Hernád Község Önkormányzatának és civil szervezeteinek lapja

6. évfolyam, 2012. október

„Hát hajrá, új tanév!”
Itt állunk most újra, diáktársak, együtt.
Kézen fogva kísér a nyár íze még.
Szünetünk véghez ért, a szeptembert köszöntjük,
Kíváncsian állunk elé: hát hajrá, új tanév!
		 (Vesztergom Andrea: Hát hajrá, új tanév)
2012. augusztus 31. Valószínû, hogy sokunk életében fontos volt ez a nap. Voltak, akik elôször lépték át az
iskola kapuját, mások utoljára
álltak az iskola udvarán, mint
általános iskolai diákok. Biztosan izgatottan készültek a
tanítók, tanárok is, akik újult
erôvel készültek a szeptemberi iskolakezdésre.
Jó volt látni a vidám, kipihent, élményekkel teli
gyermekarcokat, a kipihent
kollégákat, s mindenkit, aki megjelent a hernádi tanévnyitó ünnepségen. Külön figyelem illette a padokon ülô elsôs diákokat.
Bizonyára ôk is izgatottan készültek a szeptemberi kezdésre,
ugyanúgy, mint a székeken helyet foglaló szüleik. Jómagam is
nagy várakozással tekintettem erre a tanévre. Igaz, egy évet már
tanítottam a hernádi iskolában, de elôször ért a megtisztelô feladat, hogy az elsôsök tanítója legyek.

az óvodából átkísért, hol megszeppent, hol bizakodó gyermekarcokat. Fontos momentuma, kedves pillanata volt az ünnepségnek, amikor a már ötödikbe lépô, felsôs diákok kis csomagokkal
üdvözölték, köszöntötték az elsôs kisgyerekeket.
Idén is színesítette a tanévnyitó ünnepséget a hernádi Garázs
Band zenekar mûsora, köszönjük nekik.
Ez az alkalom mindig valaminek a kezdetét jelenti. A diákoknak is új lehetôség, hogy jobban teljesítsenek, többet tanuljanak.
A tanítóknak, tanároknak van alkalmuk, hogy új módszerekkel
tapasztalják meg a sikereket, eredményeket, megpróbáljanak
másképp oktatni, nevelni a gyerekeket, hogy munkájuk évrôlévre eredményesebb, jobb legyen. A szülôknek is módjukban áll
többet segíteni, több részt vállalni gyermekeik életébôl.
Kívánom, hogy mindenki találja meg számítását az új tanévben, érje el azt a célt, amit az év elején kitûzött magának! Eredményes, gondtalan, szép pillanatokkal teli tanévet kívánok
mindenkinek!
„Egyikünk élete sem könnyû. És akkor?
Legyen bennünk kitartás,
és mindenekelôtt bízzunk önmagunkban.
Hinnünk kell benne, hogy tehetségesek vagyunk valamiben,
és ezt a valamit - kerül amibe kerül- meg tudjuk valósítani.”
(Marie Curie)

Szabadosné Malata Ibolya igazgatónô a tanévnyitó ünnepségen köszöntötte a megjelenteket, s külön szeretettel üdvözölte
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Vas Vera
tanító
A fotókat Liga Mihály készítette.
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Agrárkamarai regisztráció

Anyakönyvi hírek

Tisztelt Gazdálkodók!
Az Országgyûlés 2012. július 12-én elfogadta a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló
2012. évi CXXVI. törvényt. A 2012. augusztus 1-tôl hatályos
törvény kötelezô tagságot ír elô az agrárszektor és az élelmiszeripar valamennyi piaci szereplôje számára, a közeljövôben
kiírandó országos kamarai választások nyomán létrejövô új
Agrárkamarában.
Ezáltal minden olyan természetes személy és gazdálkodó
szervezet, aki a törvény meghatározása szerint agrárgazdasági tevékenységet folytat, kötelezetté válik az agrárkamarai
tagságra.
A leendô kamarai tagok tehát legkésôbb 2012. szeptember
30-ig kötelesek a Magyar Agrárkamara honlapján (www.agrarkamara.hu) található online regisztrációs felületen bejelentkezni az agrárkamarai nyilvántartásba, valamint befizetni a kamarai hozzájárulást az ott közzétett számlaszámra.
A bejelentkezés kizárólag az online regisztrációs felületen
történhet, határideje 2012. szeptember 30. A kitöltésben szükség
esetén segítséget nyújt az agrárkamara Gazdálkodói Információs Szolgálatának tanácsadója Laczkó Ta m á s a dabasi területi irodában (2370 Dabas Szent István út 67.).
kelt.: Dabas, 2012.09.03.
Laczkó Tamás
Kamarai Tanácsadó 30/334-12-97

Újszülötteink:
Krivos Péter és Lakatos Heléna leánya Hanna Borbála
Musa Dávid és Berdó Diána fia Flórián Dávid
Makula Mónika fia Lorenzó
Kovács András és Lakatos Irén fia Dávid
Tóth Tamás és Turczi Anna Róza fia Vince Tamás

Tisztelt Lakosság!

Rajongók Klubja

A Magyar Kémény Kft. értesíti Önöket, hogy az 51/1999.
(XII.25) BM rendelet 3-7. §-a értelmében elôírt kötelezô kéményseprô-ipari közszolgáltatás körébe tartozó feladatokat- a települési önkormányzat közigazgatási határain belül-2012. szeptember 17-tôl - december 31-ig látják el a társaság dolgozói, akik névre szóló, arcképes kitûzôkkel rendelkeznek.

Házasságot kötött:
Gulyás Tibor és Tóth Tímea
Német László és Laki Edina Irén
Zalabai János és Kupai Nikolett
Presenszki István és Veszelóczki Zsanett
Koszorus László és Kovácsik Andrea
Elhunyt:
Bednárik Pálné (Bagyinszki Mária) 1927.
Kamocsa Ferenc József 1949.
Szücs László 1959.
Mônik János 1947.
Pelikán Béláné (Fajth Margit) 1944.
Belényi Béla 1930.
Szvoboda Sándorné (Biró Erzsébet) 1956.

„Ha egy kicsit JOBB LESZ ettôl a világ”
zenés elôadóest BENKÔ Péterrel és KATÓ Zoltánnal

Az Örökség Kulturális és Hagyományôrzô Egyesület,
Hernád Község Önkormányzata és a hernádi
Mûvelôdési Ház
tisztelettel meghívja Önt, kedves családját és barátait
2012. október 23-án (kedden)16 órai kezdettel
a hernádi Mûvelôdési Ház Színháztermébe (Fô út 149.).
Minden érdeklôdôt szeretettel várunk!
A belépés díjtalan.
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Környezetvédelem Hernádon
Fenti címmel hirdette meg az ôszi
nagytakarítást a Hernádi Környezetvédô és Faluszépítô Egyesület Hernád Község Önkormányzatával közösen. Nagy örömünkre az akció várakozáson felül jól sikerült.
A környezetvédelmi akció egész
héten zajlott, mert komplex módon
közelítettük meg a feladatot: a takarításon kívül nagy hangsúlyt fektettünk a szemléletformálásra és a felvilágosításra is. Az
óvodában játékos formában, az iskolában elôadásokkal,
filmvetítéssel hívtuk fel a gyerekek figyelmét az óvatos
hulladékkezelésre és a szelektív
gyûjtés fontosságára. Plakátok
formájában ismertettük a helyben lakókkal három hulladékfajta „élettörténetét”, ártalmatlanításának módját.
A meghirdetett falutakarítás
szeptember 29-én zajlott. Elmei a
következôk voltak: veszélyeshulladék- és lomgyûjtés szervezett formában a Búcsú téren,
papírgyûjtés az általános iskolában és a község fôbb útjainak
hulladékmentesítése.
Nem végleges számításaink
alapján elmondhatjuk, hogy 201 m3 lomot és vegyes hulladékot hoztak ki az itt lakók a Búcsú térre és kb. 45 m3
veszélyesnek számító hulladékot is sikerült elszállíttatnunk. Az iskolába kb. 2 tonna papírt vittek be. Útjain-

kon kb. 100 fô szedte a szemetet, felnôttek, diákok egyaránt. Az akció ideje alatt nagyon sok papírt szállítottak
be az iskolai konténerbe is.
A falutakarítás alkalmával összefogott
a lakosság és „könnyebbek”, tisztábbak
lettünk a hulladékok elszállítása után.
Ezek a lomok már nem kerülnek ki az
erdôk, mezôk, szántók szélére. Bízunk
abban, hogy odafigyeléssel, összefogással, neveléssel elérjük majd azt az ideális
állapotot, hogy az általunk termelt hulladékok kizárólag a nekik megjelölt helyre kerüljenek. Sajnos hosszú még az út
addig, de szeptember 29-én nagyot léptünk elôre.
Minden résztvevônek köszönjük az
együttmûködést, a támogatóknak anyagi- és természetbeni segítségüket.
Nagy László Sándorné
Hernádi Környezetvédô és Faluszépítô Egyesület
elnök

Tájékoztató a súlyos mozgáskorlátozottsághoz kapcsolódó
gépjármûadó-mentesség megváltozott feltételeirôl
Felhívjuk érintett ügyfeleink figyelmét, hogy 2012. évben változnak a
súlyos mozgáskorlátozottság esetén
adható gépjármûadó-mentesség feltételei. A korábban, a háziorvos által
kiállított „hétpontos” I.fokú Orvosi
Szakvélemény alapján adott gépjármûadó fizetés alóli mentesség, az igazolás érvényességéig de, legkésôbb
2012. december 31-ig áll fenn.
2013. január 1. napjától adómentesség súlyos mozgáskorlátozottság
címén az alábbi iratok egyikével alátámasztva adható:
❖ Rehabilitációs Szakigazgatási Szerv
által kiadott szakvélemény másolat,

