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Iskolafelújítás
Aki mostanában elhalad az iskola elôtt,
már láthatja az immár több hónapja zajló
felújítási munkálatok nyomait. Önkormányzatunk benyújtott többféle, így egy
energiahatékonysági pályázatot is. E nyertes terv megvalósításával az iskolát és az
óvodát lehetne az eddigiekhez képest gazdaságosabban üzemeltetni, továbbá ezekben az intézményekben lehetôvé válna az
újabb, korszerûbb energiák bevezetése is.
Megvalósulhat a fûtés- és melegvíz-szolgáltató rendszer rekonstrukciója. Az önkormányzat olyan, ma ritkaságnak számító,
országos érdeklôdést is kiváltó rendszereket
alkalmaz, melyekkel csökkenthetô például a légszennyezô források kibocsátása:
egy komplex, hôszivattyús-napkollektoros,
megújuló energiaforrásra épülô energiaellátó rendszer kiépítése várható. A vákuumcsöves napkollektorokkal akár télen is
elôállítható meleg víz. A hôszivattyú pedig
olyan elektromos energiával mûködô készülék, mellyel kiváltható a gázfelhasználás 80
%-a. A berendezés jelen esetben a talajvíz
hôjét vonja el, s abból állítja elô a fûtési meleg vizet. Nyáron fordított üzemmódban az
épület hûtésére is alkalmazható. Már most
látható, hogy kicserélték a több évtizede

fennálló nyílászárókat újabbakra, fokozott
légzárásúakra. A szigetelés természetes ásványgyapottal történik. Az épület annyiban
is más lesz, mint a régi, hogy a mozgáskorlátozottak számára akadálymentesítik azt,
vagyis számukra is valamennyi épületszint
(a kialakított mosdókkal, lifttel) elérhetôvé
válik. Jelenleg is folynak a különféle munkálatok: szigetelik, majd színezik a falakat,

fektetik a vízvezetékeket, kutakat építenek
ki, szép térburkoló kôvel rakják ki az iskola
udvarát. Ha mindez megtörténik, kertépítô
munkák kezdôdnek: füvesítik az udvart,
továbbá padokat helyeznek el. Ha minden
a terv szerint halad, 2009 telére egy sokkal
korszerûbb, szebb iskolával büszkélkedhetünk majd!
B.A.
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Anyakönyvi hírek
Újszülötteink

Házasságot kötöttek

• Hirjanu Claudiu és Demeter Ildikó fia:
Claudiu Albert
• Kôvári Zsolt és Oravecz Violetta leánya:
Cintia Alexandra
• Hôgye Imre Attila és Virágh Emôke fia:
Levente
• Szabó László és Bíró Szilvia
leánya: Dorina
• Lukácsi Nándor és Oravetz Anita
fiai: Levente és Botond
• Nyeste Márton és Nagy Marianna
fia: Márton
• Kerekes György és Polgár Anna
leánya: Alexa Anna
• Szobácsi Zoltán és Galacz Krisztina fia:
Hunor Krisztián
• Mischl René és Strupka Anikó
leánya: Hanna

• Gelle Csaba és Hossó Adrienn
• Tóth Zoltán és Lakos Klára

Halottaink
• Szenyics Ferenc 1956.
• Lagzi-Kovács György 1956.
• Horváth Jánosné
(Ambrus Margit) 1939.
• Galacz László 1929.
• Mészáros Mártonné
(Faraga Marietta) 1955.
• Ammer Ferencné
(Gulyás Mária) 1921.
• Gábor József 1951.
• Komjáti Pál 1936.
• Bábel Benjamin Jenô 1924.
• Garas Antalné
(Czombos Valéria) 1925.
• Tóth Lajosné
(Schiff Róza) 1921.
• Harmati István 1948.

Egészségsátor a falunapon
Immár harmadik éve tart nyitva az Egészségsátor a falunapon. A védônôk és az Úszóegyesület színes, óránként változó programmal
várja az odalátogatókat. Tanácsadást, játékot,
nyerési lehetôséget és természetesen a kitartóan anyatejjel tápláló anyukák köszöntését hirdetjük meg erre az évre.
Programunk:
10 óra: Ifjúsági tanácsadás; életmentés
11 óra: Családtervezési tanácsadás; vízitúra,
strand

12 óra: Várandós tanácsadás; strand, uszoda
13 óra: Szülésre felkészítés; vízben szülés
14 óra: Csecsemôápolás; vízhez szoktatás
15 óra: Szoptatási tanácsadás; sport
16 óra: Anyatejnapi köszöntô.
Mindenkit szeretettel várunk:
Helik Gabriella védőnő,
Garamvölgyiné Horváth Dóra
a Hernádi Úszóegyesület elnöke

Közlemény a polgárőrségről
A hernádi önkormányzat lakossági kezdeményezésre felmérte, hogy hányan jelentkeznének egy megalakítandó polgárôr
szervezetbe, amelynek feladata a község
közbiztonságának erôsítése és helyi rendezvények biztosítása lenne.
Felhívásunkra 56 fô jelentkezett, és ez a
létszám lehetôvé teszi, hogy a polgárôrség
megalakuljon. Mûködésére a civil szervezeti
forma lesz a legmegfelelôbb, tehát polgárôr
egyesületként fog dolgozni. Most kezdôdik
az Alapszabály megalkotásáig tartó szakmai
munka, amely után alakuló közgyûlésre
hívjuk majd azokat, akik jelentkeztek.
A polgárôrséggel párhuzamosan diszpécser szolgálat létrehozását is tervezzük. Az
ügyeletet ellátó diszpécsernek lehet majd
bejelentést tenni gyanús mozgásokról, ille-

gális szemétlerakásról stb. Ennek részleteirôl
a késôbbiekben tájékoztatjuk a lakosságot.
Felhívjuk az érdeklôdôk figyelmét, hogy
még mindig lehet polgárôrnek jelentkezni, és
nem kizárólag férfiaknak, hanem nôknek is.
A mûvelôdési házban kell a belépési szándékot jelezni a 374-125-ös telefonszámon vagy a
muvhaz@hernad.hu Ez az e-mail cím védett a
spamkeresôktôl, engedélyezni kell a Javascript
használatát a megtekintéshez e-mail-címen.
Továbbra is várjuk cégek és magánszemélyek anyagi felajánlásait a polgárôrség
támogatására, hiszen a járôrözéshez benzin
is szükséges. Nincsen olyan kis összeg, ami
ne segíthetne.
Köszönjük!
Községi Önkormányzat
Hernád
2009. JÚLIUS

Samba TáncSport Szabadidő és Kulturális Egyesület
Hernádon már több mint öt éve mûködik
táncoktatás. Ez adta a lehetôséget, hogy a
szülôkkel összefogva megalapítsuk a Samba
TáncSport Szabadidô és Kulturális Egyesületet. Az egyesület fô céljának tûzte ki,
hogy a táncsport és a tánc minél több fiatalt
vonzzon és ezáltal a szabadidô hasznos eltöltését is szolgálja.
Rólam annyit, hogy a tánc vonatkozásában a legnagyobb korszakomnak a versenytáncos és a Táncmûvészeti Fôiskolán
eltöltött idôszakot tekintem. Szüleimnek,
akik megadták a lehetôséget, Kovács Zoltán tánctanárnak, és táncpertnereimnek
köszönhetôen olyan élményeket és sikereket éltem át, amik teljesen meghatározták
a jövômet. Ekkor alakult ki bennem a tánc
iránti szeretet. Könnyû lett a döntés. Én
is tanítani fogok, és ha csak egy embernek

tudom átadni az érzést, amit a tánc jelent,
akkor már megérte.
Sajnos a gyerekeknek túl sok mindenre
kell, hogy idejük legyen, szabadidôs foglalkozásra, zenére, táncra egyre kevesebb idô
marad. Alapállásom és hitvallásom, hogy
nekünk tanároknak, szülôknek az a nagyon
nehéz feladatunk, hogy minél jobban ös�szefogva segítsük a gyerekeket, hogy az iskola mellett megtalálják a nekik megfelelô
idôtöltést, és ha az a tánc, akkor azt kell
maximálisan támogatni, hiszen köztudott,
hogy a tánc a társasági élet és a kultúra alapja. Egyesület tagjai olyan táncosok, akik
kemény szellemi és fizikai felkészüléssel
elérték, hogy aktív résztvevôi lehetnek az
országos és a nemzetközi táncversenyeknek,
ahol rendre dobogós vagy döntôs eredményeket érnek el. Megérdemlik, hogy tisztel-

jük és büszkék legyünk rájuk, hiszen külföldön és hazánkban is egyaránt Hernádot
képviselik.
A szülôkkel és a gyerekekkel olyan kapcsolat alakult ki, ami méltó e csodálatos
mûfaj szellemiségéhez. Én fiatal tanárként
azt látom, ha nem ver gyökeret a politika
a megosztottság, akkor az emberek tudnak
örülni, tudnak egymással beszélgetni, mosolyogni, és rácsodálkozni a szép dolgokra
vagy egymásra. És ha ez így van, akkor ez
mind a táncnak köszönhetô. Hiszem, akkor
ártunk a jövô nemzedékének, ha nem értjük
meg, hogy a kultúrának, a sportnak a közösségre óriási lélekformáló ereje van, ami
kihat az egész társadalomra.
Opóczki János tánctanár a Samba TáncSport Egyesület elnöke

a képen Koren Roland és Simon Adrienn Aida, akik megnyerték a 2009es Junior 1. „D” Latin országos bajnokságot. 4. helyen Koren Dániel és
Szécsi Barbara

