötele-
zettek a gyerekek életének meg-
könnyítése iránt, illetve akik arra tö-
rekszenek, hogy mosolyt csaljanak az
arcukra még ha csak egy rövid idôre is.
Köszönet illeti azt a vállalkozót, aki né-
hány tanuló étkezési díját térítette meg. Volt,
aki egy-két gyerek nyaralását tette szebbé azáltal,
hogy ôk a révfülöpi táboron is részt vehetnek júliusban.
Összefogott idén is az önkormányzat és a hernádi tantes-
tület, hogy csatlakozzon két újabb, a diákokat a tanu-

lásra ösztönzô, kimagasló eredményüket elismerô jutal-
mazásban. Az egyik egy ingyenes belépés a bikali Élmény-
birtokra, mely a maga 7,5 hektárnyi területén kelti életre a
középkori Magyarországot. A másik a kecskeméti Malom
mozi felajánlásának köszönhetô: a jó tanulók a tanévzá-
rón kiosztott kuponok segítségével kedvezményesen vehet-
nek mozijegyet. Mindezeket a jutalmakat Szabadosné Ma-
lata Ibolya és Zsírosné Pallaga Mária hirdették ki a gye-
rekeknek.

Az Iskoláért Közalapítvány megalakulása óta támo-
gatja az intézményünk által szervezett táborokat, vala-
mint megjutalmazza a legjobb tanulókat, legeredménye-
sebb osztályokat. A pénzjutalmak boldog tulajdonosait
Sasné Kovács Mónika, Az Iskoláért Közalapítvány elnö-
ke ismertette:

Az alsó tagozat legeredményesebb osztálya: 
I. helyezett: 4.a (osztályfônök: Duhaj Szidónia)
II. helyezett: 3.b (osztályfônök:Miklósi Lászlóné)
III. helyezett: 3.a (osztályfônök: Lantosné Simári Erzsébet)

A felsô tagozat legeredményesebb osztálya: 
I. helyezett: 8.a (osztályfônök: Kongráczné Opóczki Erzsébet)
II. helyezett: 5.b (osztályfônök: Miklósi László)
III. helyezett: 5.a (osztályfônök: Birinszki Annamária)

Az alsó tagozat legeredményesebb tanulója:
I. helyezett: Kohlrusz Péter (4.a)
II. helyezett: Gáspár Máté (4.b)
III. helyezett: Czapek Máté (4.a)

A felsô tagozat legeredményesebb tanulója:
I. helyezett: Murár Szabina (7.b)
II. helyezett: Turcsány Bálint (7.b)
III. helyezett: Zsolnai Boglárka (8.a)

A felsô tagozat legeredményesebb sportolója: 
I. helyezett: Kovács Mirkó (6.a) és Taics Róbert (6.a)
II. helyezett: Amoun Clara (5.b)
III. helyezett: Caldaras Johnny (5.b)

Az iskola legjobb tanulója (8 év alatt):
I. helyezett: Zsolnai Boglárka (8.a)
II. helyezett: Csercsa Henrietta (8.b)
III. helyezett: Szônyi Cintia (8.a)

A közalapítvány a táborok megszervezését is
támogatja, így anyagilag hozzájárult a Ha-

tártalanul c. szlovákiai, továbbá a révfü-
löpi, kézmûves, kosárlabda és informa-

tikatábor megszervezéséhez.
A közalapítvány által meghirdetett

versenyeken túl a Hernádi Környe-
zetvédô és Faluszépítô Egyesület
még szeptemberben másik két meg-
mérettetésre hívta fel az osztályok
figyelmét. E tanévben is lehetett
PET-palackokat gyûjteni. Ezenkí-
vül az egyesület meghirdette a fém-
dobozok gyûjtését is. Hogy e tekin-
tetben kik voltak a legszorgalma-
sabb környezetvédôk, az egyesület

elnöke, Nagy László Sándorné is-
mertette. Sokan várták ezt az értéke-

lést is!
Összességében sok szép eredménnyel

zártuk ezt a tanévet. A tankönyvek  vá-
sárlásáról, az iskola nyári nyitva tartásá-

ról figyeljék a kiírásokat! Találkozzunk az au-
gusztus 31-i tanévnyitón, addig is mindenkinek vi-

dám szünidôt kívánok!

Birinszki Annamária
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Tanévzárás
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Véget ért a 2011/12 –es tanév, ebbôl az alkalomból kérde-
zem Szabadosné Malata Ibolya igazgatónôt.

Milyen évet zártunk?
Tulajdonképpen az elôzô évekhez képest nyugodtabb

év volt, mert az új dolgokat – kompetencia alapú okta-
tás, új tanulásszervezési eljárások – már nem újként, ha-
nem készség szinten alkalmazták a kollégák. Ezt segítik
a helyi bemutató órák és tanácskozások. Ebben a tanév-
ben hat bemutató óra volt. A bemutató órák egy része a
szülôk számára is nyitott volt.

Azért is jó évet zártunk, mert a sport-és tanulmányi
versenyeken az elôzô évekhez képest is jól szerepeltek a
gyerekeink. Valamennyi tervezett programot megcsinál-
tuk.

Történt-e változás – anyagi, személyi – a
2010/11-es tanévhez képest?

Személyi feltételekben nem, menet közben
ugyan Vanyáné Heli Anita és Sövegné
Szônyi Zsuzsa gyesre mentek, új embert
nem vettünk fel, a kollégák helyettesítés-
sel látták el az ô feladatukat. Tulajdon-
képpen anyagiakban sem volt válto-
zás, a fenntartó kikérte a véleményün-
ket a költségvetés készítésénél, támo-
gattak minket. Elvonás nem, de spó-
rolás volt, pl.: szakmai folyóiratokat
vissza kellett mondani, energiahor-
dozók fogyasztására nagyon figyel-
tünk. Ez nem olyan tragikus, mint
más iskolákban, ezek a szakmai
munkánk minôségét nem befolyásol-
ják.

Milyen rendezvények voltak az év
folyamán?

Az iskolai rendezvényeknek már évti-
zedes hagyományai vannak, többek kö-
zött ez biztosítja iskolánk egyéni arcula-
tát. Fontosnak tartjuk ezek megrendezé-
sét, hiszen ezek a tehetségek gondozását is
szolgálják. Ilyen sikeres rendezvények voltak
ebben az évben is: téma hét, farsang, Ki mit tud,
Mikulás Kupa, mesemondó verseny, gyereknap,
baseball, stb. A rendezvények sikeressége függ a szülôk,
egyesületek, civil szervezetek, üzemek támogatásától is.
Évek óta élvezzük ezeket a segítségeket.

Egy héten keresztül drog prevenciós elôadás sorozat
volt a felsô tagozatosoknak. Az eddigi ilyen jellegû
elôadásoktól ez azért volt jobb, mert nemcsak a drogról
volt szó, hanem rengeteg erkölcsi-etikai kérdéskört is
érintett az elôadó. Ezt az egy hetes program sorozatot is
egy vállalkozó támogatta, az iskolának nem került sem-
mibe.

Tanulmányi versenyeken hogy szerepeltek tanulóink?
Elsôsorban az alsó tagozatosok indultak több verse-

nyen az elôzô évekhez képest. A kicsik szép sikereket értek
el, természetesen a nagyobbaknál is voltak szép eredmé-
nyek. Talán oka a kevesebb jelentkezônek a felsô tago-
zatban, hogy magas nevezési díjakat kell fizetni, vala-
mint az OPSZI Pedagógiai Szolgáltató, aki eddig a me-
gyei versenyeket szervezte, megszûnt.

A 8. osztályosok az idén elôször „Elégedettségi teszt”-
et töltöttek ki. Mi is ez?

Tulajdonképpen ezt én találtam ki, azért hogy minél
sokrétûbbek legyenek az iskolával kapcsolatos vélemé-
nyek, észrevételek. Nagyon örültem, hogy ezt megírattam
a nyolcadikosokkal, nagyon érett, ôszinte kritikai ér-

zékkel rendelkeznek, ez engem is meglepett. Azért is örü-
lök, hogy ezt megírattam, mert jövôre nézve ez alapján is
határozunk meg feladatokat az iskolai munkatervben.

Arra a kérdésemre, hogy miért jó a mi iskolánk, a diá-
kok 75 %-a azt válaszolta, hogy sok olyan rendezvény
van, ahol együtt van az egész iskola, nagyon jók a „té-
ma hetek”, mert nem kell tanulni, mégis sokat tanulunk,
van sok sportolási lehetôség. Legközkedveltebb a base-
ball házi bajnokság.

Arra a kérdésre, hogy mi nem jó az iskolában, azt vá-
laszolták, nagyon sok rossz gyerek van és kiemelték,
hogy a kicsik egyre rosszabbak, neveletlenek. Föltettem
azt a kérdést is, hogy örülnek-e, hogy elmennek az isko-
lából? Csak néhányan válaszolták, hogy igen, de szá-
momra ez az igen meggyôzô volt: „.. igen, nyitott va-

gyok az újra, szeretném megvalósítani álmaimat,
új emberekkel szeretnék megismerkedni”.

Amirôl még szeretnék beszélni, a hetedike-
seknek küldött üzeneteik: 

– tanuljatok, mert össze fogtok törni, ha
nem vesznek föl oda, ahova szeretnétek
menni

– legyetek jók, szófogadóak, tisztelet-
t u d ó a k

– vegyétek át a helyünket és legyetek
méltók a feladathoz

A gyerekek véleménye igazolja az
elôbb elmondottakat.

Hogyan sikerültek a felvételik?
A tovább tanulás 100%-os, tehát

mindenki tovább tanul. A tanulók
nagy része az elsô helyen megjelölt is-
kolába került be, bízunk benne, hogy
abban az iskolában tanulhat tovább,
amelyikben szeretne.

A pályaválasztás megkönnyítése ér-
dekében megszerveztük a hagyományos

pályaválasztási szülôi értekezletet, ahol
részt vettek a környék és a távolabbi kö-

zépfokú iskolák igazgatói is.
Elôminôsített referencia intézmény lettünk,

történt-e elôre lépés?
A támogatási szerzôdést május 20-i dátummal

kötötte meg az ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonpro-
fit Kft. a pályázat megvalósítási határ ideje 2012. 12. 31.
Az eszköz, bútor beszerzéseket már júniusban le fogjuk
bonyolítani, a továbbképzésekre és innovációk megvaló-
sítására a 3. negyedév vége és a 4. negyedév fontos fel-
adatai közé tartozik.