2012. OKTÓBER

❖ Mozgásszervi fogyatékosságot
igazoló fogyatékossági támogatás
megállapításáról szóló határozat
vagy szakhatósági állásfoglalás,
szakvélemény másolat,
❖ 18 év alatti kizárólag mozgáskorlátozott gyermek esetén igazolás
tartósan beteg, illetve súlyos fogyatékos
gyermekrôl
(5/2003.(II.19.)
ESzCsM rend. 3.melléklet)
Amennyiben ezen okiratok egyikével sem rendelkezik, a dabasi Okmányirodában lehet kérelmezni a közlekedôképesség minôsítését. Az Okmányirodába a rendelkezésre álló orvosi
dokumentáció (kórházi zárójelentés,

szakorvosi igazolás stb.) fénymásolatát el kell vinni. Ezt követôen az Okmányiroda megkeresi a szakértôi szervet.
A szakértôi szerv a szakvéleményt
60 napon belül adja ki.
Okmányiroda elérhetôsége: 06 (29)
564-211. (Dabas, Szent János út 120122.)
A mentesség folyamatosságának érdekében javasoljuk, hogy a szükséges
dokumentumokat 2012. december 31ig szerezzék be.
Hernád, 2012. szeptember 25.
Hernád Község Önkormányzat
Polgármesteri Hivatala
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Magyar Termék Díjat nyert a Her-Csi-Hús Kft.
Magyar Termék Díjat nyert az idén a Her-Csi-Hús Kft. Boldog Csirke (BOCSI) elnevezésû
friss elôhûtött terméke
A Magyar Termék Díj az
európai regionális tanúsító
védjegyek sorába tartozik, és
azok a vállalkozások nyerhetik el, amelyek tevékenységük során kiemelt fontosságot tulajdonítanak a jó
minôségû termékek elôállításának. Az idén az elismerést
– más termékek mellett – a
Her-Csi-Hús Kft. BOCSI elnevezésû friss elôhûtött csirkéje is megkapta.
A Her-Csi-Hús Kft a díj
kapcsán pozitív visszajelzést
és forgalomnövekedést vár a
piactól. Az elismerés – amelyet független szakemberek
ítéltek oda – egyértelmûen kifejezi, hogy a vállalat
elkötelezett az innováció és a minôség iránt. A díj a
vásárlókban is jobban tudatosítja, hogy a cég magas minôségû magyar termékeket állít elô és hoz
forgalomba.
A társaság a Boldog Csirke elnevezésû
állatjóléti
programot 2008-ban kezdte
kidolgozni, mert úgy
vélte, hogy a hazai
brojler termelés válaszút elôtt áll: a tömegtermelés hagyományos útján marad, vagy magasabb
minôségû, környezeti
és állatjóléti szempontokat is figyelembe vevô innovatív termelésébe kezd.
A vállalat szerint az utóbbi irány a célravezetô,
ezért a HER-CSI-HÚS az angol RSPCA Freedom
Food állatjóléti nevelési rendszerét és a francia
Servié rendszer elemeit a magyarországi lehetôségekkel összedolgozva kialakította a BOCSI állatjóléti nevelési rendszert. A programban magas
minôségû, friss baromfi termékeket állítanak elô,
amelynek fôbb paraméterei a gabonában gazdag
takarmány, a természetes napfény, a nagyobb mozgástér és az istállón belüli környezetgazdagító elemek (kakasülô, csipegetni való tárgyak, labda). E
paraméterek jelentôsen javítják a csirkehús
minôségét, így a fogyasztók jobb íz világú húshoz
juthatnak.
A csomagolástechnológiának köszönhetôen a
termékcsepegés mentes, higiénikus és könnyen ke-
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zelhetô. Ezáltal a vásárlók
hosszabb eltarthatósági
idejû terméket kapnak,
illetve az üzlethálózatok hûtôpultjai
higiénikusabbak
lesznek attól, hogy
a termék nem enged
folyadékot.
A Her-Csi-Hús a
„boldog
csirke”
programban ötvözi
a zárt tartás és szabadtartás elônyeit. Az
állatok az intenzíven tartott csirkéknél (35-40 nap)
hosszabb nevelési idô alatt (45 vagy 56 nap között)
érik el a vágósúlyt, amelynek következtében a húsminôség jelentôsen javul. Emellett a BOCSI nevelési rendszer fô eleme a gabonában gazdag takarmány, illetve a telepítési sûrûség: az ipari csirkénél
alkalmazott 18-22 db/m2 –es telepi sûrûséggel
szemben 15 darab madárnál nem telepítenek többet. Ezáltal az
állatok többet tudnak mozogni, így a
húsminôség sokkal
jobb és a sütési veszteség kisebb.
Az istállók falain
ablakokat nyitottak,
amelynek
köszönhetôen
természetes
fény jut az istállóba.
A madarakat hagyják a sötétedéssel elaludni, a pirkadattal
felébredni, így legkevesebb 8 órát alszanak. E kritériumok alkalmazásával a BOCSI rendszerben felnevelt állatok közelebb kerülnek a természetes környezetükhöz, életritmusokhoz.
A vállalat szerint a termékcsalád magas színvonalú példája annak, hogyan a baromfiipar körültekintô termékfejlesztéssel képes megfelelni a modern fogyasztói igényeknek, amelyek közé elsôsorban a magas minôség és a könnyen kezelhetô, tetszetôs termékskála tartozik. Emellett eleget lehet
tenni az erôsödô társadalmi felelôsségvállalási elvárásoknak is, amelyek egyre komolyabb állatjóléti programokat, illetve környezettudatos, innovatív csomagolást követelnek meg.
ifj. Oláh István
ügyvezetô igazgató
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„Iskolatej” program Hernádon
Az idei tanév is számos újat hozott iskolánkban. Nyár végén kaptam azt
a feladatot, hogy vegyem kezembe az „iskolatej” akciót
Korábban csak hallottunk róla, hogy vannak olyan
települések az országban, ahol alapítványi vagy
egyéb támogatással már beindult ilyen jellegû akció.
El sem tudtam képzelni, hogyan lehet ezt megvalósítani. Most egy államilag kiadott pályázatot a mi önkormányzatunk és a Képviselô-testület is támogatott.
Elôször nagyon aggódtam, félelmeim voltak. Napokig
azon töprengtem, hogyan fogjuk kiosztani, hogyan fogadják a tanulók, szüleik és kollégáim. De bizakodtam és tudtam, hogy meg fogjuk oldani ezt is.
Így két hét elteltével azonban csak elismeréssel tudok szólni. Köszönetemet kell kifejeznem mindazoknak, akik
támogatták ezt a programot, valamint annak a vállalkozónak,
aki az eddigi segítségnyújtás mellett minden nap egy kiflit
is nyújt a tej mellé.
Az elsô napokban akadtak problémák a kifli és a tej
érkezésével. Majd a harmadik napon a kétnapi adag
okozott fejtörést. Mára ez is megoldódott, mert kaptunk egy hûtôszekrényt is. Mindenki igyekezett segíteni, a konyha dolgozói és Kucseráné Éva a tárolásban,
Svébis Pali kérésünkre azonnal kiépített egy új csatlakozót a hûtônek. Már az elsô napokban tudtam, hogy
takarítónônket, Erikát fogom a kiosztással megbízni,
aki az alma programunknak is segítôje. Felmértük
azoknak a számát, akik liszt vagy tej érzékenységük
miatt nem tudják megenni ezeket a termékeket. Minden reggel 7:30 és 8 óra között a konyhán vehetik át a
3. osztálytól a 8. osztályig tanulóink a „reggelit”. Az 1.
és 2. osztálynak kosarakat vásároltunk, nekik az osztályteremben osztják ki a tanító nénik. Minden reggel

más-más tejtermék van. Volt már tej, ivó joghurt, szivecskés puding és Túró Rudi. A kifli még meleg, amikor a szállító meghozza, illata bejárja az egész iskolát,
csalogatja gyerekeinket. Van, aki azonnal leül az
ebédlôben, és ott elfogyasztja, de akad olyan tanuló is,
aki csak az elsô szünetben, vagy délelôtt. Jó látni a kígyózó sorokat nap mint nap. A gyerekek közt járva
hallom, hogy mindenki örül, hiszen van a tejtermékek között olyan, amit szeret, és van az a meleg, ropogós kifli, fenséges- mondták nekem néhányan. Aggódtam attól is még augusztusban, hogy sok lesz az
eldobott maradék. De ilyennel elvétve találkozunk.
Magam és tanítványaim nevében csak annyit tudok
mondani: KÖSZÖNJÜK!
Gelle Ferencné
igazgató helyettes

A TÁMOP-3.1.7-11/1

Referencia-intézménnyé válik
a Hernád-Pusztavacs Közös
fenntartású Általános Iskola
A Hernád-Pusztavacs Közös Fenntartású Általános Iskola, mint Elôminôsített Referenciaintézmény 3.1.7-11/1-2011-0006 pályázati számmal támogatást nyert, melynek összege:3
995 095 Ft. A pályázat továbbképzéseken való
részvétellel, szaktanácsadó segítségével készíti
fel az intézményt a Referencia-intézménnyé válásra. A pályázat megvalósítói továbbképzéseken vesznek részt. Felkészülünk iskolánk „Jó
gyakorlatainak” átadására, melynek során intézményünk referencia-intézményként bemutathatja magát más iskoláknak. Új típusú
felsôoktatási gyakorlóhelyként pedig bekapcsolódhatunk a felsôoktatásba, fogadhatunk,
és mentorálhatunk tanító-, és tanárjelölteket.
Ezek elôkészítése, tervezése a pályázat megvalósítási idôszaka alatt történik majd. Ezt követôen intézményünk egy minôsítési eljárás
után referencia-intézményként dolgozhat. Iskolánk még nyitottabbá válhat a többi intézmény
számára.
Ráczné Kocsis Krisztina
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TÁMOP- 3.1.4-12/1 pályázat:

Társadalmi Megújulás Operatív
Program
Innovatív iskolák fejlesztése
A Hernád-Pusztavacs Közös Fenntartású Általános Iskola, a 2012-es tanévben, európai uniós pályázatot
nyújt be az Innovatív iskolák fejlesztése címmel.
A pályázat nagy összegû eszközfejlesztést, és a szabadidôs tevékenységek értékes és sokféle megvalósítását teszi lehetôvé iskolánkban. Sikeres pályázat esetén
70 millió forint körüli támogatást nyerhet az iskola.
A tantestület nagy része a tevékenységek aktív megvalósítója lesz, a többiek korábbi pályázat megvalósítójaként most még egy elôzô pályázat fenntarthatóságanak biztosításán dolgoznak.
Az iskolák, mint sokan tudják, nagy átalakításon
mennek majd át. Az egész napos iskola a délutáni
idôszak hasznos, tartalmas eltöltését szolgálhatja majd a
gyerekek számára.
A pályázatban különbözô szakkörök /dráma, báb,
sport, környezettudatos, kézmûves, elsôsegélynyújtás,

TAO – látványsportok pályázat
A 2012/2013 évad TAO pályázaton a Hernád SE
mindkét szakosztálya nyert, vissza nem térítendô támogatást. A labdarúgó szakosztály 4.000.670.- Ft-ot, a kosárlabda szakosztály 4.136.173.- Ft-ot.
A kosárlabda szakosztály pályázatát az OBO Bettermann Hungary Kft vállalta. Köszönet érte!!!