Samba TáncSport Egyesület táncosai

HERNÁDI ÚSZÓKLUB HÍREI
Egyesületünk elsôsorban gyermek úszás
oktatással foglalkozik, mivel fontosnak
tartjuk, hogy a lehetô legfiatalabb korban
el kell kezdeni az egészséges életmódra való
nevelést. Vagyis, hogy a mozgás beépüljön a
mindennapi tevékenységek közé. Az egyesület a Szervál klubházban (Hernád, Csatorna
köz) heti öt napon tart úszóoktatást, edzést,
jelenleg 35 aktív és lelkes gyereknek.
Civil szervezetként elsô és egyben bemutatkozó programunk a Tavaszköszöntô
Családi Sportnap volt, melyet szintén a
Klubházban rendeztünk meg. Az érdeklôdô
gyerekek és felnôttek ingyenesen kipróbálhatták a fallabdázást, az úszást, pingpongot,
jógát és a masszázst. Célunk az volt, hogy a
2009. JÚLIUS

családok néhány órára kikapcsolódhassanak
és együtt mozogjanak. A résztvevôk igen jól
érezték magukat, ezért ôszre is megrende-

zésre kerül Nyárbúcsúztató Családi Sportnap elnevezéssel.
Második rendezvényünk a Gyermeknap
keretén belül a Mini-sportnap volt, melyen
az elsô és második osztályos kisiskolások vettek részt. A triatlon bemutatónk sajnos elmaradt az idôjárás miatt, így a rendezvényt is át
kellett helyezni a Klubház épületbe. Az úszni
tudó gyerekek csapatokban versenyezhettek,
a többiek kipróbálhatták a tollaslabdát, pingpongot és ügyességi játékokat.
Hernád község tizedik civilszervezeteként mi is részt kívánunk venni a Falunapon, ahol az egészséges életmódhoz kapcsolódó programot szervezünk.
G.H.A.D.
HERNÁDI Hírmondó
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2009. június 17-ével hivatalosan is
elkezdôdött a Hernád-Pusztavacs Közös
Fenntartású Általános Iskola négyszáznégy
tanulója és negyven pedagógusa által oly régóta várt vakáció. E gyorsan elszállt tíz hónap
alatt már láthattuk az épület felújításának
munkálatait, hisz új tetôt, ablakokat kapott
az intézmény, megváltozott az arculata is.
Második éve mûködik sikeresen a társulás is.
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Valamelyest módosult a pedagógusok
munkaköre is. A szülési szabadságon lévô
Mischlné Strupka Anikó óráit a második
félévtôl Meggyesné Zsadányi Edina, osztályát
pedig Gelle Ferencné vette át. A pusztavacsi
intézményben megszûnt a munkaviszonya
Pongor Sándornak és Kövi Anitának, ám
Farkas Gáborral egészült ki a tanári kar.
Minden évben törekszik az iskola arra,
hogy bemutatóórák szervezésével, megtartásával is újabb módszereket ismerjenek
meg a pedagógusok. Idén Kocziszkiné Kis
Pap Julianna vállalkozott egy nyílt testnevelés óra megtartására, majd az alsó tagozaton
tanító Kocsisné Gere Mária órájába nyerhettünk betekintést. Ráczné Kocsis Krisztina megmutatta nekünk, hogyan zajlik
nap mint nap a tanulók fejlesztése, Miklósi
László pedig helytörténeti ismeretekre tanította elôttünk is a nyolcadikosait. Sokan
részt vettek továbbképzéseken, valamint
felsôfokú oktatási intézmények nyújtotta
képzéseken is. Ily módon négyen szereztek
újabb diplomát.
A tanulók létszáma változott valamelyest
az elsô félévhez képest, héttel több tanuló

választotta az intézményünket. Az osztályok
itt 22-28 tanulóból álltak. A közel ötven
végzôs tanulónk 19,4%-a gimnáziumban
tanul tovább (ez az arány a tavalyinál több),
szakközépiskolát 37,3%-uk választott, szak
képzôbe 43,3%-uk megy ôsztôl.
Az oktatási munka eredményességét a tanulók átlaga is híven tükrözi. Idén ez 3,55
volt. 41 tanuló számol be remélhetôleg bepótolt tudásáról a javítóvizsgán. Mint ismeretes, e tanévi elôírás alapján már mindegy,
mennyi tárgyból kap elégtelen osztályzatot
a tanuló, valamennyibôl lehetôsége nyílik javítani a nyár végi számonkérésen. 4
gyermeknek a túl sok hiányzása miatt nem
került be jegy a bizonyítványba, emiatt kell
ugyanabban az évfolyamban kezdenie a
következô tanévet. Az 1-3. osztályban – a
törvény rendeletének megfelelôen – buktatni nem lehet, ám a szülô kérheti, hogy – a
késôbb felhalmozódó hiányosságok elkerülése érdekében – ismételjen az a tanuló,
aki e három évfolyam valamelyikében nem
tanult meg jól olvasni, írni, számolni. Ily
módon ketten ismétlik meg újra az adott
tanévet.
2009. JÚLIUS

Az elmúlt tanévben töretlen lelkesedéssel
jártak tanulóink szakkörre (közel 78%-uk),
akadtak olyanok, akik többfélén megmutatták tehetségüket is az alábbiakon: magyar,
német, angol, számítástechnika, kézmûvesség
és sport (foci, kosárlabda, atlétika, gyógypedagógia). Emellett diákjaink számos más
hernádi és környéki intézmények szakkörein is bôvíthették ismereteiket: részesülhettek
például különféle hitoktatásban, továbbá
a karatéra, vívásra, úszásra jártak, de jó pár
hasznos tanácsot, de egyúttal kitûnô eredményeket szerezhettek a csecsemôápolás területén is a védônô, Helik Gabriella, illetve Miklósi Ágnes vezetésével. A táncolni szeretôk
választhattak a hip-hop és a számtalan társas
tánc meghirdetett tanfolyamai közül. Az
elôbbiek lelkes csoportja Barcelonában is
megmutatta tehetségét, megszerezve ezzel a
nemzetközi negyedik helyezést, az utóbbira
meghirdetett megmérettetéseken Koren Roland kiemelkedôen szerepelt. Schenk Máté
az országos tanulmányi versenyeket nyerte
meg (földrajzból 1., történelem-irodalomból
6., Kazinczy-versenyen 1. lett). Tanulóink
közül sokan ECDL-vizsgát tettek. A hernádi
oktatási intézmény lelkes sportolói körzeti
mezei futóversenyrôl, atlétikai és kosárlabda
bajnokságokról is szép eredményekkel tértek
haza. Kimagaslóan szerepeltek helyi tanulmányi, valamint megyei mesemondó, életviteli, idegen nyelvi megmérettetéseken. A
szintén megyei Nemzeti ünnepeink és jelképeink címû verseny elsô helyezése is egy ötfôs
hernádi csapatnak jutott. Gratulálunk!
A tisztaság fontosságára idén is egy teremtisztasági versennyel igyekeztük felhívni tanulóink figyelmét. Idén az 5.a
(osztályfônök:Kongárczné Opoczy Erzsébet) és 6.b (osztályfônök:Dr. Kollár
Lászlóné) tartotta valamennyi óra után a
legtisztábban a tantermet, így ôk a tanév
végi egyik júniusi délelôttön biciklitúrára
mentek.
Az Iskoláért Alapítvány – a megalakulása
óta – évrôl évre támogatja az intézményünk
által szervezett táborokat, valamint megjutalmazza a legjobb tanulókat, legeredményesebb osztályokat. A június 17-i tanévzáró ünnepségen a kuratórium elnöke, Sasné
Kovács Mónika ismertette a 2008/2009.
tanévi eredményeket, megjutalmazta a legjobbakat:

III. helyezett:
3.a (osztályfônök: Kocsisné Gere Mária)

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

II. helyezett: Svébis József (8.a)
III. helyezett: Czapek Anita (8.a)
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A felsô tagozat legeredményesebb
osztálya:
I. helyezett:
5.a (osztályfônök: Kongráczné Opoczky
Erzsébet)
II. helyezett:
7.a és 8.a (osztályfônök: Birinszki Annamária; Svébisné Komjáti Rozália)

vényeken, továbbá a a helyi Ki mit Tud?-on,
rajzpályázaton, mesemondó versenyen, PETpalackgyûjtési versenyen. Fontosnak érzem,
hogy e hasábon keresztül is kiemeljem és
megköszönjem az iskola nevében a civil szervezetek, helyi és pusztavacsi intézmények,
önkormányzatok támogatását, illetve a velük
való kapcsolat ápolását! Nagyon örülünk,
hogy az iskola jó kapcsolatot alakított ki még
továbbá a mûvelôdési házzal, az óvodával, a
háziorvosokkal, védônôvel, gyermekvédelmi

8.b a történelemórán

Az alsó tagozat legeredményesebb
tanulója:
I. helyezett: Szegedi Zsanett (4.a)
II. helyezett: Pallaga Alexandra (4.b)
III. helyezett: Kongrácz Katica (3.b)
A felsô tagozat legeredményesebb
tanulója:
I. helyezett: Schenk Máté (7.a)
II. helyezett: Schenk Zsófia (7.a)
III. helyezett: Emôdi Enikô (6.b)
A felsô tagozat legeredményesebb
sportolója:
I. helyezett: Kovács István (6.a)
II. helyezett: Ország Roland (7.b)
III. helyezett: Schenk Máté (7.a)
Az iskola legjobb tanulója (8 év alatt):
I. helyezett: Fraunberger Mercédesz (8.a)

