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Lehoczky János:

A vizek fohásza
/részlet/

„Vándor, ki szomjadat oltod forrásom vizével
vigyázz reám!
Én hűsítem arcodat forró nyári napsütésben,
én frissítem fáradt testedet vándorútjaid után.
Csobogásom nyugtatja zaklatott lelkedet,
habjaim tánca bűvöli tekintetedet.
Poros gúnyádat tisztítom,
egészséged őrzöm.
Szépítelek, gyógyítalak,
üdítelek, vidítalak…
…Az élet bárkáit ringatom.
Otthonaként velem érez megannyi lény,
úszó, lebegő állat, lengedező növény…
…Bölcső vagyok,
folytonos születés csöndes színpada.
Kezdet vagyok, a földi élet ősanyja.
Változás vagyok, végzet vagyok, a pillanat méhe.
Állandóság vagyok, szüntelen harcok békévé öszszegződő reménye…

KÖZÉRDEKŰ
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Minden népnek múltja az,
mi meghatározza jelenét s jövőjét!
Az ünnepek mindig arról szólnak, hogy valamire emlékezünk, ami része a történelmünknek, a múltunknak, egyéni és közös sorsunknak. Ahogy egy fa ágai is szervesen
kapcsolódnak a törzshöz, a gyökérhez, úgy egyetlen ember sem jelentheti ki: magam
mögött hagytam a múltat, hiszen annak tanításai, tapasztalatai, nehézségei és örömei
segítenek meghatározni életem, és magam körül a világot.
Nincs olyan, hogy élj a mának, mert nincs semmi, ami meghatározóbb lenne annál, amit
eddig átéltünk, megtapasztaltunk. Magyar nemzetként pedig mindez fokozottan igaz ránk.
Erőnk, értékeink, hitünk mindig a múlt hagyatékai!
Szent István király ezer éve különleges értéket hozott létre: megalapította a magyar nép
államát, otthonát. Szilárd erkölccsel és hittel teli földbe ültetett egy fát. Egy fának mindig
két fontos tulajdonsággal kell rendelkeznie: hogy a gyökerével szilárdan kapaszkodjon a
földbe, és hogy a törzse elég rugalmas legyen ahhoz, hogy ne törje derékba a vihar. Mi,
magyarok, bár számtalanszor próbáltak minket derékba törni, de alkalmazkodni tudtunk
az állandóan változó körülményekhez, és a gyökereinkkel erősen megkapaszkodtunk.
Sajnos a múltunk nagyon meggyötört bennünket, de egyben meg is erősített minket. Ezért
van ma jelenünk, és ezért lesz jövőnk!
Kiszely István azt mondja: „A világtörténelemben páratlan eset, hogy egy nép – a férfiak és
a nők lóháton, az aggok és gyermekek szekéren – messze Ázsia felől Európa felé felkerekedjenek és
az itt megtelepedett nemzetek között nemcsak új hazát szerezzenek, hanem azt minden támadással
szemben, immár ezeregyszáz esztendőn át meg is tartsák.”
Gondoljuk csak végig; nálunk sokkal hatalmasabb, végtelen birodalmak tűntek el a föld
színéről a sok év alatt: Róma, Bizánc, az Oszmánok. Mi azonban itt vagyunk! Szétszóródva,
de magyarként! Ez azt jelenti, hogy bármi is történt velünk a múltban, az megerősített
bennünket, és ittlétünk bizonyíték arra, hogy mindenkinél erősebbek vagyunk és lehetünk?
Európát napjainkban nem keresztény értékrendet valló idegen kultúrájú népek milliói
árasztják el. A multikulturális elveket valló jelenlegi európai vezetés ellenőrizetlenül fogadja
be őket, és bennünket is erre akar kényszeríteni.
Október 2-án népszavazás lesz arról, hogy a számolatlanul, illegálisan, részben ismeretlen
személyiségű Európába érkező idegen kultúrájú, képzetlen emberek százezreit Brüsszel,
megkérdezésünk nélkül, kötelezően hazánkba irányíthatja-e, vagy sem.
A mai világban talán meglepő, hogy éppen itt egy amerikai írónő Helen Keller tiszta
gondolatát tudom idézni, amely így szól: „Tiszteld minden ember hazáját, de szeresd a magadét.”
Mi már éltünk 150 évig muzulmán uralom alatt, és tudjuk milyen gyaur kutyának
lenni. Legyen a mi akaratunk, hogy kikkel akarunk együtt élni, és ne kelljen mások ránk
vonatkozó döntéseit fejet hajtva tudomásul vennünk!!!
A legfontosabb, amit az októberi népszavazással kapcsolatban el szeretnék
mondani! Szavazzon mindenki lelkiismerete szerint akár igennel, akár nemmel!
Egy dolog azonban nem fordulhat elő: az érdektelenség! Soha senki ne tudja a
herendieknek azt mondani, hogy csak 30%-os volt a részvételi arány, tehát a
herendiek 70%-ának mindegy, hogy telepítenek-e Herendre idegeneket, vagy
sem. Ez a tét, ezért kérem a lakosságot, hogy határozottan foglaljunk állást, és
döntsünk saját sorsunk felett!!!
Itt vagyunk Európa és a világ közepén; Őrizzük a múltat, hogy élhessünk a jelenben és
várhassuk a jövőt.
Augusztus 20-a ezerévnyi múltból is idehangzó üzenetről szól. Ez tart meg minket, ez
vigyáz ránk, ez segít tovább, bármi jöjjön is.
Küldetésünk van és hivatásunk, amire az első keresztény magyar király tanított meg
minket. Erre emlékezünk, ezt ünnepeljük augusztus 20-án.