vállalkozásismeret /, egésznapos rendezvények /
Egészségnap, Táncház /, szolgáltatások igénybevétele
/ úszás, lovaglás, tánc / mellett különleges kirándulások /Tanösvénytúra, Öko-nap, Sportkirándulás, Erdei
iskola, Sporttábor, Népismereti programok, Vállalkozások látogatása, Színházlátogatás, Versenyszervezés/ valósulhatnának meg. Ezek minden gyermek számára
megvalósíthatóak lennének. A pályázat természetesen
a megújulás segítése érdekében továbbképzéseken való részvételt tesz szükségessé a tanítók, tanárok számára. Az iskola pedagógusai „Jó gyakorlatok” átvételén is
részt vesznek, ezek adaptációja is fontos része lesz majd
az intézmény átalakulásának. Mindez egy másfél éves
idôtartamban kerülhet bevezetésre iskolánkban.
Az Általános Iskola az utóbbi évek során a különbözô pályázatoknak és aktív pedagógusainak köszönhetôen nagyon sok újító változáson ment át, melyek
mind a gyermekek jobb, szakszerûbb ellátását, tanítását, nevelését teszi lehetôvé.
Reméljük, hogy pályázatunk sikeres lesz, és ennek
eredménye minden iskolánkban tanuló kisgyermek és
szülôje számára érezhetô pozitív változást hozhat majd
a következô idôszakban.
Ráczné Kocsis Krisztina

A pályázati pénzbôl a tornaterem tisztasági festésére,
falainak javítására, a kosárlabda palánk mozgató szerkezettel való felszerelésére (az alsó tagozatosok számára
elérhetô palánk), a csapatok mezeinek kiegészítésére,
versenylabdák vételére, és a versenyeztetéssel járó (utazás, játékvezetôi díj) költségek kis részének fedezetére
van lehetôség. A támogatás csak ezekre használható fel.
Kis Pap Julianna

„… a mi hivatásunk a legszebb, és egyben a legnehezebb.”
– beszélgetés Bátki Jánosné Marikával
Bátki Jánosné Marika az óvoda vezetôje ez év végén
nyugdíjba megy, jelenleg felmentési idejét tölti. Munkájáról, pályakezdésérôl kérdezem.
Hogy kezdôdött?
Tulajdonképpen mindig gyerekekkel akartam foglalkozni. Anyukám mesélte, hogy az utcánkban összegyûjtöttem a gyerekeket, volt naplóm, persze fiktív nevekkel. Feleltettem, hiányzásokat vezettem, szerepjátékot
játszottam. Komolyan gondoltam, hogy ez engem tökéletesen boldoggá tesz. Ez nem kifejezetten az óvónôségre
irányult, hiszen nem jártam óvodába, nem volt óvodai
élményem, inkább a tanári pálya vonzott, különösen a
humán tárgyakat szerettem. A középiskolában a magyar
és a történelem érdekelt. dr. Mikulási Béla volt a történelem tanárom, aki több társammal együtt bevont engem
is a kutatásaiba, amit az Ócsai templomban végzett.
Balkezességem miatt letettem a tanári pályáról – abban az idôben a balkezesség még nem volt elfogadott,
egyik tanárom megkérdezte, mit fognak szólni a tanítványaim, ha bal kézzel írok a táblára? Ez elbátortalanított,
ezért a Soproni Óvónôképzô Fôiskolára jelentkeztem,
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mert a gyermekekkel való foglalkozás vágya továbbra
is élt bennem. A dunántúliak között egyedül én voltam
pest-megyei. A távolság miatt keveset járhattam haza,
de ennek elônye is volt, mert bejártam a környéket, kirándultam, sokat jártam koncertre. Ahogy végeztem a
fôiskolán,a Felsôpakonyon nyílt új óvoda vezetésére kértek föl. Nagyon nehéz évek voltak, mindent nekem kellett csinálni – konyha, könyvelés, stb.-, emellett csoportom is volt. Két évet dolgoztam ott, embert próbáló évek
voltak, de sokat tanultam.
Férjhez mentem, a férjem akkor végezte el a katonai
fôiskolát és Mezôtúrra helyezték 1 évre, én természetesen vele mentem. Óvónôként dolgoztam ott is. Nyíregyháza következett, itt csak fél évig voltunk, férjemet Ceglédre helyezték, ott én egy új óvodának lettem e helyettes vezetôje. 15 évig éltünk, dolgoztunk Cegléden. Ezután Egerben voltunk 1 évet, majd megint a férjem
munkahelye miatt költöztünk vissza Ceglédre. Ugyanabban az óvodában, ugyanabban a beosztásban dolgoztam 2 évig. Férjem megpályázta Dabason a polgári védelem parancsnoki állását, majd Pusztavacson a lôtér parancsnoka lett, én pedig a dabasi hivatalban dolgoztam,
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Célunk az volt, hogy rátermett, aktív, érdeklôdô, a világra nyitott gyerekekké váljanak. Ezt kezdtem el és ezt
folytattam.
A kapcsolatépítést is fontosnak tartottam és sikerült is a
vállalkozókkal jó kapcsolatot kiépíteni. Köszönöm nekik
a segítséget, a folyamatos együttmûködést.
Mik voltak a nehézségeid vezetôként?
Az elsô idôk nehezek voltak, senkit nem ismertem, ki
kellett tapasztalnom kinek mi az erôssége, ki mire képes. Nekik is, hiszen rá kellett hangolódniuk az én elképzeléseimre, munkamorálomra, elvárásaimra. Ez
hosszú folyamat volt. Nagyon fontosnak tartottam, hogy
a véleményüket szemtôl szembe mondják el, én is eszerint végeztem vezetôi munkámat. Itt voltak konfliktusok, de megoldottuk. A kollégáimat önállóságra biztattam, de bármikor számíthattak rám, ha gondjuk, problémájuk volt.
A társulás változtatott-e a megszokott munkádon,
munkátokon?
Az én munkámon annyit változtatott, hogy több lett,
hiszen sokat kellett Pusztavacson is lennem, az ottani
ügyekkel foglalkoznom. Szívesen részt vettem az ottani
rendezvényeken, óvodai eseményeken. Ugyanakkor
meghagytam a szuverenitásukat, a már kialakult hagyományokon nem kívántam változtatni. A hernádi óvoda
munkáját ez nem befolyásolta.

mint gyámügyi elôadó 3 évig. Itt szintén gyerekekkel és
a szüleikkel foglalkoztam. 1991-ben Hernádra kerestek
óvoda vezetôt, a hivatalban engem ajánlottak és február
1-tôl én voltam az óvoda vezetôje.
Mi volt a legemlékezetesebb esemény, amire büszke
vagy, mint óvodavezetô?
Sok ilyen volt. Amikor odakerültem nagyon kevés
szakképzett emberem volt, a gyereklétszám pedig
bôvült. Minden törekvésem arra irányult, hogy kiképezzük ôket, ami folyamatosan megtörtént. Büszke vagyok
arra, hogy minden kollégám /óvónô, dajka/ diplomás,
szakképzett. Ebben segített Zsadányi Lászlóné, az akkori polgármester, nélküle nem ment volna. Nem volt igazán az óvoda eszközökkel ellátva, én vallom, hogy eszközök, kellékek nélkül nem lehet jól dolgozni. Pályázatok segítségével elkezdtük az eszközöket beszerezni –
udvari játékokat, fejlesztô játékokat, bútorokat -. 2000ben létrehoztuk az „Együtt a hernádi gyerekekért Alapítványt”, ennek hozadéka több milliós bevétel volt,
ami a kollégáimnak és leginkább a szülôknek köszönhetô. Ez mind az óvoda modernizálására ment. Uniós
pályázatból minden csoportnak laptopot és fényképezôgépet vettünk.
Bevezettem a foglalkozások látogatását, majd az ezt
követô megbeszéléseken módszertani, pedagógiai, szakmai programokat ütköztettünk.
Évrôl évre tapasztaltam, hogy mind szorosabb lett a
szülôkkel a kapcsolatunk. Nekünk kellett közeledni, feladatokat, programokat kínáltunk nekik, amikben szívesen vettek részt, majd egyre inkább kezdeményezôk is
lettek. Úgy gondolom, csak így mûködhet a gyerekintézmény, a szülôkkel együtt, hogy a gyerek jól érezze
magát, a szülô biztonságba tudja a gyermekét.
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Hernádon nem csökkent a születések száma, sôt. Hogyan birkóztatok meg a növekvô gyerek létszámmal?
Egyetlen gyermeket sem utasítottam el, ez természetesen nagyobb létszámú csoportokat jelentett és több munkát, nagyobb terhelést a kollégáknak. Itt is szeretném
megköszönni nekik, hogy így is szívvel-lélekkel végezték munkájukat. Három éve annyira megnôtt a jelentkezôk száma, hogy meg kellett nyitni a kis óvodát. Itt
egy csoportot tudtunk elhelyezni, jól felszerelt, gyönyörû környezetben. Uniós pénzbôl az udvart is felújítottuk.
Milyen útravalóval láttad el a munkatársaidat?
Erôt, egészséget, kitartást kívántam nekik. Kértem,
hogy ami jó volt, azt tartsák meg, ami szerintük nem,
bátran változtassanak. Továbbra is vonják be a szülôket,
a civil szervezeteket a munkájukba. Maradjanak nyitottak, vidámak, tudjanak örülni a mindennapoknak, az
apró pici örömökbôl építkezzenek és higgyék továbbra
is el, hogy a mi hivatásunk a legszebb, és egyben a legnehezebb.
Mivel foglalkozol ezután?
Nincsenek konkrét, kôbe vésett terveim, nem is szándékozom ilyeneket felállítani. Nyitott vagyok minden
lehetôségre, ami szimpatikus lesz. Három unokám van:
12, 9 és 2 évesek, amikor szükségük van rám, velük vagyok.
Megyünk kirándulni, színházbérletünk van, rengeteget olvasok. Vonz a kertészkedés is.
Már kaptam felkérést karitatív munkára, de egyelôre
pihenek.
Nyugdíjas éveidre sok boldogságot, tartalmas, egészséges életet és sok örömöt kívánok! Köszönjük a munkádat, köszönöm a beszélgetést!
Kis Pap Julianna
a fotót Liga Mihály készítette
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„Billegünk, ballagunk….”
Évtizedek óta hagyomány, hogy azok a hat-hét éves
lányok és fiúk, akik már iskolások lesznek, mûsor keretében elbúcsúznak az óvónéniktôl és a dajkáiktól. Két
éve azt gondoltuk ki, hogy a hagyományon egy kicsit
változtatunk. Azt találtuk ki, hogy a gyerekek azon a
napon köszönjenek el az óvodától, amikor már többet
nem jönnek ide, mert másnap az iskola padjait kezdik
koptatni. Így idén is az iskolai évnyitó napján, augusztus 30-án délután volt az ovisok ballagása.
Bátki Jánosné Marika néni, az óvoda vezetôje hangulatos mesével búcsúztatta a gyerekeket, és kedves mondatokkal köszöntötte az óvodai ballagásra megjelent
szülôket, nagyszülôket és a vendégeket.
Ebben az évben úgy alakult, hogy hat csoportból is
ballagtak gyerekek. Minden csoport külön-külön mondott verset, éneket. Az Alma csoport gyerkôcei pedig
megidéztek egy régi hagyományt, a Gergely-járást,
amikor még verbuválni kellett a gyerekeket, hogy diákok legyenek.
Kedves színfoltja volt a búcsúzásnak a tarisznya átadás, elköszönés. Egy közös verset elmondtak még

együtt a ballagók, majd az újonnan lett ötödikesek átkísérték a gyerekeket az iskolába, az évnyitóra.
Így történt meg, hogy akik még délután óvodások voltak az estére már kisiskolások lettek.
Lajosbányai Istvánné
megbízott óvodavezetô
a fotót Liga Mihály készítette

