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Herend város önkormányzatának ingyenes kiadványa

„Tudom, meghalnék idegenben;
ott még a fák sem ilyenek;
nem virít bodza a berekben,
akácok könnye sem pereg;
nem részegít a széna-illat,
nem villámfénnyel jön a nyár,
nem így táncol felhőn a csillag,
nem szédül az égtől a táj...
Meghalok itt is - : a gyönyörtől,
hogy a repceföld színarany,
hogy a lomb oly zöld szinte tombol,
s a kőnek is illata van;
hogy áll a búza nyers kalásza,
mintha világot nemzene,
s e tájon az lel csak magára,
ki végleg egyesült vele.”
Garai Gábor
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Fejlesztési
lehetőségeink

Herenden
Mindannyiunk örömére 2015. február 25.én Kormányhatározat született a Herenden
áthaladó országos közúthálózathoz tartozó
közutak felújításával kapcsolatosan, amely
felhívta a Nemzeti Fejlesztési Miniszter
figyelmét arra, hogy tegye meg a szükséges
intézkedéseket a beruházás megvalósítása
érdekében. A Nemzetgazdasági Miniszter is
utasítást kapott, hogy a beruházás megvalósításához, és a pénzügyi tranzakciós illeték
megfizetéséhez szükséges bruttó 511,6 millió
forint a Magyarország 2015. évi központi
költségvetéséről szóló törvény alapján álljon
rendelkezésre. Az örömben egy kis üröm is vegyült. Kiderült ugyanis, hogy a Kossuth utca
nyomvonalán futó több mint 50 éves, eternit
anyagú ivóvíz gerincvezetékek, és a korrodált
fém rákötések még az útépítő gépek okozta
terhelést sem nagyon bírnák ki. Nem volna
értelme új utat építeni oda, ahol szinte garantált az évi több csőtörés, és szabdalhatnánk
össze a frissen készült aszfaltot. Egy szó, mint
száz, a vezetékek cseréje elengedhetetlen.
A beruházás megvalósításához pályázatot
nyújtunk be 80 millió Ft vissza nem térítendő
támogatás iránt. Reménykedünk abban, hogy
ehhez a beruházáshoz is valamilyen mértékű
segítséget kapunk. Sajnos az akkor rendelkezésre álló keretből ilyen jellegű beruházás nem
volt megvalósítható, így hitel felvétele volt az
egyedüli lehetőség, a cél megvalósításának
érdekében. A hivatalos eljárások lefolytatása
után a munkálatok elkezdődtek, és azóta már
be is fejeződtek. 2 km hosszban kicseréltük
a gerincvezetéket, és a Kossuth utca összes
ingatlanát korszerű anyagokkal rákötöttük
az új rendszerre.
Az útfelújítás az iménti projekttel párhuzamosan, folyamatosan halad előre. A térköves
járdák a Rózsa utcától az Iskola utcáig elkészültek, az aszfaltos rész munkálatai most
vannak folyamatban.
Az útpálya építése során, a Pipacs és a Fasor
utca között ki kellett cserélni a nem teherbíró
útalapot is. A Manufaktúra előtt új, vastagabb
színes térkő került lerakásra. A felső városrésztől új folyóka épül a Vasút utcáig, az út páros
házszámú oldalán. Kicseréljük az elavult fa
villanyoszlopokat is.
Biztosan sokakat ért kellemetlenség a felújítási munkálatok során, de gondoljunk arra,
hogy olyan beruházás ért el hozzánk, amely új
minőséget jelent, és szebbé teszi városunkat.
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Különös gondot fordítunk a Bánya-telep felzárkóztatására. Olyan állapotokat szeretnénk
teremteni ezen a városrészen is, hogy méltán
lehessen városunk egyik szép településrésze.
Ehhez feltétlenül fontos, hogy az ott élők
felsorakozzanak a kitűzött célok mögé, és
nem feltétlenül anyagilag támogassák elképzeléseinket.
Fejleszteni szeretnénk iparterületünket is,
mert amennyiben helyben újabb és újabb
munkahelyeket tudunk teremteni, minden
reményünk megvan arra, hogy megszűnjön
nálunk a vidéki települések óriási problémája,
a fiatalok elvándorlása. Bízunk abban, hogy az
egészséges lokálpatriotizmus kialakulása azt
vonja maga után, hogy kisvárosunk soha nem
látott fejlődésnek indul.
Köszönöm az építők áldozatos munkáját,
köszönjük a magas szintű kapcsolattartást a
települések vezetőivel.
Köszönjük a lakosságunk türelmét az
eddig elszenvedett kellemetlenségekért,
és egyben újabb türelmet kérek a herendiektől a projektek befejezéséig.
Önkormányzatunk dolgozói az elmúlt
időszakban és az elkövetkező hónapban a
következő pályázatok benyújtásán dolgoznak.
Reméljük, hogy ezek közül számos nyerni
is fog!

A Terület és Településfejlesztési Operatív Program keretében:
a. TOP-2.1.2-15 Zöld város kialakítása; Ezen
pályázat keretén belül megújul a buszmegálló környéke, és a parkunk területe.
b. TOP-2.1.3-15 Települési környezetvédelmi
infrastruktúra¬fejlesztések – csapadék és
szennyvíz hálózat korszerűsítése.
c. TOP-3.1.1-15 Fenntartható települési közlekedésfejlesztés – Bányatelepi kerékpár
és mezőgazdasági vegyes út. Ez a Petőfi
utcától köti majd össze a két település részt
a vasút mentén.
d. TOP-4.2.1-15 Szociális alapszolgáltatások
infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése –
Családsegítő szolgálat felújítása.
e. TOP-4.3.1-15 kódszámú „Leromlott városi
területek rehabilitációja” című, - Bányatelep ivó és szennyvíz hálózatának kiépítése,
valamint a lakóházak felújítása.

f. TOP-5.2.1-15 kódszámú „ A társadalmi
együttműködés erősítését szolgáló helyi
szintű komplex programok” című pályázat
– Bányatelep programok Családsegítővel
együtt.
g. TOP-3.2.1-15 kódszámú „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése”
- Egészségház fejlesztése.
A Képviselő-testület a pályázatok előkészítésével kapcsolatos költségek fedezetére 2016.
évi költségvetése terhére, összességében 15
millió Ft előirányzatot biztosít.
A TOP pályázatok egyébként 100%
intenzitásúak.

További pályázati lehetőségeink:
A helyi önkormányzatokért felelős
miniszter az államháztartásért felelős
miniszterrel közösen kiírt Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések
támogatása keretében:
»» kötelező önkormányzati feladatot ellátó óvodai nevelést végző intézmény
infrastrukturális fejlesztése, felújítása
keretében az óvoda tetőszerkezetének
felújítására kerülhetne sor.
A nemzetgazdasági miniszter önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására kiírt pályázata keretében az önkormányzat által működtetett Rozmaring Intézményi
Étterem és Konyha kapacitás bővítésére
nyújtunk be pályázatot.
A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak
fejlesztése kapcsán a VP-6-7.4.1.1-16
kódszámú „Településképet meghatározó
épületek külső rekonstrukciója többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése,
energetikai korszerűsítése” – kapcsán a Művelődési Ház és Könyvtár napkollektorral
történő ellátása és felújítása valósulhat meg.
Ezen pályázatok 75% intenzitású intenzitásúak.
Köszönjük az állami és megyei vezetőknek, hogy segítettek és segítenek
bennünket abban, hogy Herend a fejlődés útjára léphetett!

Írta: Jánszky Lajos László polgármester

napközis tábor
Herend Város Önkormányzata az idei nyáron is szervez nyári
napközis tábort. A hosszú tanítási szünet sok család számára jelent
gondot a gyermekek felügyeletének megoldása miatt. Az önkormányzat a nyári szünetben 5 hét időtartamban segít a családoknak
a gyermekük felügyeletének, hasznos szabadidő töltésének megoldásában. A programok között kirándulás, túrázás, kézműveskedés,
főzőcskézés, sportos játékok, játszóterezés is szerepelnek.
Az első három hétben az iskola pedagógusai, az utolsó két hétben
Bácskai Zsuzsa és Vasmaticsné Répási Erzsébet szervezi a tábort,
felügyeli a gyerekeket.
A tábor helyszíne az idei évben az általános iskola épülete és
területe (Herend, Iskola u. 8.).
Az étkezést (ebéd, uzsonna) az első két hétben az iskola konyhája, a többi héten a Paletta étterem biztosítja.
A táborok időpontjai: 2016.06.20.-26., 2016.06.27.-07.01.,
2016.07.04.-07.08., 2016.07.11.-07.15., 2016.07.18.-07.22. A napi
felügyelet 8.00 órától 16.00 óráig tart.
A részvételi díj: 1.700,- Ft/fő/nap, (8.500,- Ft/hét), melyet a tábor
megkezdése előtti hét szerdai napjáig kell a Polgármesteri Hivatal
pénztárában befizetni.
Pénztári nyitva tartás: H-Sze: 8.00-15.00 óra, P: 8.00-12.00 óra
A jelentkezési lapokat az iskola juttatja el a szülőknek, illetve az
iskola titkárságán lehet kérni, melyeket kitöltve a Herendi Német
Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola titkárságán kell leadni,
2016. június 3. napjáig.
Szeretettel várjuk a gyerekeket!

Nyárköszöntő délután
Herend Város Önkormányzata
a „Herend Park Közösség” és a
Park Fagyizó közreműködésével
karöltve 2016. június 12-én
14.00 órától ingyenes nyárköszöntő rendezvényére vár Kicsiket és Nagyokat egyaránt.
Június második vasárnapjának
délutánja a gyerekeké, ünnepeljük őket! Hogy hogyan?! Úgy, hogy a nap végén minden gyerkőc
úgy érezze, ez a délután csak róla szólt!
Helyszín: „Lali bácsi” Fagyizója előtti tér
Programok:
14.00 óra Szeretetre vágyó Süni
„Palánta Gyermek- és Ifjúsági Misszió” Országjáró
Bábmisszó bábelőadása a Művelődési Házban
14.00 – 18.00 óráig
Ugrálóvár
Horváth Csaba Lufibohóc, lufihajtogatás
Arcfestés, csillámtetoválás, kézműves sarok
A rendezvény ideje alatt kürtöskalács és édességvásárlási lehetőség várja az érdeklődőket!
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Beharangozó
II. Herendi Kézműves Fesztivál
2016. augusztus 20.
Ismét, immáron másodszorra kerül megrendezésre a Herendi
Kézműves Fesztivál augusztus 20-án, a Porcelánmanufaktúra
Zrt. parkolójában. Már a dátum is jelzi, hogy nem csak a Kézműves
Fesztivál hangulata és programjai miatt hívjuk össze a várost és
szűkebb – tágabb települések lakóit, hanem Szent István ünnepére
is emlékezünk. Az Ünnepi megemlékezés keretein belül kerül sor
Miklós Atya miséjére, amely a fesztivál színpadán kerül celebrálásra.
Tavaly elmondhatta a város, hogy először rendezi meg ezt a
fesztivált, idén pedig azt, hogy ilyen formában először, hiszen az
Államalapítás a magyarság, a magyar kézművesség közös ünnepe
valósul meg.
A fesztivál programja bőséges, a tavalyi jó tapasztalatok megtartásával, új elemek beemelésével állítottuk össze. Családi ünnep ez,
így megszólítjuk a gyermekeket vidám zenés összeállítással, lufi
bohóccal, ügyességi versenyekkel, állandó animátor részvételével.
Miközben a gyerekek szórakoznak, a felnőttek figyelemmel kísérhetik a főzőversenyt, délidőben pedig meg is kóstolhatják, bírálhatják,
melyhez tradicionális muzsika szól, kávéházi hangulatban békebeli
tréfákkal kiegészítve.
A programok egymást követik:
• Tudományos borkóstolás
• Musical show
• Fiataloknak rock pillanatok
• Estére elhozzuk az operett csillagait a legismertebb dallamokkal
• A nap végére buli zene várja a vendégeket
Egész nap állandó, kisebb meglepetések felnőtteknek, időseknek,
és gyermekeknek egyaránt!
A pontos Programtervről Információt közlünk majd, addig is figyeljék online oldalainkat; a herend.hu weboldalt és Herend város
Facebook oldalát.

Nyári igazgatási szünet
a Polgármesteri Hivatalban
Tisztelt Ügyfeleink!
Tájékoztatom Önöket, hogy Herend Város Önkormányzat Képviselőtestülete a 17/2016.(II.5.) számú határozatával 2016. július 25. napjától 2016. augusztus 05. napjáig nyári igazgatási szünetet rendelt el.
Az igazgatási szünetben a Polgármesteri Hivatal ÜGYELETET TART
a következőképpen:
2016. július 25. (hétfő)		
2016. július 27. (szerda)		
2016. július 29. (péntek)		
2016. augusztus 01. (hétfő)		
2016. augusztus 03. (szerda)
2016. augusztus 05. (péntek)

8.00 órától 14.00 óráig
8.00 órától 14.00 óráig
8.00 órától 12.00 óráig
8.00 órától 14.00 óráig
8.00 órától 14.00 óráig
8.00 órától 12.00 óráig

A Herendi Városüzemeltetési Közszolgáltató Intézmény (Városgondnokság) elérhetősége:
Hegyi Gábor megbízott vezető: 06/20/267-49-41
Megértésüket köszönjük!
Herend, 2016. május 03.
Dr. Jáger György
jegyző sk.

2016. május
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A VERGISSMEINNICHT TÁNCCSOPORT

10 éves

JUBILEUMA
hogy lehetővé tették a jubileum megünneplését. Rujzam Zsuzsának a rengeteg fényképet.
A Bauernhuber Családi Zenekarnak a zenei
kíséretet.
Köszönjük Heiligné Hauck Veronikának a
tíz év türelmét, a tanítást, hogy mindig bízik
bennünk.

w w w.herend.hu

írta: Lennert Hajnalka
Fotók: Rujzam Zsuzsa

Rengeteg próba, szervezés után elérkezett a
nagy nap – tánccsoportunk gálával ünnepelte
fennállásának 10. évfordulóját. A műsor elején
gyertyával emlékeztünk Presits Sándorné,
Hugi Néniről, aki nélkül nem alakult volna
meg a tánccsoport. 2006-tól figyelemmel kísérte próbáinkat, bátorított, buzdított minket,
jó kedéllyel lelket öntött belénk.
Örömmel jelenthettük be, hogy két új
taggal bővült a csoport, így Ők is - egyelőre
egy tánc erejéig – felléptek velünk. Azóta is
lelkesen próbálnak.
Három vendégcsoportot hívtunk: a Herendi
Német Nemzetiségi Dalkört, a Tótvázsonyi
Német Nemzetiségi Dalkört, és a Gyulafirátóti Német Nemzetiségi Tánccsoportot. Nem
múlhat el Tótvázsonyban és Gyulafirátóton
nemzetiségi nap nélkülünk, ezért is szerettük
volna, ha viszonozhatjuk meghívásukat.
A születésnap elképzelhetetlen torta nélkül,
de most az ünnepelt lepte meg Vendégeit egy
gyönyörű tortával, melyet Fazekas Zsuzsa
készített.
Este svábbálba invitáltuk mindazokat, akiknek kedvet csináltunk táncainkkal.
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Szeretnénk megköszönni támogatóinknak:
a Herendi Német Nemzetiségi Önkormányzatnak, a Herendi Német Nemzetiségi Kulturális Egyesületnek és a jelenlegi táncosoknak,

közösség

A HERENDI
NÉMET
NEMZETISÉGI
DALKÖR

életéből

Mozgalmasan indult a tavasz kórusunk
életében. Április 9.-én szombaton ünnepelte
a Vergissmeinnicht tánccsoport fennállásának
tíz éves jubileumát. Ez alkalommal meghívást kaptunk, és felléptünk a műsorban a
Tótvázsonyi Énekkarral és a Gyulafirátóti
Tánccsoporttal együtt. A rendezvény finom
vacsorával és jó hangulatú svábbállal zárult.
Egy hét múlva, április 16-án három év után
újra, országos minősítésen vettünk részt
Városlődön.
Szívélyes fogadtatásban volt részünk, amit
ezúton is köszönünk Csekényi István polgármester úrnak.
Nagy örömünkre az alapos felkészülés
meghozta a várva várt sikert, kórusunk kitüntetéses arany minősítést kapott. Régi herendi
dalok feldolgozásait adtuk elő a Bauernhuber
családi zenekar kíséretével. Köszönjük dr.
Bauernhuber Andornak, aki a dalok zenekari
kíséretét írta, a zenekarnak a közreműködést
és nem utolsó sorban Pfeiferné Takács Hajnalka kórusvezetőnknek a felkészítést.
Büszkeséggel töltött el bennünket, amikor
színpadra szólították Andort, aki 170 német
egyházi éneket kottázott le, amit a Veszprém
Megyei Német Önkormányzat adott ki, városlődi, úrkúti és gannai gyűjtésből. Andor az
elismerést vastaps kíséretében vette át.