Írta: Jánszky Lajos László
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1926. július 21-én két
leánygyermek születe
tt
Herenden, Glück Te
réz és Metzger Karol
in,
akik idén töltötték be
a 90. életévüket. Sz
ép,
hosszú élet adatott
meg nekik. Megéltek
egy
világháborút, kitelep
ítést, beszolgáltatás
t,
forradalmat, téesze
sítést. Ők azon kev
esek
közé tar toznak, ak
ik még mesélni tud
nak
nekünk a régi dolgo
król. Korukhoz képe
st jó
egészségben vanna
k, szellemileg is fris
sek.
Nem mindennapi do
log, hogy két olyan
sze
mély ünnepelhet eg
y ilyen kerek év fordu
lót,
akik egy napon szü
lettek, hiszen Etling
er
Mártonné és Králl
Andrásné, egy évb
en és
egyazon napon szü
lettek! Születésnapju
kon
Jánszky Lajos Lászl
ó polgármester úr
kedves szavakkal köszö
ntötte őket és Lorbe
rt
Ferencet, aki egy ko
rábbi időpontban töl
töt
te
be 95. évét. Gratulált
az ünnepelteknek
és
kívánta, hogy ilye
n egészségi állapo
tban
találkoz zon mindnyá
jukkal a 100. születé
snapjukon is. A hö
lgyeket egy-egy cs
okor
virággal, Feri bács
it pedig egy üveg
jóféle
itókával köszöntötte
fel. Közös tor tájukat
a
275-ös szám díszíte
tte, hisz hárman eg
yütt
éppen ennyi évese
k.
A jó Isten éltesse ők
et erőben, egészsé
gben!
Írta: Etlinger Anna
Fotók: Rujzam Zsuz
sa

2016. augusztus
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90.
95.

Születésnapok
Her
enDen
HerenDen

Intézmény

„Mert a Könyv is élet, nem hideg kincs az se;
s mint az emberkertben, nem hiányzik gaz se:
de a gaz is trágya, ne bánjátok azt se!
Csak a Holnap tudja, jó volt-e vagy rossz-e?”
(Babits Mihály: Ritmus a könyvről.)