„KERTÉSZ LESZEK”
József Attila egy versének kezdô sorait választotta pályázatának mottójául a Hortus Hungaricus
nevû cég, amikor meghirdette azt, óvodásoknak. A feladat, amire jelentkezni lehetett: a cég
által biztosított nagyméretû edényben miniatûr
kerteket kellett létrehozni. Az interneten persze
utána néztünk a régebben elkészült kiskerteknek, ami jó is volt, mert
arra ösztönzött, hogy
egészen másfélét csináljunk. A felhasznált anyagok túlnyomó része természetes eredetû, sôt természet adta, mivel nagy részét
egy erdôszéli gyûjtô körút során szereztük.
Az Alma csoportosok száraz faágacskákat, üreg csigaházakat, fakérgeket, leveleket, tobozokat stb… szedegettek, amibôl tágabban értelmezett kert: szántó készült,
góréval, traktorral, gémeskúttal,, farakással, puli kutyával, szalmabálával, stb. Szinte önmagától lett életszerû
egyszerûségében is.
A Tulipán csoportban készült kiskert azért sikerült
olyan otthonosra, mert olyan részleteket tartalmaz, ami
megtalálható közvetlen környezetünkben, és még egy
óvodás kisgyerek is azonnal ráismerhet. A hinta, a medence, a homokozó mind-mind jól ismert életterek a
gyerekeknél, kiegészítve szép növényi részletekkel.
A Bagoly csoport megint egész más helybôl merített
ihletet. Az elkészült alkotást látva arra lehetett gondolni:
de jó volna - gondolatban – apró emberként oda elmenni, leülni a padra, baglyokat látni és hallani, a termé-
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szetben idôzni egy kicsit. Ez a pici hely legalább annyira adja egy kellemes parkban való idôtöltés élményét,
mintha az ember éppen besétálna egy erdôbe….
Az elkészült kiskerteket 2012. szeptember 23-án a szigetszentmiklósi virágkiállítás és vásár látogatói megnézhették.
Bízunk benne, hogy a hernádiak is!
Pelikán Ágnes
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Mûvházi Mozaik
Noha lassan búcsút inthetünk nem
csupán a meleg, hanem a kellemesen
enyhe idônek is, s köszönthetjük a
hûvös ôszt, a hideg telet, mégis tekintsünk vissza egy kicsit a forró
nyár egyik eseményére.
Idén már a 20. falunap került megrendezésre, mely a korábbi évekhez
hasonlóan az Önkormányzat, helyi
és kistérségi vállalkozók, magánszemélyek anyagi, erkölcsi támogatásával, az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program LEADER támogatásával, és a 103 fô önkéntes két napi
munkájával valósulhatott meg. Ezért
mindannyiukat köszönet illeti.
Két új programelemmel bôvült a falunap: 6 vállalkozó szellemû parasztbrigád mérte össze erejét az I. hernádi
Parasztolimpián, melynek logóját Riha Erika tervezte. Köszönjük!
Szintén köszönet illeti Tolnai Lajost, aki felvállalta a Hernád legerôsebb embere verseny megszervezését, a versenyzôk toborzását, felkészítését, levezetését.
A falunap részletes élménybeszámolóját Károlyi Mihály tollából olvashatják az újság oldalain.
Megkezdôdött a Hernádi ôsz 2012
címû rendezvénysorozat, melynek
programjait szíves figyelmükbe ajánlom:
A „Hernádi ôsz 2012” programjainak sorát 2012. szeptember 22-én dr.
Kissné Jankovics Rozália rajztanár
kiállítása
nyitotta
meg,
aki
képzômûvészeti alkotásait mutatta
be a hernádi érdeklôdô közönségnek.
Amikor a festészethez fûzôdô kapcsolatáról kérdeztem, így válaszolt:
„Hangulatfestô vagyok, mégis én

elsôsorban rajztanárnak vallom magam, mint mûvésznek. Rajztanár is
véletlenül lettem. Noha gyerekként
mindenhová csak rajzoltam, mesefiguráktól kezdve virágokon át mindent, s szüleim nem túl nagy örömére
ezeket akár a friss betonba is megörökítettem, nem készültem mûvészeti
pályára. Pedagógus akartam lenni, a
földrajz mellé kerestem még egy szak o t. A véletlen hozta, hogy ez a szak
a rajz legyen, de a felvételihez fejrajzot is készítenem kellett, amit mindössze fél évvel a vizsgák elôtt kezdtem
el megtanulni. Ebbôl is látszik, hogy
nem születik mindenki rajzbéli tehetséggel, azonban mindenki azzal az eséllyel születik, hogy azt megtanulhassa, ehhez azonban szeretet, kitartás
kell.”
A rendezvénysorozat következô
programja Zajácz Tamás bôrmûves
iparmûvész önálló kiállításának
megnyitója. Zajácz Tamás 1952-ben
született Nyíregyházán. A bôrmûvességgel fôiskolai tanulmányai alatt ismerkedett meg. Egyedi bôrmegmunkálási eljárására az országos Találmányi Hivatal szabadalmi oltalmat
adott. 1980 óta rendszeresen kiállít

hazai és külföldi galériákban, részt
vesz nemzetközi képzô- és iparmûvészeti bemutatókon. Munkásságát lakóhelye képviselôtestülete 2000-ben
PRO-URBE díjjal, és 2006-ban a debreceni Holló László Alapítvány kuratóriuma Holló László díjjal jutalmazta. Alkotásai megtalálhatóak
közgyûjteményekben, középületekben,
szállodákban, üzlet-és irodaházakban. Tiszaújvárosban él és dolgozik.
Vezetésével itt mûködik a Bôr–Art
Bôrmûvészeti Kft. és az Ártér Galéria,
melyben legújabb alkotásait mutatja
be. 2012. október 13-án nálunk is bemutatkozik, kiállítását hétköznapokon október 27-ig, 8-18 óráig tekinthetik meg. A belépés díjtalan.
Október 23-án, kedden sok szeretettel várunk minden kedves érdeklôdôt
16 órai kezdettel a Mûvelôdési Ház
színháztermébe, ahol Benkô Péter J ászai Mari-díjas színmûvész és Kató
Zoltán (szaxofon) elôadásában a
„Ha egy kicsit JOBB lesz ettôl a világ” címû zenés estet láthatják. Az
délután folyamán gondolatok hangzanak el a Szerelemrôl, a Hazáról,
Hitrôl...az Életrôl. A mûsorban Juhász Gyula, Nagy László, Tóth Árpád, Márai Sándor, Wass Albert mûvei mellett Anthony De Mello, Khalil
Gibran, Richard Bach írásaiból is elhangzanak részletek. A belépés díjtalan.
További programjainkat a Hírmondó mellékleteként csatolt programfüzetben olvashatják. A „Hernádi ôsz
2012” rendezvénysorozat programjaira mindenkit sok szeretettel várunk!
Berczi Edit

„Hidló végén, padló végén, Karikás táncot járják..”
– Régi és új állandó programjaink
Szeretettel ajánlom figyelmükbe régi és új állandó
programjainkat:
Elindult a felnôtt néptánc, ahová minden kedves táncos lábú
érdeklôdôt várunk szerdánként 17 órai kezdettel.
Részvételi díj: 1.000 Ft/fô/óra
Program
Gyermek néptánc
Kondicionáló torna
Jóga
Karate
Kismamaklub
Nyugdíjas klub
Felnôtt néptánc
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Idôpont
hétfô
szerda
csütörtök
kedd, csütörtök
kedd, csütörtök
szerda, péntek
szerda
minden második péntek
szerda

11.40 órától
16.00 órától
11.40 órától
18.00 órától
17.00 órától
18.30 órától
10.00 órától
16.00 órától
17.00 órától
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A Nagycsaládosok Hernádi Egyesületének hírei
Az önkéntességrôl
Kedves olvasó! Kérem ne dobja rögtön szemétre az újságot! Tudom, hogy Ön is végzett már önkéntes munkát,
biztosan segített már a szomszéd néninek, mondjuk
összeaprítani a fát az udvarán, vagy esetleg hozott egy
kiló kenyeret a boltból, sütött egy tálca süteményt az iskolások farsangjára, betolta a szomszéd Trabantját…
Mindenki végzett már önkéntes munkát! Csak nem így
hívtuk! Ez volt az informális önkéntesség. Most pár
mondatot írnék a szerzôdéses önkéntességrôl.
Egyesületünk 2010-ben bejelentkezett a minisztériumba,
mint önkénteseket fogadó szervezet. Így szerzôdéssel foglalkoztathatunk önkénteseket.
Önkéntesek bevonásával olyan célokat lehet megvalósítani, amelyeket forráshiány miatt más módon nem lehet.