Fotó: Rujzam Zsuzsa
A következő hétvége sem telt számunkra
eseménytelenül. Április 22.-én a népviseletek
napján /Trachttag/ fotózáson vettünk részt.
A fotókat egy pályázathoz csatoljuk, reméljük
sikeres lesz. Külön öröm volt számunkra, hogy
az eseményen a helyi Általános Iskola diákjai
is részt vettek régi viseletekben, Arnold Mária
tanárnővel.
Másnap szombaton már reggel útra keltünk. Kórustársunk Köller Ferenc ismerősei
révén meghívást kaptunk Baj község német
nemzetiségi dalos találkozójára. A délelőtti
órákat a szomszéd város,Tata nevezetességeinek megtekintésével töltöttük. Megnéztük a
várat, Fischer Mór, a Manufaktúra alapítójának
szülőházát, majd „dottóval” /kisvonattal/
városnéző körutat tettünk. Délután utaztunk
Bajra, ahol német nyelvű szentmisén vettünk
részt, majd kezdődött a dalos találkozó. A műsorban a helybeli csoportokon kívül szerepeltek
a Környei és a Vértessomlói Dalkörök valamint

az országos hírű, 170 tagú Szári Tánccsoport
12 táncos párja. Herendi dalkörünk hangos
tetszést aratott változatos 15 perces műsorával. Köszönjük szépen a Porcelánmanufaktúra
vezetésének támogatását, hogy vendéglátóinknak herendi porcelánnal kedveskedhettünk.
Reméljük, hogy a szívélyes vendéglátást viszonozhatjuk majd Herenden. Nagyon jó
hangulatú, kellemes napot töltöttünk együtt,
a két órás út hazafelé vidám énekszóval telt.
Az előttünk álló nyári időszak is több fellépési lehetőséget ígér számunkra.
Ezúton szeretnénk kórusvezetőnknek megköszönni eredményes, odaadó munkáját.
Sok feladat vár ránk, amihez jó egészséget
kívánunk minden kórustársunknak. Megköszönjük a német nemzetiségi hagyományok
megőrzése érdekében végzett tevékenységüket,
kitartásukat, szorgalmukat.

Írta: Molnár Lajosné és Krén Péterné

Fotóforrás: Lennert Hajnalka

2016. május
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Eddigi és soron következő programjairól

Fotó: Rujzam Zsuzsa
Kölcsey Ferenc -a fennmaradt
kézirat tanulsága szerint- 1823.
januárjának 22. napján fejezte be
a Himnusz megírását. Méltóbb
napot aligha választhattunk
volna a magyar kultúra megünneplésére. Intézményünk is ünnepelt és erre az alkalomra a gödöllői illetékességű Cimbaliband
Zenekart hívta meg. Egy gyönyörű népi hangszer, a magyar
népzene unikumja: a cimbalom
állt műsoruk középpontjában.
Autentikus és feldolgozott magyar népzenei dallamok csendültek fel virtuóz játékukkal
kísérve. A közönség olyan életre
szóló élménnyel gazdagodhatott, mely nem csak megidézte
őseink szellemét, de befogadhatóvá is tette azt.
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József Attila, a XX. századi magyar irodalom óriása 1905. április
11-én született Budapesten. Az

irodalmat és verseket kedvelők
széles tábora ezt a napot avatta
a Költészet Napjává. Herenden

a „hozz egy verset, mondd el
nekünk” jegyében, a Tárgyalóban („lánykori” nevén Tükrösben) ünnepelt kicsiny, de lelkes,
irodalombarát csapatunk. Bevezetőmben megemlékeztem legnagyobbjainkról, József Attiláról,
Petőfi Sándorról, Arany Jánosról.
Szót ejtettem legkedvesebb irodalomtörténészem, Szerb Antal
munkásságáról is. Ezt követően
a vendégek mondták el az általuk
hozott verseket. Temesi Ferencné
Petőfi verssel, Nagy Györgyné
Apollinairrel, Kiss Gábor pedig
nyugdíjasokról szóló humoros
prózával rukkolt elő. Ihletett
hangulatú, igazi versünnep volt.
Történelmi léptékkel mérve is
hosszú idő, mintegy 25 év telt el
azóta, amióta Herendet elhagyta

Intézmény

az utolsó szovjet katona. Erre
emlékezve a HATESZ (Hajagi
Természetvédő és Szabadidő
Egyesület) aktivistái Bácskai Péter vezetésével szervezték meg
a „Felszabadulástól a megszabadulásig” című, a megszállás hangulatát felidéző, hadi eszközöket
és dokumentumokat bemutató
kiállítást.
Megnyitotta Bándi
László helytörténész, majd megtekinthettük a Bors Gábor által
megőrzött és rendelkezésünkre
bocsájtott korabeli filmfelvételeket. Álljon itt egy találó, szó
szerint idézett részlet a kiállítást
propagáló anyagból:
„Mit jelentett nekünk együtt
élni a szovjet katonákkal? Mit
jelentett a hazájuktól távol élő,
névtelen szovjet katonáknak
együtt élni velünk?

Megértettük egymás sorsának
kényszerűségét. Megindult a csencselés, barátságok szövődtek… éltünk, mert élni kellett, a politika
nem nyomhatta rá mindenre a
bélyegét.
Kiállításunk a közel 50 év szovjet csapatmegszállást helyezi más
perspektívába. Ezúttal az Ember
és a hétköznapok kerülnek előtérbe, a politika csak a hátteret
szolgáltatja.”
A kiállítást megtekinthették
április 16-tól 22-ig az intézmény
nyitva tartási idejében.
2013 október 11. óta kéthetente, mindig pénteki napon 18 órai
kezdettel filmklubunkban vetítéseket tartunk. Vígjátékoktól a
filmdrámáig, művészfilmektől az
akciófilmekig minden korosztály
megtalálhatja kedvencét kínálatunkban. A következő –immár

az ötvenharmadik- filmet, a közelmúltban elhuny Krencsey Mariann emlékére vetítjük: a már
többször is látott, de mindig szívesen nézett klasszikust, az Arany
embert. Tagsági igazolvány és a
vetítésekkel kapcsolatos további
információk a könyvtárban.
Mire a Herendi Objektív megjelenik, már túl leszünk R.Kárpáti
Péter színművész érdekesnek ígérkező, szemléltető anyagokkal színesített előadásán.
Éppen az újság megjelenésének
idején, május 29-én, vasárnap délelőtt 10 órai kezdettel mutatja be
a Bucz Hunor igazgatta budapesti
Tér Színház társulata azt a székely
népmesét, melyet a Gyermeknap
alkalmából, ajándékként „nyújtunk át” a legkisebbeknek. A címe
legyen meglepetés, az előadásra,
korra, nemre való tekintet nélkül
minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk!
A hagyományosnak tekinthető
Idősek Világnapjának és az 1956os Magyar Forradalom és Szabadságharc 60. évfordulójáról történő
rendezvényeket előkészítő szervező munka, folyamatban van.
Kérjük, kísérjék figyelemmel az
ismert forgalmi csomópontokban,
az intézmény programjairól szóló
hirdetéseinket. (Hátha akad olyan
„nem is tudtam róla” rendezvény,
melyen Ön is jól érezné magát!)

Írta és mellékletek: Téglás
Miklós igazgató

2016. MáJuS
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idősellátás napjainkban
Úgy élj, hogy visszanézhess. Ne haraggal, hanem örömmel forgathasd át emlékeidet, visszafelé.
Nehogy sajnálkoznod kelljen... Okosan élj. De főleg: szépen. Gazdagon, ne a szó anyagi értelmében, hanem szellemeikben. Ahogy a vonuló vadak hagynak nyomot maguk után, úgy hagyj
te is. Hogy rád találjanak, ha keresnek. Hogy rád találhasson, aki keres. Hogy ne felejtsék el a
vonulásodat. Jeleket hagyj a világban, téged jelzőket. Gondolatokat, amelyek rád mutatnak. Emlékeket, bármilyen, csak markáns legyen... akkor jól éltél. Akkor éltél helyesen.”
(Hankiss János)

SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS
Jövedelmi kategória

Fizetendő térítési díj

nyugdíjminimum 0–125%-áig

0 Ft–36.625 Ft

150 Ft

nyugdíjminimum 126–200%-áig

36.626 Ft–57.000 Ft

190 Ft

nyugdíjminimum 201%–250%-a között

57.001 Ft–71.250 Ft

270 Ft

nyugdíjminimum 251%–300%-a között

71.251 Ft–85.500 Ft

310 Ft

nyugdíjminimum 301–350%-a között

85.501 Ft–99.750 Ft

380 Ft

nyugdíjminimum 351%–400%-a között

99.751 Ft–114.000 Ft

490 Ft

nyugdíjminimum 401%–500%-a között

114.001-Ft–142.500 Ft

540 Ft

nyugdíjminimum 501% -a felett

142.501 Ft felett

590 Ft

SZOCIÁLIS ÉTKEZÉS HÁZHOZSZÁLLÍTÁSA
Jövedelmi kategória

Fizetendő térítési díj

nyugdíjminimum 0–125%-áig

0 Ft–36.625 Ft

50 Ft

nyugdíjminimum 126–200%-áig

36.626 Ft–57.000 Ft

50 Ft

nyugdíjminimum 201%–250%-a között

57.001 Ft–71.250 Ft

50 Ft

nyugdíjminimum 251%–300%-a között

71.251 Ft–85.500 Ft

50 Ft

nyugdíjminimum 301–350%-a között

85.501 Ft–99.750 Ft

70 Ft

nyugdíjminimum 351%–400%-a között

99.751 Ft–114.000 Ft

70 Ft

nyugdíjminimum 401%–500%-a között

114.001-Ft–142.500 Ft

70 Ft

nyugdíjminimum 501% -a felett

142.501 Ft felett

70 Ft

IDŐSKORÚAK NAPPALI INTÉZMÉNYI ELLÁTÁSÁNAK TÉRÍTÉSI DÍJAI
NAPKÖZBENI TARTÓZKODÁS TÉRÍTÉSI DÍJA ÉTKEZÉS IGÉNYBEVÉTELE NÉLKÜL
Jövedelmi kategória

Fizetendő térítési díj

nyugdíjminimum 0–200%-áig

0 Ft- 57.000 Ft

20 Ft

nyugdíjminimum 201%–250%-a között

57.001 Ft–71.250 Ft

20 Ft

nyugdíjminimum 251%–300%-a között

71.251 Ft–85.500 Ft

20 Ft

nyugdíjminimum 301–350%-a között

85.501 Ft–99.750 Ft

20 Ft

nyugdíjminimum 351%–400%-a között

99.751 Ft–114.000 Ft

20 Ft

nyugdíjminimum 401% -a felett

114.000 Ft felett

20 Ft
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Kedves Olvasó!
Ismét örömmel köszöntöm a herendi Objektív oldalain. Közel egy éve már, hogy ilyen
formában találkoztunk.
Mindig megtiszteltetés Önöket tájékoztatni szűkebb közösségünket érintő mindennapjainkkal kapcsolatosan, így most is szívesen
teszek eleget a kérésnek, miszerint az elmúlt
év változásairól, történéseiről szóljak. Teszem ezt azért is, mert az újság megjelenését
követően, mindig vannak érdeklődők, akik a
különböző ellátásokról szeretnének bővebb
tájékoztatást kapni, segítséget igényelni.
Ma már szinte megszokott, hogy kezdetnek, néhány száraz tényadatot osztok meg
Önökkel. Ez most sem lesz másként. Mint
azt bizonyára sokan tudják, szolgálatunk
a szociális ellátások közül 3 alapellátásban
tevékenykedik. A szociális étkeztetés területén 2015. december 31-én 47 fő ellátott, a
házi segítségnyújtás területén 16 gondozott
és a nappali ellátás területén 17 klubtag
mindennapjait igyekeztünk megkönnyíteni,
szebbé tenni.
Ebben az évben is megtörtént a térítési
díjak átsorolása, ami azt jelenti, hogy: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának
képviselő testülete módosította a személyes
gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak
megállapításáról szóló 2016. április 1-től hatályba lépő 9/2014.
(III.27.) sz. – önkormányzati rendeletét.
A rendelet értelmében a mellékelt táblázatokban foglaltak szerint alakultak a fizetendő
térítési díjak.
Jelentős módosítás már a tavalyi évben
megtörtént a házi segítségnyújtás területén.
Már a nyár elején az akkori 80 Ft/órás térítési
díj megszüntetésre került, s azóta az ezt a
szolgáltatást igénybe vevő szép korú közösségünknek térítési díjmentességet tudunk
biztosítani. A házi segítségnyújtás az a terület,
amelynek változásairól a tavalyi évben beszámoltam Önöknek, s ez az a terület melyen
újabb jelentős módosításokat eszközöltek.
Talán emlékeznek rá, hogy ebben az ellátási
formában úgynevezett értékelő adatlapokat
kell kitölteni gondozottanként. Az értékelő
adatlap 40 pontos, melyből legalább 20 pontot
kellett elérnie a leendő gondozottnak ahhoz,

Gábor - a múzeum munkatársa – segített
eligazodni. Lebilincselő előadását, mely a
különböző feszületekről, rózsafüzérekről, magáról a templomról, a templom alapítójáról
szólt néma csendben, szinte már gyermeki
rácsodálkozással hallgattuk. Csak ajánlani
tudom, hogy ezt a közelünkben lévő, igazán
színvonalas kiállítást megtekintsék. És ha már
Kislőd, mi sem természetesebb, mint hogy mi
is megnéztük a Sóbri Jóska kalandparkot, és
mielőtt megkérdeznénk, nem mi nem próbáltuk ki a különböző játékokat, csak szemügyre
vettük, azt a néhányat, ami még látható
volt, viszont kipróbáltuk az éttermet, ahol
mindenki saját szájíze szerint válogathatott a
különböző finomságok között. Engedjék meg,
hogy itt mondjak köszönetet Jánszky Lajos
László Polgármester Úrnak, aki első kérésre,
felajánlotta az általunk kért támogatást, ezzel
lehetővé téve, egy emlékezetes nap megszervezését. Kedves Polgármester Úr! Talán nem
haragszik, ha itt e sorok között jelzem, hogy
a kirándulás annyira jól sikerült, hogy a klubtagság felvetette, hogy az idén is szeretnének
eljutni a kalandparkba. A program egy kis
ismeret átadással is egybekötött volt, hiszen
vendégünk Magyar Laura az egészségnevelés
területéről sok hasznos információval látta
el tagságunkat.
Az októberi hónap minden évben az Idősek
Világnapjáról szól, az arra való készülődésről,
hogy méltón tudjuk megköszönni az áldozatos munkát, a velünk való törődést, a belénk
vetett bizalmat. 2015-ben szűkebb körben az
Idősek Klubjában Polgármester Úr köszöntötte
tagságunkat, majd pedig a herendi Művelődési
Ház és Könyvtár szervezésében ünnepeltük e
jeles napot.
Kellerné Marika néninek ezúton is köszönjük, hogy a „Kávéházi délelőtt” keretén
belül szebbnél szebb versekkel szórakoztatott
bennünket, miközben mi a versek mellett a
különböző habos kávénkat kortyolgathattuk. Folytatódtak a kézműves délelőttök
is, Zsölleiné Ancsa kézügyességének és türelmének köszönhettük, hogy elkészültek
a termés manócskáink, novemberben pedig
elhunyt szeretteinkre, klubtagjainkra, gondozottainkra gondolván az emlékezés mécseseit
készítettük el.
Márton napon Hirschl Laura hangjával a
musicalek világába kalauzolt el bennünket,
a decemberi hónapot pedig szinte teljes egészében ünnepléssel töltöttük. Mikuláskor a
4. b osztályos tanulók színvonalas műsorral
kedveskedtek, felkészítő tanáruk Papp Árminné Gabci néni, akinek az elmúlt években
sokat köszönhetünk, hiszen mindig minden
évben legalább két alkalommal vendégeskedtek nálunk tanítványai, mosolyt csalogatva
tagságunk arcára. December 17-én a 7. osztályosok karácsonyi műsorát élvezhettük, akik
magyar és német versekkel, prózával, énekkel
varázsoltak karácsonyi hangulatot. Ennek a
sorozatnak volt megkoronázása a „Prelűd”
női kar koncertje. Természetesen idén sem

maradhatott el, a karácsonyi ajándékcsomag
átadása sem, melyet Intézményünk biztosított minden gondozottunknak. Ezen a napon
már az ünnephez méltó terítéket tehettünk az
asztalra, hiszen a Majolikagyár Kft, Csatári
László Igazgató Úr jóvoltából, süteményes
tányérokat, teás csészéket és kancsókat is
kapott klubtagságunk. Ezúton is köszönjük
nagylelkű adományát.
Már eddig is, ebben az évben is bővelkedtünk programokban. Februárban farsangoltunk, melyre Laczáné Ancsa közreműködésével, felkérésre, ismét a városunkban működő
„Lányok Asszonyok Klubja” készítette el a
szebbnél szebb álarcokat.
Márciusban természetesen mi is megünnepeltük a „Nőnapot”, melyen friss tulipánnal
köszöntött Polgármester Úr is.
Folytatódtak a filmvetítések, a névnapok,
születésnapok köszöntése.
Nagy megtiszteltetés, hogy Miklós Atya
is elfogadta meghívásunkat, és rendszeres
időközönként ellátogat hozzánk, megvitatni
az éppen aktuálisan felmerülő kérdéseket,
legyen az akár világi, akár vallási természetű.
Szép napsütéses időben indultunk felfedezni, kis városunk csodás kertészetét. A „Garden
for you” névre hallgató, Kinizsi utcai kertészet, szebbnél szebb virágokat, örökzöldeket,
cserjéket nevel és árusít. A szemet gyönyörködtető látványon túl, a tulajdonosok kis csapatunkat, zsíros kenyérrel, saját fűszerekkel
vendégelték meg. Köszönjük a szép délelőttöt,
és kívánunk sok sikert munkájukhoz.
Fűszernövényekről és a gyógynövényekről
tartott előadást nálunk Pataki Zsuzsanna, melyen szép képekkel is illusztrálta az elhangzottakat. Júniusban más témával várjuk vissza.
Természetesen mi is készültünk az év talán
legszebb napjára, és saját készítésű tulipánokkal köszöntöttük klubbunk nagymamáit,
dédnagymamáit. A virágok elkészítésében
pedig hathatós segítséget kaptunk Németh
Andreától, akinek kreativitásával, minden
második héten találkozhatnak a hozzánk
ellátogatók.
Ezek voltak az elmúlt időszak főbb eseményei. Bízom benne, hogy e sorok olvasása
közben kiderült, hogy lehetőségeinkhez képest mindig próbálunk valami újat, hasznosat,
szépet adni gondozottainknak. És persze
vannak jövőt érintő terveink is, amelyeknek
megvalósulásán már elkezdtünk közösen
gondolkodni, dolgozni.
Ha felkeltettük érdeklődését, és csatlakozni
kíván hozzánk, kérem, bátran jelezze azt
akár személyesen, akár telefonon az Idősek
Klubjában.
Kérem, engedjék meg, hogy végezetül,bízva a további sikeres együttműködésben
- minden velünk dolgozónak, jóérzésű önzetlen adományozónak, előadónak köszönetet
mondjak áldozatos munkájáért.
Megtisztelő figyelmüket köszönöm.