Mik a jövô tanév tervei az új NAT bevezetésével? Mi
változik 2013. január 1-én?

A 2012/13-as tanév pályafutásom legérdekesebb tanéve
lesz, mivel úgy fogok tervezni, mint eddig és december 31.-
ig úgy is fogunk dolgozni, mint eddig. Január 1-tôl szak-
mailag az államhoz, mûködtetés szempontjából az ön-
kormányzathoz fogunk tartozni.

Mivel az új Köznevelési törvény a napközi, tanulószo-
bai csoportokat megszünteti, ezért december 31-ig a nap-
közis csoportokat a tanító nénik fogják vezetni, úgy,
mint ebben a tanévben is a 2. félévtôl.

Szeptembertôl az 1. és 5. évfolyamosoknak heti 5 test-
nevelés órájuk lesz. Ennek terhére szeretnénk heti 1 órá-
ban táncoktatást biztosítani az 1. és 5. évfolyamosok-
nak.

December 31-vel minden igazgatónak megszüntetik a
megbízását, és 2013. március 1-tôl pályázat útján az új
fenntartó nevezi ki az intézmények vezetôit.

A 2011/2012 tanév mérlegA 2011/2012 tanév mérlegee
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GyermeknapGyermeknap
Május 31-én, csütörtökön sûrûn mondogatta mindenki

az iskolában, hogy bárcsak az idô kegyes lenne hozzánk,
a gyerekekhez, s jó idôvel ajándékozna meg minket pénte-
ken. A kívánságaink végül csak félig teljesültek.

Péntek délelôtt fél kilenckor már sûrûn álló kis csopor-
tok álltak egy-egy színes ernyô alatt. Az idô sajnos nem
kedvezett nekünk. Kilenckor azonban megkezdôdött a
gimnasztika, amit Mádiné Homoki Éva és a 7. osztályos
lányok mutattak be. Sajnos az idôjárás miatt kevesen
kaptak kedvet a tornára, de a bemutató nagyon színvo-
nalas és változatos volt. A szûnni nem akaró esô miatt
óvó tekintettel néztünk „gyerekeinkre”, gondolkodtunk
mi magunk is, hogy mi lehetne a legjobb megoldás ebben a
helyzetben. Végül Ibolya néni mondta ki a bûvös szava-
kat: az alsó tagozatosoknak a gyermeknap az iskolában
lesz megtartva. Sûrûn szedve lábainkat igyekeztünk az is-
kola kapui felé. A 3-4. osztályosok mesefilmet néztek, amíg
az 1-2. osztályosok végighaladtak a játékos versenyeken.
Aztán az 1-2. osztályosok után a 3-4-esek is sorra kerül-
tek.

A feladatok nagyon változatosra sikerültek, s úgy lát-
tam, hogy a gyerekek figyelmét is lekötették, élvezték a
versengést. A játékokat színesítették, hogy a gyerekek kis
csoportokban elmehettek az arcfestôkhöz is, ahol színe-
sebbnél színesebb mintákat festettek az arcukra vagy a ke-
zükre. A versenyeknél szorgos szülôi kezek segítettek a fel-
adatok lebonyolításában, amit ezúton is nagyon köszö-
nünk nekik. Az elsô állomásnál, a kötélhúzásnál minden
gyerekkéz a legjobbat hozta ki magából. Számomra a leg-
kedvesebb, s legötletesebb a második állomás volt. Itt
nyúltápot kellett egyik vödörbôl a másikba átvinni tíz
kisgyereknek, viszont a tápot csak evôkanállal adhatták
tovább a társaiknak. Öröm volt nézni, ahogyan koncent-
ráltak, próbálták pontosan, de gyorsan továbbadni a kis
csomagot. Itt nagyban megmutatkozott egy-egy osztály
összetartása, összeszokottsága. A harmadik állomáson
dekorgumiból készült halacskákat kellett a vízbôl kiha-
lászni, ami igen nagy pontosságot, odafigyelést kívánt a
kis horgászoktól. A tornateremben szintén ügyességi fel-
adatok vártak a gyerekekre. Az egyik helyen zsákban fu-
tással kellett bizonyítani az osztály rátermettségét, a má-
siknál pedig szivacsról-szivacsra ugrálva kellett eljutni a
társakhoz.

Amíg az alsó tagozatosok az iskolában ügyeskedtek,
addig a felsô tagozatosok a Búcsú téren oldották meg a
rájuk váró feladatokat, már ragyogó napsütésben.
Ugyanis a kívánságunk csupán a déli idôszakra volt elég.

Az alsó tagozatosok kisétáltak a Búcsú térre, ahol igazi
gyereknapi nyalánkságokkal kápráztatták el a nap ün-
nepeltjeit. Volt ott fagylaltozás, osztályonként külön-kü-
lön csomag mindenféle földi jóval. Aztán amikor már a
Dili-dal zenekar muzsikájára is jót vonatoztak a gyere-
kek, akkor beálltak a sorba és elfogyaszthatták a finom
paprikás krumplit, amit az örkényi tanulók készítettek
nekik. 

A finomságok után Kati néni, a Faluszépítôk Egyesüle-
tének elnöke kihirdette, hogy kiknek a rajzát ítélték a leg-
jobbnak Az év fája pályázat alkalmából. Ezt követôen
Tóni bácsi eredményt hirdetett a gyermeknapi versenyekkel
kapcsolatban. 

A szomorú, borús kezdetbôl végül egy nagyon jól sike-
rült, napsütéses gyermeknap kerekedett ki. Öröm volt lát-
ni, hogy azok a gyerekek, akik az esô ellenére is kitartot-
tak és maradtak, mennyire jól érezték magukat azon a
napon, ami Értük, Gyerekekért volt. Sokan vo l tak ,  ak ik
Értük tevékenykedtek, segítettek ezen a napon, nekik sze-
retnénk megköszönni munkájukat:

Hernádi Önkormányzat, az Általános Iskola pedagó-
gusai, Garamvölgyiné Horváth Dóra, Esély Szociális
Szolgálat (Örkény), Szluka János, Örkényi Rendôrôrs,
Dabasi katasztrófavédelem (Mihályi Sándor), Pálóczi
Horváth István Szakközépiskola, Tóth József (íjászat),
Navraczki Mihály, Futó Ottó, Liga Mihály, Faluszépítôk
Egyesülete, Popovics László, Mezôszolg Kft., Örkényi Ta-
karékszövetkezet, Her-Csi-Hús Kft., Mádiné Homoki Éva,
Schön-Bau Kft., Svébis Pál, Jung István, Zsíros József.

Vas Vera
tanító

Az új NAT bevezetésére 2013. szeptember 1-tôl kerül sor.
Én bízom benne - és mindent megteszek annak érdekében -
, hogy a hernádi iskolában sokak által megálmodott,
létrehozott értékek megmaradjanak és éljenek tovább.
Kérem, kérni fogom ehhez a velünk együttgondolkodók
támogatását.

A tanévet 43 elsô osztályos tanuló kezdi meg, két osz-
tályban.

Lesznek-e az idén is nyári táborok?
Iskolánkban a nyári táboroknak is hagyományai

vannak. Mára csak egy olyan tábor van, ami nem helyi.
Ez a révfülöpi üdülôtábor, ahol 35 tanulónk fogja kipi-
henni a tanév fáradalmait. A hagyományos helyi tábo-
rokat is szervezik kollégáim. Közvetlenül a tanévzárót
követôen indul a kézmûves tábor.  A nyár folyamán lesz
még informatika tábor, a nyarat pedig a kosárlabda tá-
bor zárja. Szülôi kezdeményezésre egy túlélô tábor is
szervezés alatt van. Megfelelô létszám esetén ez is az isko-
lában lesz.

Itt szeretném megköszönni egy névtelen támogatónk-
nak, hogy 4 gyerek (aki tanulmányi munkája, magatar-

tása, közösségi munkája alapján megérdemli) teljesen in-
gyen táborozhat Révfülöpön úgy, hogy még 3.000.- Ft
költôpénzt is kap. 

A Hernádi Önkormányzat pedig 2 gyereknek – akiket
szintén az iskolában végzett munkájuk alapján válasz-
tottunk ki – fizeti a révfülöpi táborozás összegét.

„Az Iskoláért Közalapítvány” is támogatja a táboro-
zó gyerekeket.

És akkor itt szeretném elmondani, hogy nagyon sokan
támogatnak bennünket és diákjainkat, hogy minél szebb
eredményeket érhessünk el. Köszönet a fenntartónak,
szülôknek és mindazoknak, akik pozitív hozzáállásuk-
kal segítették az iskola hétköznapjait, valamint az ok-
tató-nevelô munkát.

Jó egészséget, nagyon szép nyarat kívánok minden
családnak: jó pihenést, izgalmas kirándulásokat, tábo-
rozást, sok játékot, sok olvasást és tartalmas felkész-
ülést a következô tanévre!

Köszönöm a beszélgetést!

Kis Pap Julianna 
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Március: 2012-ben egyesületünk
lehetôséget kapott az Örökség Egye-
sülettôl, hogy a húsvéti kézmûves
délutánon mi is készüljünk egy kis
barkácsolással a gyerekeknek. Na-
gyon jól sikerült, sok gyermek és
szülô fordult meg az asztalunknál.
Köszönjük, hogy részt vehettünk rajta.

Május: Idén ismét úszunk a Szer-
vál klubházban. Kicsit félve hirdet-
tük meg, nem tudva mekkora igény
lesz rá. Meglepetésünkre nagyon so-
kan jelentkeztek, gyerekek,
felnôttek egyaránt. Edzéseink, okta-
tásaink szeptemberig tartanak. Kü-
lön köszönet a Hernádi Önkormányzat-
nak a támogatásért, amivel segítik a
munkánkat.