Az iskola tanulói e tanév folyamán is számtalan osztályprogramban vehettek részt. Emellett jelen voltak, szerepeltek a községi rendez-

szakemberekkel, valamint a nagycsaládosok
egyesületével is. Köszönjük a rendezvényeink
erkölcsi és anyagi támogatását mindazoknak
magánszemélyeknek, szülôknek, pedagógusoknak, vállalkozóknak, intézményeknek, akik fontosnak érezték az iskola sikeres
mûködését! Reméljük, a következô tanévben
is számíthatunk valamennyiükre!
Azoknak a tanulóknak, akik szívesen foglalkoznak a sporttal, szaktantárgyakkal még a
nyári szünetben is, az iskola nyári táborokat
indít. Lehet választani többek között révfülöpi, labdarúgó, kosárlabda, informatikai,
lovas és kézmûves táborok közül. Reméljük,
újabb gyakorlatra tesznek szert ezeken a foglalkozásokon is. Az iskola az alábbi napokon
van még nyitva (délelôttönként): július 20.,
augusztus 3., 14. Amelyik tanulónak kell, készüljön az augusztus 25-26-i javítóvizsgákra.
A tanévnyitó ünnepséget terveink szerint augusztus 31-én 18 órától tartjuk, a tankönyveket elôreláthatólag augusztus végén lehet
megvásárolni – kérjük, figyeljék a kiírásokat! A 2009/2010. tanév szeptember 1-jén
kezdôdik. Addig is valamennyi tanulónak és
tanárnak jó pihenést, felüdülést kívánok!
Birinszki Annamária
HERNÁDI Hírmondó
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A suli vár!
Az óvodásokkal és szüleikkel (immár hatodik éve) április 2-án gyûltünk össze A suli
vár! elnevezésû programunk keretében.
Miközben az iskola vezetôsége, Szabadosné
Malata Ibolya, Gelle Ferencné, továbbá a
leendô elsôsök osztályfônökei, Lantosné
Simári Erzsébet és Miklósi Lászlóné felvázolta
a szülôknek az új tanév elôtt álló tennivalókat,
ismertették az intézmény követelményeit, addig a csillogó szemû, megszeppent kicsiket az
elsô osztály egyik jó tanulója, Petike kalauzolta
el a tankönyvek világában. Bemutatta nekik,
melyik könyvben mit fognak majd tanulni egy

év múlva, milyen és mennyi felszerelés kell
egy kisiskolásnak. Ezt követôen Tóth Józsefné
és Duhaj Szidónia felmérték játékos-rajzos feladat segítségével a nebulók számtudatát (húsvéthoz közeledvén annyi répát kellet lerajzol-

niuk a lapra, amennyit a táblán láttak), illetve
iskolaérettségüket is. Mondóka- és daltanulással fejlesztették a legkisebbek memóriáját, de
a legbátrabbak is mesélhettek, énekelhettek.
Miközben a szorgos kis kezek színezték a
tavaszi kifestôt, mesét hallgathattak, melybôl
állatfajták neveit tanulhatták meg. A kicsik
nagyon lelkesnek bizonyultak, sokat jelentkeztek. Mire az anyukák az ebédlôbôl gyalogolva beértek az elsôs kispadok elé, a gyerekek
dallal fogadták ôket.
Reméljük, hogy a szülôk megnyugtató
választ kaptak kérdéseikre és a gyerekek félelem nélkül, ismerôsként lépnek majd be
szeptemberben az iskola kapuján.
Birinszki Annamária

Tanulmányi versenyek
A 2008/09-es tanévben is indult a Mozaik Kiadó országos 5 fordulós versenye minden tantárgyból alsó és felsô tagozatos tanulóknak.
Az 1-2-3-4. forduló levelezô rendszerben történt, amelyben
minden fordulóban 12 kérdést kaptak a gyerekek. A jó válasz 4
pontot, a rossz válasz viszont 1 pont levonással járt. A tanulók
tudtak segítséget „kérni” az internetrôl, a tanáraiktól, szüleiktôl,
stb. Az 5. fordulóban, a döntôn, amely április 18-án volt, csak
azok a gyerekek vehettek részt, akik a levelezô fordulókban a legjobban teljesítettek.
A döntôn is 12 feladatot kellett megoldaniuk (a pontozás megegyezett a 4 forduló pontozásával), de… és itt a lényeg!!!! nem
volt segítség, csak a felkészültségük és a tudásuk döntött a végsô
sorrend kialakulásában!
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A hernádi gyerekek közül Schenk Zsófi és Schenk Máté teljesítette azt a szintet, ami a döntôn való részvételt lehetôvé tette
nekik angol, anyanyelv, földrajz, német és történelem-irodalom
tárgyakból. Rácz Lilla anyanyelvbôl szintén döntôs volt.
A döntôn 45 perc alatt kellett a feladatokat megoldani tárgyanként.
Schenk Zsófi és Schenk Máté a történelem-irodalom és a földrajz versenyek döntôit vállalta. A történelem-irodalom versenyen
Máté a 9. helyen, Zsófi a 25. helyen végzett. A földrajz versenyen
Schenk Zsófi a 6. helyet szerezte meg, Schenk Máté 1. lett!!!!
A korcsoportjuk a 7-8 osztály, ôk a 7. a. osztály tanulói, ami azt
jelenti, hogy jövôre újra!!!
Szép volt, igazi „férfimunka” volt gyerekek! Büszkék vagyunk
rátok!
Kis Pap Julianna
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Gyermeknapi rendezvény a búcsútéren
Sokféle jeles napot ünnepelünk kis hazánkban. Minden évben megemlékezünk a
nôkrôl, az anyákról, a pedagógusokról.
Mindezek mellett az egyik legjelentôsebb
számunkra a gyermeknap. Míg gyermek voltam, azért, mert minket ünnepeltek. Most,
hogy felnôtt lettem és gyermekeim vannak pedig azért, mert tarthatunk a kicsiknek egy olyan
napot, ami tényleg csak róluk szól – nem mintha a többi napról ezt nem lehetne elmondani
– hogy érezzék, mennyire fontosak nekünk.
Ezt szem elôtt tartva tartja meg minden
évben május utolsó szombatján a Búcsú téren Hernád is a saját gyermeknapját.
A rendezvény szervezéséért és lebonyolításáért Szabados Antal, azaz Tóni bácsi a
felelôs, akinek idén is köszönjük, hogy en�nyi mindennel készült a gyerekeknek. Ezen
a napon a hernádi általános iskolások és pedagógusok is jelen vannak, sôt az iskolások
pontszerzô versenyen is részt vettek.
A csapatoknak – amelyeket az osztályok
alkottak – különbözô állomásokon kellett
bizonyítaniuk rátermettségüket hol szellemi, hol fizikai képességeiket felhasználva. A
gyerekek nagyon lelkesek voltak, mindenki
hozta a tôle telhetô maximumot.
A játék öröme, a kihívás, a csapatszellem,
csak három azon pozitív fogalmak közül,
amik eszembe jutnak, ha a gyermeknapi
pontszerzô versenyre gondolok. A világ változik körülöttünk, de a gyerekek ugyanúgy
átszellemülve versenyeznek a minél jobb
helyezésekért.

Évrôl évre egyre több helyi civil szervezet
vesz részt a gyermeknapon, ezzel is emelve
az esemény színvonalát. Az idei gyermeknapon szinte az összes ilyen szervezet képviselte magát mindenféle színes programokkal. A pontszerzô verseny keretein belül a
Környezetvédô és Faluszépítô Egyesület alakított ki egy állomást, ahol a gyerekeknek
különbözô mozaikokat kellett kirakniuk.
Az Örökség Kulturális és Hagyományôrzô
Egyesület tagjai a Tájházban várták az
érdeklôdôket, ahol népi játékokat lehetett
kipróbálni. A Nagycsaládosok Egyesülete is

kedves játékokkal várta a gyerekeket. Szintén a Környezetvédôk Egyesülete szervezte
a PET-palack gyûjtô versenyt és a „Tapossa
laposra” játékot. Az Örkényi Rendôrôrs is
kivonult és a pontszerzô verseny keretein belül kerékpáros ügyességi versennyel
és KRESZ-tesztekkel készült. Az örkényi
Pálóczi Horváth István Szakképzô Iskola

BOCSI, már megint kifőztek valamit!
Nos, igen, megint egy újabb, aprólékosan
megtervezett elképzelés vált valóra! A piaci
igények sokoldalú kielégítésére ezúttal is a kiváló minôségû és ízû termékek elôállításában
jeleskedô Her-Csi-Hús Kft. vállalkozott.
Mint ahogyan arról már korábban beszámoltunk, a kft. elsôként dolgozott ki hazánkban egy állatjóléti programot, melyet
a BOldog CSIrke, röviden BOCSI elnevezéssel illettek. E sajátos névadás mögött egy
szigorú követelményrendszer áll, amely az
állatok számára kedvezô körülmények betartását írja elô. A Her-Csi-Hús Kft. (amely
Gyôrszentiván, Mezôfalva és Szabadegyháza
mellett Hernádon is rendelkezik saját baromfiteleppel) e programjával reméli a jobb ízû,
minôségû termékek elôôállítását. Ez azonban meglehetôsen terjedelmes szabályozás,
2009. JÚLIUS

amely kiterjed többek között a baromfiólak
megvilágítására, a csirkék megfelelô
módon történô táplálására, tartására.
Fontos például, hogy az
ólak nappal természetes fényt
kapjanak, hiszen a napfény
jótékonyan hat az állatok
egészségére. A csirkék mozgásának biztosítása érdekében
kakasülôket, szalmabálákat is
elhelyeztek. A búzával, kukoricával táplált állatok egy
adott négyzetméterre esô számát is meghatározták, csökkentették annak érdekében,
hogy az etetôkre több csirke
juthasson. A nevelési idôt
pedig a baromfinevelésben