Írta és fotó: Kanczler Alíz

2016. május
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hogy házi segítségnyújtásban részesülhessen.
Még 2015 decemberében jogszabályi változások következtében, a már gondozottak
esetében, újra kellett értékelni az adatlapokat.
A 40 pont ugyan nem változott, ugyanakkor
magát a házi segítségnyújtást a jogszabály
megbontotta, s ma már nem csak gondozásról
beszélünk, de a szociális segítés is, mint kategória megjelent az ellátási formán belül. Ennek
azért van a gondozottak szempontjából is
nagy jelentősége, mert még a korábbi években,
ha valaki nem érte el a 20 pontot, nem volt
felvehető az ellátottak közé, ma azonban már
a szociális segítés folyamatában ő is résztvevő
lehet. A szociális segítés és a szociális gondozás így két jól körülírható segítségnyújtási
forma lett a házi segítségnyújtáson belül.
Jelentős változás az is, hogy ezen az értékelő adatlapon már a háziorvosoknak is
értékelniük kell pácienseik esetében a térbeli,
időbeni tájékozódást, a helyzetnek megfelelő
viselkedést épp úgy, mint a terápiakövetést
és az életvezetési képességek meglétét. A
változások tehát folyamatosan jellemzik az
alapellátásokat is.
Engedjék meg, hogy a sok változás után,
bővebben beszéljek nappali ellátásunkról, az
Idősek Klubjáról. A korábbi cikkekből bizonyára emlékeznek rá, hogy a nappali ellátás
feladata 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 74 §-a
értelmében:
a) az ellátást igénybevevők részére szociális,
egészségi, mentális állapotuknak megfelelő
napi életritmust biztosító szolgáltatást nyújt,
b) helyi igényeknek megfelelő közösségi
programokat szervez, valamint helyet biztosít a közösségi szervezésű programoknak,
csoportoknak,…
És, ha már a programokat szóba hoztam,
egy kis visszatekintés a teljesség igénye nélkül,
az elmúlt év eseményeire.
Már szinte hagyomány, hogy minden év
nyarán egy kis bográcsozásra a Herendi Horgászegyesület jóvoltából birtokba vehetjük a
„pisztrángost”, és egy kellemes napot töltünk
el, jóízű falatozással, beszélgetéssel, kisebb
sétával, de persze az Urak jóvoltából az idén
se maradhatott el a tánc sem. A nyár egyik
nagyon színvonalas és jól sikerült rendezvénye
volt, Dopita Gáborné nyugalmazott ápolási
igazgató által közvetített, az ”inkontinencia”
előadás. Igazgató Asszony foglalkozott a
betegség kialakulásával, megelőzésének lehetőségeivel, valamint a már kialakult inkontinencia kezelésének formáival. S bár a téma
sokak szerint kellemetlen, mondhatnám kényes az előadáson részt vevők a jó előadónak,
közvetlen előadásnak köszönhetően, nem
csak passzív résztvevői voltak a délelőttnek,
de bátran tették fel kérdéseiket is a témával
kapcsolatosan.
Tavaly szeptemberben kirándulást tettünk
Kislődre, ahol betekintést nyerhetünk a Rőthy
Mihály Egyháztörténeti Múzeum csodálatos
gyűjteményébe. A gyűjtemény évtizedeket,
évszázadokat átívelő múltjában pedig Herold

Intézmény

Kirándulj velünk
a Nyugat-Felvidékre!

2016. július 25-28.
Utazás: Légkondicionált autóbusszal (a buszon kávé, sör, üdítő, ásványvíz vásárolható).
Elhelyezés: Pozsony, Hotel Tourist***, 2-3
ágyas, szobákban.
Júl. 25. (hétfő): Pozsony: a gótikus Szt.
Márton dóm, a szent ereklyéivel és a Fájdalmas Szűzanya kegyszobrával; ferences
templom és kolostor, préposti palota; prímási
palota, Grassalkovich kastély, Szt. Erzsébettemplom, megemlékezés a pozsonyi csatáról
(907). Sasvár: a híres búcsújáróhely pálos
temploma a 16. sz-i kegyszoborral; klasszicista
kálvária. Driny-cseppkőbarlang: az 1930-ban
felfedezett barlangban (7-8 C) 450 m hoszszúságban 35 perces sétát teszünk. Vöröskő
vára: a 13. sz-i várat fedezzük fel, melyet a
16. sz-ban erődítményrendszerré bővítettek.
Máriavölgy: szentmise, vagy keresztút a szabadtéri kálvárián. Szállás, vacsora.
Júl. 26. (kedd): Reggeli után Nagyszombat, Pázmány Péter városa: Keresztelő Szt.
János Székesegyház, érseki palota, ferences
kolostor és templom /szentmise valamelyik
templomban/, városháza, várostorony, Szt. Miklós-plébániatemplom a könnyező Szűzanya
kegyképével, szabadidő. Nyitra: vár, a Szt.
Emmerám-templommal, Püspöki székesegyház, kincstár, püspöki palota, Nagyboldogaszszony-templom (búcsújáró hely), volt vármegyeháza, piarista gimnázium, alsóvárosi Szt.
István-templom (11-12. sz). szállás, vacsora.
Júl. 27. (szerda): Reggeli után Csallóköz:
Bacsfa: szentmise a könnyező szűzanya kegyképét őrző templomban. Felbár-Süly: látogatás és imádság a templom falán lévő Boldog
Batthyány-Strattmann László emléktáblánál.
Bős: a híres-hírhedt vízierőmű megtekintése.
Dunaszerdahelyen át Nyárasd: délutáni lazítás, fürdőzés (termál víz). Szállás, vacsora.
Júl. 28. (csütörtök): Reggeli után Győr:
Székesegyház /szentmise a könnyező Szűzanya oltáránál/, püspökvár: Boldog Apor
Vilmos püspök vértanúságának helye, és
imádság a szarkofágjánál, szabadidő: belvárosi
séta, ebéd. Sümeg: ferences templom. Indulás
haza…
Részvételi díj: 18.000,- forint + 117 Euro.
Az összeg tartalmazza: útiköltség, szállásdíj, idegenforgalmi illeték, félpanziós ellátás,
idegenvezetés (hétfő, kedd), sofőr szállása,
napidíja.
Nem tartalmazza: belépők, az utasés poggyászbiztosítás (kérésre csoportosan
megkötöm).
Jelentkezés:
» Sabjanics Miklós plébánosnál (20/8231551, sabjanics.miklos@eusztak.hu) és
» Hetényi Jánosnál (Keszthely, Kisfaludy
u.12. Tel: 83/319-140): a 117 Euro befizetésével!
A forint befizetési határideje: július 5.
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?

ISMERED-E

Jézust?
A nagyböjt idején próbáltunk felkészülni
Jézus Krisztus feltámadásának ünnepére:
egy kicsit több, s mélyebb imádsággal,
önfegyelmezéssel (böjt), egymásra való
valódi odafigyeléssel, jócselekedetekkel.
Húsvétvasárnaptól kezdve mindannyian
találkozhatunk az élet Istenével, a Megváltóval. Sokan vélik úgy, hogy ismerik, de
vajon felismerik-e, jól ismerik-e? Képzeljük
el a következő esetet:
Egy keresztény közösség két tagja ugyanazon időben halt meg. Mindketten felkerültek a mennyei várószobába, hol egy
ajtó előtt várakoztak. Kinyílt az ajtó, és
beszólították az egyik várakozót. Ott valaki
várt rá és kérdést tett fel neki:
- Ismered-e Jézust?
- Hát persze - felelt rá.
- És mit tudsz róla? - hangzott az újabb
kérdés.
- Hát ő Isten Fia, aki lejött a földre az
emberek megváltására.
- De mennyire ismered Őt? - kérdezte
ismét.
Erre a kérdezett kezdte felsorolni a
Biblia sorait és mindent, amit tanult Krisztusról. Hosszan sorolta az idézeteket, de
a kérdező félbeszakította.
- Nem erre vagyok kíváncsi! A te számodra mit jelent, kicsoda Jézus?
A kérdezett ismét idézetekkel próbált
válaszolni.
- Köszönöm - mondta a kérdező, menj ki
és szólítsd be a következőt.
Kiment és beküldte a másik várakozót. Az
belépett, és felnézett. Amikor meglátta a
kérdezőt, leborult előtte és csak ennyit
mondott:
- Megváltóm!
Vajon, amikor rajtunk a sor, felismerjük-e
Krisztust, a Megváltót, ha elébe kerülünk,
vagy csak idézgetjük a tanultakat?
Az Isten nem egy elvont, megfoghatatlan
tanrendszer, filozófia, hanem személy, aki
szeret minket, aki velünk él, aki vezetni
akar és boldoggá tenni, aki egészen ember is, s akinek neve van: Jézus Krisztus.
Ezt mondja neked – és várja a válaszodat:
Aki jobban szeret, mint én, azt jobban
szeretheted, mint engem!
Forrás: Miklós atya

Itt a jó idő, INDULJ!
Vannak, kik nem szeretnek sokáig egy
helyben nyaralni, üdülni, azok az 1-2
napos kirándulásokat választják. Az elmúlt héten, azaz április 26-án a Herendi
Lányok-asszonyok klubja is kirándulással
köszöntötte a tavaszt.
mottónk: mozdulj, amíg tudsz!
Kiszabadulni a falak fogságából, amit a tél,
a hideg idő erőszakol ránk, felemelő érzés!
A szabadban a tavaszi levegővel megtelik
a tüdőnk, még az agyunk is kitisztul,
szemünk gyönyörködik a csodás virágok
láttán. Idén, érdekes módon rengeteg volt
a hóvirág, ibolya, jácint, nárcisz, tulipán.
Utána pedig az anyákat köszöntötték
kellemes, uralkodó illatukkal az orgonák.
Aránylag jó időben látogattunk Pápára.
Megnéztük a gyönyörűen felújított Esterházy-kastélyt. Az idegenvezető korhű jelmezben köszöntött bennünket és
kalauzolt végig az előkelő szobákon.
Rácsodálkozásunk egyre csak fokozódott
mikor a színészek által megelevenedtek a
gyönyörű szalonok. Életképeket mutattak
be nekünk, felidézve az 1600-as évek
főurainak fényűző napjait.
Miután kicsodálkoztuk magunkat, korzóztunk egy kicsit a főtéren a nagytemplom
előtt és bámultuk a sétáló utca kirakatait.
Szomjunkat nagy adag fagyival csillapítottuk.
Jó kis, felejthetetlen délutánt töltöttünk
együtt, amit egy kirándulással szeretnénk
folytatni a közeljövőben.
ígérem, tudósításaimmal ismét jelentkezem majd.

Írta és fotó: Temesiné Valika

1945. március 16-án 18 óra körül szovjet
bombázógépek támadták a herendi vasútállomást. Az állomáson ekkor a 6. székely határőrzászlóaljat szállító vonat vesztegelt. A támadó
repülők hamar felfedezték a szerelvényt és
több hullámba repeszbombákat szórtak rá,
majd a vonatból menekülőkre gépfegyver tüzet zúdítottak. Az iszonyatos pusztításban a
6. székely határőr zászlóalj katonáiból 21 csiki
katona hősi halált halt. A mentést Pesovár
János főjegyző irányította. Legmaradandóbb
tette az volt, hogy a háborús tilalom ellenére
minden halottat anyakönyveztetett, és így
nem névtelen hősként alusszák örök álmukat
a herendi temetőben. 1989-ben egy lelkes
Baráti Társaság, az akkor még nagyközség
elöljárósága, a lakosság és civil szervezetei
szívós, türelmes, kitartó munkával a sírokat
megtisztította, a parcella körül betonkeretet
épített és csodálatosan szép óriásméretű
csíki sírkeresztet állítottak fel. Ez a tragédia
kovácsolt össze végül két települést, és ez által
kötött Herend és Madéfalva testvér települési
szövetséget.

Március 15-én reggel szentmisével emlékeztek a herendiek és
megkoszorúzták a székely katonák sírját.

írta: Bácskai Péter, HATESZ
fotó: Lennert Hajnalka

Szovjet csapatkivonás
Herendről
Herendről 25 éve, 1991.04.12-én vonták ki a
szovjet csapatokat. 2016.04.16-án kiállítással,
előadással, archív filmekkel mutattuk be a
Herend környéki volt alakulatokat és a Hajagi
bunkert a Herendi Művelődési Központban.
A megnyitón vendégünk volt Bándi László
a Veszprém Megyei Honismereti Egyesület
elnöke és Bors Gábor településünk volt polgármestere. Kizmus Szabolcs bunkerkutató
előadásában ismertette a kivonás történetét és
bemutatta a környékbeli titkos objektumokat.
A program zárásaként veterán járművekkel
tettünk időutazást Herenden, melyet rendőrségi zsiguli biztosított. A parkolóban szirénázva igazoltattunk egy UAZ-t, de a papírjait
rendben találtuk! A tárlatot egy hétig lehetett
megtekinteni.
Az erdők 25 éve szabadon járhatók, érdemes
felfedezni természeti értékeinket!

írta: Bácskai Péter, HATESZ
fotók: Bácskai Péter és Rujzam Zsuzsa

2016. május
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Székely katonákra emlékeztünk

közösség

szép és érdekes
sorozat
1.rÉsz
kirándulóhelyek
Magyarországon

SOMOSKŐ
Aki ismer minket, tudja, hogy sokat koptatjuk bakancsaink talpát kis és nagy Magyarország erdei és hegyi útjain.
Éppen három évvel ezelőtt Húsvétkor
felejthetetlen napokat töltöttünk egy több
szempontból is különleges helyen, melyet
most örömmel ajánlok és javaslok mindenkinek, mint kirándulási célpont.
Somoskő és a Bazalt Panzió.
A panzió 10 km-re van Salgótarjántól, a
festői szépségű Somoskői vár lábánál.
A vár bazaltkúpra épült, melyre Magyarországról, Somoskőről indul a turistaút.
A vár néhány méterrel került a trianoni
határ másik oldalára a bazaltorgonákkal és a
kőtengerrel együtt. A trianoni szerződés a falut is Csehszlovákiának ítélte, azonban 1924.
február 15-én a Nagykövetek Tanácsa hálából
egy francia antanttiszt életmentő műtétéért
mégis Magyarországnak ítélte.
A várat évtizedekig csak a faluból lehetett
szemlélni. A határok átjárhatóságával szerencsére már látogatható a 13. században épült és
a magyar történelemben oly sokat látott vár.
Igazából a vár, a csodálatos környezet, a
geológiai csoda, ami miatt akkor, Húsvét
előtt ezt a helyet választottuk úti célnak.
Minden úgy történt, ahogy gondoltuk. Kedves
panziótulajdonos fogadott bennünket. Akkor
épp nem volt ott más, csak mi öten. Fogalmunk sem volt ki az a férfi, aki megmutatja
a szobánkat, a törölközők helyét és ami még
ilyenkor szükséges. Mi két napig túráztunk
és jó érzéssel, fáradtan tértünk vissza az otthonos, szép panzióba.
Húsvét vasárnap délután megjelent a tulajdonos, Angyal János, hogy megnézze, minden
rendben van-e. Búcsúzáskor adott egy kulcsot,
a pince kulcsát, hogy van ott biliárdasztal, ha
van kedvünk, este játszhatunk.
Lementünk.
Lehet, hogy csak azért, mert szeretjük a
sportokat, tiszteljük a sportolókat, legyen
birkózó, úszó, kézilabdázó, de hirtelen nem
hittünk a szemünknek.
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Az egyik falon ugró rudak, a másikon üvegvitrinekben cipők. A rudak és cipők mellett
nevek: Sergey Bubka, Charles Austin, Stefan
Holm, Blanka Vlasic, Mátay Andrea, Javier
Sotomayor és még számtalan világ és olimpiai
bajnok atléta. Mindenütt újságcikkek, fotók.
Mi ez? Ki ez az Angyal János? Beleolvastunk a cikkekbe:
Angyal János 1986-ban elhatározta, hogy
ugrógálát rendez Salgótarján főterén. Az
elhatározást tett követte. A gálára világhírű
rúdugrók és magasugrók jöttek és vonzották a sportkedvelő közönséget. 1999-re a
Somoskői vár alatt elkészült egy világszínvonalú, műanyag borítású sportcentrum.
Az alig 300 lelkes falu neve bejárta a világot.
Ezen a pályán búcsúzott az aktív versenyzéstől Sotomayor, 2006-ban itt ért el világra
szóló eredményt Blanka Vlasic. A kiállított
ereklyék tulajdonosai 72 világrekordot ugrottak, 43 világbajnoki címet és 9 olimpiai
bajnokságot nyertek.
Olyan vendégek fordultak meg Somoskőn,
mint Michael Jackson, vagy Kareem-Abdul
Jabbar kosárlabdázó, az NBA egykori sztárja.
A gála fővédnöke a Nemzetközi Atlétikai
Szövetség főtitkára Gyulai István volt, aki
igazi jó barátja volt Angyal Jánosnak, és mint
kiderült, aktív sportolóként együtt versenyeztek a magyar bajnokságban.
Órákra elnyelt bennünket ez a különleges
hely. Másnap reggel személyesen is tudtunk
beszélgetni házigazdánkkal. Megtudtuk,
hogy hogyan lett atléta és miért éppen magasugró, azt, hogy olyan magasugró lécet fejlesztett ki, és gyártott, amit világversenyeken
használtak.
A Somoskői vár mindenkit vár, a sportereklyék is megtekinthetők előzetes egyeztetés
után.
Jó szívvel ajánlom mindenkinek ezt a több
szempontból is szívet melengető kirándulóhelyet!