Mindenki lehet önkéntes, aki elmúlt 10 éves, és egészségi
állapota, képzettsége ezt lehetôvé teszi. Ez 2012. szeptember 01-tôl kötelezettség is, mert 2016-ban már csak az a
fiatal bocsátható érettségire, aki 50 óra önkéntes munkát
teljesített. A 18 év alatti önkéntesek foglalkoztatása speciális feltételekhez kötött.
Önkénteseket fogadó szervezetek lehetnek (a teljesség
igénye nélkül):
Helyi önkormányzat (közszolgáltatás és katasztrófavédelem körében), közhasznú civil szervezetek, egyházak,
szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi szolgáltatók,
oktatási intézmények, muzeális intézmények, közkönyvtárak, közmûvelôdési intézmények.
Az önkéntesek ellenszolgáltatásnak nem minôsülô juttatásokban részesülhetnek.

Teszem-viszem önkéntesség terjesztése Hernádon és környékén
Nagyon fontos, hogy egy gyermek se hiányozzon az
iskolából. Az iskolától távol lakó gyerekek az iskoláig
több km-t is gyalogolnak. Sajnos nincs minden családnak kerékpárja, vagy az is lehet, hogy nincs minden családtagnak kerékpárja. Ezért a Nagycsaládosok Hernádi
Egyesülete kerékpárgyûjtést szervez. Köszönettel fogadunk minden, akár kisebb hibával rendelkezô kerékpárt,
melyeket javítás után az iskolától egy km-nél messzebb
lakó gyerekeknek kölcsönadunk. Várjuk rászoruló gyerekek (szülôk) jelentkezését is.
„1 úttal” ültess be még két gyereket az autódba program. A kerékpár hasznos segítség lehet, de télen, mostoha
idôjárási körülmények között bizony ismét csak a gyaloglás marad. Az „1 úttal” program megoldást jelent a
havas, jeges utakon. Várjuk olyan szülôk jelentkezését,
akik egyébként is autóval szállítják gyermeküket iskolába (óvodába), és vállalják, hogy sajátjuk mellett más
gyermeket is elvinnének.
Több család is van a községben, akik hetes iskolába,
óvodába hordják gyermekeiket, pl. Nagykôrösre, vagy
Ceglédre. Sok esetben a családnak nincs autója, ilyen
esetben ez egész napos utazást jelent elôször Budapestre,

majd Nagykôrösre, esetleg Ceglédre. Felnôttként is nagy
kihívás, ha pl. a kerepestarcsai kórházba kell eljutni saját autó nélkül, fôleg, ha idôpontra kell megjelenni. Autóval rendelkezô önkéntes bevonásával töredékére csökkenthetô az utazással töltött idô. Ide is várunk önkéntesnek jelentkezôket, és olyanokat, akiknek szükségük
van erre a segítségre.
Szeretnénk, ha Idôsek klubja létesülne az új közösségi
házban. Az egyházközség közösségi házában hetente tartanának az idôseknek foglalkozásokat, ha önkéntesek
az idôs embereket oda, majd hazaszállítanák. Így magányuk enyhülne, és közösségre találnának. Várjuk segítôk
jelentkezését és mindazokat, akik ezt szeretnék igénybe
venni.
A Nagycsaládosok Hernádi Egyesülete minden évben
oszt élelmiszeradományt rászorulók részére. Sajnos az
adományosztáson sokan nem tudnak megjelenni egészségi
állapotuk, fogyatékosságuk, vagy koruk miatt. Erre is
megoldást jelentene az önkéntesek segítsége. Várjuk jelentkezésüket, és mindazokét is, akik ezt igénybe vennék!
Menyhártné Katona Ibolya
Nagycsaládosok Hernádi Egyesülete elnök

Otthon segítünk szolgálat
Az Otthon Segítünk Szolgálat egy
segítô civil hálózat, amely célja a
szülôk megerôsítése
saját szülôi szerepükben
és
megelôzni a komolyabb problémák kialakulását.
Olyan
családoknak
kínálunk fel baráti támaszt, gyakorlati segítséget, ingyenesen
a család saját otthonában,
felkészített
önkéntesekkel, ahol
legalább egy iskolás
kor alatti gyermeket
nevelnek.
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Az önkéntes eljön, ráér, jelen van,
és úgy segít, mint egy jó barát, vagy
nagymama:
– ha kell, együtt viszik sétálni a kicsiket,
– ha kell a házimunkában, bevásárlásban,
hivatalos ügyek intézésében segít,
– vagy együtt játszik
a kicsikkel,
– vagy éppen egy jót
beszélget a szülôvel,
kinek mire van éppen
a
legnagyobb
szüksége ahhoz, hogy
az otthon töltött évek
ne fásultan, unalmasan

teljenek, hanem örömtelivé váljanak.
A szolgálat nem helyettesíti a hivatalos segítô szolgálatot. Szervezôin keresztül szoros kapcsolatot
tart fenn a szakmai segítô szervezetekkel és az önkormányzatokkal.
Az önkéntesek felkészítése 40 órás
tanfolyam keretében történik, melyet itt, Hernádon szeretnénk megtartani a jelentkezôkkel közösen
egyeztetett idôpontban.
Szeretettel várjuk olyan szülôk,
nagyszülôk jelentkezését, akik a családi élet harmóniáját, a segítségadást
és az önkéntes munkát értéknek tekintik, akik rendelkeznek saját
szülôk tapasztalattal, barátságukat és
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idejüket szívesen felajánlanák az ezt
igénylô és erre rászoruló kisgyermekes családoknak, hogy ôket otthonaikban látogatva segítsék mindennapjaikat.
Várjuk továbbá azoknak a családoknak a jelentkezését is, akik úgy
érzik, hogy bár többé-kevésbé meg
tudnak birkózni a mindennapok
gondjaival, de ez a fajta ingyenes,
baráti segítség könnyítene a rájuk
nehezedô terheken.
A TeSZEM-viSZEM program 1
éves idôtartamban lehetôséget nyújt
arra, hogy az önkénteseknek a
Nagycsaládosok Hernádi Egyesülete
ellenszolgáltatásnak nem minôsülô
juttatásokat adjon.

(Black plate)

Ilyenek pl:
Munkaruházat, védôfelszerelés
(sapka, kesztyû,
láthatósági mellény)
Eszközök (gyerekülés)
Útiköltség térítés (annak aki kéri)
Igazolás a munkáról (gyakornoki
idô, álláskeresési támogatás,
ifjúsági önkéntesség)
Elérhetôségeink:
e-mail: onkentes.hernad@gmail.com
Menyhártné Katona Ibolya:
06-70-675-68-80
Füst Katalin: 06-70-600-65-05
Magna Natália: 06-70-244-23-28
(Otthon Segítünk Szolgálat)

Fraunbergerné Szücs Hajnalka:
06-70-600-65-46
Rafaelné Rupa Mónika:
06-70-675-68-79
Elérhetôek vagyunk a Mûvelôdési
Házban minden hétfôn délután
15-20 óráig, minden szerdán délelôtt
8-11 óráig, és minden páros hét
szombatján 8-12 óráig.
A fentiekrôl a Hernád Info TV
bôvebb tájékoztatást
ad a közeljövôben.
Menyhártné Katona Ibolya

A Hírmondóban szereplô
jelentkezési lapok a jelentkezéshez
felhasználhatóak.

A Nagycsaládosok Hernádi Egyesületének további hírei
Beszámoló a Nagycsaládosok Hernádi
Egyesülete 2011 évi közhasznú tevékenységérôl
(kivonat)
Az Egyesületet a bíróság, mint közhasznú szervezetet a
12.Pk.60041/2005/4. sz végzésével 2005. március 29-én vette nyilvántartásba.
Az egyesület 2011. évi közhasznú tevékenységének jelentôsebb pontjai:
– érdekvédelem (a NOE támogatása, segítség az Egyesülethez fordulóknak)
– Segélyakciók lebonyolítása: Az Egyesület továbbra is
– mint az eddigi években – beérkezett adományokat szétosztotta, nem csak a tagcsaládjai, hanem a község rászorulói számára is.
– Az egyesület jó kapcsolatot tart, és együttmûködik a
környezô nagycsaládos egyesületekkel, és más – egyéb –
civil szervezetekkel.
– Tanácsadás: fôleg szociális ügyekben
– Programszervezés, lebonyolítás,
– Tanoda üzemeltetése, amely elsôsorban a halmozottan hátrányos helyzetû fiatalok iskolai felzárkóztatásával foglalkozik.
– Önkéntesek foglalkoztatása, koordinálása.
Az egyesület vezetôségének minden tagja társadalmi
munkában végzi tevékenységét, díjazásban nem részesülnek.
Az egyesület vállalkozói tevékenységet nem folytat.
Az egyesület pártoktól független civil szervezet.
Az egyesület bevételei tagdíjakból, pályázati nyereményekbôl, és támogatóktól származnak.
Bevételek: 14.294 e. Ft
Kiadások: 12.982 e. Ft
A 2011-es évben természetbeni adományként kapott
termékek értéke: 5. 608.148,- Ft
Az egyesület 2011-ben több önkéntest is foglalkoztatott, elsôsorban a Tanodában. A 2010-ben indított Tanodát az Egyesület a 2011-es évben is mûködtette. A tagság
szervezésében – elsô ízben 2010-ben – megtartott „Falu
Mikulása” programot a 2011-es évben is lebonyolítottuk,
itt is több önkéntes segített a szervezôknek Váradiné
Czank Henriettának, és Váradi Viktornak.
Az egyesület a 2011-es évben az Alapszabály, és a Szer-
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vezési és Mûködési Szabályzatnak megfelelôen mûködött.
Hernád, 2012. április 26.
Menyhártné Katona Ibolya elnök
Záradék: A fenti közhasznúsági jelentést a közgyûlés
2012. április 26-án elfogadta.