ÜZEN A MÚLT
(adalékok a herendi
helytörténethez)

w w w.herend.hu

státusszal bíró, bármely munkakört betöltő munkatársak kerültek föl. (Összesen öt igazgató és a
tizennégy bármely más beosztásban dolgozott,
illetve dolgozó munkatárs.)
Ami pedig a művészi kivitelezést illeti, azért
könyvtárunk hűséges olvasóját, a közelmúltban
nyugalmazott porcelánfestőt, Bakonyi Miklósnét illeti köszönet, aki önként felajánlott, bármiféle térítést nélkülöző sok-sok munkaórával járult
vállalkozásunk sikeréhez. A tablóval kapcsolatos,
rendkívül aprólékos számítógépes háttérmunkát

„Mélységes mély a múltnak kútja. Ne
mondjuk inkább feneketlennek?” – állapítja
meg és teszi föl megválaszolhatatlannak
tűnő kérdését Thomas Mann, a világirodalom
csúcsteljesítményei közt számon tartott, örökérvényű, gyönyörű regényét indító soraiban a
József és testvéreiben.
Ötven, egész pontosan negyvenhét esztendő, a történelem sodrában csak röpke pillanat.
Ugyanez az idő valamivel hosszabb egy kis
város életében és még hosszabb egyetlen intézmény történetében. Az idő relativitása és az
apró, száraznak tűnő adatok sérülékenysége,
végleges elvesztésük felsejlő veszélye indított
a mellékelt intézmény-történeti tabló összeállítására. Az ehhez szükséges, hitelt érdemlő
adatok összegyűjtése kezdetben nem tűnt túl
nehéz feladatnak számomra, hisz negyvenhét
év ilyen szempontból nem túl hosszú idő.
Bíztam a manufaktúra és az önkormányzat
irattárában fellelhető dokumentumokban és
a köztünk élő szemtanúk visszaemlékezéseiben. Gyűjtőmunkám során viszont egyszerre kellett megküzdenem az írott források
hiányosságaival és a visszaemlékezések ellentmondásaival. Ezekben a nehézségekben,
vállalkozásom létjogosultságának legfőbb
bizonyítékait véltem felfedezni.
Az épület történetét és a benne folyó munka
adatait részint az irattárakból, részint mások
elmondásából, részint pedig saját kútfőmből
merítettem. A tablóra csak a fellelhető dokumentumokkal is igazolható, kinevezett
igazgatók és a tényleges közalkalmazotti
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Zsöllei Attila végezte. Fölkerült még az intézményről, Rujzam Zsuzsa által készített fotó is.
Végezetül annak a reményemnek szeretnék
hangot adni, hogy az utánam jövők között
lesznek olyanok, akik nem csak megőrzik, de
folytatják is majd az intézmény és a benne dolgozók, általunk elkezdett történetét.
Herend, 2016. június 14.

Írta: Téglás Miklós igazgató
Fotók: Rujzam Zsuzsa

közösség

Nyárindító Gyermeknap
A herendi kézművesek által felajánlott
ajándéktárgyakból árverést tartottunk. Ebben Laczáné Fehér Anikó, Ujhelyi Gabriella
és Heizer-Kósa Viktória volt segítségünkre.
Minden kedves helyi kézművesnek szeretnénk
itt is megköszönni a termékeit!
A felajánlók névsora:
Domonkos Gabriella, Etlinger Marianna,
Glückné Katalin, Gulyásné Andrea, Lorbert
Anett, Magasházi Tihamérné, Németh Andrea, Orbán Gáborné, Orbán Katalin, Pátkainé
Katika, Pátkai Miklós, Somodi Edit, Temesiné
Valika, Ujhelyi Gábor, Varju Herczegh Zsuzsanna, Vikidár Kerámia Műhely
Reméljük mindenki jól érezte magát és
új hagyományt teremtve jövőre is sikerül
egy hasonló vidám napot megszerveznünk
városunkban, ezzel is hozzájárulva Herend
kulturális életének fellendítéséhez.
Köszönünk szépen minden segítséget és
támogatást!