Átadták Veszprémben
a Gizella királyné kilátót!

04.28-án, a Gulya-dombi parkerdő területén új kilátó került átadásra a VERGA Zrt.
beruházásában. Korábban a Gulya-dombi
kilátó állt ezen a helyen, amely megrongálódott, ezért tavaly le kellet zárni. Az
alapoktól újjáépített, horganyzott acélból
készült Gizella királyné kilátó 22 méter magas, 7 szintes és 51 tonna össztömegű.
A különleges kialakítású kilátóból pompás
kilátás nyílik a várra és Veszprém környékére, a Séd-völgyi kilátókra. Egyesületünk
vállalta az ide vezető jelzések festését.
A Facebook-on új oldalon mutatjuk be
a kilátót és a környék útvonalait: Gizella
királyné kilátó néven.
írta és fotó: Bácskai Péter, HATESZ

Írta: Csótai Csilla

2016. március 26-án, Húsvét szombatján
nagy számban gyűlt össze zápor-kergette
elszánt csapatunk, hogy részt vegyen azon
a különleges meglepetéseket is tartalmazó,
színes felhozatalú túránkba, amit közösen
szervezett a Balaton-felvidéki Nemzeti Park
Igazgatóság és a HATESZ Egyesület. A két

szervezet összesen három túravezetővel, és
közös előkészítő munkával járult hozzá a
programhoz, melynek során barátságok is
születtek.
Az 55 résztvevő különleges élményeket,
és színes emlékeket vihetett haza a hátizsákjában: meséltek a kövek a barlangok

Turistajeleket
festettünk!

közösség

Geotúra a Tiszafásban
járataiban, az ódon vár falában, a helyi
ősmaradványok domborműveiben. Meséket
suttogtak a tiszafák virágba borult ágai. És
meséltek e föld gazdái, értékeinek hordozói:
a bándi emberek.

Írta: Sárdy Julianna, Nemzeti Park

ígéretünk szerint elkezdtük a piros jelzés
kijavítását a Hárskút-Papod között!
Ifjúsági közösségi munkavégzés keretében Trum Dorina és Matuszek Virág
(9.o.) segítettek a megszűnő jelzések
lefestésében. Tokai Kiss Bálint (9.o) az
új útvonal kialakításában segédkezett.
A festést folytatjuk! Tagja vagyunk a
Megyei Természetbarát Szövetségnek.
Koordinálják és ellenőrzik a munkánkat.
Nagy felelősség a jelzések festése, mivel
a kirándulók ezek segítségével tájékozódnak. Veszprém, Bánd, Herend környékén
vár ránk feladat. Várjuk az ifjú segítőket,
hogy a túrázók sikeresen célba érjenek!
írta és fotó: Bácskai Péter, HATESZ

2016. MáJuS
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Turisztikai
szezonnyitó
2016.04.24.

A rossz idő relatív! A szervezők a szeles-esős időjárás miatt, a Betekints-völgyi
rendezvényt, a Veszprémi Művelődési
Központba (Agora) helyezték át. Aki kilátogatott, így is színvonalas programokon
vehetett részt. Felvágtuk a hatalmas,
finom tortát, mellyel a turisztikai szezon
kezdetét vette! Képviseltük a környéket
kiadványokkal, gyermekprogrammal.
Kézműveskedtünk, és tájfutó bemutatót
szerveztünk. A turisztikai résztvevők öszszefogása, a rendezvény sikere!

W W W.HerenD.HU

írta és fotók: Bácskai Péter, HATESZ

Vizes
pályázaton
indultunk
A Duna Múzeum Víz Világnapi pályázatán csapatunk ismételten elismerésben
részesült. 02.27-én egy kellemes séta
keretében 14 gyermek és 12 felnőtt kíséretében megismertük Veszprém 120
éves vízellátását és vizes objektumait.
A Gulya-dombon feltankoltuk hátizsákjainkat palackozott forrásvízzel és
felfedező túrára indultunk. Sorra látogattuk a régi forrásokat, szivattyúházat,
vízemelő gépeket. Sikerült bejutnunk
az állatkerti forrásokhoz is. Meglepetésünkre az állatkert igazgatója vendégül
látta csapatunkat egy állatkerti sétára.
Még vissza kell jönnünk, mert májusban
elkészült a dinoszaurusz bemutatóhely! Köszönjük a Bakonykarszt Zrt.
támogatását! A vizeinkre fokozottan
vigyázzunk!
HATESZ Egyesület csapata
írta és fotóforrás: Bácskai Péter, HATESZ
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Közösség

Te-Szedd

HEREND április 30.

Európai
Fenntarthatósági Hét
2016
Május 30. és június 5. közötti eseményhez ismét csatlakozik Magyarország. Mi
is a fenntarthatóság? A téma igen sok
területet érint. Röviden megfogalmazva:
felelősségteljes gondolkodás, és aktív,
cselekvő magatartás Földünk védelme
érdekében. A társadalmi-gazdaságikörnyezet hármasság egészéről másképpen gondolkodni.
A fenntarthatóság eszméje széles, Földi
létünk minden szegmensét behálózza.
Kissé megfoghatatlan „fogalom” – mivel
egyben paradigmaváltásként szól a jelenről és a jövőről. Egyben kihívás is, annak,
aki felelősségteljesen kezd gondolkodni
a jövő nemzedék sorsáról, és Földünk
megóvásáról. Globalizált világunkban a
jelek jól láthatóak a változtatás szükségességéhez, mind társadalmi, gazdasági, és
környezeti oldalról nézve. E három terület
együttes kezelésével tudunk haladni a
fenntarthatóság útján.
Ezt csak közösen tehetjük! Egészen
kis közösségek is megmutathatják, ők
hogyan járulnak hozzá a fenntartható
fejlődéshez.

Nagyon sokan vagyunk, akik vigyázunk
környezetünkre és teszünk is érte, de még mindig sokan vannak azok is, akik egyszerűbbnek
tartják az erdő szélére kivinni a szemetet, mint
megfelelően gondoskodni annak sorsáról.
Önkénteseink nem mások után takarítanak,
a saját környezetüket varázsolják tisztává,
amivel – hosszabb vagy rövidebb távú – jövőjüket teszik élhetőbbé. Persze másra várni
könnyű, hiszen akkor a mostani állapotokért
lehet mást hibáztatni. A „más hozta ide, takarítsa el valaki más” hozzáállás vége azonban
valami egészen máshoz vezet, nem az élhető

környezethez. Herenden 16-an vettünk részt
az akcióban. Felszámoltunk a hajagi erdőben
kettő illegális lerakóhelyet, a Horgász Egyesület
a tavak környékét tette rendbe, a vasút mentén
takarítottuk az árkot a telep határáig. 40 zsák
szemét, fél autó, 3 autógumi, nagy kupac kábelköpeny gyűlt össze. Segített a Hajag Vidéki
Vadásztársaság, valamint a VERGA Zrt.
Köszönet az aktivistáknak és a Te-Szedd
szervezőinek!

írta és fotóforrás: Bácskai Péter,
HATESZ

NYÁRI BARANGOLÓ
Kedves Szülők, Gyerekek!
Hamarosan itt a VAKÁCIÓ - Vár a sok-sok kaland, hív az erdő - a patak - közös játék. Találkozunk érdekes emberekkel. Felfedezzük a környék tanyavilágát. Kincskeresés, meglepetések...
A Hajagi Természetvédő és Szabadidő Egyesület NYÁRI BARANGOLÓT szervez általános
iskolások részére, hétköznaponként 8.00 órától - 16.30 óráig, napközbeni ellátással.
Turnusok időpontjai: június 27. - július 01. és július 04 - 08-ig.
A tábort szervezi: Bácskai Zsuzsanna és Vasmaticsné Répási Erzsébet.
A jelentkezéseket, kérjük, hogy minél előbb tegyék meg!
Bővebb információ kapható a 30-351-2642 és a 70-363-9491 telefonszámokon, illetve a
bacskaiherend@gmail.com e-mail címen, illetve a hajag.hu weboldalon.
Írta: Bácskai Zsuzsanna

írta: Bácskai Zsuzsanna, HATESZ
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A számítógép-használat
hatásai
Manapság elcsépelt közhelynek számít,
hogy gyorsan változik világunk. Sokak szerint
rohamosan fejlődik az életünk, míg mások szerint az elektronika forradalmát tapasztaljuk
meg, és már el sem tudjuk képzelni létünket
az újabb és újabb technikai vívmányok nélkül. Húsz éve még az első mobiltelefonunk
megszerzése vagy a számítógép-felhasználó
tanfolyam elvégzése jelentette a kihívást,
míg most már meg sem lepődünk, ha egy még
beszélni sem tudó apróság profi módon keresi
elő anyukája mobiljából kedvenc rajzfilmjét.
Álljunk meg fél percre, és gondoljuk át,
hogyan telnek napjaink, hányszor használjuk
telefonunkat, hány sms-t, e-mailt írunk - kapunk, hány linket nyitunk meg gépünkön, és
a fiatalok vajon hány órát chatelnek, játszanak
gépeiken. Meglepődünk egy-egy visszatekintésnél, hogy életünk fő helyére az elektronikus
média került, sok esetben jelentősen megelőzve a barátokat vagy akár a családot is.
Sokszor hallottuk már, és unalmassá is
vált, hogy a túlzott számítógép-használat
káros. Természetesen azonnal tudjuk, hogy
sokan esnek a „túlzott használat” hibájába,
de mi nem tartozunk közéjük, így nincs is
szükségünk a negatív következményekkel foglalkoznunk. Mégis arra biztatok mindenkit,
hogy olvassa el az alábbi rövid összefoglalót,
majd gondolja végig szokásait, problémáit és
próbáljon változtatni életmódján, figyelve az
új napirend szervezetére gyakorolt hatásait.
A számítógép-, mobiltelefon-, tablethasználat, de akár a tévézés is az alábbi
változásokat idézi elő:
»» A monitorok előtt akár órákat is eltöltünk.
Köztudott, hogy igen mozgásszegény életet
élünk, és a képernyők előtt lecövekelve
tovább csökken aktivitásunk, ami növeli
a civilizációs betegségek gyakoriságát, így nő az elhízás, cukorbetegség,
magas vérnyomás, visszeresség, trombózis, de akár daganatos betegségek
aránya is.
»» A kütyük a jó alvás ellenségei. Több
hatás okozza ezt. Egyrészt a képernyők
által kibocsátott fény befolyásolja az alvási
ciklusért felelős hormonszintet, így álmatlansághoz vezethet. Másrészt a megnövekedett adrenalin-szint, melyet a fokozott
ingeráradat, stressz okoz, ami egy jó vagy
rossz hír olvasásával, egy egyszerű játékkal
vagy akár csak egy izgalmas film nézésével
is megjelenik szervezetünkben, szintén
zavarja a nyugodt éjszakánkat. Tehát a
lefekvés előtti „még gyorsan átfutom a
híreket, írok a haveromnak vagy lefut-
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»»

»»

»»

»»

»»

»»

tatom kedvenc játékomat” tevékenység
csak újabb ingerekkel űzi el álmunkat,
ami fáradtsághoz, hangulatromláshoz,
teljesítmény-csökkenéshez vezet. Természetesen a kimerültség szervezetünk
egészének működését rontja, így akár az
immunrendszer befolyásolásán keresztül fertőzések, allergiás megbetegedések
kialakulásában is szerepet játszik.
A képernyő előtt ülve fokozott terhelés
nehezedik az ízületekre, gerincünkre, így
okozva görnyedt tartást, merevséget,
számos ízületben kellemetlen érzést, és
akár kifejezett váll-és hátfájdalmat.
Napi tevékenységünk során szemünkbe
a tárgyakról visszaverődő fény kerül, míg
a monitorokról direkt fény jut a látószervünkbe, mely irritációt, szemviszketést,
könnyezést, fájdalmat okozhat. Hosszú távon a látást rontja, hisz a közeli tárgyakra
való tartós fókuszálás a rövidlátás fő oka.
Természetesen a speciális fényhatás, de az
előző okok mindegyike is közrejátszik a
gyakori fejfájás kialakulásában.
Agyunk is folyamatosan alkalmazkodik
a változásokhoz, így a digitális kor új
feladataihoz is. Napjainkban újfajta kommunikációs forma, információtovábbítás
és áradat jelentkezik, mely hatására a
benyomások feldolgozása gyorsabbá, a
reagálások kritika nélkülivé válnak,
egymásra nehezen tudunk figyelni, a
társalgási képesség csökken, és az egy
témában való elmélyedés is nehezebbé
válik. A digitális kommunikációhoz szokott emberek a szemkontaktust kerülik,
beszélgetőpartnerük gesztusait nehezen
dolgozzák fel, ezért még inkább az elektronikus kapcsolattartást preferálják, és így
még személytelenebbé válnak a kapcsolatok, beilleszkedési zavarok alakulnak ki.
Gyakran a felkeresett oldalak tartalma
ébreszt agressziót, félelmet, szorongást,
magatartászavart a felhasználóban.
A számítógép növeli az elektroszmog
mértékét. Ennek hatása vitatott, bár több
tanulmány, akár daganatos megbetegedés
kialakulásával is összefüggésbe hozta (pl.
a napi nagyon aktív mobiltelefon használatot, ami fél óránál többet jelent!).
Túlzott géphasználattól akár függőség is
kialakulhat, amikor az érintett személy
az élet más területeit (munka, család,
barátok, egyéb időtöltés) elhanyagolja. A
számítógép kiiktatása esetén ingerültség,
düh, feszültség, kézremegés, alvászavar
jelentkezik.

A fenti tünetek kialakulása nem törvényszerű, de ha már csak néhány panaszt is
tapasztalunk, érdemes az altató- vagy fájdalomcsillapító-, esetleg nyugtatószerek bevétele
előtt az elektronikus média használatunkat
átgondolnunk és racionalizálnunk.
Mire figyeljünk? A káros hatásokat figyelembe véve csökkentsük a számítógép-,
mobiltelefon- használatot, rendszeresen
iktassunk be mozgást a netezés ideje alatt,
és a nap többi részében is. Védjük szemünket
is, lehetőleg a monitor közepére fókuszáljunk,
legyen háttérvilágítás, és a monitor fényerejét
megfelelően állítsuk be. Lefekvés előtt ne
használjuk a kütyüket, és éjjel ne a fejünk
mellett őrizgessük őket. A függővé vált
személyt nehéz a géptől eltéríteni, de nem
reménytelen. Minél hamarabb avatkozzunk
be, de ne a teljes tiltással, hanem a függő saját
életvitelére figyelve fokozatosan segítsük más
irányba terelni az érdeklődését.
Mindannyian tudjuk, hogy az elektronikus
médiának káros hatásai vannak, mégis struccpolitikát követve igyekszünk a problémával
nem törődni. Az alábbi rövid összefoglalással
mégis megerősíteném a szülőkben az elhatározást, hogy példamutatással, következetesség és alternatív programokkal tereljék
gyermekeiket más időtöltés felé, csökkentve ezzel az esetleg csak évek múlva
jelentkező elváltozások kialakulásának
kockázatát.