is képviselte magát, táplálkozással kapcsolatos kérdésekkel bombázták a gyerekeket
és nagyon finom gulyást fôztek. Ezen kívül a traktorhúzó versenyt is ôk szervezték. A Szervál Kft. jóvoltából a gyerekek a
Szabadidô központban úszhattak és kipróbálhatták a sporteszközöket.
Tóth József és az íjászok nagy érdeklôdésre
tettek szert. A pontszerzô verseny keretén
belül a gyerekek célbalövô versenyen bizonyíthattak. A verseny végeztével sokan vis�szamentek, hogy újra gyakorolhassanak egy
kicsit. És nem utolsósorban Svébis József
tanítványainak lovasbemutatója és a három
hintó, ami a faluban vitte körbe a gyerekeket, mind-mind fantasztikus dolgok.
És persze ne feledkezzünk meg a színpadra szervezett programokról sem. Délután 2-kor Zsadányi Lászlóné polgármester asszony és Szabadosné Malata Ibolya
igazgatónô lelkesítô megnyitója indította
el a gyereknapi mûsort. Ezek után következett az 5.a osztályosok bemelegítô zenés
gimnasztikája, melyet Mádiné Homoki Éva
testnevelô tanított be. Majd fél 6-kor Ricsi
bohóc vicces mûsora zárta a gyermeknapi
mûsort, aki minden felnôttet és gyermeket
megnevettetett.
Az idôjárás is kedvezett nekünk és mindenki nagyon jól érezte magát. Úgyhogy
aki bármivel is hozzájárult a gyermeknap
létrejöttéhez, még egyszer nagyon szépen
köszönjük. Reméljük, jövôre ugyanitt találkozunk.
Meggyesné Zsadányi Edina
angoltanár

elterjedthez képest egy héttel megnövelték,
amelytôl még jobb ízû húsra számíthatunk.
A
BOCSI-program
megvalósításán
túl a hernádi kft. továbbra is törekszik az
intézménykorszerûsítésre, most éppen úgy,
hogy újabb beruházás keretében modern
mellfejtôgéppel és ládamosóval szereli fel üzemét. A kiváló
minôségû termékek elôállítása
mindvégig a Her-Csi-Hús
Kft. egyik legfôbb irányelve,
amelyben ezúttal is nagy lépést
igyekszik megtenni: a Kiváló
Magyar Élelmiszer védjegy elérését célozta meg. Reméljük,
ezt a törekvését is siker koronázza majd! Addig is bátran keressék a megszokott áruházakban a
Her-Csi-termékeket, illetve kóstolják meg azokat az augusztus
B.A.
9-i falunapon is!
HERNÁDI Hírmondó
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Művházi Mozaik
A mûvelôdési ház nyáron is dolgozik, szívesen látunk minden érdeklôdôt. Az évszak
sajátossága, hogy nem nagyon lehet benti

rendezvényeket szervezni, azonban a teleház
vagy eMagyarország Pont a megszokott
nyitva tartással vár mindenkit.
Apropó, eMagyarország Pont! 2000-ben
még „csak” teleházunk volt, hiszen akkor
nyílt meg az internetes szolgáltató helyiségünk a mûvelôdési házban. Akkor még
úttörônek számítottunk, mert nem sok hasonló jellegû intézmény volt az országban.
Aztán megszaporodott a teleházak száma,
amelyekhez késôbb csatlakoztak az ún.
eMagyarország Pontok. A mi teleházunk
is egy ilyen pont, amit a „kukac” jelzôtábla
is mutat az épület elôtt. Természetesen az
eMagyarország Pont-ot pályázati úton fejlesztettük és fejlesztjük ma is.
A jelenlegi fejlesztés ismét egy új gép beszerzését jelenti, ami óriási segítség nekünk,
hiszen a számítógépek viharos sebességgel
avulnak el, helyettük mindig modernebb
és modernebb eszközökre van szükség. A
támogatásért köszönet a Miniszterelnöki
Hivatalnak, aki támogat bennünket, valamint az NT Nonprofit Közhasznú Kft-nek,
amely a gyakorlati teendôket végzi.
A fejlesztés célja az is, hogy minél több
embert tudjunk megismertetni az elektronikus közszolgáltatásokkal. Ennek érdekében
ún. eTanácsadó segíti majd a teleházba látogatókat. Szeptemberben több korcsoportban tervezzük rövid tanfolyamok indítását,
ahol bemutatjuk azokat a kormányzati szolgáltatásokat, amelyek már az interneten keresztül is elérhetôek.
Ha érdeklik Önöket ezek a lehetôségek,
ha ügyeiket szeretnék gyorsan, utánjárás
8

HERNÁDI Hírmondó

nélkül elintézni, jelentkezzenek tanfolyamainkra a mûvelôdési házban annak nyitva
tartási idejében: 29/374-125.
Következzék az a program, amelyet –remélem – nemcsak én, hanem a falu vala-

mennyi lakója nagyon vár: a 17. hernádi
falunap. Nem kezdek el most nosztalgiázni,
de 1993-ban magam sem gondoltam, hogy
2009-ben is lesz még falunap, fôleg nem,
hogy azt is én fogom szervezni.
Az idei rendezvény, amit augusztus 9-én
tartunk éppen olyan mozgalmas, sok programot kínáló lesz, mint az eddigiek.

Állandó programok: Veterán jármû találkozó , mezôgazdasági gépek bemutatója,
Her-Csi bemutató és kóstolás, fôzôverseny,
civil szervezetek programjai, a Talmácsi
Gyermek Motoros Iskola, egészségnap tanácsadással és masszírozással, lovagoltatás,
játékok és tûzijáték
Nem hivatásos elôadók: Búzavirág
Énekegyüttes, Ôszirózsa Hagyományôrzô
Csoport (Szentpéter, Felvidék), Fame Táncstúdió és a Samba Tánc- és Szabadidôsport
Egyesület, a Sylver együttes és a Garázs
Band
Hivatásos elôadómûvészek: Maszk
Bábszínpad, Fourtissimo együttes, Rokker
Zsoltti, és este, élô koncerten a LORD.
A program természetesen még bôvül, a
rendezvény elôtt egy héttel megjelenô Hernádi Hírmondó különszámban már pontos
tájékoztatást tudunk majd adni.
Augusztus 9-én szeretettel várjuk a falu
apraja-nagyját és a környéken élôket a 17.
hernádi falunapra! Jöjjenek el!
Zsírosné Pallaga Mária
a művelődési ház vezetője
és a falunap szervezője

Az Örökség Egyesület hírei
A legfontosabb, amirôl most be kell számolnunk, hogy a Rajongók Klubja keretében júniusban Józsa Imre Jászai Mari-díjas
színmûvészt, a József Attila Színház tagját
faggattuk a magánéletérôl és színpadi-,
film- és szinkronszerepeirôl.
A szerény, a hivatásához végtelenül nagy
alázattal viszonyuló mûvész nem okozott
csalódást a hallgatóságnak. Természetesen voltak komoly és kevésbé komoly
pillanatai a beszélgetésnek, de mindenkin
láttam, hogy a hatása alá került a mûvész
hangjának, hiszen nem nagyon van olyan
külföldi film ma Magyarországon, ahol a

fôcímben ne hangzana el: magyar hangja
Józsa Imre. És az a furcsa, hogy teljesen
különbözô karakterekrôl van szó, hiszen aligha lehetne rokonítani mondjuk
a tetôtôl talpig mocskos parasztot, akit a
zseniális Christian Clavier játszott, a férfias, érzékeny Nicholas Cage-dzsel.
A program után többen megállapítottuk, hogy a Józsa Imrével folytatott beszélgetés volt az eddigi legjobb Rajongók
Klubja. Ôsszel természetesen folytatjuk
a sorozatot. Várjuk Csuja Imrét, Mácsai
Pált és Rudolf Pétert – hogy mikor érkeznek, azt színházi és egyéb elfoglaltságuk
határozza meg. Ajánlom figyelmükbe ezt
a programot!
Egyesületünk ismét részt vesz a hernádi falunapon. Meglepetésekkel készülünk,
olyan dolgokat is fognak látni a látogatóink, amit eddig még nem. Tagjaink jelenleg is azon dolgoznak, hogy a hernádi
családok minél jobban szórakozzanak. Találkozzunk augusztus 9-én a helyszínen!
Zs. Pallaga Mária
elnök
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A JÓ PÁSZTORT KÖVETVE…
Június a papszentelések idôszaka. Ezt az
idén nem a megszokott módon vettük tudomásul, hisz érintettek voltunk benne.
Június 20-án a Váci Székesegyházban Dr.
Beer Miklós megyéspüspök áldozópappá
szentelte Vukovich Márton diakónust.
Ôt talán már nem kell bemutatni a
hernádiaknak, hiszen közel két éve teljesít
szolgálatot Hernádon, és a templomi közösségen kívül is jó kapcsolatokat ápol a
helybeliekkel. Ezt bizonyította, hogy mind
a papszentelésen, mind Márton június 21-i
újmiséjén jelen voltak a község elöljárói és
más világi érdeklôdôk is.
A szentelés ünnepi mise keretében zajlott. Ennek leglényegesebb mozzanata az
volt, amikor a fôpásztor kézrátéttel átadta
a Krisztustól kapott áldozópapi hatalmat és
küldetést a térdelô kiválasztottaknak. Ez a
pillanat csak a felszentelteké volt. Mi csak
tanúi lehettünk az ô szabad akaratból kimondott elkötelezôdésüknek.
Ezt követôen a váci egyházmegye
jelenlevô papjai is kézrátéttel fejezték ki elhatározásukat, hogy az újonnan felszentelteket befogadják a papi közösségbe.
A beöltözés után az új papok kezét a
fôpásztor megkente illatos olajjal, majd az
áldozati adományt, a kenyeret és a bort átváltoztatták Krisztus testévé és vérévé. Ezután együtt miséztek.