Falumikulás
Hamarosan ismét itt a tél, és ismét érkezik a Falu Mikulása! Kérjük azokat, akik szeretnék támogatni ezt a programot, keressék a fôszervezôt, Váradiné Czang Henriettát
a 06-70-387-56-89 telefonszámon. Erre a célra szánt adományaikat köszönettel fogadja a Nagycsaládosok Hernádi Egyesülete az Örkényi Takarékszövetkezet Hernádi
Kirendeltségénél vezetett számláján, melynek száma:
65500037-30049875-53000017. Kérjük, a közleménynél tüntessék fel: Mikulás 2013. A Mikulás érkezésérôl, a megállókról az elôzô évben megszokott módon tájékoztatunk
mindenkit.
A Tanoda nyitásáról, nyitva tartásáról a késôbbiekben
tájékoztatjuk az érdeklôdôket.
A Nagycsaládosok Hernádi Egyesületének vezetôsége továbbra is várja fogadóóráján az érdeklôdôket, melynek
helyszíne a Mûvelôdési Ház, idôpontja minden hónap elsô
keddje, 16-18 óráig.
Menyhártné Katona Ibolya

HERNÁDI Hírmondó

13

Hernadi_H_oktober

14

10/8/12 21:01

Page 14

HERNÁDI Hírmondó

(Black plate)

2012. OKTÓBER

Hernadi_H_oktober

10/8/12 21:01

Page 15

(Black plate)

„…felelôs lettél azért, amit megszelídítettél”
Dr. Kiss Miklós a dabasi kerületi fôállatorvos. 1982-ben a
Budapesti Állatorvos Tudományi Egyetemen végzett, a szolnoki Állami Gazdaságban kezdett, késôbb mint szarvasmarha
egészségügyi szaktanácsadó dolgozott. 1988-ban állami szolgálatba lépett. A minisztériumban dolgozott, majd szeretett volna
közelebb kerülni a „való élethez”, ezért a dabasi fôállatorvosi állást pályázta meg - azóta is ott dolgozik. Munkájához az állatjárványok elleni védelem, az élelmiszer biztonság, az állatvédelem
és az élelmiszer minôség ellenôrzése tartozik. Nôs, három gyermek édesapja. Fia Nottinghamben végzett informatikus és
Londonban dolgozik. Lánya öt nyelven beszél, Canterburyben
antropológia szakon végzett, itthon dolgozik. A legkisebb fia a
dabasi gimnáziumban tanul.
A közelmúltban elfogadott Állatvédelmi Törvényrôl és munkájáról beszélgetünk.
Miért lett állatorvos?
Mindig az orvoslás érdekelt, azért döntöttem az állatok mellett, mert rajtuk akkor is
lehet segíteni, amikor az embereken már nem. A „kegyes
halál” lehetôségére gondolok.
Milyen környezetünkben az
állattartás színvonala?
Az ôslakosoknál a felmenôiktôl tanultak szerint természetes módon veszik figyelembe az állatok igényét, tudják, hogy ha nem megfelelôen
takarmányozzák és tartják
ôket, akkor nincs haszon az állattartáson. Nemzedékek tapasztalatát viszik tovább. Ha
gond van az állattartással az,
akkor derül ki, amikor valami
panasz ügy van. Az elmúlt 18
év tapasztalata, hogy 10 panaszos ügybôl 1 megalapozott, a
9 vagy személyes érdek, különbözôség,
eredményekért
próbálkozó, vagy nem a paraszti kultúrkörbôl ideköltözött
illetô, aki nem kellôképpen nézett körül az ingatlana megvásárlásakor. Nem veszi tekintetbe, hogy a boltban vásárolt
vákuumfóliázott hús elôzménye az állattartási fázis. A jogos panaszok közül is az a több, ahol hatóságunk kényszerintézkedés, szankciók nélkül tud intézkedni, rábeszéljük az állattartót, hogy rendszeresen takarítson, trágyázzon, stb. Az embereknek az a része is, aki mindezt
magától nem végzi el, hajlik a jó szóra. Ritkán kell élni a
jogszabályok adta intézkedéssel.
Mik lennének a legfontosabb teendôk?
Úgy gondolom, hogy az országunk, adottságait tekintve sokkal több haszonállat tartására lenne alkalmas. Legelô területek, takarmány termelésére alkalmas területek maradnak parlagon. A makró körülmények nem
kedveznek a piacra való termelésre, de aki teheti a saját
maga és családja számára tartson állatot. Még az is elôfordulhat, hogy a mindenkori kormány, a nagypolitikától
függetlenül ezt a tevékenységet támogatni fogja, mert
gazdasági kutatások bizonyítják, hogy ezen a fajta munkán a tényleges haszon mellett, járulékos haszon is van:
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az ilyen módon befogott földterületen nem terem gyom,
amit a család megtermel, azt nem kell megvásárolni, a
következô nemzedékek nem gondolják azt, hogy a tej
„dobozban” terem.
Mi a legfontosabb különbség a haszonállat és a hobbyállat tartása között?
A hasznosításnak a mikéntje nem szabad, hogy befolyásolja azt, hogy kötelesek vagyunk az általunk tartott
állatok igényeit kielégíteni, azon az alapon, hogy ígyvagy úgy nekünk vannak kiszolgáltatva, tehát felelôsek
vagyunk a „jólétükért”. Fontos, hogy tudjuk, ha egy fiatal kutyát, vagy macskát magunkhoz veszünk, hosszú
távon elköteleztük magunkat!
Az új Állatvédelmi Törvénynek mik a legfontosabb
elemei?
A hobbyállat tartására vonatkozókat emelném ki:
– az ebek mikrochippel történô megjelölését ez év december 31. ig el kell végezni. 2013. január 1. után négy
hónaposnál idôsebb eb mikrochip nélkül nem tartható.
– tilos kis testû ebet 10 m2nél, közepes testû ebet 15m2nél, nagytestû ebet 20m2-nél
kisebb területen tartósan tartani
– tilos a kistestû ebet 4 mnél, közepes testû ebet 6 m-nél,
nagytestû ebet 8 m-nél rövidebb pórázon tartósan tartani
– tilos a gerinces állat (hal)
kifejlett egyedét 30 liternél kisebb ûrtartalmú térben tartani
Az új rendelkezés értelmében az eb küllemének megváltoztatása érdekében a farok
kurtítása csak az eb hét napos
koráig végezhetô el.
Az állatban félelmet keltô
erôs fény-vagy hanghatással
(tûzijáték, petárdák) járó tevékenységek, idôjárási jelenségek (villámlás, dörgés) teljes
idôtartama alatt az állat tartójának gondoskodnia kell az állat félelmében történô elszökésének megakadályozásáról és
törekednie kell az állat megnyugtatására.
Lesz-e elég ember az ellenôrzésre?
A jelenlegi feladataink és létszámunk jelentôs bôvítésére lesz szükség, ha a kormányunk ezt teljes körûen be
kívánja tartani.
Arra az esetre, ha valaki úgy gondolja, hogy megválna az állatától, keressen állatvédô szervezetet az elhelyezésére, amiben itt és most felajánlom a segítségemet, de
ne tegyék ôket „ebek harmincadjára”, mert ez embertelen és törvénysértô. Ha valaki ezzel megbukik mindenképpen bírságra, adott esetben büntetô feljelentésre számíthat. Ha valaki nem tesz eleget a kormányrendeletnek, nem gondoskodik az elhelyezésrôl, kiteszi magát
annak, hogy megbírságolják! Az eljáró hivatalnak nincs
joga mérlegelésre, ki kell szabni a bírságot!
Reméljük, nem találunk kidobott, gazdáikat keresô
kutyákat az utakon! Köszönöm a beszélgetést!
Kis Pap Julianna
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Szüreti felvonulás
2012. szeptember 15-én került sor a szüreti felvonulásra Hernádon, immár kilencedik alkalommal. 10 óra körül kezdtek gyülekezni a környezô településekrôl és

Hernádról a lovas kocsik, hintók, összesen 28 kocsi jött
el, és rengeteg csikós is (köztük volt egy- két ember, aki
nem úgy viselkedett, ahogy illet volna). A csepegô esô
ellenére a felnôttek és gyerekek
is egyre többen érkeztek a térre.
Fél 11-kor szerényen megvendégeltük a résztvevôket. Rövid köszöntô után, 11 órakor elindult a
menet a faluban, ahol tizenkét
vendéglátóhely volt. A felvonulók minden helyen tánccal köszönték meg a vendéglátást. A
bíró és a bíróné a házigazdákat
is megtáncoltatta. Szerencsére az
esô elállt, szép idô lett. Az emberek jól érezték magukat, a vendéglátók kedvesek, vendégszeretôk voltak.
Köszönjük mindenkinek a
munkáját, aki bármilyen módon hozzájárult a rendezvény
sikeréhez!
Kongráczné Opoczky Erzsébet

Egy környezetvédô tollából

Megmutattuk!
Összefogtunk és megmutattuk,
hogy lehet így is. Eljött a szeptember
29.: Hernád lakói a figyelem felhívással élve lelkesen hordták ki régi,
olykor dédelgetett, s valamikor bámult dolgaikat (televízió, rádió,
DVD lejátszó, hûtô, mosógép), amik
a használatuk során tönkrementek,
de akkor még nem volt szívük meg-

válni a „családtagtól”. Mivel azonban a régit felváltotta az új, a modern, a használt kikerült a garázsba,
pincébe, padlásra. Meghirdettük a
veszélyeshulladék gyûjtést, és a régi
dolgok utolsó útjukra keltek, ami
szerencsére nem az erdô széle, az országút árka, hanem a megújulás felé
indult. A veszélyes hulladék felrakásában segítettek a közmunkások is
–hála és köszönet érte! Volt lomtalanítás is, ahol szintén nem várt segítséget kaptunk, egy nagy konténer
telt meg kartonokkal, használt tár-

gyakkal. A „kirendelt” kukás autó is
megtelt, mivel nem csak a zúzandó
szemetet tömörítette, hanem a falutakarítás során összeszedett hulladékot
is begyûjtötte. Köszönjük a közremûködést a falu lakosságának és mindenkinek, aki a megmozduláson
részt vett. Szebbek tisztábbak lettünk, nincs lelkiismeret furdalásunk,
hisz a szemét a megfelelô helyre került.
Köszönjük!
Károlyi Mihály

Ne dobd el!
A tied, vidd haza, a PET palack túlél téged – gyermekeid – unokáid.
Vidd haza, gyûjtsd, mert szennyez és soha tönkre
nem megy, nem bomlik el.
Ha a helyére teszed, kezeled, sem téged, sem
jövôdet nem szennyezi.
Legyen Hernád PET palackmentes. Gyûjtik az iskolások, a környezetvédôk. Feldolgozás után polár mellény, takaró és más hasznos dolog lesz belôle.
Ha nem dobod el, máris tettél a szebb, tisztább
környezetért, gyermekeidért, unokáidért.
Ne feledd, ha eldobod, szennyez és túlél téged.
Gyûjtsd, és már is tettél a tisztább, szebb jövôért!
Lehet, hogy Te leszel a túlélô.
Károlyi Mihály
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A Nyugdíjas Egyesület hírei
20. hernádi falunap
Mint minden évben, az idén is volt a nyugdíjasoknak
program a falunapon. Volt, aki a Környezetvédôknél segédkezett, többen a süteményversenyre nevezetek, és természetesen az énekkar is fellépett.
Az idei falunap kicsit más volt,
mint az elôzô tizenkilenc: több
volt ugyanis a sportos program
és a felhívásos vetélkedô. A
szomszédos falvak és települések vendégei a hagyományos
mûsorukkal, táncaikkal és a vásári jelenettel nagyon vidám
hangulatot varázsoltak.
Ismét találkoztunk a szentpéteri vendégekkel, megnéztük
egymás mûsorát, délután jókat
beszélgettünk, süteményreceptet cseréltünk – összességében
jól éreztük magunkat. A süteményreceptrôl jut eszembe:
idén ismét nyugdíjas süti nyerte
az elsô díjat, aki nem más, mint
Shenkné Rózsika. Gratulálunk
neki! Az est további részét szlovák vendégeinkkel, vidám nótázásban töltöttük a tûzijátékig.