Írta: Magasházi Rudolf, Herend Park
Fotók: Rujzam Zsuzsa

Idén, június 12-én első alkalommal, hagyományteremtő céllal került megrendezésre sokak örömére a Herend Park közösség
Nyárköszöntő gyermeknapi délutánja. Ez
alkalommal, mivel az időjárás nem kedvezett
a szabadtéri szervezésnek, a kultúrház adott
helyet a rendezvénynek, a herendi polgármesteri hivatal jóvoltából. Külön szeretnénk
megköszönni Zsöllei Attila úr segítségét és
közreműködését, aki már sokadik alkalommal
segítette önfeláldozó munkájával a Herend
park rendezvényeit, melyeket a Herendi Művelődési Házban szervezhettünk meg.
Elsőként a Palánta Gyermek- és Ifjúsági
Misszió bábelőadását nézhették meg az érdeklődők, majd Horváth Csaba Lufibohóc
és a színpad előtt felállított ugráló vár gondoskodott a gyermekek folyamatos szórakoztatásáról. Mindemellett Németh Andrea
készített arcfestést, illetve Gombásné Valler
Hajnalka csillámtetkókat varázsolt a vállalkozó szellemű gyerkőcökre. Kolonics Regina
a kézműveskedni vágyóknak nyújtott segítséget.
Késő délutánra már az időjárás is kegyesebb
volt, így a Veszprémi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság jóvoltából a gyerekek közelebbről
is megnézhettek egy tűzoltóautót, felülhettek

rá, és a láng lovagjai boldogan válaszolták meg
a kíváncsiskodó szülők és gyermekek kérdéseit
is. A kifáradt lurkók házi készítésű bodzaszörppel olthatták szomjukat, illetve ízletes
kürtőskaláccsal csillapíthatták éhségüket.
A rendezvényt a tavaly megrendezett Adventi ünnepség adományaiból sikerült finanszíroznunk.

2016. augusztus
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Bakony alján, a 8-as út mentén van
egy kisváros,
Híres és szép,
Ide költözött egy házaspár, s minő
véletlen,
A nej pont tánctanár.
Nem sokáig tétlenkedett,
Kicsit és nagyot összeszedett.
Mára már a kicsik szépen menetelnek,
Ők lettek a "Viktória" Majorettek.
A nagyok sem voltak restek,
Szorgalmasan órát vettek,
S alig telt el pár hónap tán,

Búcsú Herendtől

Összeállt a "Csupa Balláb"!

w w w.herend.hu

(írta: Viziné Kati)
Valahogy így kezdődött a táncoktatás Herenden 15 éve Viziné
Kati versikéjével, Máyerné Szíjártó Adél vezetésével, majd a
"Viktória" Táncegyesület is megalakult 13 évvel ezelőtt. A "Csupa
Balláb" alapító tagjai közül már
csak ketten táncolnak: Hegyiné
Kerner Erzsike és Máyerné Szíjártó Adél, aki egyben az egyesület
elnöke lett. A 15 év alatt a táncosok jöttek-mentek, hol többen voltak, hol kevesebben. Az Egyesület
táncosainak fellépéseit számtalan
esemény tarkította, néha nehezítette, de mindig-mindenütt helyt
álltak, öregbítve ezzel is Herend
hírnevét. Adél 2014-ben munkásságáért megkapta a Herend Kultúrájáért kitüntetést. A sikerek mellett voltak szomorú pillanatok is.
A „Kavinton” csoportnak sajnos el
kellett búcsúznia két táncosától,
Vargáné Ellától és Kellerné Marikától, akik remélhetőleg fentről
figyelik táncos társaik sikereit.
2016. június 3-án Táncgálával
búcsúzott Adél Herend városától.
A rendezvényen 33 táncos várta a
színfalak mögött, hogy az egye-
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sület keretén belül utoljára szórakoztassa a nagyérdemű közönséget. Nekik ezúton is szeretné
megköszönni oktatójuk, barátjuk,
hogy eljöttek, megtisztelve ezzel
az ő 15 éves munkásságát. Adél
két különszámmal is bemutatkozott, a „Jutalomtánccal” és az
aranyminősítést kapott „Ölelj át”
című produkciókkal.
A műsorvezető Rybár Judit, az
előadások közötti konferanszban
a táncosok legemlékezetesebb pillanatait elevenítette fel. Ilyen volt
például a gyertyafényes öltöző,
a marklautheni vendégszereplés,
ahol egy emlékezetes mondat
hangzott el: "Jó volt tegnap este
herendinek lenni!", de ide sorolta
a kiskörei szúnyogok vidám dön-