Június: Már nagyon vártuk a Gye-
reknapot. A „Búcsú”téren lett volna
megrendezve az egész iskolának, de
sajnos a rossz idô miatt beszorultunk
az iskolába. Mi idén is az alsósoknak
készültünk különbözô feladatokkal:
halászat, kötélhúzás, magpakolga-

tás, zsákbafutás, mocsárjárás. A
spontán felállított pályákkal így is
nagyon nagy sikere volt az iskola
épületében. Köszönet az Esély Szociális
Szolgálatnak a szép arcfestésekért, a gye-
rekeknek és a tanároknak a jó hangula-
tért. Külön köszönet a segítô szülôknek:
Budai Jánosné Berninek, Orbán Antal-
nak, Kissné Czank Diának, Kovács
Györgynek, Slezákné Kongrácz Dórinak
és Tószegi Andornak. Remélhetôleg
jövôre is segíthetünk a gyermeknap
szervezésében.

Ez évi tervezett programjaink: Fa-
lunapi részvétel a Környezetvédô
Egyesülettel, karácsonyi kézmûves
délután az Örökség Egyesülettel.

Garamvölgyiné Horváth Dóra

A Samba Táncsport Egyesület hírei

A TáncA Tánc
2012. június 2-án

Opóczki János tanár úr
vezetésével az idén is meg-
rendezésre került a Sava-
ria Mûvészetoktatási In-
tézmény és a Samba Tánc-
Sport Egyesület tanévzá-
ró rendezvényére.

A növendékek egész év-
ben készülôdtek a bemu-
tatóra, mégis nagy izga-
lommal várták az estét,
hogy elkápráztassák tu-
dásukkal a nézôket, és be-
mutassák az emberiség
legôsibb mûvészetét, a
táncot.

Szerintem a táncosok-
nak ez hamar sikerült, hi-
szen a közönség nagy
tapssal kísért minden la-
tin-amerikai, standard
vagy formációs produkci-
ót, és ha fizikailag nem is,
de lélekben együtt táncol-
tak a gyerekekkel. Talán
ez a magával ragadó érzés
a legcsodálatosabb, és
ezért jó, hogy évente egy-
szer ily módon együtt
örülhetünk ennek a gyö-
nyörû mûvészetnek, egy-
ben sportnak, amit a gye-
rekeink elôadásában lát-
hattunk. Sokan szívesen
elnéztük volna még a mû-
sort, de sajnos egyszer
minden elôadás véget ér.

Reméljük, jövôre ismét
találkozunk! 

Köszönjük!
Opóczki Jánosné

A Hernádi Úszó Klub hírei

A TÁMOP-3.1.7-11/1 
Referencia-intézményi pályázat 

nyertesei között a 
Hernád-Pusztavacs Közös fenntartású

Általános Iskola
A Hernád-Pusztavacs Közös Fenntartású Általá-

nos Iskola, mint Elôminôsített Referencia-intézmény
a 3.1.7-11/1 pályázaton támogatást nyert, melynek
összege: 3 995 095 Ft.

Ezzel lehetôvé válik, hogy intézményünk felkészül-
hessen a vállalt referencia-intézményi szerepekre: 

– A kompetencia alapú nevelési, oktatási progra-
mot átfogóan, mintaadóan alkalmazó intézmény,
amely alkalmas a „Jó gyakorlatok” átadására;

– Új típusú felsôoktatási gyakorlóhely, mely a mo-
dernizáció területen szervezeti kultúrája és módszer-
tana szempontjából mintaközvetítô.

A pályázat 2012.május 20-tól 2012.december 31-ig
tartó idôszakban továbbképzéseken való részvétellel,
szaktanácsadók segítségével készíti fel az intézményt
a Referencia-intézménnyé válásra. 

A tantestület tagjai közül képzéseken vesz majd
részt:

– Duhaj Szidónia, Gelle Ferencné, Kollárné Lovász
Ildikó, Lantosné Simári Erzsébet, Ráczné Kocsis
Krisztina, Svébisné Komjáti Rozália, Szabadosné
Malata Ibolya, 

– valamint tantestületi képzésen: Forrás Jánosné,
Duhaj Szidónia, Gelle Ferencné, Koczinszkiné Kis
Pap Julianna, Kujbus Bernadett, Lantosné Simári
Erzsébet, Miklósi Lászlóné, Molnár Tibor, Ráczné Ko-
csis Krisztina, Svébisné Komjáti Rozália, Szabadosné
Malata Ibolya, Tóth Józsefné, Tóth Krisztina, Vas
Vera, Zsolnainé Szabó Margit Márta.

A pályázat eszközbeszerzést is támogat a megvaló-
sítással összhangban.

Ráczné Kocsis Krisztina
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Hónapokkal ezelôtt felkérést kaptam arra az iskola
igazgatónôjétôl, hogy készítsem fel a drámás csoporto-
mat az idei összetartozás napi mûsorra. Még mi ma-
gunk, pedagógusok is kérdôjelekkel a fejünkben gon-
dolkodtunk ezen a napon. Abban biztos voltam, hogy
a téma, ha nem is a történelmi vonatkozását nézzük, ak-
kor is megfogható akár egy elsô osztályos gyerek szá-
mára.

Sokat beszélgettünk a 4-es osztályommal, hogy mit is
jelent nekik az összetartozás. Beszélgettünk, rajzoltunk
róla, kis idézeteket, gondolatokat fogalmaztak meg róla:

„Az összetartozás számomra szeretetet, együttérzést jelent.
Nagyon fontos, hogy jóban és rosszban együtt legyen minden-
ki.”

„Az összetartozás: barátság, szerelem, házasság, gyerek, csa-
lád. Az igazi összetartozás az, ha a legjobb barátod mellé állsz,
és soha se tudnak megzsarolni semmivel. Szerintem ez az
összetartozás.”

„Az összetartozás azt jelenti, hogy mindenki segíti a másikat.
Mint például az apa és a fia közötti szoros kötelék. Az összetarto-
zás számomra azt jelenti, hogy viszonozzuk a szeretetet. Segít-
hetünk a szomszédnak lenyírni a füvet, elmehetünk helyette a
boltba. Milyen lenne, hogyha a te segítségedet kérnék, és te ne-
met mondasz? Így a másikat is megbánthatjuk. És amikor te
kérnél segítséget, hátat fordítana és elmenne.”

„Nekem azt jelenti az összetartozás, hogy mindenki együtt
van. A család nem szakad szét soha, testvérek nem veszeked-
nek, hanem inkább összetartanak és kiállnak egymásért. Nekem
ezt jelenti.”

„Amikor egy család összetart, osztoznak egymás örömén, szo-
morúságán, de jelentheti azt is, hogy egy ország tart össze egy
másik országgal.”

Már hetekkel június 4-e elôtt elkezdtünk készülni a
felsôs drámás csoportommal erre a napra. Beszélgettünk
a trianoni békeszerzôdésrôl, az elcsatolt területekrôl, az
ezzel kapcsolatban érzett gondolatainkról. A felsôs tanu-

lók, különösen a nyolcadikos diákok már kapcsolni tud-
ták ehhez a naphoz a történelem órai ismereteiket.

Azon a június 4-i napon az iskola tanulói a 3. óra után
az udvaron gyülekeztek és vártak valamire. Ez a nap
más lesz. Csak még ôk sem tudták, hogy miben lesz
más. Aztán Szabadosné Malata Ibolya igazgatónô egy
pár mondatban köszöntötte a szépen felsorakozott herná-
di diákokat. A mûsor egy hétköznapi jelenettel, szituáci-
óval kezdôdött, mely a gyerekek elé tárta, hogy mire is
számíthatnak, milyen napot ünneplünk ma. Ezt kö-
vetôen pedig Juhász Gyula, Kosztolányi Dezsô, Babits
Mihály gondolatait elevenítették meg elôttünk diákja-
ink.

Hogy megértették-e diákjaink mit is jelent ez a nap, a
Nemzeti Összetartozás Napja? Csak remélhetjük. De ab-
ban biztos vagyok, hogy nap, mint nap mindannyian
tehetünk azért az év 365 napján, hogy ez az érzés csak
erôsödjön bennünk. Nem csak ezen az egy napon, s ak-
kor talán megértik, átérzik.

Vas Vera
tanító

Június 4. A Nemzeti Összetartozás Napja

RENDEZVÉNYNAPTÁR
2012. július-október

Július

Július 14. (szombat) 10 óra, Római katolikus templom 
Felújított templomunk benedikálása, szentelése

Augusztus

Augusztus 4. (szombat) 9 óra, Búcsú tér
20. hernádi falunap

Augusztus 20.(hétfô) 10 óra, Római katolikus templom
Szent István napi ünnepi mise

Augusztus 31. (péntek) 17 óra, Napköziotthonos Óvoda
Ballagás

Augusztus 31. (péntek) 18 óra, Általános Iskola
Tanévnyitó

Szeptember

Szeptember 7. (péntek) Mûvelôdési Ház
Anyatejes-nap

Szeptember 15. (szombat) 11óra, Hernád utcáin
Szüreti felvonulás – indulás a Búcsú térrôl

Szeptember 22. (szombat) 17 óra, Mûvelôdési Ház
Kissné Jankovics Rozália amatôr festômûvész 

kiállításának megnyitója. 
A kiállítás megtekinthetô: szeptember 23. és 28. 

között, hétköznap 8-18, vasárnap 8-12 óráig.
Szeptember 29. (szombat) 8 óra, Búcsú tér

Falutakarítás 
és veszélyes hulladék gyûjtés

Október

Október 13. (szombat) 17 óra, Mûvelôdési Ház
Zajácz Tamás bôrmûvész kiállításának megnyitója. 
A kiállítás megtekinthetô: október 14. és 19. között,

hétköznap 8-18, vasárnap 8-12 óráig.

Október 23. (kedd) 9 óra, Fôtér
Községi és iskolai ünnepség az 1956-os forradalom

és szabadságharc emlékére

Október 23. (kedd) 10 óra, Római katolikus templom
Ünnepi szentmise
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Drogprevenciós oktatás
az általános iskolában

2012. április 24-tôl április 27-ig minden felsô
tagozatos osztály 2-2 tanórán drogprevenci-
ós elôadáson vett részt a NARCONON szer-
vezésében. Márton Péter tartotta az interak-
tív képzést a felsôs tanulóknak.

Az elôadó nagyon jól felkészült szakember,
könnyen megteremtette a gyerekekkel az oldott
légkört, s az ô nyelvükön, értelmi szintjükön fogal-
mazta meg a drogokkal kapcsolatos tudnivalókat.
Hétköznapi példákkal illusztrálta a problémákat, a
drogok hatását, az emberi szervezetben végbe-
menô pusztítását, a leszokás nehézségeit, gyötrel-
meit. A gyerekeket is bevonta az órába, rengeteg
kérdésre adott választ. A tanulók megértették,
hogy ezek a szerek miért veszélyesek, mit alakít
ki a testben a drogfüggôség, s miért olyan nehéz a
leszokás.