Fotó: Nyáriné Góman Vivien
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Készüljünk a szünidőre,
avagy hogyan telnek gyermekeink napjai
Közeleg a nyár, gyermekeink várva várt vakációja, a feltöltődés, pihenés ideje. Szülőként
is örömmel tekintünk a nagy szabadság elé,
bár kissé aggódunk is. Örök kérdések, hogy
ki vigyázzon a kisiskolásra, és mivel tölti az
idejét a nagyobb gyermek. A hosszú napok és
hetek a lehetőségek széles tárházát tartogatják
a jobbnál jobb programok, játékok, kirándulások, alkotó tevékenységek megvalósításának
vagy a laza kikapcsolódásnak. Fontos, hogy ne
csak lehetőséget adjunk a gyermekeinknek a
tartalmas, élményekben gazdag pihenéshez,
hanem tudatosan irányítsuk, szervezésben
is aktívan segítsük őket. Ne elégedjünk meg
azzal a gondolattal, hogy otthon majd csak
csinál valamit az ifjú, mert biztosak lehetünk
benne, hogy az esetek zömében tévézéssel
vagy kedvenc elektronikus kütyüjével fogja
az időt múlatni.
Gyorsan változó, rohanó életünkben, munkánkban, szórakozásunkban is egyre nagyobb
helyet kap, míg gyermekeink számára alapvető, nélkülözhetetlen, és lassan egyeduralkodó
elfoglaltsággá válik az elektronikus média.
Az iskolai tanév során a rendszeres elfoglaltságok (mint tanórák, szakkörök, másnapi
órákra való felkészülés) mellett a gyermekeknek 2-4, de akár 6 óra szabadideje is lehet.
Tudjuk, vajon mivel-kivel töltik életüket a
csemetéink? A fenti kérdésre a választ keresve érdeklődtem a herendi gyermekorvosi
rendelőbe járó gyermekektől napirendjükről.
Óvodáskortól egész középiskolásokkal bezáróan csaknem a gyermekek 10 százaléka
mondta el, hogy telnek a napjai. Lássunk
ebből egy rövid összefoglalót! (A leírt értékek a
válaszolók adataiból átlagszámítással kerültek
meghatározásra)
Az óvodás gyermekek napjait természetesen jobbára a játék tölti ki, de már ők is átlagosan napi 1,5 órát néznek tévét, és 50 percet
játszanak számítógépen. Sok ez vagy kevés?
Káros vagy ártalmatlan? Kevésnek nem nevezhető főként, ha tudjuk, hogy van olyan hat
év alatti gyermek, aki naponta 6 órát tévézik,
vagy 4 órát számítógépezik. Ártalmatlannak
sem mondható, hisz a gyermekektől az alkotó,
kreativitást növelő játéktól veszi el az időt, és
kész képeket adva a saját fantázia használatát
háttérbe szorítva csökkenti az idegrendszer
fejlődését.
Az alsós iskolások már a tanórák révén
sokkal kevesebb szabadidővel rendelkeznek,
melyből átlagosan naponta 2 órát játékkal, 40
percet olvasással, 50 percet a monitor, míg 70
percet a tévé képernyője előtt töltenek.

Fotó: Etlinger-Varga Tímea
Felsősöknél tovább tolódik a napirend,
napi 1 óra játék mellett 40 percet segítenek
szüleiknek, 30 percet olvasnak, 2 órát számítógépeznek és több mint egy órát tévéznek.
Középiskolásaink már 1,5 órát segítenek
otthon, emellett könyvet 20 percet olvasnak,
míg 3,5 órát számítógépeznek, és 2 órát tévéznek átlagosan naponta. Természetesen ebben
a csoportban is van riasztó szélsőérték, így
van olyan fiatal, aki naponta 8 órát gépezik,
vagy 6 órát tévézik. Elgondolkodtató, hogy e
korosztályban sok ifjúnak nincs rendszeresen
ideje baráti élőszóban zajló beszélgetésre, közös programra vagy akár családi együttlétre.
Persze a fenti mondatokat olvasva, akár
egy vállrándítással napirendre is térhetnénk
az információ felett, mondván, digitális korban élünk, minden gyerek az okostelefonján,
tabletjén, laptopján lóg, és ha nem azt teszi,
akkor lemarad az életben… Valóban csak
erről szól a mai világ? Nyilvánvaló, hogy a
számítógép és internet életünk oly szerves

részévé vált, mely már nélkülözhetetlen, és
sok előnyt kínál a munkánkban, a mindennapi tájékozódásban és a kapcsolattartásban
is. Mértékletesen és tudatosan használva a
számítógépet nyugodtan élvezhetjük előnyeit, azonban a túlzott, napi több órás netezés
számos negatív hatással rendelkezik testünkre
és lelkünkre egyaránt, melyeket részletesen
olvashatnak az előző oldalon.
A nyár a diákoknak a végeláthatatlan
szabadság időszaka, de ne hagyjuk, hogy
céltalanul, az egészségüket is károsítva,
pusztán csak az elektronikus médiában
elveszve töltsék a vakációjukat. Időnket,
energiánkat nem sajnálva, minden kreativitásunkat kihasználva már most gyűjtsük
a programok, kirándulások, közös játékok,
alternatív időtöltések lehetőségét, így biztosítva az új tanévre a feltöltődés és valódi
pihenés lehetőségét.

A rovatot írta: dr. Kovács Márta
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2016. évi Jótékonysági
Óvoda bál

A hagyományokat folytatva, a farsangi
időszakban, idén ismét megrendezésre került
a jótékonysági óvoda bál.
A rendezvényt nagy előkészületek előzték
meg, melyben egyaránt részt vettek szülők
és nevelők. Heteken át folyt a szponzorok
felkeresése, a műsorok próbája, szervezkedés,
rendezkedés, hogy a „nagy” napon minden
rendben menjen.
Elérkezett a bál napja, 2016.02.13. A rendezvényt Csótai Csilla alpolgármester asszony
nyitotta meg. A vendégeket Vajainé Ági intézményvezető és Brotscholné Szabó Vali, a
Szülői Munkaközösség elnöke, Star Wars-os
hangulatban köszöntötte.
A megnyitóbeszéd után a mulatsághoz a
talp alá valót a Rulett együttes szolgáltatta,
a szép számú vendégsereg megelégedettségére.
A szomjas vendégeket western hangulatú
koktélbár fogadta.
Az előző évekhez hasonlóan, idén is vidám
műsorral készültek a szülők és nevelők. A
boszorkányok és a struccok tánca nagy sikert
aratott. Meglepetésvendégként fellépett a
herendi Texas Rodeo Country Linedancer's
csapat és a Rolling Country kerekesszékes
tánccsoport, akiket nagy tapssal jutalmazott
a lelkes közönség.
A felajánlásokból sok szép és hasznos,
kisorsolásra váró ajándék jött össze. Szép
számmal fogyott a tombola és minden nyeremény gazdára talált. A jó kedv és a mulatság,
hajnalig tartott.
Köszönjük mindazoknak, akik lelkes
munkájukkal, támogatásukkal, jelenlétükkel emelték a bál színvonalát és
mindezzel hozzájárultak a rendezvény
sikeréhez!

Írta: Fischer Györgyi
Fotóforrás: Herendi Hétszínviág Óvoda
és Bölcsőde
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26.
Szülők – Nevelők
báljának szponzorai
2016. február 13.
Albrecht Csilla
Albrecht László PUB Herend
Androvics Orsolya és családja
Anna Panzió és Étterem Herend
Szabó - Auerbach Veronika és családja
Árkossy Bútor Kft.
Balend, Balogh Endre és Csarmasz Attila
Becker Szevaszti
Belloni Andrea és családja
Beurer Hungária Kft.
Bezerédy Tünde és családja
Brotscholl Miklós
Brotschollné Szabó Valéria
Butsy Imre és családja
Cziráki Ferenc és Németh Erika
Csapó Ivett kozmetikus
Csekényi Henrik és Ménes Katalin
Csizmadia Gábor és családja
Csenár Róbert
Csótai Csilla és családja
Dalmadi Kornél és családja
Darida Péter és családja
Dr. Csetényi Tünde
Dr. Kovács Márta
Dr. Pfundné Dr. Altai Elvira
Dr. Sebesi József és Dr. Villand Erika
Endrődi Marcell és családja
Etlinger Helga és családja
Etlinger Marianna
Etlinger Tamás és családja
Farkasné Egri Adrienn és családja
Fehér Mia
Fischer Györgyi és családja
Fischer Katalin
Fischer Szilárd és Erős Éva
Fódi Andrásné
Földi Ferenc és családja
Gombásné Valler Hajnalka és családja

Gömbi Ágnes
Gömbi József
Gömöri Viktória és családja
Gyetvai Antalné
Halász Ferenc és családja
Hegyi Balázs és Pekker Anita
Hegyiné Zsuzsa Virágboltja
Herczegh Zsuzsa
Herendi Hétszínvilág Óvoda és Bölcsőde
dolgozói
Herendi Hétszínvilág Óvoda és Bölcsőde
Szülői Közössége
Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt.
Herendi Majolikagyár Csatári László
Hofstädter Ildikó
Horváth Andrea
Horváth Krisztián és Ágnes Húsbolt
Hudi Sándor és családja
Ifju Róbert és családja
Juhász Tímea Szépségsziget
Julianus Gyógyszertár Herend
Kakukk Vendéglő és Panzió Bánd
Kalászné Steinbach Ágnes Mesterfodrász
Kolonics Krisztina
Kovács Zoltán masszőr
Köller Ferenc és családja
Krén Gábor
Lajtafalvi Tamás és Tímea
LAMATECH Méréstechnika Kft.
Lontai Péter és Krámlik Katalin
Lontai Szaniszló és családja
Lorbert Attila
Lubrincz Zoltán és családja
Lugosi Tamás és családja
Magasházy Csaba és családja
Magyar Péter és Bernadett
Magyar Tamás és családja
Matejovszky Péter és családja
Mesterházy Balázs és Magasházy Zsuzsanna
Mészáros Balázs és családja
Mohl Judit
Molnár Balázs és Molnár-Győri Ágota
Molnár Zsolt és családja
Nagy Andrea Mesterfodrász
Nagy Enikő
Nagy Kálmán
Nemes Gábor és Annamária
Német Nemzetiségi Önkormányzat He-

Scharf Gábor és családja
Schőnigné Roboz Zsuzsanna
Sipos Sándor és családja
Solymosi Alexandra és családja
Solymosi Vilmos és családja
Strommer Kinga és családja
Suriné László Mónika méterárúbolt
Szabó Gábor és Horváth Andrea
Szabó József
Szakács Marianna és családja
Szekér Edina
Szekeres László és családja
Szesztay László és Chabada Gizella
Tartó László és családja
Teimayer Diána
Texas Rodeo Country Tánccsoport Herend
Tóbiás Tímea

Újjné Ági (virágbolt)
Varga Petra és családja
Vianni Herend
Vikidár Kerámia
Zsöllei Attila
Vecseyné Fazekas Zsuzsa

Óvoda

rend
Németh Tamás
Niczki Péter és családja
Papp Balázs és Papp – Lévai Krisztina
Pavelka Attila és családja
Pátkai Miklósné
Peidl Roxána fodrász
Polgár Judit és családja
Polus Coop Zrt
Porcelánium Bistró
Prebszl Zsolt és családja
Presits Zoltán és családja
Reiner Gábor és családja
Rolling Country Kerekes székes Tánccsoport
Sági Bernadett
Scharf Adrienn és családja

és mindazok, akik a bál résztvevői
voltak. köszönjük nagylelkű felajánlásaikat, támogatásukat, amellyel
hozzájárultak a 26. óvodabál sikeréhez. A befolyt összeget óvoda
– bölcsőde gyermek játszóudvar fejlesztésére fogjuk fordítani.
Herendi Hétszínvilág Óvoda és Bölcsőde
Dolgozói és Szülői Közössége

Kormos István:

Mesék vackorról
Szeretettel búcsúzunk az iskolába menő gyermekeinktől!

Álló sor hátul, ballról jobbra: Sebesi Tamás, Lugosi Milán, Gombás
Alex, Scharf Lázár, Legendi Milán Ariel, Horváth Kristóf, Lubrincz
Gergő, Sipos Alex, Darida Máté.
Álló sor középen: Pap Levente, Csizmadia Márk, Nemes Boglárka,
Rózsahegyi Tamara, Katona Eszter, Matejovszky Lilla, Herendi
Réka, Bodnár Ramóna, Kolompár Vilmos Szilveszter.
Ülő sor: Mészáros Bendegúz, Bogár Márk, Halmavánszky Márton, Szívós Zsófia Kitti, Makai Bálint, Halász Nikolett Gréta, Ritter
Vilmos, Szekeres Nóra Eliza, Gáspár Róbert József, Presits Petra.

Óvoda és Bölcsőde dolgozói

Fotó: Kállay Tamás

/részlet/

„Hej, óvoda, óvoda, de sok gyerek jár oda!
Olyan, mint egy kacsalábon forgó, ékes palota.
Tisztán ragyog minden terme, de sok gyerek játszik benne.”

2016. MáJuS

19

Iskola

Digitális
témahét

a Herendi Német Nemzetiségi
Nyelvoktató Általános Iskolában

W W W.HerenD.HU

Minden ezzel kezdődött 2016.02.22–én: „Az Emberi Erőforrás Minisztériuma Kezdeményezésére a köznevelésben 2016. április 4–8. között először
indul útjára a Digitális Témahét (DTH) program, melynek fő célkitűzése
a digitális pedagógia minél szélesebb körű elterjesztése....”
A felhívás után megkérdeztem
a nyolcadik osztályosokat a programmal kapcsolatban, és igennel
válaszoltak, hogy részt vegyünk
rajta.
Az iskolánkban a tanév végére
már be volt ütemezve témahét
megtartása, ezért úgy gondoltam,
hogy arra kérek engedélyt az igazgatónőtől, hogy én szervezzem
és bonyolítsam le az egészet. Az
engedélyt megkaptam, már csak
telefonálnom kellett az Emberi
Erőforrások Minisztériumába,
hogy csak az informatika tantárgy
keretében rendezhessük meg a Digitális témahetet. A hozzájárulást
megkaptam.
Megkezdődhetett a témák kiválasztása. A http://dth2016.hu
tudásbázis lapján több téma közül
lehet választani. Mi, a Mitől fut a
futóbab?, Az energia nyomában
témákat választottuk, de másként
dolgoztuk fel. A választható programok közül a Veszprémi SzC.

Öveges József Szakképző Iskolája
és Kollégiuma, az Innolearn Klaszter tagjai által megszervezet Öveges Informatika Verseny, az
általános iskolák 3 fős csapatainak
számára meghirdetett versenyen
indultunk két csapattal.
» Ildi néni aki kezdeményezte,
megszervezte,összefogta, lebonyolította és pályázott.
» Horváth Attila, az INFEX ügyvezetője, és iskolánkban rendszergazdája, meghívott vendégként, a Wifi eszközről tartott
előadást a Digitális témahéten.
» Heizer Olivér, az energiatakarékos megoldásokról tartott
előadást.
» Babicska Bence, a Blender program érdekes világába vezetett be
bennünket.
» Borbás Enikő, az Internetes
zaklatásról tartotta előadását.
» Ujhelyi Patrik, megmutatta hogyan készítsünk 3D-s hologramot mobiltelefonra.

» Schäfer Benedek megmutatta,
hogyan készíthetünk olcsón
Ocolust mobiltelefonunkhoz.
Nagyon érdekes és látványos
bemutatót tartott nekünk az
operációs rendszerekről. Ezzel
a prezentációjával Országos I.
helyezett lett.
» Horváth Csenge és Keller Fruzsina segítségével megmozgattuk az egész iskolát.
» Horváth Kristóf, a számítógép
történetét mutatta be.
» Szimku Kornél, a Windows
operációs rendszer fejlődéséről
tartotta előadását.
» Bodor Péter szintén az operációs
rendszerekről tartott előadást,
de teljesen más megvilágításban.
» Kovács Gergő, a számítógép
részeiről tartotta előadását.
» Holczmann Tamás szolgáltatta
a zenét a FlashMobhoz, és a
digitális beszámoló anyagának
feldolgozásában segít.

» Pátkai Zsófia bemutatott egy
előadást a bab fejlődéséről, és
megalkotta a Digitális projektjeinkről a logót.
» Mészáros Bulcsú szintén a
bab növekedéséről tartott egy
szuper előadást.
» Strommer Kíra, a hagyma fejlődéséről tartott előadást.
» Tamás Bencének szintén volt
egy bab projekt bemutatója,
de megmutatta nekünk azt
is, hogy hogyan építsünk legó
robotot.
Ildi néni, Schermann Zsófia,
Vigi Dorka, Kelepeisz Vanda,
Simonyai Lujza és Bíró Boglárka
készíttették a:
» Digitális naplót,
» Digitális Híreket (folyamatban),
» Záró prezentációt.
A projektek keretében Indultunk az Öveges Informatikai csapat versenyen, ahol a Skorpiók III.
helyezettek lettek, a BLS pedig a
12. helyen végzett.
Ági néni, iskolánk igazgatója,
minden diákot, aki szerepet vállalt a Digitáis Témahéten, Igazgatói Dicséretben részesített.