gicsélését, mely akkor megnehezítette valamennyi táncos életét.
A műsor vendége, Adél barátnője Bolla Rozál énekes volt
Gyulafirátótról, aki musical és
operett dalokkal szórakoztatta
a résztvevő közönséget, majd
búcsúzóul elénekelte a "Kell még!"
című dalt Adélnak.
Az utolsó számot a "Nem csak
a húszéveseké a világ" címűt, a 12
éve együtt táncoló, 3 arany minősítéssel rendelkező „Kavinton”
csoport és Szíjártó Adél közösen
adtak elő. Ő ezzel a produkcióval
köszönt el a herendi, úrkúti, városlődi tanítványaitól és a nagyérdemű közönségtől. Ezt követően
a szétnyíló függöny mögött ott
állt a 33 táncos tanítvány, és Adél

örömmel hallgatta a szűnni nem
akaró tapsot. Majd az emléklapok
és a virágok átadása, valamint
a csoportok elköszönése után, a
búcsúszavak következtek. Adél
szeretettel emlékezett meg férjéről, mindenki Bandi bácsijáról, aki
a sok év alatt a háttérből támogatta, segítette szerető felesége munkáját. Az előadás alatt egy szál
rózsa és a fényképe emlékeztetett
rá az első sor székeinek egyikén,
ahol ő maga mindig ülni szokott.
Ezt követően a volt táncosok,
barátok, ismerősök köszöntek el
Adéltól a szeretet virágaival.
A Gálaműsorban felléptek a városlődi „Csipet-csapat” óvódásai;
Csomai Alexa, Dömötör Katalin,
Happel Nóra, Kovács Zsaklin,

közösség
Sóvári Liza, és iskolás táncosai:
Ádám Rózsa, Csizmadia Hargita, Dömötör Olgi, Freund Kata,
Weisz Zsófia, Titzl Dzsenifer
és Rochlitz Julcsi, aki ennek a
műsornak a kedvéért húzott újra
tánccipőt.
A „Csupa balláb” csoport tagjai: Bod Szilvike, Hegyiné Erzsike, Inzsöl Andika, Kléri Dóri,
Ruska Móni, Staubné Vera,
Tischler Dóri és Vizi Andi, és a
„Kavinton” táncos lábú nagymamái: Adlerné Ancsa, Csarmaszné
Klári, Gombásné Marika, Illésné
Terike, Keserűné Terike, Kunglné
terike, Lőrinczené Ilonka, Medgyesiné Marika, Molnárné Marika, Nagyné Ani, Némethné
Vilma, Staubné Gizike valamint
Máyerné Szíjártó Adél.
Végezetül jöjjenek a 15 év Verseny Eredményei:
»» 2005 - XIV. ORSZÁGOS
GYERMEK TÁNCMŰVÉ-