Államalapításunk ünnepe
A nevezetes ünnepek nem múlhatnak el az énekkar
nélkül: idén augusztus 20-án, Szent István ünnepén ismét fellépett az énekkar. Nagyon szép szentmisét hallottunk. A szobor elôtti kis teraszon Polgármester Asszony
szintén szép beszédet mondott. Jó volt hallani a sok szép
verset is, s örülünk, hogy a részesei lehettünk mindennek. Köszönjük a meghívást!

Kirándulás
Augusztus utolsó hétvégéjén három napos kiránduláson vett részt a Nyugdíjas Klub, Fertôbozra utaztunk.
Pénteken indultunk a 30-35 0C melegbôl, a kellemes 2025 fokos idôbe. Pénteken odafelé megnéztük a Széchenyi Múzeumot. Miután a szállásunkat elfoglaltuk, többen elmentek Balfra fürdeni. Aki ottmaradt, annak lehetôsége volt a pici, de takaros faluval megismerkedni.
Szombaton hajókiránduláson voltunk a Fertô-tavon, áthajóztunk egész Ausztriáig. Noha reggel kilenctôl délután kettôig esett az esô, a hajóút kellemes volt, de
Ausztriát csak a buszról láttuk. Délután elállt az esô, így
kisvonattal kirándultunk a Széchenyi Vasútmúzeumban.
Az estéinket kisebb csoportokba verôdve a szobákban
töltöttük, sok bolondságot beszéltünk, jókat nevettünk –
de hát ezért mentünk, hogy kikapcsolódjunk, hisz a
nyugdíjasoknak is van gondja.
Szombat este Kovács Jani és harmonikája szórakoztatott bennünket – köszönjük Jani!
Vasárnap kilenckor indultunk haza, elôbb Fertôrákoson, majd Sopronban kisvonattal, idegenvezetôvel, vá-
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rosnézéssel töltöttük a délelôttöt. Félegy után szabad
program volt, mindenki elfogyasztott egy kellemes ebédet, majd háromkor indultunk haza. Nagyon jól éreztük
magunkat, kicsit fázós idôben, de jó hangulatban telt a
három nap. Köszönjük Rózsika!

A Búzavirág Énekegyüttes
a Nyáregyházi Falunapokon
A szomszédos Nyáregyházán három napos falunapot
rendeztek augusztus 7-9-ig. A környékbeli amatôr, táncos, énekes vagy színjátszó csoportokat hívták meg, ennek részesei lettünk mi is. Egy nagyon jól szervezett falunapon volt szerencsénk fellépni, amit örömmel fogadtunk. A fellépés után mindenkit megvendégeltek: egy
babgulyás, rétes és egy kávé erejéig, ami mindenkinek
jól esett. Egy nagyon kellemes szombat délutánt töltöttünk el, sok szép mûsort láttunk. Köszönjük a meghívást!

Szüreti felvonulás
A hagyományos szüreti felvonuláson a nyugdíjasok
most is részt vettek. Ez a rendezvény egy fél falut megmozgató esemény volt. Idén is nagyon sok vendégfogadó állomás volt, ami bizonyára sok munkával jár, fáradozásukat nagyon köszönjük. Sok kellemes meglepetéssel találkoztam egy-egy vendégfogadó állomáson. Az
elsô meglepetésem az volt, hogy Polgármester Asszony
és kedves férje hagyományos, de az alkalomhoz illô
népviseleti ruhában fogadta az érkezôket. A második állomás Nagyné Kati, Ország Piroska és baráti köre különösen szép, különbözô népviseletet öltöttek magukra, és
ebben fogadták a vendégeket. Mint mindig, most is nagyon sokan voltunk, az óvodástól a nyugdíjasig minden
korosztályból voltak résztvevôk – különösen sok volt a
lovas fiatal. Egy vidám, jó hangulatú rendezvényen vettünk részt, jól éreztük magunkat, reméljük jövôre is ott
leszünk. Még egyszer nagyon köszönjük a vendéglátóknak a sok finomságot és a fáradozásukat!
Sok tisztelettel: özv. Szluka Istvánné
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Eljött hát!
Eljött a XX. hernádi falunap. Nagy aggodalommal készült
minden résztvevô a falunapra, mivel a hagyományokkal szakítva, nem vasárnap, hanem szombaton került sor a megrendezésére. Már pénteken sátrak nôttek ki a földbôl. Lázas izgalommal
vártuk a szombat reggelt. Hogy fog sikerülni, egyáltalán leszünk-e elegen kint a téren?
Eljött a reggel és zenés ébresztôvel kelt a falu. Rendezôk sürgölôdtek, tették a dolgukat, az utolsó simításokat, amit pénteken még nem tudtak befejezni. A sátrak
berendezését, csinosítását, minden rendben legyen, mire a látogatok is megérkeznek. Kissé borult volt még a
kora reggeli idô, de nem volt senki elkeseredve, mert
tudtuk, hogy szép idônk lesz.
9 órakor kezdôdött a falunap a Garázs Band elôadásában meghallgathattuk a Himnuszt, majd a jelenlegi és a
volt polgármester asszonyok ünnepélyesen megnyitották az immár megért 20. falunapot.
Ezzel kezdetét vette a fôzôverseny, és a különbözô
programok. A fôzôverseny már évek óta hagyomány. Elkezdôdött az I. hernádi Parasztolimpia, mely nagy vigalommal telt. Az erôsember versenyre is nagy volt az érdeklôdés, a Szentgyörgyi vásár is elôször mutatkozott
be.
10 óra körül már nemcsak a füst, hanem a fôvô ételek
illata is terjengett a fôzôk körül. Zajlott az élet. Egyre
többen és többen lettünk. Benépesült, élettel telt meg a
tér.
Szép autókkal érkeztek a veterán jármûvek. Kiállításon láthattuk a múltat és a jelent a MEZôSZOLG gépkiállításán, ahol megint az öreg HOFFER traktor volt a
fôszereplô. Múlt az idô, közben a nap is kíváncsian bújt
elô a felhôk mögül, megnézni a vidám társaságot. Így is
maradt a nap hátralévô részében. Jó meleg volt.
Emelkedett a hangulat, zajlottak a bemutatók, sültek,
fôttek a pörköltek, gulyások, amikor vidám énekhang
töltötte be a teret. A Dabas-Sári Szlovák Egyesület ROZMARING Énekegyüttese énekelt és lejött a nézôk közé a
színpadról. A Környezetvédô sátornál is megálltak, megkóstolták a palacsintát, amit sütöttünk, és cserébe dalra is
fakadtak a pavilonunknál. Gyorsan telt az idô, dél lett,
elkészültek az ételek, zsûrizés után jóízûen elfogyasztottuk az ebédet, ki mit fôzött. A Környezetvédô Egyesület
babgulyását Károlyi Misi fôzte, a palacsintát (vagy 200
db-ot!) Mádi házaspár sütötte, volt mákos, kakaós, diós,
lekváros. A kávét Holiné Erzsike hozta és kínálta. Sok
szorgos kéz segített a fôzés elôkészítésénél. Süteménnyel
bôven el voltunk látva, a palacsintán kívül is, és szilvával.
Délután kezdôdött jobban az élet a pavilonunknál, különbözô tárgyakat készítettünk, vagyis az elkészítést köszönjük Pergel Anikónak, aki megvalósította, amit elképzeltünk. Készített sörösdobozból szélcsengôt, PETpalackból virágtartót, PETpalack aljából térelválasztót, meg
különbözô tárgyakat. Szlukáné Pallaga Judit ötletét is
megvalósítottuk: tanítsuk a hozzánk látogatókat, hogyan
kell szelektíven gyûjteni az otthon felhalmozódó hulladékokat. Fényképrôl kellett felismerni és a kaspókba beledobálni azokat a képeket, amelyet a kaspóra írtunk
pl.: fehér üveg, színes üveg, veszélyes hulladék stb.
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Akinek sikerült, ajándékot kapott: virágmagot, vagy lufit, vagy virágot. De ezen kívül a paravánunkon adtunk
ötleteket arra is, hogy mit lehet kezdeni egy-egy eldobásra ítélt hulladékból, készítettünk albumot is tele jó ötlettel. Garamvölgyi Dóri készített akváriumba komposztálót, ami a horgászoknak nagy segítség, mert gilisztát is
lehet benne nevelni, így nem kell a boltba szaladni,
megvenni, házilag is lehet nevelni ôket.
Délután még felszabadultabban, családiasabban folyt
az ünneplés tovább.
A színpadon egymást váltották a fellépôk, szórakoztatva a közönséget. Testvérfalunkból, Szentpéterrôl is jöttek
vendégek, mint már évek óta. ôk is adtak mûsort és nagyon jól érezték magukat. Az égen is volt látnivaló,
mert az inárcsi AEROKING Repülô Sportegyesület lehetôséget biztosított, hogy aki felmer ülni a sárkányrepülôre, vitte egy kört. (Egyesületünk vezetôje is tett egy
tiszteletkört, nagyon tetszett neki, nagyon szépnek találta felülrôl Hernádot.) A sárkányrepülôsök a gyerekeket
is megörvendeztették, mert cukorkaesôt szórtak a fejükre, a gyerekek nagy örömére.
Nagyon gyorsan telt a délután, esemény, esemény hátán volt. Jó társaságban repül az idô. Mindenki várta a fô
attrakciót, a Beatrice együttest Nagy Feróval. Már tömeg
volt a színpad elôtt, amikor felizzottak a reflektorok és
kezdetét vette a tombolás, együtt énekelve az ismert dalokat. A ráadás után indult egy újabb égi jelenség, a tûzijáték, mely méltó befejezése volt a napnak.
Mindenki indult haza, csak a fáradt rendezôk nem,
mivel nekik még össze kellett pakolni, rendezni, és természetesen visszahordani a kivitt felszereléseket. Fáradtságukat enyhíteni, megérkezett egy kis nyári zápor
is, az egész napi hôség után.
Köszönjük a rendezôknek, résztvevôknek ezt a felejthetetlen napot!
Elmondhatjuk, hogy sok érdekes, színvonalas mûsor
volt. Jövôre veletek ugyanitt, ugyan így, mert a XXI-ik
az a nyerô szám.
Egyesületünket támogatták, melyet ezúton is nagyon
köszönünk:
Hernád Község Önkormányzata, Örkényi Takarékszövetkezet Hernádi Kirendeltsége, Horváth Mária, Zsadányi László, Tiszai Zoltánné, Bese Sándor, Németh Sándorné, Mádi Károly, Mádiné Homoki Éva, Károlyi Mihály, Nagy László, Pergel Anikó, Garamvölgyi Dóra,
Tukodi László, Zalabai Gábor, Zalabai Gáborné, Boros
Sándor, Holi Mihályné, Turcsán Józsefné, Szlukáné Pallaga Judit.
Károlyi Mihály
Hernádi Környezetvédô és Faluszépítô Egyesület
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Bikal – Ahol életre kel a középkor
A bikali utat a tanulmányi
eredmény miatt kaphatták meg
a hernádi általános iskola tanulói. Azok a diákok, akik jól teljesítettek, nyereményben részesültek, amit az évzárón kaphattak meg.
2012. 06. 28-án utaztunk. Az
utazás nagyon hosszadalmas
volt, de megérte várakozni, hiszen a csodálatos középkori életet ismerhettünk meg.
Amint odaértünk, rögtön egy
kis játékkal fogadtak minket.
Körüljártuk a reneszánsz birtokot. Ellátogattunk a Madaras
színpadhoz, ahol megismerkedhettünk a madarak tulajdonságaival, repülésével. Közönséget kápráztató kis
elôadás volt. A felnôttek, a gyerekek és én magam is csodálva néztem a produkciót. Miután vége lett a röptetésnek, elmentünk körülnézni az Óvárosban és a középkori faluban. Az Óvárosban találkozhattunk a régi pék,
szobrász, mézeskalácsos, gyertyaöntô, szabó, gyöngyfûzô, fafaragó, ékszerkészítô és bôrmûves üzletekkel. A