Iskolánkban fontosnak tartjuk, hogy a diákok
minél több információt kapjanak a drogokról, azok
hatásáról, hiszen ma már Magyarországon is egyre
elterjedtebb a fiatalok körében a droghasználat.
Fontos, hogy a megelôzésre helyezzük a hangsúlyt. Mi-
nél több információt juttatunk el a gyerekekhez,
annál több ismerete lesz arról, hogy miért vesz-
élyes a drog, mit vált ki az agyban, s mennyire
nehéz a leszokás.

A jövô tanévben, ha lehetôség lesz rá, szeret-
nénk tovább folytatni a drogprevenciós elôadásso-
rozatot a gyermekeink érdekében.

Kollárné Lovász Ildikó

Az Együtt a hernádi gyermekekért Alapítvány jelenti
Alapítványunk immáron 12 éve (2000 októberében)
kezdte meg mûködését. A szervezet a szülôk és az
óvodapedagógusok kezdeményezése nyomán jött
létre.

Az alapítványi tagok többsége óvodás gyermekek
anyukái. A tavalyi tisztújítással során nem csak az el-
nök személye, hanem a kuratórium tagjainak többsé-
ge is megváltozott.

A kuratórium elnöke: Szabó Anita.
A kuratórium tagjai: Marosiné Klausz Enikô, Nagy-

né Balázs Erika, Pappné Oláh Katalin, Tímár Violetta
Dóra, Turcsánné Polyák Edit, Pelikán Ágnes.

A közalapítvány számlájára befolyt összegbôl az
óvodásaink nevelési, játékos tanulási és mûvelôdési
lehetôségeit bôvítjük, programjaikat színesebbé, gaz-
dagabbá tesszük, valamint óvodánk tárgyi felszerelt-
ségét, nívóját gyarapítjuk. Az alapítvány számlaszá-
ma: 65500037-20010324-54500002 (Örkényi Takarék-
szövetkezet Hernádi Kirendeltsége)

Az Alapítvány célja: A Tevékenységközpontú óvo-

dai program mûködéséhez szükséges tárgyi feltéte-
lek megteremtése, bôvítése, ami a nevelô-oktató
munka színvonalának emelését segíti elô, valamint
óvodában folyó oktató-nevelô tevékenység mûszaki
és technikai feltételeinek javítása.

Az elmúlt években Alapítványi pénzbôl került be-
szerzésre nagyon sok játék, audiovizuális eszköz, va-
lamint udvari játék. A 2011 novemberében megren-
dezett jótékonysági bál után befolyt összegbôl több
udvari játékot is tudtunk vásárolni, valamint a cso-
portok játékai is bôvültek.

Mindenkinek köszönjük, aki 2012-ben adójának
1%-át felajánlotta szervezetünknek, valamint szeret-
nénk köszönetet mondani mindazoknak a szülôknek,
nagyszülôknek, illetve a községünkben élô kedves
támogatóinknak, akik az Alapítvány számláját bár-
milyen módon gyarapítják.

Sok szeretettel várunk idén is mindenkit a hagyományo-
san novemberben megrendezésre kerülô jótékonysági bálra!

Turcsánné Polyák Edit
kuratóriumi tag

2012.04.19-én sok-sok izgatott kisgyerek, és
szülô töltötte meg az Általános Iskola ebédlôjét.

Ekkor került megrendezésre a már hagyo-
mánnyá vált SULI-VÁR nevû rendezvény, mely-
re meghívást kapott minden leendô elsôosztályos
kisgyerek és szülei. Itt kaphattunk betekintést az
iskola életébe, megismerhettük a tanító néniket,
akik ôsztôl próbálják majd bevezetni csemetéin-
ket a betûk és számok világába. Nekünk
szülôknek Szabadosné Malata Ibolya igazgató nô
bemutatta az iskolát szóban, képekben. Duhaj
Szidónia és Vas Vera tanító néni pedig igyekezett
sok hasznos információval ellátni, felkészülni az
iskolai életre. Ez idô alatt gyermekeink a mostani
elsôs tanító nénik segítségével felfedezték az is-
kolát kívül, belül, színeztek, rajzoltak, kedvet
kaptak „iskolásnak” lenni. Majd pedig közös
énekléssel zárták az együtt eltöltött délutánt.

Igaz, többen is voltunk, akik már nem elôször
jártunk az iskolában, de mivel egy újabb leendô
elsôs gyermeknek lehetünk büszke szülôi, ér-
deklôdéssel hallgattuk a pedagógusok mondan-
dóját. Ez mégis egy új korszaknak a kezdete cse-
metéink életében, mindannyiunknak fontos ese-
mény az iskolakezdés akár elôször, akár többed-
szer éljük át szülôként.

Én személy szerint másodszor lehettem részese
ennek a rendezvénynek, mégis úgy érzem sokat
segített mindkettônknek, de ami talán a legfonto-
sabb az iskolába készülô gyerkôcök lelkének!

Köszönjük szépen!
Murárné Revák Adrienn

SSSSuuuullll iiii ----vvvváááárrrr
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Az alsó tagozatos munkaközösség minden tanévben
szervez bemutatóórákat. Május 17-én a 4. b osztályba
látogattunk el, ahol alkalmunk nyílt egy olyan magyar
órát láttunk, s melyen a drámapedagógiai eszközöket
hívta segítségül kolléganônk, Vas Vera. Eric Knight: Las-
sie hazatér címû regényének feldolgozása folyt az órán. 

A munkát asszociációs játékkal kezdték, majd „Dobj
egy labdát” játékkal fejezték be a bevezetô részt. Minden
gyerek kedvenc tevékenysége a játék, ha sikerül ezt a ta-
nítási óráinkba beépíteni, sok mindent nyerhetünk. A j á-
ték fejleszti a türelmet, a figyelmet és úgy neveli gyermeke-
inket fegyelemre, együttmûködésre, hogy ezt észre sem ve-
szik.

Az óra fô részében a tanulók kooperatív csoportmun-
kában dolgoztak tovább. Az volt a feladat, hogy mega-
dott idôre plakátjukon lévô képrôl és szövegrôl gyûjtse-
nek szavakat. 

A kooperatív csoportmunka a modern pedagógia
egyik fô eszköze, a mi iskolánkban dolgozó tanítók is
szívesen alkalmazzák, mert empátiára, toleranciára ne-
vel és a közösségépítésben is fontos szerepet kap. A cso-
portmunka tovább folytatódott az órán, minden csapat
kapott egy szituációt, és ezt kellett megjeleníteniük a já-
téktéren. A nézô gyerekeknek (a többi csoport) ki kellett

találniuk a jelenetek témáit. Sok tanuló gátlásos, ha meg
kell szólalnia társai elôtt, ebben az osztályban azonban
a diákok bátran játszottak, s nem jelentett számukra
problémát, hogy beszéljenek társaik és a sok vendég taní-
tó néni elôtt. Sok gyakorlásra, közös dramatizálásra
van szükség ahhoz, hogy így ki merjenek állni a tanu-
lók. Ha sikerült kialakítanunk ezt a képességet, nagyon
sokat tettünk értük.

Az óra a házi feladatnak feladott szöveg felolvasásá-
val fejezôdött be. A részletek a Lassie hazatér címû re-
génybôl voltak. Az olvasást beszélgetés követte, az olva-
sott mûrôl beszélgettek.

A magyar órák legfontosabb feladata, hogy felkeltsük
tanulóinkban az igényt az értékes mûvek olvasására,
megnyissuk elôttük azt a kaput, amelyen belépve kitárul
elôttük a világ, ahol minden csoda megtörténhet velük és
a világ minden tájára eljuthatnak.

Ezt az órát végigkísérte a folyamatos értékelés, a taní-
tó néni minden feladatnál értékelt és nagyon sokat di-
csért. A diákok önmagukat és csoportjukat is értékelték
kártyák segítségével.

Jó hangulatú, tanulságos órát láttunk, olyan dráma-
játékokkal ismerkedtünk meg, amelyeket a munkánk so-
rán jól tudunk hasznosítani. Köszönöm Vas Vera kolle-
ganônknek, hogy ezt számunkra lehetôvé tette!

Lantosné Simári Erzsébet
munkaközösség vezetô

Községünk
parkja

Öröm számunkra, ha olvasói 
levelek vagy írások érkeznek

hozzánk, szerkesztôkhöz. 
De még nagyobb öröm, 

ha azokat gyerekektôl kapjuk.
Az írást, mely Balázs Péter 4.a

osztályos tanulótól, Szabadosné
Malata Ibolya igazgató asszonyon

keresztül érkezett hozzánk, 
nagy szeretettel közöljük le

Önöknek.

-a szerk.

Bemutató óra a 4. b osztályban
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2012. május 25-én ismét bemutató órán vettek részt a
felsôs munkaközösség tagjai. Kollégánk Molnár Tibor a
7.b osztályban tartott matematika órát.

A tanulók csoportokba voltak beosztva, úgy vártak
már minket. Az óra kezdéseként egy rövid írásbeli szá-
monkérés volt. Minden tanuló választott képességének
megfelelô feladattípust. Az elôre elkészített feladatok há-
rom csoportra voltak osztva, csillaggal ellátva. Az egy
csillag a leggyengébb, a kettô a közepes nehézségû és a
három gondolkodtatóba ejtô feladatokat tartalmazta.
Erre öt percet kaptak a megérdemelt osztályzatot a kö-
vetkezô órán kapják majd meg. A tanár úr közben figyel-
te az önálló munkájukat, a gyengébb tanulóknak egy-
egy kérdéssel segített.

Az idô eltelte után következett az óra menetének ismer-
tetése. Geometriai gyakorló óra volt, melynek célja szer-
kesztések, geometriai transzformációk, egyszerû mérések
elmélyítése, megalapozása. Tibor kiosztotta mind a hat
csoportnak azt a lapot, ami tartalmazta a hat felada-
tot, ami köré csoportosította az összefoglalást.