SZETI FESZTIVÁL, BUDAPEST
• SZÁZSZORSZÉP CSOPORT/3. hely
• NAPSUGÁR CSOPORT/
4. hely
»» SIRÁLY TÁCFESZTIVÁL,
BALATONFÜRED
• NAPSUGÁR CSOPORT/
3. hely
• SZÁZSZORSZÉP CSOPORT/KÖZÖNSÉG DÍJ
»» 2006 -„ A SZÉP MOZDULAT A SZEM ZENÉJE”
RÉGIÓS TÁNCVERSENY,
HEREND
• CSUPA BALLÁB/1. hely
• KAVINTON CSOPORT/
3. hely
»» 2007 -„ A SZÉP MOZDULAT A SZEM ZENÉJE”
RÉGIÓS TÁNCVERSENY,
HEREND
• CSUPA BALLÁB/1. hely
• KAVINTON CSOPORT/

2. hely
»» SIRÁLY TÁNCFESZTIVÁL,
BALATONFÜRED
• HERENDI CSIPET-CSAPAT/KÖZÖNSÉGDÍJ
»» 2012 - ORSZÁGOS NÉPEK
TÁNCA- NÉPEK ZENÉJE,
SZEGED
• KAVINTOS CSOPORT/
BRONZ MINŐSÍTÉS
»» 2013 - ORSZÁGOS NYUGDÍJAS
KI-MIT-TUD?
HARKÁNY
• KAVINTON CSOPORT/
ARANY MINŐSÍTÉS
»» ORSZÁGOS NÉPEK TÁNCA- NÉPEK ZENÉJE, HARKÁNY
• VIKTÓRIA GYERMEKCSOPORT/ARANY
MINŐSÍTÉS
• KÉT GRÁCIA; KLÉRI
DÓRI ÉS TISCHLER
DÓRI/ARANY MINŐSÍTÉS

»» 2014 - ORSZÁGOS NYUGDÍJAS KI-MIT-TUD?
KESZTHELY
• KAVINTON CSOPORT/
ARANY MINŐSÍTÉS
»» 2016 - ORSZÁGOS NYUGDÍJAS
KI-MIT-TUD?
HARKÁNY
• KAVINTON CSOPORT/
ARANY MINŐSÍTÉS
• SZÍJÁRTÓ ADÉL, SZÓLÓ
SZÁM/ARANY MINŐSÍTÉS
Az eredmények magukért beszélnek és méltón zárják le Adél életének e szép és tartalmas szakaszát,
melyet a sok munka és a szerencse
folytán, csak siker koronázott. Ezúton gratulálunk neki és sok sikert
kívánunk további életéhez!

Írta: Rujzam Zsuzsa
Fotók: Szíjártó Adél és Bácskai Péter

2016. augusztus
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ÉvaDzáró konCerTÜnk kereTÉn belÜl kÖszÖnTÖTTÜk karnaGyunkaT,
Wéber Gyulát, negyven éves kántor-karnagyi jubileumán
Minden kerek évforduló, egyben útjelző, mérföldkő, de mérlegelés lehetősége is egyszerre. Pillanatnyi átmenet múlt és jövő között, de annál felemelőbb! Az esemény megkülönböztetett figyelmet kap és érdemel.
A negyven éve kitartó kántor – karnagyi hívatás előtt csak meghajolni lehet!
A nagy események, melyek velünk történtek, nagyon fontosak számunkra, ez így van a
Szent Euszták kórus életében is.
Olvassák szeretettel Gaschler Imréné Terike, köszöntő sorait.
Bevezetőt írta, fotók: Glückné Kati, kórustag