Írta: Ravasz Imréné Ildikó

ISKOLAI EREDMÉNYEK
FEBruár
Versenyző neve

verseny
megnevezése

Eredmény

szabó dávid 2.a

Regionális Judo verseny /
d.kategória veszprém

1. hely

nagy Benjámin 4.a

veszprém Regionális Judo
verseny

2. hely

kókai Bálint 4.b

díjugrató verseny

5. hely

Rankl diána 5.b

szegedi karitáció
alapítvány az „én
Bohócdoktorom”cím-mel
országos alkotói pályázatot

10 év feletti
kategóriában: 3. hely

darida levente 6.a

Herendi Hajag futás 4 km

2. hely

Ujhelyi Patrik 6.a

Jedlik országos mat-fiz.
verseny
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HEREndI oBJEktÍv

megyei , majd az
országos fordulóba
jutott 100%-os
eredménnyel

Felkészítő

Versenyző neve

verseny
megnevezése

Ujhelyi Patrik 6.a

magyar templeton
Program (tehetségek
felkutatása)

kerner martin 8.a

teke diákolimpia Herend B
korcsoport

kerner martin 8.a

2015. évi összesített
eredménye alapján

Eredmény
17 000 jelentkezőből
a legjobb 2 800 közé
jutott
1. hely

országos ifjúsági F14
ranglista
3. hely
a felnőtt F14
ranglista 4. hely

Bak zsoltné

Felkészítő

Minősítése F14
serdülő bronz,
ifi arany

gaschler Emil

verseny
megnevezése

Eredmény

Felkészítő

Bendegúz NyelvÉsz verseny iskolai forduló

Versenyző neve

Bendegúz NyelvÉsz verseny

bejutott a megyei
fordulóra

Halász Dóra

Budai Csenge 2. a

Bendegúz NyelvÉsz verseny

bejutott a megyei
fordulóra

Szakács Veronika

Etlinger Zsófia 2. b
Ternyák Martin 2. b

Bendegúz NyelvÉsz verseny

bejutott a megyei
fordulóra

Béliné Glück
Noémi

Illés Dávid 3.b

Bendegúz NyelvÉsz verseny

bejutott a megyei
fordulóra

Németh Nóra

Prebszl Arnold 5.a
Wittmann Alex 5. a

Bendegúz NyelvÉsz verseny

bejutott a megyei
fordulóra

Ternyák Ildikó 5. b

Bendegúz NyelvÉsz verseny

bejutott a megyei
fordulóra

Kajos Márton 6. a

Bendegúz NyelvÉsz verseny

bejutott a megyei
fordulóra

Kőhegyi András 6. b

Bendegúz NyelvÉsz verseny

bejutott a megyei
fordulóra

Fekete-Nagy Flóra 7. a

Bendegúz NyelvÉsz verseny

bejutott a megyei
fordulóra

Fekete-Nagy
Marianna

Csikós Janka 5. c

1. hely
tovább jutott a
megyei vetélkedőre

Kis- Tamás Emma 5. c

1. hely
tovább jutott a
megyei vetélkedőre

Prebszl Arnold 5. a
Dienes Erik 5. a

1.hely

diákolimpia csapat

1.hely

Kajos Márton 6. a

1. hely
tovább jutott a
megyei vetélkedőre

Ujhelyi Patrik 6.a

2. hely

Kőhegyi András 6.b

3. hely

2. hely
2. hely
különdíj

Bozsik program regionális
U-11

Városi sakk diákolimpia
egyéni

2. hely

Nagy Benjámin 4. a

Megyei sakk diákolimpia
egyéni

2. hely

Németh Réka 2. b

Városi sakk diákolimpia
csapat

1.hely

Halmavánszki Dóra 3. a

Városi sakk diákolimpia
egyéni

2. hely

Bácskai Bálint 3. b
Hirschl Ábel 3. b

Városi sakk olimpia csapat

1. hely

Darida Gergő 4. b

Városi sakk diákolimpia
egyéni

2. hely

Darida Levente 6. a

Megyei sakk diákolimpia
egyéni

100%-os
teljesítménnyel
1. helyezett

Hriszto Botev sakk kupa
(felsősök közt)

2. hely

Veszprémi házi sakk
teremkupa

1. hely

Bisztrán Anna 5. a
Fazekas Roland 5. a
Szabó Bernadett 5. c

A pécsi Bányászok
Érdekvédelmi Kulturális
Egyesülete Mesék a
Bányákból címmel meseíró
pályázata

Fogl Adrienn 6. a
Horváth Csenge 6. a
Fódi Vivien 6. a
Rédling Benigna 6. a
Bisztrán Anna 5. a
Molnár Sára 5. c
Hirschl Alina 5. a

Kézilabda Diákolimpia
III. korcsoportos Körzeti
Döntő

Ujhelyi Patrik 6. a

Jedlik Ányos matematikafizika verseny országos
döntő

Mihalik István

Zrínyi matematika verseny
Etlinger Zsófia 2. b

Zrínyi matematika verseny

Első 10 közé jutott

Priskin Éva

Bieber Alexandra 4. a

Zrínyi matematika verseny

Első 10 közé jutott

Fuchs Karolin

Bodor Gergely 4. a

Zrínyi matematika verseny

Első 10 közé jutott

Fuchs Karolin

Wittmann Alex 5. a

Zrínyi matematika verseny

Első 10 közé jutott

Orbán Noémi

Kerner Martin 8. a

Bem megyei matematika versenyen

Bem megyei matematika
verseny

2. hely

Fuchs Karolin
Kaphegyiné Szabó
Mária

Logo Országos Számítástechnikai Tanulmányi Verseny

Friskó Dániel 4. b
Hegyi László 4. a
Bieber Alexandra 4. a

1. hely
Logo Országos
Számítástechnikai
Tanulmányi Verseny iskolai
forduló

Horváth Kristóf 8. a

1. hely
2. hely

Ravasz Imréné

3. hely
1. hely

Lipovics Mónika

Országos 1. hely
Bak Zsoltné

Akrobatikus Rock and
roll Országos verseny –
Gyöngyös

junior kisformáció
8. hely
junior nagyformáció
2. hely

Akrobatikus Rock and roll
Dunántúli Kupa – Pécs

junior kisformáció
2. hely
junior nagyformáció
2. hely

Magyar Tánccsoport
szakszövetség 2015-ös
minősítése alapján

Rock and Roll szakág
ezüst minősítésű
sportoló

Teke Diákolimpia területi
verseny

4. hely

Teke Diákolimpia országos
verseny

7. hely

Tamás Gréta 1. a

1. hely

Halászi Dóra

Budai Csenge 2. a

19. hely

Szakács Veronika

Etlinger Zsófia 2. b

5. hely

Glück Noémi

Illés Dávid 3. b

15. hely

Németh Nóra

Wittman Alex 5. a

3. hely

Ternyák Ildikó 5. b

10. hely
12. hely

Kajos Márton 6. a

10. hely

Heizer Olivér 6. a

Kőhegyi András 6. b

15. hely

Szimku Kornél 7. a

Fekete-Nagy Flóra 7. a

15. hely

Bodor Péter 7. a
Schäfer Benedek 8. a

Ravasz Imréné

Gaschler Emil

Bendegúz NyelvÉsz megyei verseny Veszprém

Prebszl Arnold 5. a

Tovább jutott az
országos döntőbe

Németh Nóra

Fekete-Nagy
Marianna

Fülemüle Országos Informatika Verseny 2016.

Fülemüle Országos
Informatika Verseny 2016.

Felkészítő

Judo országos diákolimpia
Nemesvámos

Horváth Csenge 6. a

Karikó Lajos

Eredmény

Tájfutó Maraton

1.hely

7. hely

Pataki Márta

2. hely

Bobai mesemondó verseny

diákolimpia egyéni

Bem megyei matematika
verseny

verseny megnevezése
II. Zalaegerszegi Regionális
Judo Verseny

Etlinger Zsófia 2. b
Süle Dominika 3. b
Babicska Eszter 3. b

Tóth Kíra 4. a

2. hely
3. hely

Versenyző neve
Városi sakk diákolimpia
egyéni

2. hely
Kaán Károly természet
ismereti vetélkedő

Bisztrán Anna 5. a

Szabó Tamás 1. a

Stommer Kíra 3. a

Felkészítő

március-április

SAKK eredmények

Ternyák Martin 2. b

Eredmény

Kaán Károly természet ismereti vetélkedő

Tamás Gréta 1. a

Etlinger Zsófia 2. b

verseny
megnevezése

Iskola

Versenyző neve

Fekete-Nagy
Marianna

Mozaik Tanulmányi Verseny országos döntőjébe jutott
Dienes Erik 5. a

Pataki Márta

2016. május
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Iskola

Versenyző neve

verseny megnevezése

Eredmény

Felkészítő

Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei helyesírási verseny megyei fordulója
Tuboly Csilla 5. b
Csikós Janka 5. c

5. helyezettek

Kajos Márton László
6. a

13. hely

Fekete-Nagy Flóra 7. a

11. hely

Fekete-Nagy
Marianna

dr. Bakonyiné Lékó
Erzsébet

Fodor Boglárka Zselyke
4. a

Fuchs Karolin

Kerner Máté 4. b

Papp Árminné

Dienes Erik 5. a

Horváthné Páter
Beatrix

Kiss-Tamás Emma 5. c

Pataki Márta

Dienes Luca 8. a

Dienes Gábor

Kerner Martin 8. a

Dienes Gábor

Számítástechnika versenyek
Horváth Kristóf 8. a

w w w.herend.hu

Schäfer Benedek 8. a

Logo Országos
Számítástechnikai
Tanulmányi Verseny

Fülemüle Országos
Informatika Verseny 2016.

Megyei forduló 1.
helyezett
Országos szinten,
10. helyen jutott az
országos döntőbe

Ravasz Imréné

Sakk eredmények
Sakk verseny

2. hely

Bácskai Bálint és Hirschl
Ábel 3. b

Sakk csapatverseny

2. hely

Darida Gergő 4. b

Sakk Diákolimpia országos
döntőjében F2 korcsoport

8. hely

Darida Levente 6. a

Sakk Diákolimpia országos
döntőjében

14. helyezett

Kerner Máté Dominik
4. b

Tapolca – Dunántúli
Modellező Bajnokság

serdülő 8. hely
ifjúsági 10. hely
csapat 5. hely

Zsöllei Luca 5. c

Tapolca – Dunántúli
Modellező Bajnokság

serdülő 5. hely
ifjúsági 9. hely
csapat 5. hely

Pék Vilmos 5. c

Tapolca – Dunántúli
Modellező Bajnokság

serdülő 6. hely
ifjúsági 5. hely
csapat 2. hely

Kerner Martin 8. a

Tapolca – Dunántúli
Modellező Bajnokság

kis kategóriában
a serdülők között
1. hely
ifjúsági 2. hely
összetett 2. hely
csapat 2. hely

Mihalik István

Kerner Ferenc,
Tóth Mária

F1A nagy
kategóriában ifjúsági
1. hely
Tél Kupa Modellező
Bajnokság

Zrínyi Ilona matematikaverseny

Mészáros Bulcsú 3. a

10. hely

Priskin Éva

4. hely

Kolonics-Cs.
Regina

Bodor Gergely 4. a

8. hely

Bieber Alexandra 4. a

9. hely

Wittmann Alex 5. a

9. hely

Orbán Noémi

Karikó Lajos 6. b

10. hely

Orbán Noémi

Fuchs Karolin

Medve matematika szabadtéri csapatverseny
Medvebocs
(5.-6. évfolyam)
kategóriában:
Keller Fruzsina, Lennert
András, Ujhelyi Patrik
Gábor

6. hely

Kajos Márton
László, Heizer Olivér,
Schermann Marcell
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Orbán Noémi,
Kaphegyiné Szabó
Mária

Medvebocs (5.-6. évfolyam)
kategóriában: 92 csapatból

herendi objektív

7. hely

Bisztrán Anna, Dienes
Erik, Ifju Zalán

Pfund Angelika,
Schermann Zsófia,
Simonyi Lujza

Felkészítő

8. hely

Medvebocs (5.-6. évfolyam)
kategóriában: 92 csapatból

22. hely

44. hely

Kismedvék 7-8. évfolyam 58
csapatból

Orbán Noémi,
Kaphegyiné Szabó
Mária

30. hely

Kenguru matematikaverseny
Etlinger Zsófia Irma
2. b

10. hely

Ujhelyi Luca 2. a

16. hely

Tóth Zoé 2. b

20. hely

Mészáros Bulcsú 3. a

9. helyezett

Tóth Kíra 4. a

10. hely

Szitási Zalán 4. a

11. hely

Bisztrán Anna 5. a

10. helyezett

Dienes Erik 5. a

20. helyezett

Ujhelyi Patrik Gábor
6. a

4. hely

Karikó Lajos 6. b

12. hely

Darida Levente 6. a

15. hely

Kajos Márton 6. a

17. hely

Horányi Lili 7. b

8. helyezett

Horváth Kristóf 8.a

3. helyezett

Dienes Luca 8.a

16. helyezett

dr. Markovszkyné
Sindler Ágnes,
Priskin Éva

Kolonics Csizmadia
Regina

Fuchs Karolin

Kaphegyiné Szabó
Mária

Orbán Noémi

Egy nap
a nagyvázsonyi út

Modellező Verseny

Etlinger Zsófia 2. b

Prebszl Arnold,
Fazekas Roland, Szabó
Bernadett

Eredmény

Orbán Noémi

Országos I. helyezett
lett és a zsűri
különdíját is elnyerte

Halmavánszki Dóra 3. a

verseny megnevezése

Kungl Barnabás, KissTamás Emma, Csikós
Janka

Bendegúz Tudásbajnokság megyei döntőjébe jutott
Tóth Janka 1. b

Versenyző neve

verseny megnevezése

Eredmény

Felkészítő

LÜK kistérségi forduló - Szentgál
Novák Bálint 2. a

Szitási Zalán 4. a

verseny megnevezése

Eredmény

2. hely,
továbbjutott a
területi versenyre

Tóth Janka 1. b

1. hely

Máté Olivér 1. a

2. hely

Szakács Veronika

Fuchs Karolin

3. hely,
továbbjutott a
területi versenyre

Szakács Veronika

Mészáros Bulcsú 3. a

3. hely,
továbbjutott a
területi versenyre

KolonicsCsizmadia Regina

Bieber Judit 2. a

4. hely

Bieber Alexandra 4. a

5. hely

Szakács Veronika

Etlinger Nóra 1. b

3. hely

Etlinger Zsófia 2. b

1. hely

Kanczler Sára 2. b

2. hely

Németh Réka 2. b

3. hely

Krein Benedek 2. a és
Endrődi Emma 2. b

Különdíjasok

Strommer Kíra 3. a

1. hely

Weisz Boglárka 3. a

2. hely

Lauer Péter 3. b

3. hely

Budai Hanna 3. b és
Szabó Ibolya 3. b

Különdíjasok

Fuchs Karolin

Márkói regionális vers- és prózamondó verseny
Máté Veronika 5. b

1 hely

Kis-Tamás Emma 5. c

2. hely

Erős Éva
Fekete-Nagy
Marianna

Zsirai Kata 4. b

1. hely

Fodor Zselyke 4. a

2. hely

Rédling Renáta 4. b

3. hely

Csikós Janka 5. c és
Máté Veronika 5. b

1. hely

Kis-Tamás Emma 5. c

2. hely

Simonyi Lujza 7. b

3. hely

Máté Olivér 1. a

különdíjas

Dienes Erik 5. a

3. hely

Zsirai Kata 4. b

különdíjas

Papp Árminné

Dienes Luca 8. a

1. hely

Csikós Janka 5. c

különdíjas

Fekete-Nagy
Marianna

Simonyai Lujza 7. b

2. hely

Pátkai Zsófia 8. b és
Fekete-Nagy Flóra 7. a

3. hely

Pátkai Zsófia 8. b

Felkészítő

Iskola vers- és prózamondó verseny Herend

2. hely,
továbbjutott a
területi versenyre

Ujhelyi Luca 2. a

Versenyző neve

Iskola

Versenyző neve

különdíjas

Dr. Bakonyiné Lékó
Erzsébet,
Doma Réka,
Erős Éva,
Fuchs Karolin,
Fekete-Nagy
Marianna,
Glück Noémi,
Halászi Dóra,
Németh Nóra,
Papp Árminné,
Schermann-né
Csizmadia Márta,
Szakács Veronika

Erős Éva
Halászi Dóra

Schermann-né
Csizmadia Márta

április-május
Versenyző neve

verseny megnevezése

Eredmény

Felkészítő

LÜK kistérségi forduló

titársainkkal
A Határtalanul pályázat keretében lehetőséget kaptunk
egy erdélyi utazásra, amelyen a
nagyvázsonyi, szintén 7. évfolyamos tanulókkal fogunk részt
venni. Ismerkedés céljából és az
utazás előkészítéseként eljöttek
hozzánk Herendre és együtt
ellátogattunk a Porcelániumba.
Elsőként figyelemmel kísérhettük a gyönyörű herendi porcelán elkészítési folyamatát. Bevallom, számomra igen meglepő
volt az, hogy mennyi időt vesz
igénybe, csak egy kis bombonier
elkészítése, és az is, hogy az
itt dolgozók milyen precízen,
milyen odafigyeléssel hozzák
létre ezeket. Miután végignéztük a folyamatot, csoportokra
osztódva, „nyomozó játékba”
kezdtünk. Ez egy remek alkalom
volt arra, hogy megismerjük
egymást, bár itt persze még
csak az egyes csoportok tagjai
szoktak össze.

Novák Bálint 2. a

2. hely,
továbbjutott a
területi versenyre

Szakács Veronika

3. hely,
továbbjutott a
területi versenyre

Szakács Veronika

Bieber Judit 2. a

4. hely

Szakács Veronika

Szitási Zalán 4. a

2. hely,
továbbjutott a
területi versenyre

Fuchs Karolin

Ujhelyi Luca 2. a

Bieber Alexandra 4. a

5. hely

Nagy Benjámin 4. a

Bozsik program regionális
U-11

legjobb játékos

Nagy Benjámin 4. a

Judo országos diákolimpia
Nemesvámos

1. hely

Amikor a feladatlapokkal végeztünk, felsétáltunk az iskolába. Itt először mi, herendiek
láttuk vendégül a nagyvázsonyi
diákokat zsíros kenyérrel, teával,
amelyeket a vállalkozó szellemű
osztálytársaink készítettek el. Itt
már mindenki próbált elvegyülni, beszélgetni, újabb lehetőség
nyílt az ismerkedésre. Persze
nem csak mi készültünk étellel,
hanem a nagyvázsonyiak is, ők
kakaós csigával kínáltak minket.
Mivel úgy terveztük, hogy felmegyünk a Miklós Pál-hegyre is,
közülünk Bence készült egy szu-

Fuchs Karolin

per előadással a híres szentgáli
tiszafásról, amit Barna és Lázár
egészített ki pár érdekességgel,
de az időjárás sajnos közbeszólt,
így a tanteremben adták elő
ismertetőjüket.
Késő délután mindenki hazament, de úgy gondolom, mindannyian szívesen maradtunk volna még, hiszen a program végére
már teljesen összemelegedtünk.
Várjuk a következő közös kirándulást!

Írta: Simonyai Lujza, 7.b
Fotó: Ravasz Imréné Ildikó

2016. május
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közösség

„indulj el egy úton”
-turisztikai vetélkedő
Április 22.