Ismertette, hogy szinkronban fog dolgozni 1-6,3-4, és
2-5 csoport. Így az 1. és a 2. feladat, a 3. és 4. valamint
az 5. és 6. feladata a megfelelô csoport munkája. Felol-
vasták az értékelési szempontokat, melyet már elôzô
órákon állítottak össze és minden ilyen órán figyelembe
vettek óra végén az értékeléskor.

Minden csoport 10 percet kapott, hogy a saját felada-
tát elvégezze. A hat csoport összeállítása vegyes volt.
Amikor önállóan dolgoztak a tanár úr járkált köztük és
rávezetô kérdésekkel segített ott ahol kellett. Nagyon jó
volt látni, hogy egy-egy összeszokott csoport tevékeny-
kedik együtt. A kijelölt csoportvezetô irányította a mun-
ka szerkesztésmenetét. Figyeltek egymásra, segítették tár-
saikat, sôt ha kellett a tankönyvet is elôvették a siker
érdekében. Mindenki azon volt, hogy jól, pontosan dol-

gozzanak, mert a szerkesztéseket csak így lehet elsajátí-
tani, ha begyakorolják.

Az óra következô részében megbeszélték külön-külön a
feladatokat. Az a csoport, amelyikben dolgoztak egy-egy
kijelölt diákja ismertette a szerkesztés menetét. Tibor pe-
dig a táblánál végezte el az elmondottakat. A többiek,
akik nem a szóban forgó feladaton dolgoztak, együtt
szerkesztettek a tanár úrral.

Nekem személy szerint nagyon tetszett, hogy nagy
hangsúlyt fektettek a helyes szaknyelv és eszköz haszná-
latára, változatos szókincsre és a pontos, esztétikus
munkára. De kapcsolatot vontak a mindennapi élettel,
volt koncentráció más korábbi ismerettel, tantárggyal.

De volt önálló ellenôrzés is az utolsó feladatoknál,
amit csak hallás után kellett azonosítani. A maradék
idôben még egyszer összefoglalták a fôbb szerkesztési pil-
léreket, geometriai transzformációkat és megkapták a
házi feladatokat. 

Az óra végén nem csak tanári értékelés volt, hanem a
megadott értékelési szempontok alapján a gyereke önér-
tékelést végeztek. Egy óra akkor eredményes, ha a diá-
kok egész órán jól érzik magukat, örömmel dolgoznak,
és nem csak tudják, de értik is, amit csinálnak. Hát ez az
óra ilyen volt. El is hangzott egy gyerektôl, „jobbak vol-
tunk, mint elôzô órán!”

Kell ennél nagyobb visszajelzés egy tanárnak?!
Tibor a régi jól bevált módszereket ötvözte az újakkal.

Jó idôbeosztással felépített, alaposan megtervezett óra
volt. Nemcsak az osztály, hanem mi tanárok is nagyon
élveztük.

Még sok ilyen eredményes, jó hangulatú órát kívánunk
a gyerekeknek, tanár úrnak egyaránt.

Köszönjük, hogy részt vehettünk az órádon Tibor!
Gelle Ferencné

matematika tanár

A hernádi iskola felsô tagozatos tanulói az idei tanévben is megmutatták, hogy mit tudnak. Sok helyi verseny
indultak, de szép eredményeket értek el körzeti, megyei és országos szinten is. 

KÖRZETI VERSENYEK

Vers- és prózamondó verseny Inárcs Turcsány Bálint 7.b 2. helyezés
Nagy könyvolvasási verseny Ócsa Váradi Sára 7.a 2. helyezés
Trianon Vetélkedô csapat Zsolnai Boglárka 8.a 6. helyezés

Amoun Wided 8.a
Szônyi Cintia 8.a

Karéj fesztivál Örkény csapat A 6.b osztály tanulói közül: Bertalan Emese, Caldaras Vanessa,Garajszki Noémi,
Fajta Gábor, Gaál Erika, Harmati Szabina, Keresztesi Zsolt, Magdák Ákos, 
Musa Szilvia, Oláh Viktor, Petrik Barbara, Rizmajer Richárd, Schuszter Simon, 
Szeibert Alexandra, Szeibert István Zsolt, Szanyó Rebeka, Vörös Nikolett

MEGYEI VERSENYEK

Megyei népdaléneklô verseny Amoun Clara 5.b 4. helyezés
Szlovákiai rajzpályázat Czinege Dóra 8.a 5. helyezés
Szlovákiai vers-és prózamondó verseny Murár Szabina7.b 3. helyezés
Megyei ki mit tud Monor Turcsány Bálint 7.b 5. helyezés
Angol nyelvi vers-és próza- Pallaga Alexandra 7.b 4. helyezés
mondó verseny Gödöllô Murár Szabina 7.b 3. helyezés

Zsolnai Boglárka 8.a 10. helyezés

ORSZÁGOS VERSENY

Európa és a többi földrész fôvárosai Zsolnai Boglárka 8.a az elsô tíz helyezett között végzett
Kollárné Lovász Ildikó

Bemutató óra Molnár Tibornál

Tanulmányi versenyek
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Nyugdíjasok segítségével
Tavaszi nagytakarítás
A Föld Napja alkalmából a nyugdíjasok is részt vettek

a szemétszedésben, minden évben segítünk a környe-
zetvédôknek megtisztítani a falu utcáit, és egy-egy ille-
gális szemétkupacot eltüntetni. A nyugdíjasok idén is
szép számmal voltak jelen, többek közt velünk tartott
polgármester asszony is. Minden évben sok szemetet
szedünk - sajnos. Az lenne jó, ha egyszer azt mondanák
a környezetvédôk, hogy meghívnak bennünket, de
nem szemét szedésre, hanem egy jó nagy erdei sétára,
mert minden tiszta. Csak sajnos, ezt sosem fogjuk meg-
érni.

Az lenne jó, ha mindenki felelôsen gondolkodna a
környezetét illetôen, felhagyna az illegális szemetelés-
sel, és minden szemetet a rendeltetésének megfelelô
helyre tenné. Jó lenne, ha vigyáznánk a Földre.

Május 1.
A május elsejét is a környezetvédôkkel töltöttük a Táj-

háznál. Szalonnanyársalással, parázson sült krumplival,
pogácsával, finom süti kóstolásával, és persze jó nagy
beszélgetésekkel, nótázással telt a délután. A jó hangula-
tot most is Horváthné Ancika, Kovács Jani és harmoniká-
ja szolgáltatta.

Nagyon jó hangulatban telt a délután, köszönjük a
meghívást.

Ebben a hónapban a környezetvédôkkel még egy kö-
zös programunk volt. A Madarak és Fák napja alkalmá-
ból közös bicikli kiránduláson vettünk részt - a vacsi
erdôbe és környékére kerekeztünk. A nyugdíjasokkal
közösen kellemesen teltek ezek a közös programok. Kö-
szönjük a meghívást, ha erônk és egészségünk engedi,
jövôre is ott leszünk.

Kattints rá, nagyi!
A Karakter Kft. és a Mûvelôdési Ház közös szervezésé-

ben, valamint az Önkormányzat támogatásával a nyug-
díjasok számára volt egy lehetôség, aki szerette volna
megtanulni a számítógép kezelését, az most megtehette.
Nagyon szép számmal jelentkeztek a tanfolyamra. A
tanfolyam ingyenes volt, és azért szervezték, hogy a
nyugdíjasoknak is egy kis fogalma legyen, hogyan kell
kezelni. Mivel ebben a változó világban, a nyugdíjas-
nak is szüksége lehet az internet használatára, ez na-
gyon jó kezdeményezés volt. Sokak közülünk már hasz-

nálja a számítógépet, meg az internetet, így nagy segít-
ség volt számukra, hogy ilyen lehetôséget biztosítottak
nekünk.

Köszönjük.

Kirándulás Tiszakécskére
Az idén ismét kaptunk meghívást Tiszakécskére,

nyugdíjas találkozóra, ami már a tizenkettedik volt a ta-
lálkozók sorában. Tiszakécskére minden évben egy tel-
jes busszal megyünk, ahová sokan hozzák az unokákat
is. Az énekkar most is föllépett egy vidám nótacsokorral,
s a kirándulás is nagyon jól sikerült. Az idôjárás szintén
kedvezett nekünk, így nem volt akadálya, hogy a nagy-
mamák és az unokák egyaránt jól érezzék magukat. Az
egyik boldog nagymama két unokája a krokodil matróz-
zal birkózott a vízben - jó volt nézni.

Nagyon kellemes napot töltöttünk Tiszakécskén.

Szentpéteren jártunk
Az egyik kirándulást még ki sem pihentük, már itt

volt a másik. Június 23-án, szombaton ismét Szlovákiá-
ba, Komárom-Szentpéterre kaptunk meghívást.

Hernádról két busszal mentünk, az énekkarral itt is
egy vidám nótacsokrot adtunk elô, valamint a szentpéte-
ri polgármester kedvenc nótáját. Ráadásul a fiúk Kovács
Janival az élen egy vidám boros dallal kedveskedtek a
vendégeknek. 

Nagyon kellemes fogadtatásban volt részünk. A Pol-
gármester úr a Fôtéren várt bennünket, ezt a teret na-
gyon szépen felújították Uniós pályázatból. Majd elsétál-
tunk a közeli templomhoz, ahol az éppen szépülô kertet
is megnézhettük, melynek a félkész állapotából is lát-
szott, hogy milyen szép lesz, ha elkészül.

A félórás séta után finom ebéddel vártak bennünket.
Ebéd elôtt köszöntôt mondott Jobbágy József mk. polgár-
mester úr, majd Polgármester asszonyunk szintén meg-
köszönte testvértelepülésünk kedves invitálását. Fél
kettô után a sportpályára mentünk, ahol külön sátrat ál-
lítottak fel részünkre, ott sok finom süteménnyel és min-
denféle itallal kedveskedtek nekünk. 

A délután jó hangulatú mûsorokkal volt tûzdelve, me-
lyen mindenki jól szórakozott. Este az ebédhez hasonló
ízletes vacsorával vártak, végül egy félórás nótázással
búcsúztunk a vendéglátóktól. Nagyon jól éreztük ma-
gunkat, s a nótázást még a buszon is folytattuk. Nagyon
vidám, kellemes napot töltöttünk együtt. 

Köszönjük a meghívást!