tiszteLt kaRnagYunk,
W W W.HEREND.Hu

keDves gYuszi!
Elismeréssel és szeretettel
köszöntünk a mai napon, kántor-karnagyi munkád 40 éves
évfordulója alkalmából. Engedj
meg egy rövid idézetet:
„Az idő melyet Isten mindenikünk számára kiszab olyan,
mint egy értékes szövetdarab,
mindenki úgy hímezi ki, ahogyan csak telik tőle” (Anatole
France).
Te, ehhez a kántor-karnagyi
hivatást választottad, amelyben sikeres eredményeket értél
el. Külön fejezetet szentelve
az Egyházi zenének, ezen belül a Gregorián énekeknek, és
külön az új világi műveknek.
Egy életre szóló élménnyé vált
ezáltal bennünk a többszólamú
egyházi zene. De talán az a legfontosabb, hogy tudtad, merre
akarod irányítani a zene segítségével a kórus és a hallgatóság
figyelmét. Azaz, a szent zene
által a szeretet felé.
Megrázó zenei élményben van
részünk minden évben a Passió
előadásában, és nagy örömünkre
szolgál az Adventi koncert, és
minden vendégszereplés és itthon
megrendezett koncert. Hogy ezt
mind végig tudtad csinálni, 40
éven keresztül, csak a hit, és a hithez való hűséged segített hozzá!
Pedig voltak nehéz évek, nehézségek, és megpróbáltatások
a 40 év alatt. De Te akkor is
szépen csendben, meghúzódva,
de a Jó Istenben bízva végezted

8

HEREnDI oBJEktÍV

a munkádat. Tudtad, hogy a nemes, szent zene megnyugtatja és
megszelídíti az embert, és áldja
dicséri az Istent.
Köszönjük Neked, hogy 40
éven keresztül tanítottál bennünket, köszönjük a szaktudásodat,
és a türelmedet!
Azt kívánjuk, hogy így folytasd
tovább, erőben, egészségben. Erre
kérjük Isten áldását! És végül, mivel mi hozzád tartozunk, legyen
jókívánság Neked és a kórusnak!
„Zengetvén a mennybéli orgonát
Dicséred dallal az Isten fiát
Hajlítsd hozzánk, Ő irgalmát
Hogy Neki mondhassunk Harmóniát.”
Isten éltessen!

Írta: Gaschler Imréné Terike,
Kuratórium elnök

40 éves Jubileum résztvevői szemmel
Június 16-án délután, a herendi Szent Euszták templomban, szívet,
lelket gyönyörködtető hangversenyen voltam. A Szent Euszták Kórus
Nőikar évadzáró hangversenyén, ahol vendég volt a városlődi Szent
Mihály Egyházi kórus is. Az esemény a 40 éves kántor-karnagyi jubileumát ünneplő Wéber Gyulát köszöntötte.
Kedves Gyuszi! 43 éve döntöttél úgy, hogy Budapesten kántor-karnagyi
tanulmányokba kezdesz, melyet zenei előéleted is indokolttá tett. 40
éve a kántor-karnagyi diploma elnyerése után a Herendi Szent Euszták
templom kántora lettél. Aktív éveidben csak hétvégén, ünnepnapokon,
illetve esküvőkön és temetéseken szolgáltál. Nyugdíjba vonulásod után
szolgálatod folyamatos lett. 38 évvel ez előtt a helyi zenész famíliák
kérésére hoztad létre a Szent Euszták kórust, mely napjainkban is működik. Női kar, de a Passió éneklésénél és esetenként vegyes karként
működteted. Az általad vezetett kórus többek között Aranydiplomát is
kapott. Nem véletlen, hogy Herend város Jubileumi ünnepségén a Magyar Köztársasági Érdemrend tiszti keresztje kitüntetésben részesültél.
A kórus egyik jubileumi ünnepségén így fogalmaztál;
„a kórustagoknak van hitük, türelmük, szeretetük, alázatuk, mely átsegíti
őket minden nehézségen”.
Neked van Gyuszi, mely például szolgál a tagoknak! Kántori munkásságod 40 éves jubileumán nagy szeretettel köszöntelek. Kérem a Jó
Istent, adjon neked erőt, kitartást, egészséget, még sok-sok esztendőn
keresztül művelni és műveltetni a Szent Zenét Isten dicsőségére és
mindannyiunk örömére.
Írta: Gyetvainé Terike néni