A szentmise egy elôbbi részérôl, a
homíliáról is szerettem volna néhány gondolatot lejegyezni, hogy mit is mondott
Miklós püspök útravalóul az új papjainak
és a híveknek. Sajnálom, hogy ebbôl alig
hallottam valamit! Nem tudom, hogy az
akusztika teszi-e /ha igen, akkor ezen nem
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sokat lehet változtatni/, vagy a technika,
de nagyon „vándorol” az emberi hang
a székesegyházban,
érthetetlenné válik a
folyamatos beszéd.
A visszhang viszont jót tett a
zenének! A karzaton a Varga László
atya által vezetett
vegyeskar szolgált.
A csendet megtörô
egyházzene sokféleképpen szólt, volt,
hogy csak rezdült,
majd
felzengett,
máskor megcsendült, vagy ujjongásként hatott. Közben
jöttek a gondolatok:
professzionális kórust hallok …csodálatos harmóniák
születnek… de a legfôbb: milyen jó is az
Istennek énekelni!…
Vácról hazatérve nem volt idô a pihenésre. Hetek óta tartó elôkészületek sûrûsödtek
össze a másnapi újmisére való sürgés-forgásban.
A liturgia szépségére is nagy gondot
fordítottunk. Ezt Márton jó elôre maga
tervezte meg, a kivitelezés részleteit és a
ministránsok irányítását Gubicza Balázs.
Az ünnepélyes bevonulást követôen Balázs
átadta az egyházközség ajándékát papunknak: egy új miseruhát, amit a beöltöztetés
követett.
Márton elsô miséjének kézvezetôje dr.
Pásztor Gyôzô volt, az esperesi kerület
vezetôje. A prédikáció megtartására pedig
Varga Zoltán piarista kötôdésû atyát kérte
fel, aki egyedi hangú beszéddel lepte meg a
jelenlevôket.
A szent iratok részleteit és a könyörgéseket a családtagok olvasták föl, Márton nôvére
énekelt a szentmisén. Emlékezetes pillanatok voltak, amikor a zsoltárválaszokat, énekeket együtt zengték a jelenlevôk. Igazán
felemelô élmény volt. A mise záróakkordja
az újmisés áldás volt, ami elsôként Márton
atya édesanyjának szólt, majd következtek
a családtagok, barátok, paptársak, gyerekek,
végül a hívek. Nagy öröm volt látni ismerôs
arcokat a szomszéd településekrôl.
Ezt követôen agapét tartottunk a
templomkertben, majd a meghívott ven-

dégek a mûvelôdési házban vacsoráztak.
Az ünnep lezárása egy kellemes hangulatú este volt.
A szervezés, az összedolgozás is bizonyította, mennyi mindent lehet együtt csinálni, függetlenül attól, hogy tagja-e valaki a
templomi közösségnek vagy sem. Sok-sok
ember vette ki a részét ezen ünnep szebbé
tételében, hozták, ajándékba adták, amijük
volt, és ami a legjobb: szívbôl…
Miklós püspök más helyen és más alkalommal azt mondta a híveknek, csak félig
viccesen: „Ne hagyjátok békén a papotokat!
A ti dolgotok, hogy dolgoztassátok keményen!...” Isteni kegyelem, hogy nem tartozunk azon települések közé, ahol havonta
csak egy mise van! Itt él az újonnan felszentelt Márton atya. Balázzsal együtt nyitottak
és örömmel fognak hozzá az egyházközség
lelki életének megújításához. Egyébként
már elkezdôdött…
Pelikán Ágnes

„Az aktív életet élô keresztények sokat várnak, sôt követelnek a paptól, s igazuk is
van. De tudniok kell azt is, hogy kemény a
papi élet! Az, aki ifjú lelkesedéssel egész életét ajánlotta fel Isten oltárán, ember marad
továbbra is és az emberi rész gyakran vis�szaköveteli a maga jussát. A pap sorsa így
mindennapi küzdelem, hogy Krisztusért
mindenki számára szabad maradhasson.”
(Michel Quoist)
HERNÁDI Hírmondó
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SZAKMAI PROJEKTINDÍTÓ NAP

Zsadányi Lászlóné és Tarján András

nos Iskola Szakmai Projektindító Napjára
a hernádi Mûvelôdési Házban. A projektindító napon a pályázat projektmenedzsere,
Zsadányi Lászlóné és a hernádi Általános Iskola igazgatónôje, Szabadosné Malata Ibolya
ismertette a pályázat részleteit a tantestület
tagjaival, valamint a Szülôi Munkaközösség
vezetôjével, Katonáné Körmendi Anitával.
A bevezetôk után Tarján András közoktatási szakértô, a hernádi Általános Iskola
pályázati folyamat-szaktanácsadója tartott
elôadást a pályázat céljairól; a kötelezôen
megvalósítandó tevékenységekrôl, beszerzé
sekrôl, továbbképzésekrôl; az érintett osztá-

A Hernád-Pusztavacs Közös Fenntartású
Általános Iskola a Hernádi Napközi Otthonos Óvodával együtt szerencsésen nyert
a TÁMOP-3.1.4/08/1. pályázaton. Ez a
Társadalmi Megújulás Operatív Program,
amely a kompetencialapú oktatást, egyenlô
hozzáférést célozza meg innovatív intézményekben.
Ehhez kapcsolódóan 2009. június 19én, pénteken 9 órakor került sor az Általá-

Ráczné Kocsis Krisztina

Projektindító nap a hernádi
Napközi Otthonos Óvodában…
„Óvodáskorban a játék a gyerekek számára
a legfôbb élményforrás, ugyanakkor a személyiség fejlesztésének a színtere, a képességfejlesztés leghatékonyabb módja…”
A valódi tudás az, amit a gyerek maga
fejt meg és cselekvésen keresztül sajátít el.
Nevelômunkánk során a játék és a gyermeki
tevékenységek széles körének felhasználásával
fejlesztjük azokat a kompetenciákat, amelyek
megalapozzák az iskolai tanulást. A gyerekek
egyéni fejlôdését akkor tudjuk eredményesen
segíteni, ha magunk is fejlôdünk. Ehhez ad
támogatást az a pályázat ( TÁMOP 3.1.4.),
melyet Hernád Község Önkormányzata nyert
el, s ebbôl 6.111.240.- Ft-ot a hernádi Napközi
Otthonos Óvoda fordíthat a Kompetencia alapú óvodai program bevezetésére, alkalmazására,
eszközök beszerzésére, továbbképzésekre.
A pályázat célkitûzése: újszerû tanulásszervezési technikák bevezetése, kulcskompetenciák fejlesztését támogató modern
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lyokban (1.a, 1.b, 2.a, 5.a, 5.b, 6.b.) történô
változásokról. Ezek a változások körvonalakban:
Kompetenciaalapú oktatás bevezetése:
1.a, 1.b, 2.a,5.a, 5.b, 6.b. A tantárgytömbösített oktatás és a moduláris oktatás bevezetése. Valamint az egész iskolát érintô
témahét, a három hetet meghaladó projekt
megszervezése és az iskolai alapdokumentumok átdolgozása.
Az elôadás után Duhaj Szidónia a témahét megvalósításáról, Lantosné Simári Erzsébet pedig a moduláris oktatásról kérdezett. Tarján András folyamat-szaktanácsadó
megerôsítette, hogy a témahét az iskola egészét érinti, a moduláris oktatással kapcsolatosan pedig Lantosné Simári Erzsébetnek
felajánlotta, hogy megszervezi számára egy
olyan iskola látogatását, ahol már foglalkoznak ilyen oktatással. Ez is pályázat részét képezi „ Jó gyakorlat” átvétele címen.
A Szakmai Projektindító Nap a tantestület számára a pályázat elsô közös munkanapja volt.

pedagógiai módszertan alkalmazása, moduláris oktatási program megszervezése.
A projektindító napon (2009-06-22)
Zsadányi Lászlóné projektmenedzser megnyitója után Bátki Jánosné óvodavezetô köszöntötte
a megjelenteket: a projektindító nap elôadóját
Mezeiné Bakóczay Hedvig óvodavezetô;
szakértôt (aki a továbbiakban mentori feladatokat is ellát), a szülôi szervezet képviseletében
Bese Juditot a Szülôi Munkaközösség elnökét,
valamint a tantestület minden tagját.
Hasznos információkat kaptunk az
elôadás keretében az új program alkalmazásának jelentôségérôl és lehetôségeirôl.
Érdeklôdô kérdésekre kimerítô választ kaptunk, az elsô lépések megtételéhez kellô
segítséget. A kompetencia alapú nevelés kerül a helyi program középpontjába, ennek
megfelelôen kerül átdolgozásra.
2009. szeptembertôl egy csoportban kezdi meg a program alkalmazását Turcsányné

Hrubos Tünde és Vasné Turcsán Ágnes
óvodapedagógusok, ezért a pályázat által
támogatott képzéseken ôk vesznek részt a
legtöbb óraszámban, de a tantestület minden tagja ismerkedik „Jó gyakorlatok” keretében az új módszerekkel.
A projekt sikeres lebonyolításában reményeink szerint nagy szerepe lesz óvodapedagógusaink az új iránt nyitott szemléletének,
kreativitásának a továbbképzéseken megszerzett tudásának.
Az iskolával új szakmai együttmûködési
lehetôségek kialakítására nyílik lehetôség,
ennek eredményeként a gyerekek számára
zökkenômentesebbé válhat az óvoda-iskola
átmenet.
A szülôkkel szorosabb kapcsolat kiépítésére lesz szükség, ezért Bátki Jánosné
óvodavezetô Szülôi Fórum keretében tájékoztatta a megjelenteket a pályázat és az új
program részleteirôl. Az óvoda honlapján
folyamatosan tájékoztatjuk az érdeklôdôket
a program elôre haladásáról és a szükséges információkról, lehetôséget adva mindenkinek
az óvodánkban folyó munka megismerésére.
Tóth Attiláné (óvodapedagógus)

2009. JÚLIUS

TÁMOP- 3.1.4/08/1.