özv. Szluka Istvánné

A Nyugdíjas Egyesület hírei
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Azt hiszem, kivétel nélkül szólha-
tok minden szülôtársam nevében,
szorongva léptük át az óvoda küszö-
bét akkor, mikor féltett kincsein-
ket elôször átadtuk az óvó nénik-
nek. Ma viszont elmondhatom, leg-
alább ennyire nehéz volt ezt az utol-
só napon megtenni! Hiszen a pici,
alig három éveseinkbôl mostanra
nagy, ügyes, okos, tudásra szomjas,
iskolaérett gyermekekké csepered-
tek. Lezárult egy korszak az életük-
ben. Élményekkel, mesékkel, játé-
kokkal, ünnepi készülôdésekkel,
sok-sok szép emlékkel teli négy év
áll most a hátunk mögött. Erre a

négy évre tettük fel a koronát a
Családi évzáró rendezvényünkkel.
Közösen játszottunk a gyerekekkel,
megnézhettük a kis mûsorukat, Mó-
ni óvónéni alaposan összegyûjtöge-
tett fényképeibôl elkészített fotó-kli-
pet (mely sokunk szemébe könnye-
ket csalt), majd közösen megebédel-
tünk.

Ezen a nagyon jól sikerült szomba-
ti napon „megünnepeltük” a gyer-
mekeinket, köszönetet mondhattunk
Sasné Kovács Mónika és Móricz
Lászlóné óvó néniknek, Schönauer
Barbara dadus néninek, és Bátki Já-
nosné óvoda vezetônek.

„Kicsi szívünk fáj,
mikor az óvodától búcsúzunk.
Jól tudjuk, a lelkednek is
nagy fájdalmat okozunk.
Óvtál minket, védtél minket
esztendôkön keresztül,
de látod, a kismadár is
minden ágról elrepül.
Szeretünk, de bennünket már
újabb zöld ág hívogat,
az iskola kapujánál
minket mindig csalogat.
Most búcsúzik a kismadár,
szárnya viszi, tovaszáll,
de az elsô kedves ághoz
gondolatban visszajár.”

Köszönjük szépen a gondoskodó szere-
tetet, türelmet, tudást, amivel gazdagí-
tottátok gyermekeinket!

Murárné Revák Adrienn szülô

2012.május 19.

A gyermekek és szülôk nagy örö-
mére az idén is megrendezésre ke-
rült a Galagonya csoportban az év-
záróval egybekötött családi délelôtt,
ahol kicsik és nagyok ismét együtt
szórakozhattak. Hiszen hála az óvó
néniknek, dadus néniknek és persze
a sok lelkes szülônek és csemetének
igen szórakoztatóra sikerült ez a dé-
lelôtt. Az óvó nénik még remek
idôjárást is rendeltek, hogy biztosan
minden tökéletesen sikerüljön.

„Vendégvárás” után a gyerekek
az óvó nénik Juhász Anna és Vasné
Turcsán Ágnes segítségével, illetve
irányításával elôadták az év közben
tanult mondókákat, verseket, játéko-
kat. Még nekünk szülôknek is sok
meglepetést okoztak, hiszen itthon
nem minden verset voltak hajlandók
év közben megosztani velünk. Mi-
vel a pedagógus nap is közeledett, s
így már sajnos nem lesz együtt a cso-
port, ezért a gyerekek is készültek
egy kis meglepetéssel. Nagyon ara-
nyosak és lelkesek voltak, ahogyan
megköszönték az egész évi munká-
jukat az óvó néniknek és dadus né-
niknek. (Azt csak zárójelben szeret-
ném megjegyezni, hogy a verseknél
szem nem maradt szárazon, sem a
szülôk, sem a pedagógusok ré-
szérôl.) 

Miután elmorzsolgattuk a könny-
cseppeket, játékos vetélkedôvel foly-
tatódott a délelôtt. Három csapatot
alakítottunk, nem lehetett eldönteni,

hogy kik voltak lelkesebbek, a
szülôk vagy a gyerekek. A nagy ve-
télkedésben kifáradva egy kis „agy-
torna” következett, egy az óvodával
kapcsolatos keresztrejtvényt kaptak
a gyerekek, amit szüleik segítségé-
vel kellett megfejteniük. (Ebbôl
megtudtam, hogy a köznyelvben
„büdöske”-ként ismert virág neve
bársonyvirág.)

Míg mi remekül elszórakoztunk,
addig egy lelkes anyuka -Pelikánné
Gabika- a bogrács mellett álldogált
és készítette az ebédet. A bogrács-
ban paprikás krumpli rotyogott,
mely várható elkészülési idejérôl
nem gyôztünk érdeklôdni. Amed-
dig a krumpli fôtt, addig a szülôk
beszélgettek, a gyermekek pedig
játszottak az udvaron. Volt ott min-
den, mi szem-szájnak ingere (zsák-
bamacska, lufi, hinta, célba dobás,
kupaktekerô vetélkedô, horgászat
stb.) Mindenki legnagyobb örömére
elkészült az ebéd, a gyerekek ilyen
lelkesen talán még soha nem mostak
kezet és ültek szinte szó nélkül asz-

talhoz. Az ebéd mindenkinek na-
gyon ízlett, ami abból is könnyen
leszûrhetô volt, hogy nagy csönd
uralkodott abban a fél órában, amíg
a teraszon megebédeltünk.

Ezt a csendet Gyuri bácsi fagyis
kocsija törte meg, amint a gyerekek
meghallották a távoli csengô hang-
ját, már ott sem voltak az asztalnál,
egymás szavába vágva kiabáltak,
úgy biztatták Gyuri bácsit, hogy si-
essen már egy kicsit. A fagyizással
le is zárult a családi napunk, mely
legnagyobb sajnálatomra nekünk és
még öt gyermeknek és szüleiknek
az utolsó, hisz a „KIS OVI”-ból hat
gyermek kezdi meg ôsszel az isko-
lát.

Szeretném megköszönni ebben a
formában is az elmúlt három évet,
amit a Galagonya csoportban tölthet-
tünk. Remélem, ha jövôre is meg-
rendezésre kerül az évzáró családi
nap „vendégként” még részt vehe-
tünk rajta, hiszen nagyon remek csa-
pat kovácsolódott össze, beleértve a
gyerekeket, szülôket, óvó néniket és
dadus néniket is!

KÖSZÖNJÜK!
Ezúton szeretnénk külön megköszönni

a segítséget a szülôknek, akik aktívan
részt vettek a szervezésben és lebonyolí-
tásban: Zalabainé Biros Ágnes, Szládik-
né Szabó Krisztina, Jancsár Terézia, Pe-
likánné Gabika, Pomacsek Anna, Kovács
Renáta, Hoksza Zsoltné, Battáné Nagy
Gizella, Csiszár Csaba, Rácz János és
Csonka Tamás.

Baski Helga

Évzáró a Napocska csoportban…
2012.06.02-án az utolsó közös „rendezvényünkre” gyûltünk össze a Szent
Család Házban, melyet ezúton is szeretnénk megköszönni, a Hernádi Egy-
házközösségnek. Szinte hihetetlen, hogy elrepült ez a négy év, amelyet a
gyermekeink itt töltöttek a hernádi óvoda Napocska csoportjában.

Családi évzáró délelôtt a Galagonya Csoportban

Hernadi_H_julius  7/11/12 17:08  Page 16    (Black plate)



2012. JÚLIUS HERNÁDI Hírmondó    17

Tavasszal a felkészülési tornák
után beindult a Bozsik program,
amelyen az U7, U9, U11 koroszt-
állyal szerepeltünk. A vártnál jobb
eredmények születtek:

A meccseken arra törekedtem,
hogy minden játékosom ott legyen,
s mindannyiukat pályára is küld-
jek, hiszen a gyerekek számára és
számomra nem csak a gyôzelem a

fontos, hanem a játék is. Az U13-ok
a bajnokságon a tavalyi évhez mér-
ten jobb színvonalon játszottak,
még úgy is, hogy sikerült a csapat-
ba beépíteni U11 játékosokat, akik
a szezon utolsó meccseire alapjáté-
kosok lettek, szoktatva ôket ezzel
az U13-as bajnoksághoz. Az idei
évet tehát tehetséges gyerekekkel,
eredményes szereplésekkel zártuk,

és bízom abban, hogy az ôszi sze-
zont hasonlóan jó színvonalon tud-
juk játszani.

Idei évzárónk június 29-én volt,
melyen értékeltem a teljes sze-
zont, valamint átadásra került az
U13 és U15 játékosainak edzôi fel-
adatai, melyeket Kucsván István
vett át. 

Terveink szerint az idôjárás függ-
vényében július elsô
hétvégéjén már máso-
dik alaklommal ren-
dezzük meg focitábo-
runkat, mely tavaly
sikeres volt. Szeret-
nénk néhány tornán
még a nyár folyamán
is részt venni, miköz-
ben folyamatosan ké-
szülünk az ôszi sze-
zonra.

Major Ferenc

2012. június 8-án 3. alkalommal rendeztük meg a Tu-
lipán csoportos gyerekekkel, szülôkkel és vendégek-
kel a családi délutánt, azzal a szándékkal, hogy a
szülôk gyermekükkel együtt egy gondtalan és vidám
délutánt tölthessenek el. Ebben segítségünkre volt a
Pallaga család, akik felajánlották, hogy náluk tarthatjuk
az évzáró rendezvényünket.

Igazi gyermekparadicsom fogadott minket és a csalá-
dokat, kutyával, macskákkal, vadmalaccal, törpemala-
cokkal és játszótérrel. A gyerekek rögtön birtokba vet-
ték a csúszdát, drótkötélpályát. Már rotyogott a bogrács-
ban a gulyásleves, amit Palcsi apukája, Pali fôzött ne-
künk.

Mikor minden család megérkezett, és az árnyékos
fák alatt elfoglalták helyüket, a gyerekek az egész év-
ben tanult versekbôl, dalokból, mesékbôl egy csokrot
nyújtottak át a szülôknek és vendégeknek. Örömmel
fogadták a szülôk a kedves kis mûsort.

Ezen a délutánon az édesapákat is köszöntöttük,
Apák napja alkalmából. Hiszen a gyermeknek nem-
csak édesanyára, de édesapára is szüksége van. A gye-
rekek titokban tartották, hogy miért is olyan fontos,
hogy az apa eljöjjön erre a délutánra. Édesanyával aján-
dékot varrtak apának (mobiltokot) és verssel, rajzzal
készültek. Apához bújva elmondták a verset, és átad-
ták az ajándékokat.