A Seregélyesi Általános Iskola több fordulós
országos turisztikai vetélkedőjén vettek részt
diákjaink április végén. Herendről a 3-4. osztályos Tekergők, illetve az 5-6. osztályos Hajagi
Bakancsosok néven jártuk be virtuálisan
az Országos Kéktúra Észak-magyarországi
szakaszát. Csapataink bejutottak a döntőbe
Seregélyesre, ahol egész napos megmérettetés
után kitartóan helyt álltak. A nagyobbak országos első helyezést értek el! A Tekergők egy
élménnyel és új ismeretekkel gazdagodtak.
» Tekergők: Weisz Boglárka, Mészáros
Bulcsú, Papp Zsófia, Sebesi Kamilla
» Hajagi Bakancsosok: Bácskai Eszter,
Bácskai Dániel, Kőhegyi András, Fodor
Botond
Felkészítő: Bácskai Zsuzsanna, HATESZ
Segítőnk: Weisz Viktor

Írta és fotók: Bácskai Péter, HATESZ

Április 26-án,

2 csapattal, a Székesfehérvártól keletre fekvő
Seregélyesre utaztam. Azért mentünk oda, hogy
részt vegyünk az országos „Indulj el egy úton!”,
természettudományi és turisztikai vetélkedő
döntőjén, ahonnan a győztesek örömével jöhettünk haza! A verseny célja az volt, hogy megismertesse a résztvevőket az Országos Kéktúra
mozgalommal, valamint a Kéktúra által érintett
területek élővilágával és épített örökségével.
A döntőt a verseny három fordulója előzte
meg, itt levelezős formában kellett megoldanunk különböző feladatokat. Ezek során
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sokat megtudtunk a verseny középpontjában
álló Kéktúra múltjáról is. Alapítására 1938ban került sor; a vállalkozó kedvű túrázók
ekkor járhatták végig először a kiírás szerint
gyalog, vagy sítalpon az 1.118 km-es túrautat
a Nagy-Milictől az Írott-kőig. Az első túra
neve Szent István vándorlás volt. A Kéktúra
népszerűsítésében nagy szerepet játszott
dr. Rockenbauer Pál is az 1979-ben forgatott
„Másfél millió lépés Magyarországon” című
filmsorozatával. Ez a film sokat segített
nekünk is a versenyre való felkészülésben.
Érdekes volt látni szüleink gyerekkorának
Magyarországát, hiszen ők akkoriban voltak

annyi idősek, mint mi most. 1989-ben, a dr.
Rockenbauer Pál által készített filmsorozat
folytatásának köszönhetően, mely az „…
és még egymillió lépés Magyarországon”
címet kapta, létrejött, és igen népszerű lett
a Dél-dunántúli Kéktúra is. 1996-ra aztán
kialakult az Alföldi Kéktúra útvonala is, és
a három túra összevonásából született meg
az Országos Kék Kör.
Mindannyiunk közös érdeke, hogy a Kéktúra által érintett természeti örökségünket
mi is tovább adjuk az utánunk jövőknek!

Írta: Kőhegyi András 6. b

Közösség

Herenden

A Tájfutás Világnapján aktivizáltuk a herendi gyerekeket. A
reggel 8 órától, délután 18 óráig tartó maratoni futamon 250 fő vett
részt. 100db térképet rendeltem, melyek kapósra sikeredtek. Még
hasonló adagot biztonságból készítettem, de ekkora rohamra nem
számítottam. Lelkesek voltak a gyerekek, mivel oda-vissza és már
térkép nélkül is megjárták többször is a 600m-es 13 pontos pályát.
Volt, aki összesen 4km-t is teljesített. Szerda nálunk edzésnap, így
délután folytatódott a bemutató, és új pályát is kellett építenünk.
Az új érdeklődők közül páran, tanítás után, ismét visszajöttek. A

rögtönzött háziversenyt oklevéllel jutalmaztuk. Bácskai Eszter 6.
osztályos tanuló, az Országos Tájfutó Diákolimpián 6. helyezést
ért el a herendi tájfutók közül.
A következő edzésen már többen leszünk!
Köszönet az iskola pedagógusainak a segítségért és az MTFSZ-nek
a koordinálásért!

írta: Bácskai Péter, VHS-Veszprém/HATESZ Herend
Fotók: Rujzam Zsuzsa és Bácskai Péter

Nyíregyházán jártam

Jedlik fizikaversenyen...
Szeretem a fizikát. Ugyan még
nem tanulom, de nagyon érdekel.
Ezért is örültem annyira, amikor
megtudtam, hogy Marietta néni
(Bak Zsoltné) vállal foglalkozást
úgy is, hogy még csak hatodikos
vagyok. Nem is haboztam, és
szüleim engedélyével szeptemberben beiratkoztam hozzá. Nagyon
szeretem az óráit! Mivel úgy gondolta, hogy ügyes vagyok, nekem
pedig örömmel volt kedvem hozzá, megkérdezte a szüleimet, hogy
benevezhetnénk-e a Jedlik Ányos
mat-fiz versenyre?
Szinte észre sem vettem, úgy
jutottam el a regionális döntőig,
amit egy szerdai napon, délután
írtam meg. 7 feladatból álló feladatsort kellett megoldanom.
Azt hiszem, senki nem várta azt
az eredményt, hogy hibátlanul,
100%-osan sikerül kitöltenem.
Már biztos volt, ott lehetek az
országos döntőn, Nyíregyházán!
Innentől még többször jártam Marietta nénihez, hogy a felkészülés

még biztosabb alapokat adjon.
De nem bántam! Még iskola, és a
többi különóra mellett is örömmel
mentem minden alkalommal.
Aztán elérkezett április 8-a, és
mi hárman (anyukám, Marietta
néni és én) délelőtt autóba ültünk és elindultunk Nyíregyházára, hogy a délutáni megnyitóra
odaérjünk. A verseny hatalmas
élmény volt, a pénteki megnyitót,
a szombat reggel 8 órakor kezdődő verseny követte. 4 blokkban,
összesen 210 percen keresztül oldottunk meg feladatokat, amik
között voltak számításos, méréses
feladatok, sőt még egy nyelvtani
blokk is! Szünetekben mindig átbeszéltük a feladatokat Marietta
nénivel. A verseny után a szervezők elvittek bennünket a Nyíregyházi Vadasparkba, ahol pár órát
eltölthettünk. Sajnos nem értünk
a végére, az idő szűke miatt, mert
indult vissza a buszunk, de így is
nagyon tetszett, gyönyörű az-az
állatkert!

A szervezők szombaton este
hirdettek eredményt a IV. helyezettektől hátrafelé, amit végig
izgultam! Az én korosztályomban
56 versenyző vett részt, és még
előtte a 3-5. osztályosokat is végig
kellett hallgatnunk! Amikor az
összes 6. osztályost elsorolták,
akik nem dobogósok, elhinni nem
mertük, hogy már biztosan benne
vagyok az első háromban! Nagyon
örültem! Alig tudtam este elaludni, és nagyon vártam a másnap
reggeli díjkiosztót! Ugyanígy végigvártuk az összes kisebb korosztályt. Aztán jött a hatodik osztály.
Harmadik hely, második hely.
És még mindig nem én voltam,
akinek a nevét olvasták!
A Jedlik Ányos fizikaverseny országos 1. helyezettje
lettem ebben a tanévben!
Köszönöm Marietta néni, és
köszönöm a szüleimnek!

írta: Ujhelyi Patrik
fotó: Ujhelyi Gabriella

2016. február
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égi sikerek!
„Célozd meg a Holdat! Még ha elhibázod is, a csillagok közt landolsz.”
(Les Brown)

Tartalmas évet zártunk 2015ben. Tagjaink a nehéz körülmények ellenére továbbra is küzdenek az égiekkel és az elemekkel,
közel 30 versenyen vettek részt,
ahol 22 érmet gyűjtöttek.
Szinte minden korosztályban
és kategóriában születtek szép
sikereink.
Szabadonrepülő vitorlázó F1H
kategóriában a még serdülő, de
már meglehetősen rutinos Kerner Martin Benedek nyújtott
kitűnő teljesítményt és állhatott
többször dobogóra, nemcsak korosztályában, hanem ifiben és a
felnőttek közt is. Tóth Mária
a több évtizedes sportbírói és
szervezői munka mellett versenyzőként is bemutatkozott.
F1A kategóriában Horváth Tamás néhány év kihagyás után
visszatérve állhatott az OB-n a
dobogó második fokára. Antik
modellekkel Debreczeni Oszkár szerzett értékes győzelmeket
és jutott el az Európa-bajnokságra is. Az F5-J400 távirányítású,
elektromotoros vitorlázóknál az
ifjúsági Borkuti Balázs szerzett
bronzérmet a felnőttek között is
az Országos Bajnokságon. F3A
műrepülővel Borovszky András
repülte végig első versenyszezonját az ország legjobbjai között.
2015 tavaszán a veszprémi
Petőfi Színház kért fel minket
Kulcskeresők című darabjához
kapcsolódóan egy kiállításra.
Bemutatóinkkal a márkói falunap és a Herendi Kézműves
Fesztivál programjait színesíthettük, ahol a repülők mellett
autókat, helikoptereket, hajókat
is megcsodálhatott a közönség,
valamint szimulátort is kipróbálhattak az érdeklődők.
Legnagyobb versenyünket, a
24. Herend Kupát ezúttal ismét világkupa és F1H Euro
Challenge fordulóként rendezhettük meg. Június 20-án, a 11
ország szabadonrepülő modellezőit a tapolcai reptér áprilisra
jellemző, változékony időjárása
alaposan próbára tette. A hol
borult, hol napos, időnkét le-
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Dunántúl Bajnokság - a herendi serdülők (Fotó: Kerner Zsuzsanna)

csendesedő, de többnyire szeles
napot délután még egy rövid
zápor is megzavarta. Az Európaés világbajnokokkal, világkupa
győztesekkel tarkított mezőny
erősségét jelzi, hogy a kemény
küzdelemben ugyan sokan idő
előtt feladták a versenyt, de mégis
mind az öt kategóriában jó néhányan maximális eredményt értek
el, így további döntő startokra is
sor került. Tagjaink itt a szervezéssel voltak elfoglalva, egyedül
Kerner Martin versenyzett, aki
F1H ifiben harmadik lett.
Az időjárás miatt még aznap,
rövidített formában, 4 starttal
került megrendezésre a Balaton
Kupa is az F1H kis kategória részére. Ifiben itt Martin bizonyult
a legjobbnak.
A hosszú, fárasztó, jól sikerült
versenynapot a bankettel egybekötött eredményhirdetés zárta,
ahol a résztvevők értékes herendi porcelán díjakat, környékbeli
borászoktól különleges borokat,
különdíjakat vehettek át. Az est
hangulatát tovább fokoztuk egzotikus étel és hazai italkóstolással.
Az antik, vagy old timer repülőmodellek versenyein a bizonyítottan 1951 előtt tervezett
repülők vehetnek részt. Ezek a
távirányítású gépek főbb paramétereiben megegyeznek az eredeti

változatukkal, azonban bizonyos
meghatározott korszerűbb anyagok és technikai megoldások alkalmazhatók. A SAM (Society
of Antique Modelers – Antik
Modellezők Szövetsége) XIII. Európa-bajnokságát a csehországi
Ivancice-ben rendezték meg 14
ország részvételével. A magyar
csapat ezúttal is remekül szerepelt, több érmet is szereztek.
OTVR - vitorlázó kategóriában
Debreczeni Oszkár, a Herendi
Modellező SE versenyzője is indult. A felkészülési nehézségek
ellenére a 63 fős mezőnyben az
előkelő 11 helyet szerezte meg
Condor nevű modelljével.
A Debreczeni Tibor Emlékverseny első napján az antik
modellek lepték el a kék eget,
mígnem egy vihar söpört végig
a szentgáli fennsíkon, enyhítve a
forróságot. Ekkor a sátrak akartak repülni a modellek helyett,
de a résztvevők ázva és fázva
megmentették az eszközöket. A
kényszerszünet sem szegte kedvét a pilótáknak, a jó hangulatú
verseny vitorlázó (OTVR) kategóriában Debreczeni Oszkár
győzelemével zárult.
Vasárnap az F5J és F5J-400
elektromotoros termikvitorlázó
modellek emelkedtek a magasba.
Itt az időtartamrepülés mellet

pontos célraszállás a feladat. A
Bakony hegyei és völgyei között
ez nem olyan egyszerű feladat,
mint amihez a versenyzők a
sík vidéken hozzászoktak, az
eredmények is gyakran okoznak
meglepetést.
Az egyedülálló, évadzáró Tél
Kupánkat nyolcadik alkalommal
rendeztük meg, ami ezúttal kétfordulósra sikeredett. A szokásos
év végi időpontban a sűrű köd
nem tette lehetővé a versenyzést,
így csak sült kolbásszal, forró
teával, és más finomságokkal
búcsúztattuk az évet. Az új évre
szóló engedélyek megszerzését
követően az ismétlésre márciusban került sor, ezúttal ragyogó
napsütésben. Habár kisebb volt a
létszám, mint az eredeti időpontban, de így is az ország minden
részéről, sőt még Ausztriából is
jöttek versenyzők. Mindhárom
kategóriában maximális eredményt értek el a legjobbak. Az
F1A vitorlázók döntőjében Kerner Ferencnek a második helyet
sikerült megszereznie. Kerner
Martin Benedek F1H ifiben lett
harmadik, de ezen a versenyen
először F1A-ban is rajthoz állt.
A hagyományokhoz híven
most is egyedi, különleges, díjakat készítettünk, a legjobbaknak
pedig termelői mézet is felajánlott az egyik résztvevő.
Örömmel számolhatok be arról
is, hogy tavaly ősszel rég nem
látott számban jelentkeztek fiúk
és lányok egyaránt egyesületünkbe. Több hónapos szorgos munka
után az első komolyabb repülők a
tavasz beköszöntével emelkedtek
levegőbe.
Az elsősorban utánpótlás versenynek minősülő Dunántúl Bajnokságnak kissé szeles időben
szintén a tapolcai reptér adott
otthont.
Serdülő csapatunk tagjainak első
F1H versenymodelljeikkel otthon
nem volt lehetősége gyakorlásra,
így első szárnypróbálgatásaikat
a verseny előtt tették meg, majd
élesben folytatták az 5 startos próbatétellel, bíztató eredményekkel.

A már tapasztalt Kerner Martin Benedek vadonatúj modellje
is bevetésre került, amivel rögtön maximális eredményt ért el.
A döntőben nagy riválisát, a várpalotai Rémai Martint ezúttal
nem sikerült legyőznie, ifiben
és abszolút értékelésben is második lett, a serdülők közt viszont
egyedül ért el maximumot.
Serdülőben Zsöllei Luca 5.,
Pék Vilmos, 6., Kerner Máté 8.
helyezést ért el.
Ifiben Pék Vilmos lett 5.,
Zsöllei Luca 8., Kerner Máté
pedig 9. A házigazdák Kerner

Martin, Tóth Mária, Pék Vilmos
összeállítású csapata pedig a 2.
helyen végzett.
Az idén szeretnénk néhány
nemzetközi versenyre is eljutni,
kicsit vissza-visszatérni oda,
ahol korábban hosszú éveken át
az élmezőnyben szerepeltünk.
Ősszel 25. alkalommal rendezzük meg a Herend Kupa
nemzetközi szabadonrepülő
versenyünket! Ismét F1H Euro
Challenge záró forduló lesz, és
a sorozat éves eredményhirdetésére is akkor és ott kerül sor. Az
év zárásaképpen pedig Egye-

sületünk megalapításának 30.
évfordulója alkalmából, novemberben ismét egy kiállítást
szeretnénk tartani!
Ezúton is köszönjük sporttársainknak a részvételt, szervezőknek, sportbíróknak a biztos
támaszt, közelebbi-távolabbi támogatóinknak a felajánlásokat
és az emberi hozzáállást, amivel
versenyeinket segítik!
Egyesületünkben minden modellezés iránt érdeklődőt szeretettel várunk!