Társadalmi Megújulás Operatív Program, Kompetencia alapú
oktatás, egyenlő hozzáférés – Innovatív intézményekben
A pályázat alapvetô célja a sikeres munkaerôpiaci alkalmazkodáshoz szükséges, az egész
életen át tartó tanulás megalapozását szolgáló
képességek fejlesztése és kompetencia alapú
oktatás elterjesztése a magyar közoktatási rendszerben, ami hozzájárul a foglalkoztatási helyzet
javításához.
Fontos cél a pályázó intézményekben szegregációmentes, együttnevelési környezet kialakítása, valamint a digitális írástudás elterjesztése,
mindennapi gyakorlattá válásának támogatása.
A projekt mendzsmentje:
– Projektmendzser: Zsadányi Lászlóné.
– Szakmai vezetô: Ráczné Kocsis Krisztina.
– Pénzügyi munkatárs : Rácz Jánosné.
– Projekt asszisztens: Tóthné Gomola Katalin.
Iskolánkban bevezetésre kerül:
– a „Szövegértés- szövegalkotás” ( anyanyelvi
kommunikáció) kulcskompetencia területen
kompetencia alapú programcsomag a 2.a és
az 5.a osztályban Duhaj Szidónia és Svébiné
Komjáti Rozália által.
– A „ Matematika” kulcskompetencia területen kompetencia alapú programcsomag az
1.a, 1.b és az 5.b osztályban Lantosné Simári
Erzsébet, Miklósi Lászlóné és Molnár Tibor
által.
– Egyéb választott „idegen nyelv” kulcskompetencia területen kompetencia alapú program-

csomag a 6.b osztályban Forrás Jánosné által.
– Tantárgytömbösített oktatás a szakrendszerû
oktatásban az 5.a és 5.b osztályban. Svébisné
Komjáti Rozália és Molnár Tibor szervezésében.
– Mûveltségterület tantárgyi bontás nélküli
oktatása az 5.a osztályban. Felelôse: Svébisné
Komjáti Rozália.
– Egy három hetet meghaladó projekt megszervezése : Miklósi Lászlóné.
– Egy témahét megszervezése : Duhaj Szidónia.
– Egy moduláris oktatási program megszervezése: Lantosné Simári Erzsébet.
Az iskola pedagógusai a következô továbbképzéseken vesznek részt a projekt keretein
belül:
– Informatikai alapozó képzés: Kollárné Lovász
Ildikó, Kocsisné Gere Mária, Nagyné Gál
Ilona, Zsolnainé Szabó Márta.
– Mérés-értékelés képzés: Birinszki Annamária,
Tóth Józsefné.
– Hátrányos helyzetû és SNI-tanulók
esélyegyenlôségének javítása: Ráczné Kocsis
Krisztina, Zsolnainé Szabó Márta.
– A „ Hatékony együttnevelés az iskolában” (
IPR-képzés): Kongráczné Opóczky Erzsébet,
Kollárné Lovász Ildikó, Dr. Kollár Lászlóné,
Mádiné Homoki Éva, Anka Istvánné,
Vanyáné Heli Anita, Meggyesné Zsadányi

Edina, Birinszki Annamária, Nagyné Gál Ilona, Csimáné Kispál Gyöngyi, Kocsisné Gere
Mária, Garas Mihályné, Szônyi Zsuzsanna,
Kucsera Istvánné, Miklósi László.
A projekt megvalósítását segítô képzésen vesz részt: Gelle Ferencné, Ráczné Kocsis
Krisztina, Szabadosné Malata Ibolya.
Az iskolai alapdokumentumok is átdolgozásra kerülnek majd, ezek felelôsei: Anka
Istvánné, Gelle Ferencné, Kollárné Lovász
Ildikó.
Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege: 20.081.400 Ft.
1.feladatellátási hely: Hernád Iskola: 20.081.400 Ft
2.feladatellátási hely: Hernád Óvoda: 6.111.240 Ft
3.feladatellátási hely: Pusztavacs Iskola:
12.248.200 Ft.
Kedvezményezett neve, elérhetôsége: Községi
Önkormányzat Hernád, 2376 Hernád Köztársaság út 47.
Közremûködô szervezet neve és elérhetôsége:
Oktatási
és
Kulturális
Minisztérium
Támogatáskezelô Igazgatósága
Postacím, székhely: 1055 Budapest Bihari
János utca 5.

Oktatásfejlesztés a hernádi Napközi otthonos Óvodában
A pályázat célkitûzése:
– komplex óvodai program, programcsomag
bevezetése, alkalmazása
– újszerû tanulásszervezési technikák bevezetése
– kulcskompetenciák fejlesztését támogató modern pedagógiai módszertan alkalmazása
– moduláris oktatási program megszervezése:
egészséges életmód, környezetvédelem, demokráciára nevelés, játék, érzelmi, erkölcsi
nevelés témakörökben
A pályázat lehetôséget nyújt a pedagógusok
módszertani megújulására a következô területeken:
– differenciált foglalkoztatás
– tevékenykedésre, a gyerekek együttmûkö
désére alapozott foglalkoztatás
– IKT eszközök használatának módszertana
A hatékony együttnevelés kialakítása a családokkal együtt hangsúlyos eleme a kompetencia
alapú oktatás elterjesztésének.
A megfelelô iskolakezdést megalapozandó
az óvoda feladata:
– halmozottan hátrányos helyzetû és sajátos nevelési igényû gyerekek esélyegyenlôségének
2009. JÚLIUS

biztosítása
– ennek érdekében a diagnózisra alapozott fejlesztési rendszer bevezetése
A projekt menedzsment tagjai:
Projektmenedzser: Zsadányi Lászlóné,
Szakmai vezetô: Tóth Attiláné,
Pénzügyi munkatárs: Rácz Jánosné,
Projekt asszisztens: Tóthné Gomola Katalin
A pályázati program keretében – melynek
idôtartama: 2009.04.01-2010.08.31. – a
következô képzéseken vesznek részt pedagógusaink:
Turcsányné Hrubos Tünde (összesen 120
órában)
1. Komplex óvodai program, programcsomag
bevezetése, alkalmazása
2. Kooperatív tanulás
3. Óvoda-iskola átmenet
4. A kompetenciafejlesztô óvodai oktatási
programok alkalmazását támogató módszertani képzés
Vasné Turcsán Ágnes (összesen 150 órában)

1. Komplex óvodai program, programcsomag
bevezetése, alkalmazása
2. Hatékony gyermek-megismerési technikák
3. Óvoda-iskola átmenet
4. A kompetenciafejlesztô óvodai programok
alkalmazását támogató módszertani képzés
5. IKT oktatásban történô alkalmazást segítô
képzés
A projekt megvalósulását segítô vezetô képzésen vesz részt: Bátki Jánosné - óvodavezetô,
Lajosbányai Istvánné - óvodavezetô helyettes,
Tóth Attiláné
A projekthez kapcsolódó egyéb továbbképzéseken résztvevô pedagógusok: Juhász Anna
és Oraveczné Cserneczki Edina Informatikai
alapképzésen /IKT/ , valamint Lestárné Ulicska
Anikó IPR módszertani SNI-s képzésen.
Testületi tréningen, ún. „Jó gyakorlatok
átvétele” képzésen a tantestület minden tagja
részt vesz.
Az óvodai dokumentumok átdolgozása az
innováció eredményeként szükségessé válik,
ennek elkészítéséért Bátki Jánosné, Lajobányai
Istvánné, Tóth Attiláné felelnek.
A projektbe 1 óvodai csoportot vontunk be,
vegyes életkorú gyerekekkel, létszámuk: 25 fô.
HERNÁDI Hírmondó
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Folyamatos a készülődés
Így volt ez a tavasszal is, amikor a virágvasárnapi Passióra készültünk. Örömmel tettünk eleget Pelikán Ági felkérésének, és úgy
gondoljuk, nem okoztunk csalódást.
A környezetvédôk programján is részt
vettünk, a tájháznál a madarak és fák napján. Az óvódások mûsorát meghallgatva bekapcsolódtunk egy közös játékba, ami öröm
volt számunkra.
Az úrnapi körmenetre együtt díszítettük
a sátrat a mûvelôdési ház dolgozóival.
Részt vettünk a parlagfû programban is,
hiszen a tiszta levegô nekünk is fontos.
Idén is kaptunk meghívást a tiszakécskei
nyugdíjas találkozóra. Az idén sokkal kevesebb
fellépô volt, talán a színvonal sem volt olyan,
mint az elmúlt években, de mi unokástul együtt
jól éreztük magunkat. Az idô is jó volt.
Természetes hazafelé a szokásos nótázás,
és a harmonika nem maradhatott el.

Nagy szorgalommal készülünk a szlovákiai falunapra, ami július 5-én lesz. De már
a hernádi falunapra is készülünk.

Az ócsai temetôbe több klubtagunk kísérte utolsó útjára.

Sajnos a végén egy szomorú hírrel kell befejeznem, egy régi klubtagunk hosszan tartó betegség
után, 84 évesen elhunyt. Ô volt Bábel Benjamin,
a klub Béni bácsija. Mindenki a jókedvérôl és a
vôfély mondókáiról emlékezik rá.

Búcsúzunk
A klubtagok nevében
fájó szívvel búcsúzunk,
nyugodj békében
Béni bácsi!