Az édesapák boldogan ölelték magukhoz gyermekü-
ket. A meghitt pillanatok után önfeledt játék követke-
zett. A legkedveltebb játékukat tanították meg a gyere-
kek az apukáknak a („szôlôlopót”). Kézen fogva kell a
szôlôszemeket úgy ellopni, hogy a madárijesztô ne ve-
gye észre a turpisságot. Jó volt látni, hogy az apukák
milyen örömmel játszottak a gyermekeikkel.

A finom leves és a sok finom sütemény elfogyasztása
után a gyerekek önfeledten folytatták a játékot, amiben
a szülôk is aktívan részt vettek. Nagyon jó volt együtt
tölteni ezt a délutánt a Tulipán csoportos családokkal.

Köszönjük szépen az anyukáknak, apukáknak a finom
süteményeket, üdítôket, amivel hozzájárultak a délután
sikeréhez. Köszönjük szépen a Pallaga családnak, Hajni-
nak és Palinak azt, hogy náluk rendezhettük meg ezt a
szép délutánt és a finom gulyáslevest is köszönjük.

Nagyon szépen köszönjük mindenkinek az önzetlen
segítséget, azt, hogy egész évben a rendezvényeinken,
összejöveteleinken részt vettek, aktívan segítették
munkánkat.

Köszönjük, hogy velünk voltak!
Kívánok a nyárra jó pihenést, gondtalan kikapcsoló-

dást, szülôknek, gyerekeknek egyaránt a magam és
munkatársnôim nevében!

Turcsányné Hrubos Tünde óvodapedagógus

Családi délután a Pallaga családnál

A Hernádi Sport Egyesület hírei
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Majális
A Hernádi Környezetvédô és Falu-

szépítô Egyesület a Nyugdíjas Egye-
sülettel közösen a Tájháznál 3. alka-
lommal rendezte meg a majálist. Eb-
ben az évben az Örökség Egyesület is
csatlakozott hozzánk.

Májusfa-állítással kezdtük, majd
nyársalással folytattuk. Batyus buli
volt, ami nagyon jól sikerült. A jó
hangulatról Kovács Jani gondosko-
dott, de most Takács Lívia is szóra-
koztatott bennünket furulyájával.
Köszönjük mindkettejüknek.

Revák Józsinak pedig köszönjük a
májusfának valót.

Madarak és Fák Napja
Éveken keresztül az óvódásokkal

közösen az Idôsek Napközi ottho-
nában ültettünk virágot, adtunk
mûsort az idôseknek. Az idôsotthon
megszûnésével új programokat talál-
tunk ki erre a napra: 2011-ben gya-
logtúrát rendeztünk, az idén - május
12-én - pedig kerékpártúrát szervez-
tünk a vacsi erdôbe. 

Örömmel mondhatom, hogy ez a
programunk is jól sikerült. Igaz nem
mozdult meg az egész község, de így
is voltunk szép számban. Gyerekek,
felnôttek egyaránt. A vacsi erdôbe
mentünk kerékpárral, ahol a termé-
szetben töltöttünk pár órát. A gyere-
kek találtak fészekbôl kiesett madár-
kát, amit sikeresen vissza is sikerült
tenni, az anyamadár nagy örömére. 

A gyerekek is hamar feltalálták
magukat, bejárták az erdô egy ré-
szét, utána makkcsatát vívtak, fára
másztak. Jó hangulatban telt el az a
pár óra, amit az erdôben töltöttünk. 

Fáradtan, de élményekkel gazda-
godva tértünk haza.

Környezetvédelmi Világnap
A Hernádi Környezetvédô és Falu-

szépítô Egyesület 2. éve ünnepli kü-

lön a Környezetvédelmi Világnapot.
Eddig mindig a Gyermeknap kereté-
ben tettük ezt. 

Nagy sikere volt az „Én milyennek
látom az év fáját” címû kiállításnak. 

A diákok ebben az évben is kitettek
magukért. A Zselnica meggyrôl kellet
rajzot készíteni, összesen 93 alkotás
érkezett, mondanom sem kell, hogy
egyik szebb, mint a másik. Alig tud-
tunk dönteni, hogy kiket díjazzunk.
Végül is a következô eredmény szüle-
tett:

Alsó tagozat: I.Apró Mária 1/b.;
II.Katona Panna 2/a.; III. Csiszár
Csaba, Orbán Bence, Kerezsi Zsolt
közös alkotása 3/b. Különdíj: Gö-
döny Bálint 1/d. Felsô tagozat: I.Kis
Veronika 5./a.; II. Rácz Nikol 6./a.;
III. Czinege Dóra 8./a. Osztályok:
I.Ecset Elek 4./a.; II. 3./a;  III. 2.a.

Gratulálunk mindenkinek, továb-
bi eredményes rajzolást kívánunk!

Tanévzáró
Elôször is hadd kezdjem azzal,

hogy hálás köszönetet mondjak az
iskola Igazgatóasszonyának, Igaz-
gatóhelyettes asszonyának, ezen kí-

vül a nevelôknek, hogy minden
programunkon aktívan kiveszik a
részüket, és erre ösztönzik tanítvá-
nyaikat is.

Nagyon köszönöm a diákoknak,
hogy több mint 130.000 db PET pa-
lackot gyûjtöttek össze, ezen kívül
22.000 db fém dobozt.

Köszönet azoknak a szülôknek,
nagyszülôknek, ismerôsöknek, roko-
noknak is, akik segítették gyermekei-
ket, ismerôseiket ebben az akcióban.

Most ugyan a nyári szünet alatt
nem vesszük át, de kérjük, hogy
gyûjtögessék, gyûjtsétek, mert ôszre
újra versenyt hirdetünk. 

Mint mindig szoktam mondani,
hogy nem lehet elég korán kezdeni a
gyermekek rászoktatását a szelektív
hulladékgyûjtésre, vagy bármi más-
ra, ez megmutatkozik most is. Az al-
só tagozatosok megint kitettek ma-

gukért, mert a 130.000 db PET pa-
lackból 86 ezret ôk hozták. De a fém-
dobozokat is a 22.000-bôl 13.000 db-
ot is az alsó tagozatosok hordtak
össze. Ebbôl is látszik, hogy a gyere-
kek kiskorban fogékonyabbak a vál-
tozásra, könnyebben vehetôk rá,
hogy tegyenek is valamit annak ér-
dekében, hogy szebb, élhetôbb kör-
nyezet vegye ôket körül. Köszönjük!

Ebben az évben a I-III. helyezetten
kívül még van különdíj is, de a fém-
dobozt hozó gyerekek közül a leg-
többet hózót név szerint is jutalmaz-
zuk.

Díjazottak PET palackok gyûjté-
sében: I. 2. a. osztály 15.041 db Kuj-
bus Bernadett osztályfônök,  II. 3.b.
osztály 13.287 db Miklósi Lászlóné
osztályfônök, III. 3.a. osztály 12.898
db Lantosné Simári Erzsébet osztá-
lya.

Különdíj: 1.a. osztály 10.152 db
Nagyné Gáll Ilona osztálya, vala-
mint 1.b. osztály 11.968 db Csimáné
Kispál Györgyi osztálya.

Felsô tagozat: I.5.a. 16.246 db Bi-
rinszki Annamária, II.5.b. 13.357 db
Miklósi László, valamint III.6.a.
5.123 db Svébisné Komjáthi Rozália
osztálya.

A fémdoboz gyûjtés eredménye: 
A legtöbb fémdobozt gyûjtô osztá-

lyok: I. 5.b. Miklósi László vezetésé-
vel, 5.214 db, II. 1.d. Boldizsárné
Rácz Andrea vezetésével, 3.797 db,
III.1.b. Csimáné Kispál Gyöngyi ve-
zetésével 3.251 db,

Különdíj: 5.a. Birinszki Annamá-
ria vezetésével 2.132 db.

Egyénileg értékelve:
Alsó tagozat:
I. Halápi Molli Csenge 1.b. 2.617 db,
II. Kovács Bálint 1.d. 2.360 db,
III. Erdei Levente 1.d. 1.182 db,
III. Fülöp László 3.a. 1.053 db.
Felsô tagozatban:
I. Szûcs Boglárka 5.b. 3443 db,
II. Váradi Rita 5.a. 1057 db,
III. Kis Anna 5.b. 1056 db.

Köszönjük még egyszer mindenki
munkáját! A nyári szünetre nagyon
jó idôt, tartalmas idôtöltést kívá-
nunk diáknak, pedagógusnak,
szülôknek egyaránt!

Nagy László Sándorné elnök

A Hernádi Környezetvédô és Faluszépítô Egyesület hírei
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Atlétika versenyek
Ebben az évben is Hernád rendez-
te a DIOL körzeti atlétika verse-
nyeket. Három nap alatt 363 gye-
rek versenyzett a több próba és az
egyéni számokban.

A hernádi gyerekek eredmé-
nyei:

III. próba fiú csapat 3. hely (Far-
kas Ádám, Paczári Szabolcs, Gás-
pár Máté, Kohlrusz Péter, Vesze-
lovszky Zsolt, Schenk Dániel, Peli-
kán Péter)

IV. próba lány csapat 2. hely
(Szécsi Barbara, Caldaras Vanessa,
Szabó Vivien, Amon Klára, Kovács
Regina, Garajszki Noémi, Horváth
Erika)

Egyéniben Caldaras Vanessa és
Balogh Márk a 2. helyen végeztek. 

III. korcsoport 600 m síkfutás 2.
helyen végzett Calderas Vanessa

IV. korcsoport 300 m síkfutás 1.
helyen végzett Szilágyi Kitti és Kis-
juhász Ferenc, így indulhattak a
megye döntôn.

A többi gyerekünk is tisztesség-
gel megállta a helyét!

Pest Megyei döntôn Kisjuhász
Ferenc 3. helyen, Szilágyi Kitti a 8.
helyen végzett.

A Dabas futóversenyen Kovács
István a 2. helyen végzett.

Kosárlabda

A Pest Megyei Bajnokság B ligá-
jában a férfi csapat a 6. helyen vég-
zett. Nem a legfényesebb az idei
eredményük.

A gyermek korosztályosok 24
csapat közül a 18. helyen végeztek.