Írta: Kerner Ferenc SE elnök

2015. éVI ereDmények
Savaria Kupa május 30. Szombathely
Serdülő F1H kategória
1. helyezés
Kerner Martin Benedek
Ifjúsági F1H kategória
2. helyezés
Kerner Martin Benedek
F1H kategória
4. helyezés
Kerner Martin Benedek
5. helyezés
Tóth Mária
Szennyei József Emlékverseny június 6. Kecskéd
Antik vitorlázó (OTVR) kategória
5. helyezés
Debreczeni Oszkár
Antik elektromos alti (ALOT) kategória
4. helyezés
Debreczeni Oszkár
Serdülő Országos Bajnokság június 14. Kiskunfélegyháza
Serdülő F1H kategória
5. helyezés
Kerner Martin Benedek
Herend Kupa június 20. Tapolca világkupa és HEC forduló
Ifjúsági F1H kategória
3. helyezés
Kerner Martin Benedek
Balaton Kupa június 20. Tapolca nemzetközi, HEC forduló
Ifjúsági F1H kategória
1. helyezés
Kerner Martin Benedek
F1H kategória
10. helyezés
Kerner Martin Benedek
SAM Antik Európa-bajnokság június 22-27. Ivancice, Cseh
Közt.
Antik vitorlázó (OTVR) kategória
11. helyezés
Debreczeni Oszkár
Szentes Kupa I. forduló július 18. Szentes
Ifjúsági F1H kategória
2. helyezés
Kerner Martin Benedek
F1H kategória
3. helyezés
Kerner Martin Benedek
4. helyezés
Tóth Mária
Debreczeni Tibor Emlékverseny július 16. Szentgál
Antik vitorlázó (OTVR) kategória
1. helyezés
Debreczeni Oszkár
Antik elektromos (ELOT) kategória
4. helyezés
Debreczeni Oszkár
Országos Bajnokság július 2. Szentes
F1A kategória
2. helyezés
Horváth Tamás
Szentes Kupa II. forduló augusztus 29. Szentes
F1A kategória
1. helyezés
Kerner Ferenc

Ifjúsági F1H kategória
2. helyezés
Kerner Martin Benedek
F1H kategória
3. helyezés
Kerner Martin Benedek
5. helyezés
Tóth Mária
Szabó János & Ferenc Emlékverseny augusztus 29. Kecskéd
Antik elektromos alti (ALOT) kategória
1. helyezés
Debreczeni Oszkár
Hortobágy Kupa. szeptember 12. Földes
Ifjúsági F1H kategória
1. helyezés
Kerner Martin Benedek
F1H kategória
2. helyezés
Kerner Martin Benedek
Szentes Kupa III. forduló szeptember 19. Szentes
Ifjúsági F1H kategória
1. helyezés
Kerner Martin Benedek
F1H kategória
2. helyezés
Kerner Martin Benedek
3. helyezés
Tóth Mária
F3A Országos Bajnokság szeptember 13. Dáka
F3A kategória
6. helyezés
Borovszky András
Szeged Kupa szeptember 14. Szeged
F5-J400 kategória
3. helyezés
Borkuti Balázs
Ifjúsági F5-J400 kategória
1. helyezés
Borkuti Balázs
Id. Árva János emlékverseny október 3. Salonta nemzetközi
F1A kategória
5. helyezés
Horváth Tamás
9. helyezés
Kerner Ferenc
Id. Rubik Ernő Emlékverseny október 10. Esztergom
Antik elektromos alti (ALOT) kategória
4. helyezés
Debreczeni Oszkár
Antik OB október 10. Esztergom
Antik elektromos alti (ALOT) kategória
4. helyezés
Debreczeni Oszkár
Bányász Kupa október 17. Várpalota
Antik vitorlázó (OTVR) kategória
3. helyezés
Debreczeni Oszkár
Cavalloni Kupa október 24. Szentes
Ifjúsági F1H kategória
1. helyezés
Kerner Martin Benedek
F1H kategória
1. helyezés
Kerner Martin Benedek
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OB Horváth Tamás (Fotó: Tóth Mária)

Sport

Taekwon-do bajnokságaink

w w w.herend.hu

2016. április 2-án
zajlott az V. Spirit
Open Taekwon-do
Bajnokság, 6 ország,
36 klub, több mint
420 versenyzőjének
részvételével.
Herendet Róka Norbert képviselte a Nemzetközi versenyen. Két nyertes mérkőzés
után a döntőben kapott szabálytalanul nagy erejű horogütés után meg kellett elégednie
a 2. helyezéssel (valamint egy
agyrázkódással és egy állkapocs
zúzódással). Norbi formagyakorlatban 3. helyet szerzett!
Mielőbbi felépülést kívánunk!
2016. április 23-án Pétfürdőn vettünk részt Taekwon- do
megyei bajnokságon! Rekord
számú 141 versenyző indult el 8
klubból, ezért az esemény reggel
8 órától-este 8 óráig tartott,
próbára téve mind a rendezők,
mind a kísérő szülők türelmét!
Sok kis versenyzőnknek ez volt
az első megmérettetése és bizony, szépen helyt álltak!
A következő eredmények születtek: 10 arany, 18 ezüst és

11 bronz érem! Ezzel a herendi
klub második helyezést ért el a
csapatok közti versenyben, amit
szép kupával honoráltak!
Köszönet a szülőknek a támogatásért és a lelkesítésért,
együtt szurkoltunk Mindenkiért!

Küzdelemben az alábbi
eredmények születtek:
»» Első helyezést ért el: Mészáros
Bulcsú, Szabó Levente, Dienes
Erik, Pavelka Dominik, Pintér
Zalán, Albert Alex.
»» Második helyezettek: Strommer Kira, Kazinczki Tibor,

Prebszl Arnold, Szabó Bence,
Lennert Gergő, Fuith Tamás,
Suri Máté
»» Harmadik helyezettek: Sárdi Zsuzsanna Tímea, Kungl
Barnabás, Hegyi Balázs, Rein
Szilveszter.
»» Negyedik helyezett: Fürész
Máté
Formagyakorlatban a következő eredmények születtek:
»» Első helyezést ért el: Sárdi
Zsuzsanna Tímea, Pavelka
Dominik, Mészáros Bulcsú,
Bácskai Dániel.
»» Második helyezést ért
el: Strommer Kira, Fűrész
Máté, Kungl Barnabás,
Szabó Levente, Prebszl Arnold, Lennert Gergő, Hegyi
Balázs, Dienes Erik, Rein
Szilveszter,Kazinczki Tibor,
Albert Alex.
»» Harmadik helyezettek: Csikós Janka, Buzás Barnabás,
Veszprémi Gergő, Szabó Bence, Fuith Tamás, Pintér Zalán,
Dienes Máté.

írta és fotók: Pátkai Zolán
és Pátkainé Farkas Enikő
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2016. május 8-án, vasárnap rendezték meg az FTC Albert Kupát,
Budapesten, melyen a herendi
Kenguru Torna Egyesület tornászai is részt vettek. 2 csapattal
(ovis, IV. korcsoport) és 2 egyéni
versenyzővel (Hegyi Borbálával
és Ujhelyi Lucával) indultunk a
megmérettetésnek. Egész napos
teltház volt a Népligeti Tornacsarnokban. 5 verseny folyamatosan követte egymást reggel 9
órátótól este 7 óráig. 11 klub 248
tornásza indult a csapatversenyeken, míg 8 klub 34 tornásza
az egyéniben. A pontozásban 28
pontozóbíró működött közre, a
versenyeket több mint 500 néző
tekintette meg!
Ovisaink talajon és gerendán,
többi versenyzőnk ugráson, korláton, gerendán és talajon versenyzett.
Tornászaink közül Szabó Lara
nyerte el a legfiatalabb versenyző
díját. Kis ovisunk örömmel vette
át az ajándék plüss macit.
A csapatversenyen ovis csapatunk 6., IV. korcsoportos csapatunk pedig 5. helyezést ért
el. Egyéniben induló versenyzőink számára a verseny kiírása
nemzetközi volt, hiszen külföldi
tornászok is indultak ebben a kategóriában. Itt Hegyi Borbála 11.

helyezett lett, Ujhelyi Luca pedig
2 cseh tornász kislány mögött
bronzérmet szerzett!
Méltán büszkék lehetünk a
gyerekekre, hiszen olyan egyesületekkel versenyeztünk, mint
pl. GK VITKOVICE, Cseh Köztársaság, Adács, Balatonfüred,
Dunaferr, FTC, Győr, Tata, KSI
(Budapest), MTK, Sopron, Szigetszentmiklós, Miskolc, UTE,
Veszprémi Torna Club.
A versenyen díjakat adott át
többek között Albert Magdolna,
Albert Flórián lánya, Hamar Pál,

Sport

JÖVŐ TORNÁSZBAJNOKAI FTC
ALBERT KUPA 2016

a Női Torna Szakág elnöke, és
több korábbi neves tornászunk is.
Nagyon büszkék vagyunk a herendi gyerekekre, hogy első nagy
megmérettetésükön ilyen szép
eredményekkel helytálltak, és
ezzel városunk, Herend hírnevét
öregbítették! Ezúton is gratulálunk mindnyájuknak, és további
szép sikereket kívánunk!

írta: Király Béláné Henriett
és Király Alexandra
fotók: Molnár Ádám
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Tekés
Hírek
Ismét a dobogón. Az egymást
követő harmadik évben sikerült
felállnunk a képzeletbeli dobogó harmadik fokára az NB1-es
tekebajnokság nyugati csoportjában mind a felnőtt mind az
ifjúsági csapatunkkal. Az egyéni versenyeken, az országos diákolimpián Kerner Martin az
fiatalabbik korosztály igazolt
kategóriájában 7. helyezést ért
el, a felnőtteknél pedig Kis Dávid
és Senek Gábor képviseli magát
a Nyugat - Magyarországi döntőben Herenden. Bízunk benne,
hogy a győri Országos döntőben
is szerepelhetnek majd. Ezúton
köszönjünk mindenkinek, aki
támogatott és segített minket az
idei bajnokságban! Szeptemberben találkozunk ismét!
Hajrá Herend!

írta és fotóforrás:
Hegyi Dávid

A Futónagykövet Hírei

Április 17.-én rendezték Budapesten a hagyományos Vivicittá
futóversenyt, amelyen a herendi
csapat tagjai igazán kitettek magukért, hiszen már 18 futóval
képviseltük Herendet.
A felkészülése mindenkinek jól
sikerült, az időjárás tökéletes volt,
így több mint 30 ezer magyar és
külföldi futó között vághattunk
neki a kiszemelt távoknak.
Legtöbben a 10 km-es versenytávon indultak, de csapatunkból
hatan megpróbálkoztak életük
első félmaraton távjával is (21,1
km).
Gratulálok mindenkinek, hiszen a kitűzött célokat 100%-ban
sikerült megvalósítani és biztos
vagyok benne, hogy ez a nap mindenkinek felejthetetlen élmény
volt.
Külön gratulálok az első
félmaratont
teljesítőknek:
Babucsik Anita, Etlinger Helga,
Károlyi Zoltánné Csilla, Pintér
László, Vajky Éva, Wéningerné
Varga Irén.

írta: Steszli Balázs
fotó: Ender László
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KÖZLEMÉNY
Herend Város Önkormányzata értékesítésre meghirdeti a Hóvirág
utcában található összközműves építési telkeket 5 500 Ft/ m2 +
ÁFA vételáron.
Helyrajzi szám
Telek méret (m2) Vételár
795/41			
840		
4.620.000 Ft + ÁFA
795/42			
840		
4.620.000 Ft + ÁFA
795/44		
840		
4.620.000 Ft + ÁFA
795/45			
840		
4.620.000 Ft + ÁFA
795/46			
840		
4.620.000 Ft + ÁFA
795/47			
839		
4.614.500 Ft + ÁFA
795/6			
1013		
5.571.500 Ft + ÁFA
795/40			806		4.433.000 Ft +
ÁFA
A 16/2016.(II.10.) Kormányrendelet alapján ÁFA visszatérítés vehető
igénybe.
Érdeklődni: Személyesen a Herendi Polgármesteri Hivatalban
8440 Herend, Kossuth u. 97. szám alatt, vagy a 06 88/513-702,
06 88/513-703 telefonszámokon.

Kedves Lakosok!
Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermekjóléti Szolgálata azzal a kéréssel fordul Önökhöz, amennyiben módjukban áll,
adományaikkal segítsék munkánkat, hogy támogatni tudjuk a
nehéz helyzetben élő családokat.
Szívesen fogadjuk a használt, de még jó állapotban lévő gyermek
és felnőtt ruhákat, ágyneműket, függönyöket, könyveket, játékokat, háztartási és konyhai eszközöket (pl.: gáztűzhely, mosógép,
centrifuga, kályha, pohár, tányér, evőeszköz stb.), babaváráshoz
szükséges kellékeket, valamint tartós élelmiszereket.
Szolgálatunk munkatársai naponta találkoznak az ellátott településeinken azokkal a családokkal, akik egyre nehezebben
tudják biztosítani gyermekeik számára a szükséges élelmiszert,
ruházatot, tanszert, gyógyszert stb. Mindennapos anyagi
problémákkal küzdenek, így sok családnál hiányoznak az alapvető
háztartási és konyhai eszközök, még a minimális alapvető élelmiszerek beszerzése is gondot okoz, ezért örömmel fogadnánk a
tartós élelmiszereket is.
Szolgálatunk csak a felajánlott adományokból tud segítséget nyújtani a hozzánk fordulóknak.
Ezúton tájékoztatjuk Önöket arról is, hogy a településeken kihelyezett ruhagyűjtő konténerek nem az Intézmény
tulajdona, a ruhák nem Szolgálatunkhoz kerülnek, ezért
továbbra is várjuk felajánlásaikat, adományaikat.
Segítségüket előre is megköszönjük!
Adományaik felajánlását kérjük,
jelezzék az alábbi elérhetőségeken:

88/503-740
Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermekjóléti
Szolgálat munkatársai

LOMTALANÍTÁS
Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy Herend Város területén a
2016. évi lomtalanítás időpontja a következő:

Kihelyezés időpontja: 2016.07.03.
Elszállítás időpontja: 2016.07.04.
Kérjük Önöket, hogy a lomokat csak 2016. július 03-án helyezzék
ki ingatlanjaik elé, ezt követően július 04-től a „VHK” Veszprémi Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft. (8200
Veszprém, Haszkovó út 11/a. Tel: 06/88/410-882) a kihelyezett
hulladékokat elszállítja.
A 2016. július 03. után kihelyezett tárgyakat nem szállítják
el.
Az ingatlanon nem rendszeresen képződő és a szolgáltató által
az adott területre rendszeresített gyűjtőedényben el nem helyezhető nagyobb méretű hulladék elszállítása lomtalanítás keretén
belül történik.
Kérjük az utcán úgy helyezzék el a feleslegessé vált dolgaikat,
hogy a közlekedést ne zavarja.
Nem helyezhető ki:
építési törmelék (bontott ablak is építési törmeléknek minősül),
veszélyes hulladék (festék, akkumulátor, vegyszer), kerti hulladék,
kommunális hulladék, gépkocsi bontásából származó hulladék,
gumiabroncs, elektronikai hulladék, egyéb települési hulladék.
A lomtalanítás keretében az ép (szétbontatlan) elektronikai hulladékok és gumiabroncsok (személygépkocsi, motor, kerékpár)
leadására csak a Herendi Városüzemeltetési Közszolgáltató
Intézmény telephelyén (8440 Herend, Kültelek 11.) lesz mód. Az
Intézmény dolgozói 2016. június 29-30-án (szerda-csütörtök) 12
órától 17 óráig állnak az Önök rendelkezésére.
Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy csak komplett, egész elektronikai hulladékot szíveskedjenek a Városüzemeltetés telephelyére
szállítani, az alkatrészeket külön-külön a szolgáltató nem veszi át!
Bővebb információ: a 06/20/267-49-41 telefonszámon kérhető.
Tisztelettel:
Herend Város Önkormányzata

INGYENES
HALLÁSVIZSGÁLAT
VESZPRÉMBEN
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Veszprémben a 65 év
felettiek részére ingyenes hallásvizsgálatot tartanak. A vizsgálatra
történő oda-vissza utazást egyénileg kell megoldani. A szűréssel kapcsolatban Dr. Turóczi János nyújt felvilágosítást
a 88/261-118-as telefonszámon. Érdeklődni és jelentkezni
2016.06.20-ig lehet.
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VEGYEsBOlT
A Herend, kossuth út. 14. szám alatt üzemelő vegyes bolttal kapcsolatban 2016. március 17-én lakossági fórumot
tartottak, melynek kapcsán a megjelentek többsége a bolt
további működése mellett döntött. ennek feltétele az, hogy
a bolt működéséhez szükséges forgalom biztosítva legyen.
egy kis ízelítő a bolt kínálatából:
Somlószőlősi fehér kenyér 1 kg
Somlószőlősi fehér kenyér 0,5 kg
Somlószőlősi kiﬂi, zsemle
Tej 2,8
UHT tej 1,5
Tolle tejföl 325 gr
Tolle tejföl 150 gr
Tolle kefir 3,5% 150 gr
FINO natúr joghurt 150 gr
Tolle túró félzsíros 250 gr
Kométa disznósajt
Bácskai hurka
Baromfi virsli
Hentes krinolin
Nagyhús kenőmájas
Sertés párizsi
Lecsó kolbász
Stuffer parasztkolbász füstölt
Kaposvári turista szalámi eredeti
Palcso tepertő
Köret tészta 500 gr
Cérnametélt 200 gr
Levestészta 200-500 gr
Gluténmentes kakaós-kagyló 300 gr
Búza finom liszt
Queen üdítő 2,5 l
Ásványvíz 1,5 l
Aranyfácán dobozos sör 0,5l
Soproni dobozos sör 0,5 l
Akciós cseresznyepálinka 0,5 l
Akciós barackpálinka 0,2 l
Akciós kevert 0,2 l

220.170.21.- /db
249.- /db
229.- /db
229.- /db
109.- /db
75.- /db
69.- /db
269.- /db
930.- /kg
1200.- /kg
700.- /Kg
1140.- /kg
1190.- /kg
990.- /kg
1055.- /kg
1750.- /kg
1820.- /kg
2180.- /kg
289.- /db
189.- /db
179-289.- /db
449.- /cs
169.- /kg
229.- /ü
89-129.- /ü
199.- /db
259.- /db
1000.- + üveg
450.- + üveg
450.- + üveg

Fotó: Rujzam Zsuzsa

Az akciós termékek a készlet erejéig kaphatók!
Továbbá minden nap friss pékáruval (előrendelést felveszünk)
és egész héten friss zöldség- és gyümölcsfélékkel (magyar),
gyorsfagyasztott csirke-és sertéshússal, panírozott sajttal,
pulykamellérmével, mirelit áruval, különböző üveges és ﬂakonos
borokkal, tisztítószerekkel, vegyi árukkal, édességekkel, kb. 50 féle
fűszerrel, pudingokkal, kakaóval, kávéval és még sok egyéb áruval
várjuk jelenlegi és leendő vásárlóinkat.
Bizalmukat előre is köszönjük: az üzlet dolgozói
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