Szentpéteri pillanatok

Már több mint egy éves múltra tekint vissza
Hernád és a felvidéki település, Szentpéter
testvértelepülési kapcsolata. A hivatalos kapcsolatfelvétel mellett természetesen kötetlen
találkozók is zajlanak azóta. Ennek az egyik
jelentôs állomása volt az idei szentpéteri falunap, amelyen igen jelentôs számú látogatóval vettünk mi is részt.
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Ahogyan mi, a szentpéteriek is nagyon komolyan veszik a testvértelepülési kapcsolatot.
Ennek már érkezésünkkor tanújelét adták,
hiszen maga a polgármester és az alpolgármester állt a falu fôterén a 30 fokos melegben és
várta a pici késéssel érkezô buszainkat. A kölcsönös üdvözlések után a Szentpéteren már
megszokott, finom ebédet tálalták fel nekünk.
A Becherovka és a négyfogásos ebéd után kissé
nehezünkre esett az asztaltól felállni, de indult
a falunap programja, s azon mi is mindenképpen szerettünk volna részt venni.
Nagyon szép szokás, hogy Szentpéteren szabadtéri szentmisével kezdôdik a program, amelyen valóban ott van egy templomnyi ember.
A mise után a hivatalos üdvözlésé volt a terep.
A szentpéteriek név szerint köszöntötték a polgármester asszonyt és a vele tartó képviselôket,

Özv. Szluka Istvánné

rövid üdvözlô beszédek hangzottak el, majd a
színpadot átadtuk a szórakoztatásnak.
A program vegyes volt, ahogyan az kell
is egy falunapon: hagyományôrzô csoportok, az iskolások és az óvodások fellépése
váltakozott a könnyebb mûfajú fellépésekkel. Mi ebben az évben is két mûsorszámot
„vittünk”: a Búzavirág Énekegyüttest és a
Samba táncosait. Mindkét csoport fellépését óriási érdeklôdés és siker kísérte.
Érdekes volt, hogy milyen sok embernek van már a testvértelepülésrôl ismerôse.
Örömmel üdvözölték egymást azok, akik a
már az elôzô három találkozás alkalmával
megismerkedtek.

Este nyolckor fantasztikus vacsorát kaptunk, majd hazaindultunk. Köszönjük Jobbágy József polgármester úrnak és valamen�nyi szentpéterinek a csodálatos napot és a
figyelmet, amellyel körülvettek bennünket.
Természetesen meghívtuk barátainkat az idei
falunapra is és azt mondták, hogy világ semmi kincséért sem maradnának otthon. Mi
pedig igyekszünk majd kitenni magunkért.
Zsírosné Pallaga Mária
2009. JÚLIUS

A Hernádi Környezetvédő és Faluszépítő Egyesület
2009. évi eddig teljesített programjai, további programok
Április 18-án hulladékot gyûjtöttünk.
Elmondhatjuk, nagy sikerrel. Az iskolások,
tanáraik, a lakosság segítségével, és a Magyar
Közút Kht. felhívásához csatlakozva, több
teherautónyi hulladékot gyûjtöttünk össze.
Itt kérjük a lakosságot, hogy ne hordja az
erdôbe, árkokba a hulladékot, mert szen�nyezi a környezetet, a földet. A gyerekeink,
unokáink jövôjét veszélyeztetjük ezzel.

Június 6. Környezetvédô Világnap,
Gyermeknap. A gyerekek nagy lelkesedéssel
vettek részt programunkon. Fôleg a tapossa laposra verseny volt nagy élmény. Több
ezer db PET-palackot hoztak a Búcsú térre
a gyerekek, amit nagy lelkesedéssel tapostak
laposra. Az egész éves verseny is az osztályok
között jól sikerült, mert több mint 72.000 db
PET-palackot gyûjtöttek az osztályok. Alsó
tagozatban a 2.a osztály Nagyné Gál Ilona
osztályfônök vezetésével lett az elsô, második
a 4.b Miklósi Lászlóné osztálya, harmadik a
2.b, Csimáné Kispál Gyöngyi osztálya. Felsô
tagozatban elsô a 7./a osztály Birinszki Annamária osztálya, második az 5./a. Kongráczné
Opóczki Erzsébet osztálya, harmadik 8./a osztály Svébisné Komjáthi Rozália vezetésével.
Köszönjük, hogy ilyen lelkesen gyûjtötték a
palackokat és gratulálunk az osztályoknak.

Ennyit szedtünk

Április 20-24. A Föld Napja alkalmából rajzkiállítási pályázatot hirdettünk az
iskolásoknak „Barátom az erdô” címmel
Mûvelôdési Ház Átriumában. A felsô tagozatosoknak lett meghirdetve, amin 35 alkotás vett részt. A gyerekek nagyon szép alkotásokat hoztak, nagyon nehéz volt a döntés.
Egyéni: I. Czapek Anita 8.o. tanuló, II.
Uszkai Edina 7.o., Schenk Máté 7.o. tanuló. Csoportos: Szilágyi Kitti-Czinege Dóra
5.o. I., Mônich Réka-Balázs Nóra 6.o. II.,
Pfeffer Erika-Csonka Csilla 7.o. III.
Május 11. Madarak és Fák Napja az
óvodásokkal és a nyugdíjas egyesülettel közösen a Tájháznál virágot ültettünk, az óvodások a virágültetés után mûsort is adtak a
nyugdíjasoknak. A végén még a nyugdíjasok
is beálltak játszani velük. Majd vendégül is
láttuk a gyerekeket.

Szilágyi Kitti - Czinege Dóra rajza
2009. JÚLIUS

Gyülekezés

Júniusban, mint minden évben rendszeresen parlagfüvet gyûjtöttünk a Mûvelôdési
Ház hátsó parkolójába. Kérjük, hogy ne
csak a meghirdetett héten figyeljenek a
parlagfûre, hanem egész évben. Ebben az
évben még szigorúbban fogják büntetni
azokat, akik nem teszik rendbe a kertjüket,
az utcát a házuk elôtt.
Parlagfûszedésre is szántunk egy szombatot, ami szintén hagyomány. A temetôben

A parlagfűszedők egy csoportja

lévô sírok környékén találtunk sok parlagfüvet. Sikerült a temetô egy részét rendbe
tenni.
Erre az évre vállalt programjaink a
következôk:
Augusztus 9. (vasárnap) Falunaphoz
csatlakozva, meglepetésekkel várjuk a látogatókat. Kihirdetjük a parlagfûgyûjtés eredményét, valamint tombolasorsolás, a „Tiszta udvar, rendes ház, parlagfûmentes telek”
pályázat eredményeit.
Szeptember 12-én (szombat) Takarítási Világnapot ünnepeljük. A felújított iskola udvarát szeretnénk rendbe tenni.
Szeptember 28-30-a között óvódásoknak hirdetünk rajzpályázatot, az Állatok Világnapjára emlékezve.
Október 10. (Szombat) Földünkért Világnap veszélyeshulladék-gyûjtés, mint már
évek óta, ebben az évben is megrendezésre
kerül, várjuk a lakosságot, hogy hozza az otthon fölöslegessé vált elektromos, elektronikai
készülékeket, elemeket stb. a Búcsú térre.
December 7-12. (hétfôtôl- szombatig)
Konténeres fenyô bérlését is megszervezzük,
hogy minél kevesebb fa legyen kivágva.
Reméljük, a lakosság megelégedésére
elég sok hasznos programot szervezünk.
Nagyné

Czapek Anita rajza
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Ezt a hírt a Földművelési és Vidékfejlesztési Minisztérium honlapjáról vettem le, ahol bárki utána nézhet. (www.fvm.hu)
Kérünk mindenkit, hogy figyeljen oda a portájára, és gondoskodjon róla, hogy ezeket a bírságokat ne kelljen kifizetnie
senkinek.

A parlagfű elleni védekezésről
A törvény hatálya kiterjed az ország teljes területére és az összes ingatlantulajdonosra.
Ez azt jelenti, hogy a hatóságok eljárásukat nemcsak termôföldön folytatják
le, – amelybe a zártkertek is beletartoznak – hanem belterületen, ipari, kereskedelmi és egyéb telephelyeken, utak,
vasutak, vízpartok mentén is. A törvény
lehetôséget ad - szigorú eljárási rendben hogy a parlagfûvel erôsen fertôzött, rosszul
mûvelt haszonnövény állományban is elvégezhessék a hatósági védekezést.
A június 30-i dátum széleskörû ismerete azért fontos, mert az a szankciómentes, önkéntes jogkövetés lehetôségének
határnapja.

függôen több tízezer forint is lehet hektáronként. Ez nem azonos a növényvédelmi
bírsággal, amely húszezer és kétmillió forint
közötti összegben az eljárás költségén felül
kerül kiszabásra.

A költségek meg nem
fizetésük esetén adók módjára
behajthatóak.
A folyamatos ellenôrzés és a hatósági
szankcionálás eredményeként már egy év
alatt is várhatóan jelentôsen csökkenni
fog a parlagfû területe. A parlagfû mentes környezet fenntartása azonban folyamatosan igényli az ingatlan tulajdonosok
jogkövetô magatartásán túl a hatóság
intenzív közremûködését az elkövetkezô
években is.
A parlagfû mentesítés iránt érdeklôdôk
a www.fvm.hu internetes oldalon is tájékozódhatnak. Együttmûködésüket köszönjük.