A kicsik jó hangulatú „utolsó
edzésen” búcsúztak az idei évadra,
készülnek a nyári táborra, ami
most is, mint 15 éve mindig au-
gusztus utolsó hetében lesz. Három
korcsoport vesz részt a felkészülési
edzéseken: 3-4., 5-6. és a 7-8.osztá-
lyosok

Baseball

Az idén tavasszal másodszor ren-
deztük meg a baseball házibajnok-
ságot. Négy hét alatt 8 fordulón 16
mérkôzést játszottak a csapatok. A
bajnokságban az iskola minden
felsô tagozatos osztálya részt vett,
kiegészülve a Pusztavacsi 6. c osz-
tályosokkal, akik most elôször ver-
senyeztek.

Végeredmény:
5-6. osztályosok versenye 

1. Sasos (5b.)
2. Spongya Bob (6a)

3. Jenkiz (6b)
4. Sördülôk (5.a)

5. 6.c
7-8. osztályosok versenye

1. Had Hunters (8.a)
2. Chuk Noriss (8.a)
3. Szent Linda (7.b)

4. Nagymellény (7.a)

A gyerekek lelkesedésére és
küzdôszellemére mi sem jobb bizo-
nyíték, hogy a csapatok nagyon
szoros mérkôzéseket vívtak, sok
„körbeverés” volt, ahol csak a
gyôztes menetek döntötték el a
jobb helyezést.

Jövôre ismét lesz baseball házi
bajnokság!

Kis Pap Julianna

Szöveges beszámoló a 2011. évi közhasznú tevékenységrôl
Az Egyesület a Bíróság, mint köz-

hasznú szervezet a
Pk.60.377/2000/2,2000.12.29. számú
végzéssel 2000.12.29-én vette nyil-
vántartásba.

Közhasznú tevékenységünk: Kör-
nyezetvédelem, faluszépítés

– Falutakarítás
– Veszélyes hulladék átvétele
– Kézi- gépi fûkaszálás
– PET palack, fémdoboz gyûjtés
– Virágültetés
– Szelektív hulladékgyûjtésre nevelés
– Parlagfû-írtás
– Illegális szemétlerakatok felszá-

molása

Mûködési költségeinkkel nem tá-
mogatunk személyeket, más szerveze-
teket. Pártoktól függetlenül mûködô
civil szervezet vagyunk.

Valamennyi tagunk és tisztségvi-
selôink társadalmi munkában végzik
tevékenységüket, szerzôdéses jogvi-
szonyban álló alkalmazottunk
nincs.

Bevételeink:
– pályázati úton nyert pénz, tá-

mogatási felajánlások, tagdíj, NAV 1
%-ból származik.

Közhasznú tevékenysége során
733.159.- Ft bevételt ért el. A Községi

Önkormányzattól kapott 192.000.-
Ft-ból 150.000.- Ft-ot programok
megvalósítására, 42.000.- Ft-ot mû-
ködési költségre fordítottuk. Tartós
adományozásra szerzôdéskötés tör-
tént. Az Egyesület nem folytat olyan
tevékenységet, ami adóköteles lenne.
Egyesületünk minden tevékenységét
társadalmi munkában végzi, a pá-
lyázati pénzekre azért van szüksé-
günk, hogy a meghirdetett rendezvé-
nyeinket finanszírozni tudjuk. 

Hernád, 2012. március 29.
Záradék: a közgyûlés 2012. márci-

us 29-én egyhangúlag elfogadta. 
Nagy László Sándorné 

elnök
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Mindig örömmel tölt el, ha valami
új tevékenység kezdôdik Hernádon,
különösen, ha ez a sport világában
történik!

Március 25-én rendezte meg a Va-
sas SC kihelyezett hernádi szakosz-
tálya a versenyt. Reggel 9 órától
kezdôdött a mérlegelés, a tornaterem,
a folyosók megteltek a zsivajgó gye-
rekekkel, az ôket kísérô szülôkkel,
sportvezetôkkel, edzôkkel, meghí-
vottakkal. A versenyen 110 gyerek
indult - el lehet képzelni, hely nem
maradt szabadon!

A tornateremben a 2 szônyeget (8 m
átmérôjû kör alakú küzdôtér) a her-
nádi szülôk segítségével már elôzô es-
te felállították.

A versenyt Kovács Levente szakta-
nár-edzô, a Vasas szabadfogású
szakágvezetôje nyitotta meg, majd
Szabadosné Malata Ibolya üdvözöl-
te az megjelenteket. A következô so-
rokat fontosnak tartom idézni.

„Olyan klasszikus sportágról van
szó, mint a birkózás, ami már az
ókori olimpiák mûsorán is szerepelt.
A birkózás célja egyszerûnek tûnik:
földre vinni az ellenfelet, lehetôleg a
vállak talajra szorításával. De,
hogy eddig eljussatok nagyon ko-
moly, fegyelmezett, kitartó munkára
van szükség. Sokszor nemcsak a ve-
télytársaitokkal, hanem önmaga-
tokkal is meg kell küzdeni. Hiszen a
játék, a számítógép, a barátok he-
lyett keményen edzetek, tanultok.

Természetesen a sikerhez mindig
szükség van elkötelezett edzôkre, ne-
velôkre, akiknek segítségével akár
óriásokká is válhattok, mint fény-
korában Kozma István, Hegedûs
Csaba, vagy az új korszakban De-
ák-Bárdos Mihály, Virág Lajos és
sorolhatnám.

Úgy gondolom, hogy szüleiteknek
is köszönet jár azért, hogy támoga-
tásukat, segítségüket élvezhetitek.

Kívánom nektek, hogy érezzétek
jól magatokat ezen a szép sportün-
nepen! A sportoló ünnepnapja a ver-
seny! Erre készül, ezért edzi, kínozza

magát napról-napra, hétrôl-hétre.
Most elérkezett s verseny ideje. Kívá-
nom nektek, hogy szegôdjön mellétek
a szerencse, és hogy sikerüljön meg-
valósítanotok mindazt, amit célként
magatok elé tûztetek. Kívánom azt
is, hogy az együtt töltött idô gazda-
gítson benneteket és mindannyian
szép emlékkel térjetek haza. Magunk-
nak pedig egy kellemes, emlékezetes
napot kívánok!”

A verseny a MBSZ szabályai sze-
rint, 4 korcsoportban, súlycsopor-
tonként zajlottak. A 2003-2004-ben
és a 2005-ben és késôbb született gye-
rekek versengése 2 percig tartott. Ha
6 pont volt a különbség (technikai
fölény), vagy tussal gyôzött a birkó-
zó gyerekek valamelyike, akkor vége
volt a menetnek.

Az 1999-2000-ben és a 2001-2002-
ben születetteknek már 3 menetet kel-
lett küzdeniük, vagy 2 gyôztes menet
után, vagy technika fölény, vagy tus
esetén lett vége a mérkôzésnek. 

A bírókat a szövetség küldte, 1 kö-
zépbíró, 1 pontozóbíró és 1 elnök al-
kotta a versenybírói stábot. A részt-
vevô csapatok: ESMTK (Pesterzsé-
bet), FTC-Gyál, Vác, Csepel, Vasas és
kihelyezett szakosztályai: Alsónéme-
di, Ócsa, Inárcs, Üllô, Kakucs, Da-
bas-Sári és Hernád.

Igazán remek, élvezetes meneteket
láttunk minden korosztályban, kü-
lönösen üdítô színfolt volt a kislá-
nyok versengése! Sokszor tussal
gyôztek a fiúk ellen!

Nagyszerû, igazi sportolók,

gyôzni akaró, keményen küzdô gye-
rekek versengését láthattuk a ki-
csiktôl és a nagyobbaktól egyaránt.
Az izgalmas versengéseket látva, ha-
mar elmúlt az idô, délután fejezôdött
be a verseny.

Az eredményhirdetéssel fejezôdött
be a nap. Az érmeket a versenyzôk
nyakába a meghívott vendégek, Sza-
badosné Malata Ibolya, Szlukáné
Fajt Mária alpolgármester asszony
és jelen cikk írója akasztotta. Az ér-
meket és a 2 kupát a Hernádi Önkor-
mányzat biztosította. 

A hernádi gyerekek voltak az
újoncok a versenyen, hiszen amíg a
gyerekek többsége 4-5 éve ûzi ezt a
sportot, addig a mi csemetéink 1,5
éve ismerkedtek meg a birkózással.

Eredményeik: 
Malata Kristóf 3. hely
Surman Péter 3. hely
Varga Miklós 1. hely
Szanyó Benjamin 3. hely
Szabó Dominik, Paczári Róbert és

Gomola Bence nem került az elsô há-
romba.

Kocsis Gábor a hernádi gyerekek
edzôje elmondta, hogy meglepetésére
nagyon visszafogottak, megszeppen-
tek voltak gyerekeink. (Talán a ha-
zai pálya?)

A verseny megrendezésében a kö-
vetkezôkben felsorolt támogatók se-
gítettek, köszönet érte: V&Chiken
Kft, Mezôszolg Kft, Hercsi-Hús Kft,
Galldorf Kft, Out Benzinkút, Fla-
mand Pékség, Jóri Zoltán, Szluka
Étterem, Her-Trade Kft, Flôrich Niko-
lett, Trikkal 2001 Bt, Gáspár Mi-
hályné, Vitamin porta, Schenk József
és természetesen a hernádi szülôk.

Reméljük, még sok ilyen verseny
lesz Hernádon!

És álljon itt Szabadosné Malata
Ibolya beszédének zárómondatai:

„Egy sportcsapat a társadalom ki-
csinyített képe: a mérkôzés az életért
való nemes küzdelem szimbóluma. Itt
a játék alatt tanítja meg a sport az
embert rövid idô alatt a legfontosabb
polgári erényekre: az összetartásra,
az önfeláldozásra, az egyéni érdek
teljes alárendelésére, a kitartásra, a
tettrekészségre, a gyors elhatározá s-
ra, az önálló megítélésre, az abszolút
tisztességre, s mindenekelôtt a fair
p l ay, a nemes küzdelem szabályaira.
Aki ezeket tudja, és akibôl a lélek fér-
fiasságát, az érdeklôdést, önállósá-
got és az alkotási vágyat nem verjük
ki, az meg fogja állni a helyét az élet-
ben.” (Szent-Györgyi Albert)

Kis Pap Julianna

Szabadfogású birkózó verseny Hernádon
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