városi fogadóban apródképzés is
folyt. Mivel az Óvárosban jól
éreztük magunkat, azt gondoltuk, a középkori falu sem lehet
rossz. Nem is volt az! Itt három
mesterség volt jelen: a fazekas, a
kosárfonó és a kovácsmesterség.
Itt találtuk meg az állatsimogatót, a malmot, a csárdát. Ezután
elindultunk ebédelni. Ebéd után
benéztünk a lovagi tornára, ami
az egyik kedvencem volt. Nekem nagyon tetszett a lovagok
csatája, és az, hogy a közönséget
is bevonták a mulatságba.
A lovagi torna után kaptunk
még egy feladatot: kapjuk el a ló rablót! Mindenki a keresésére indult. A nap végére meg is lett a bûnös. Mi pedig elindulhattunk hazafelé.
Megéri jól tanulni, mert nagyon sok ilyen élménnyel gazdagodhatunk. Mindenkinek ajánlom Bikalt, mert nagyon jó családi kaland!

Révfülöpi anzix

keztében. Egy másik alkalommal mozizást követôen felmenekültünk a zánkai erdô fáira, a rousseau–i elveket figyelembe véve csatolódtunk vissza a természethez. A
kalandpark kellôképpen energiaszívó hatását az esti altatáskor tapasztaltuk meg. Meglátogattuk a Fülöp–hegy
kilátóját, ahonnan a teljes Káli–medence és a Balaton kétharmada tisztán látható, azután a külön diszkó és számháború merítette ki egyre inkább a gyerekeket.
Az étlapon lévô kínálat nagy megelégedésre talált. A
hernádi konyhások kitettek magukért így többen
egy–két plusz kilót is hazahoztak a csomagjaikon kívül.
Hiába próbáltuk sporttal és fürdéssel, napi kb. 6 kilométer gyaloglással kondícióban tartani magunkat, az ember bendôje nagy úr, ki kell szolgálni…
A homokórán egyre gyorsabban peregetek a szemcsék, mire felocsúdtunk, már július 26–át mutatta a naptár. Gyerekeink és nevelôink is fáradtan, de élményekkel gazdagon tudatták saját ágyukkal, hogy visszaérkeztek.
Remélem, gondolatban és álmaikban a következô nyarat, a következô révfülöpi táborozás képét formázzák…
Miklósi László

A forró nyár épp enyhülô arcát mutatta, amikor 36
gyerek izgatottan kereste helyét a Révfülöpre induló buszon. Az aligha nyugodt szülôk aggódó arcukról lemorzsoltak még egy- egy könnycseppet, majd a távolodó
busz sziluettjét lesték a hernádi kanyarban.
Így kezdôdött a megszokott nyaraltatás – saját számításaim szerint a 26. turnusom. A helyszín ugyanaz, de az
elmúlt évek alatt teljesen átöltözött: sátor-inge helyett kôruhájában pompázik, környezete pedig szigorú védelem
alatt áll.
7 gyereknek meglepetéssel zárult a
tanév, élményekkel
kezdôdött a július
19–e. ôk heten a bizonyítványosztáskor
tudták meg, hogy az
önkormányzat két tanulót befizetett, egy vállalkozó az
5–6. osztályos gyerekek közül négynek, egy család pedig már hagyományosan egy tanulónak állta nyári kikapcsolódását.
Volt közöttük néhány, aki elôször látta a Balatont,
elôször fürdött a magyar tenger habjaiban, elôször jutott
el szülôk nélkül egy gyermekközösséggel pihenni, nyaralni. Akadtak „elsô táborosok”, akiket már az elsô napon szertartásosan felavattunk.
Nem volt élmény nélküli a mostani tábor sem. Az
idôjárás az elsô kettô és az utolsó kettô napra engedélyezte a fürdést, így a nevelôkön múlott, mennyire élmény dús napokat tölthetnek gyerekeink.
Elôször a szél adott jelt, hogy ideje lenne beleakasztani
a vitorlát, ezért a Phoenix fedélzetét mosta le a tó vize,
miután meghajolt a fôárbóc egy–egy erôs lökés követ-
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Kézmûves tábor
A nyári szünet közepén, júliusban volt a táborunk. Az
idén nagyon sok jelentkezônk volt, ezért két “régi” kézmûves táborost kértem meg, segítsenek. Ez azt is jelentette, hogy már sok-sok éve van tábor. A két táboros közben azonban kolléganô is lett:Kujbus Bernadett és Rácz
Andrea. Velük együtt terveztük meg a programot, de
igazán legalább három táborra valót.
Nagyon lelkesek mindketten, tele voltak ötletekkel.
Élveztem minden percet, sok régi emlék idézôdött fel…
Az emlékezésre azonban nem sok szabad pillanatunk
volt, mivel 35 gyermek jelentkezett.
Kézmûves technikákkal, díszítésekkel ismerkedtek a
gyerekek és sok új játékkal. Izgalmas volt az udvaron a
nemezelés, ahogy gyúrták a labdát. Vagy a mozaikkép
bôrbôl. Illetve az, ahogy minden nap új fonási technikát
tanultak és tanították egymást is. Sok közös élménnyel
lettünk gazdagabbak! Találkozunk jövôre!
Csimáné Kispál Gyöngyi

Kosárlabda tábor
Iskolánk idén is megrendezte a kosárlabda tábort. A
gyerekek 5 napon keresztül játszhattak, edzhettek és tanulhattak. Sok élményben volt részünk. Délelôtt tanultunk és edzettünk, délután pedig a játékokra került sor.
A kicsiknek 9:00-tól 15:00-ig, a nagyobbaknak pedig
10:00-tól 16:00-ig tartott az edzésük. A gyerekek finom
ételeket ettek a Szluka étteremben. Ebéd után filmeket
néztünk, majd rövid pihenést követôen folytattuk az
edzést és a játszást.
Juli néninek idén egy új segítôje volt Járay Judit személyében. Judit nénit már ismertük, mert a 2011/2012es tanévben már edzett minket. Idén a kicsiket viszi tovább, akik most fognak a mini korosztályba lépni. A csapat tagjai: Galambos Márk, Caldaras Dávid, Árva Tamás, Belicki Márk, Akantisz Norbert, Szeibert Dániel.
Juli néni fogja a serdülô és a gyerek korosztályt vezetni. Gyerek korosztály: Caldaras Johnny, Gomola Petra,
Pap Ferenc, Bukodi Martin, Szentirmai Martin, Ország
Ádám, Kucsera László.
A serdülô korosztályt pedig Akantisz Niki, Bertalan
Enikô, Kucsera Dániel, Árva Gábor, Kovács Mirkó, Caldaras Johnny, Rácz János, Taics Róbert, Amoun Clara
fogják képviselni.
Mindennap nagyon elfáradtunk, de jó felkészülés volt
az új tanévre.
Köszönjük szépen ezt a kiváló hetet!
Amoun Clara 6.b

Kosárlabda
Az iskola együttmûködési szerzôdést kötött a Magyar
Kosárlabdázók Országos Szövetségével (MKOSZ). A
szerzôdés keretében az MKOSZ vállalja: 2 db bordásfalra akasztható palánk biztosítását, és 15 db 5-ös kosárlabda átadását az iskola részére. Továbbá a tanfolyamon
rendszeresen résztvevô gyerekek részére egy-egy felirattal, logóval ellátott mez, és a foglalkozásokat tartó
szakember havi díjazását biztosítását.
Ennek fejében az iskolának vállalnia kell, hogy heti 2
alkalommal 1-1 óra ingyenes teremhasználatot biztosít
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15-20 fô 1. és 2. osztályos tanulók részvételére a foglalkozásokon.
A foglalkozásokon rendszeresen résztvevô gyerekek
tavasszal országos kosárlabda jamboreen vesznek részt.
A 2012/2013. évadban a kosarasok a Pest Megyei Bajnokságba neveztek.
Kenguru (3.-4. oszt.) edzô Járay Judit
Gyermek (5.-6. oszt.) edzô Kis Pap Julianna
Serdülô (7.-8. oszt.) edzô Kis Pap Julianna
Junior (18 éves korig) edzô Járay Judit
Felnôtt férfi játékos edzô Bíró Krisztián
1-2. osztályosok elôkészítô tanfolyamán az edzôk Kis
Pap Julianna és Járay Judit
Kis Pap Julianna
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