A növényvédelmi bírságról

A megjelölt idôpont után az ingatlan
tulajdonosának, használójának személye ismeretének hiányában is el kell végezni haladéktalanul a közérdekû hatósági védekezést,
amire halasztó hatálya még a benyújtott fellebbezésnek sincs.
A védekezés alapvetô alkotmányos
jogokat is érint. A törvényi szabályozás
a közvélemény elvárásából – a nagyszámú
allergiás beteg érdekében – az egészséges
környezethez való jogot ezúttal a tulajdonjog elé helyezi, így az államigazgatási eljárás általános szabályait betartva
a védekezés zárt ingatlanon, telephelyen is
elvégezhetô.
A hatósági védekezés eljárásának teljes
költségét köteles a föld használója, tulajdonosa megtéríteni, amely a helyi feltételektôl
14
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A növényvédelemrôl szóló 2000. évi
XXXV. törvény 5. §-ának (3) bekezdése értelmében a földhasználó köteles az adott év
június 30. napjáig az ingatlanon a parlagfû
virágzását megakadályozni, és ezt követôen
ezt az állapotot a vegetációs idôszak végéig folyamatosan fenntartani. Amennyiben
ezen kötelezettségének nem tesz eleget, úgy
a törvény 60. §-a (1) bekezdésének c) pontja értelmében a növényvédelmi hatóság
(belterületen az önkormányzat jegyzôje,
külterületen az illetékes Növény- és Talajvédelmi Szolgálat) köteles növényvédelmi
bírsággal sújtani.
A növényvédelmi bírság összege a törvény 61. §-a (2) bekezdésének elsô mondata alapján legalább húszezer, de legfeljebb
kétmillió forint azzal, hogy a törvény 65.
§-a (1) bekezdésének c) pontja alapján a
Kormány felhatalmazást kapott arra, hogy
a törvényi határok között az egyes elkövetési magatartásokra vonatkozó bírság tételes mértékét rendeletben határozza meg. A
kormányrendelet kiadása elôtt a növényvédelmi hatóság a törvényi összeghatárok
között korlátlan mérlegeléssel állapította
meg a konkrét esetben kiszabandó bírság
nagyságát, ami egyrészrôl alapvetô aggályokat vetett fel, másrészrôl pedig nem

biztosított jogi feltételeket az országosan
egységes fellépés érdekében a növényvédelmi hatóságok számára. A mérlegelés
során a fertôzött terület elhelyezkedése, a
terület nagysága, a jogsértô állapot fennállásának idôtartama, valamint a jogsértô
magatartás ismételt tanúsítása szolgált
szempontként.
A törvényi felhatalmazás alapján került
kiadásra a növényvédelmi bírság tételes
mértékérôl szóló 187/2006. (IX. 5.) Korm.
rendelet, amely a Magyar Közlöny 109.
számában jelent meg, és 2006. szeptember 20-án lépett hatályba. Hangsúlyozni
kell, hogy ezen rendelet a parlagfû elleni
védekezést elmulasztóval szembeni bírság
mellett valamennyi más növényvédelmi
bírságot is szabályozza: a rendelet mellékletének 3. pontja határozza meg védekezési
kötelezettség elmulasztása esetén - ahová
a parlagfû elleni védekezés elmulasztása is
tartozik - kiszabandó bírság mértékét. A
bírság összege arányosan növekszik a károsítóval fertôzött terület mérete alapján:
belterületen:
0 - 50 m2-ig

50 - 100 m -ig
2

100 - 200 m -ig
2

200 m -től
2

külterületen:

20.000 Ft,

20.000 - 50.000 Ft,

50.000 - 100.000 Ft,

100.000 - 750.000 Ft

0 - 2 ha-ig

20.000 Ft,

5 - 10 ha-ig

60.000 - 150.000 Ft,

2 - 5 ha-ig

10 - 30 ha-ig
30 - 50 ha-ig

50 - 100 ha-ig
100 ha-tól

20.000 - 60.000 Ft,

150.000 - 400.000 Ft,
400.000 - 800.000 Ft,

800.000 - 1.500.000 Ft,

1.500.000 - 2.000.000 Ft.

A rendelet elôkészítése során az egyes
bírság összegek kialakításakor figyelemmel kellett lenni a korábbi bírságolási
gyakorlatra, valamint arra a jelentôs körülményre, hogy a jogorvoslati eljárás során - különösen belterületi vonatkozásban
- a több százezres bírságösszegek túlzott
mértékûnek bizonyultak ezért mérsékelni
kellett ôket. „
Nagyné
2009. JÚLIUS

Diákolimpia, Atlétika
Három év után ismét Hernádon rendezhettük meg a körzeti versenyeket – köszönet a segítôknek, akik rendbe tették az
atlétikapályáat!
A körzet 19 iskolája képviseltette magát
a különbözô korcsoportok versenyén.
Hernádi gyerekek eredményei:
3-4 oszt.(II. korcsoportos lányok): Hernád a 4. helyen végzett (Pallaga Alexandra,
Murár Szabina, Lengyel Melissza, Bertalan
Enikô, Szécsi Barbara, Akantisz Niki)

1500m síkfutás 3. Béres Bence
4x100m váltó futás: Hernád csapat a 2.
helyen végzett (Kovács István, Oravecz Rajmund, Szabó Márk, Csima Péter)

Lengyel Melissza egyéniben a 2. helyen
végzett
fiúk: Hernád csapata 4. hely (Tóth Tibor, Balogh Márk,Magdák Ákos, Magyar
Ferenc, Turcsány Róbert, Arláth István)
5-6 oszt.(III.korcsoport) lányok: Hernád 3. hely (Szilágyi Kitti, Emôdi Enikô,
Szabó Szabina, Hugyez Viki, Zsolnai Boglárka, Szécsi Debóra, Serfôzô Zsófi) Szécsi
Debóra egyéniben az 1. helyet szerezte meg
fiúk: Hernád csapata 6. hely (Lakatos
Gyula, Kisjuhász Roland, Kisjuhász Ferenc,
Gomola Dávid, Váradi Attila, Igyártó Róbert)
7-8 oszt.(IV.korcsoport) pályabajnokság:
100m síkfutás 3. Kovács István
7. Szabó Márk
8. Csima Péter
9. Péter Erik
10. Oravecz Rajmund

rek küzdött a jó helyezésért Szécsi Debóra
csoportjában.
Eredményei: távolugrás 456 cm
kislabda hajítás 34,9 m
100 m síkfutás 9,28s
600 m síkfutás 2:12,04 min

Pest megyei döntô továbbjutottak: Szécsi
Debóra, Kovács István, Lutter Dávid és Béres Bence
Május 14-én rendezték a 4 próba megye
döntôt Budapesten.
Végig zuhogó esôben, hidegben 96 gye-

Összetett eredménye 596 pont, ami a 12.
helyre volt elég. Öröm az „ürömben”, hogy
Debóra 1997-ben született, jövôre ebben
a korcsoportban versenyez ismét (97-es
születésûek között 3.)
A IV. korcsoport megye döntôjén: Kovács
István 100m síkfutás
8. hely Lutter Dávid 300 m síkfutás
9. hely Béres Bence 1500 m
Szép volt gyerekek!

300 m síkfutás 3. Lutter Dávid
5. Péter Erik
7. Csima Péter
2009. JÚLIUS
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Kosárlabda
A Pest Megyei Bajnokságban a IV. korcsoportos fiúk a 7. helyen végeztek (13 csapat)
Inoka Krisztián, Vásáreczki Gergô,
Farkas Gábor, Sándor Vilmos, Menyhárt
Norbi, Menyhárt Robi, Péter Erik, Schenk
Máté, Szabó Márk, Bálint Dávid, Mönich
Dávid, Ország Roland, Szabó Árpád, Tóth
Ákos, Berényi Miklós, Kovács István

Eredményük jó, a sportiskolákkal, az
NB-s csapatok utánpótlás csapataival vettük fel a versenyt (Szentendre, Nagykôrös,
Budakeszi, Kunszentmiklós stb.). A csapat
fele 8. osztályos, de 9 gyerek a jövô évi bajnokságban is szerepelni fog, Péter Erik és
Mönich Dávid még ebben a korcsoportban
versenyez, visszavárjuk ôket.
A 3-4. osztályos fiúk a Hernádon rendezett „Dühöngô Tornán”, a 2. helyezést
érték el Kiskunlacháza mögött, Dunakeszi
elôtt.
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A torna legjobb dobója a hernádi Pirvuta
Patrik lett!
A csapat legügyesebb játékosa ezen a tornán Kucsera Dávid volt.
A fiúk eredménye figyelemre méltó, mert
ôk a lányokkal ellentétben csak a 2. tornájukon vettek részt, hiányzik a rutin, a játék
lehetôség, de a második mérkôzésükön már
igazi kosaras megoldások születtek, akaraterejük helyén volt, elfelejtették a fáradságot,
gyôzni akartak, sikerült!!!

A kislányok Kecskeméten havonta játszottak 2 mérkôzést, erôs mezônyben a „D”
csoportban a 2. helyet szerezték meg.
Férfiak a megyei bajnokság „A” Ligában
az 5. helyen végeztek. Játékuk végig ingadozó volt, hol nyertek meglepetésszerûen, hol
kikaptak, szintén meglepetésszerûen! 1-2
pontos vereségeket „produkáltak”, nem is
keveset az egész bajnoki évben!! Ennek ellenére nem rossz ez az eredmény! De….sokkal több van bennük!!! Majd a jövô évadban
sikerülni fog a jobb eredmény!

Kosárlabda házi bajnokságot rendeztünk a 7. és a 8. osztályok részvételével. A
8. b osztályimponáló fölénnyel lett bajnok,
ami azért is szenzációs, mert ez az osztály
nem arról volt híres, hogy „csapatként” tud
mûködni – gondolok itt a tanórai teljesítményeikre -, nagyon kellemes meglepetés
volt a játékuk, küzdôszellemük, viselkedésük és úgy az egész „produkciójuk”, szép
volt, srácok!!!!
A 2., 3. 4. helyezettek körbeverték egymást, ami azt eredmény szempontjából
azért volt érdekes, mert az összesítésben a
favorit 7. b nem jött be a 2. helyre (a kapott és a dobott pontok közötti legkisebb
különbség volt a jó).
2. lett a 7. a osztály (nagyon nyugodt, jól

összeszokott társaság képét mutatták, nem
kapkodtak, hozták a biztosat!)
3. lett a 7. b osztály (volt mérkôzésük,
ahol az egész mezôny legjobb játékát hozták, majd „görcsöltek”, kapkodtak, veszekedtek és.. vesztettek)
4. lett a 8. a osztály (kevesen voltak, nem
bíztak magukban és ez volt a legfôbb gond,
Péter Erik „kiszolgált”, ahelyett, hogy rá
épített volna a csapat, nagy hiba volt!)
Legjobb dobó: Farkas Gábor 8.b
Legjobb védô: Péter Erik 8.a
Legjobb mezônyjátékos: Inoka Krisztián 8.b
Különdíjat kaptak: Ország Roland
7. b, Schenk Máté 7.a, Farkas Nóra 8.a,
Vásáreczki Gergely 8.b
Kis Pap Julianna
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