Július végén köszöntjük Anna nevű ismerőseinket. E nevet a keresztségben nagyon sokan
kapták, miként a Máriát és az Erzsébetet is.
Az elmúlt évtizedekben megritkult e nevek
viselőinek a száma. Nézzük meg, mit tudunk
az Anna név kialakulásáról, jelentéséről!
Az újszövetségi szent könyvek semmit
nem mondanak a Boldogságos Szűz Mária
szüleiről. Egy 2. századi apokrif könyv mondja, hogy Mária édesanyját Annának, apját
Joachimnak hívták, és a két név jelentése
figyelmet érdemel, mert Anna annyit jelent:
kegyelemmel áldott, Joachim pedig: Isten
megvigasztal. Az ünnep a 13-14. században
terjedt el Európában, annak az érdeklődésnek
következményeként, amellyel Krisztus emberi
természete és emberi valósága felé fordultak a
hívők. Ez az érdeklődés a keresztes háborúkból visszatért lovagok elbeszélései nyomán
éledt föl, és kiterjedt Jézus szülőföldjére és
rokonságára is. Érhető, hogy az Üdvözítő nagyszülei iránti tisztelet is felélénkült.
Az ünnep dátuma egy templom fölszentelésének évfordulójából adódott. A régi hagyomány ugyanis úgy tartotta, hogy Mária
Jeruzsálemben született, és szülőháza, Anna
asszony háza a Bethesda-tó közelében állt. Az
5-6. században e föltételezett születési hely
fölé bazilikát építettek, s ennek fölszentelési
napja volt július 26.

Változás
a

zöld-hulladék
elhelyezésében

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot,
hogy 2016. augusztus 01-től a Csapberkiben zöld és mindennemű hulladék
elhelyezése tilos, mivel az magánterület,
és a tulajdonos a zöld hulladék lerakását
megtiltotta.
Az illegális hulladéklerakás bírságot von
maga után. Önkormányzatunk tárgyalásokat folytat új gyűjtőpont kialakítására.
Kérjük a Tisztelt Lakosság türelmét.
Megértésüket köszönjük!
Tisztelettel:
Herend Város Önkormányzata

A legenda elbeszélése szerint Szent Anna
szüleit Stolanusnak és Emerenciának hívták, és
Betlehemben éltek. Anna a Názáretben élő Joachimnak lett a felesége, s mindketten Júda nemzetségéből és Dávid házából származtak. Húsz
évig éltek már együtt, de nem volt gyermekük.
A vagyonukat három részre osztották: egy
részt maguknak tartottak meg, a másik részt a
templomnak és a papoknak adták, a harmadik
részt pedig szétosztották a szegények között.
Gyermektelenségük fájdalmát tovább fokozta egy eset: a templomszentelés ünnepére
fölmentek Jeruzsálembe, és Joachim áldozati
ajándékot akart felajánlani, de egy Iszakár
nevű pap visszautasította az ajándékot azzal a
megokolással, hogy bűnös kézből nem fogadja
el. Joachim házasságának terméketlenségét
ugyanis bűnössége nyilvánvaló jelének látta.
Joachimot ez a megszégyenítés olyan érzékenyen érintette, hogy hazatérve elhatározta:
nem marad többé a városban, hanem elbujdosik
az erdőkbe és a mezőre a pásztorok közé. És így
is tett. Nem sokkal később azonban megjelent
neki Isten angyala és megvigasztalta. Megígérte
neki, hogy imádságaiért és alamizsnáiért Anna
gyermeket szül, mégpedig egy leányt, akit majd
Máriának kell nevezniük. Az angyal azt is megmondta, hogy a gyermek fogantatásától fogva
telve lesz Szentlélekkel. Szava igazsága mellé
jelül azt adta, hogy Joachim menjen föl Jeru-

Felhívás
Kézműveseknek!
Herend Város Önkormányzata a tavalyi év sikerét követően, 2016. szeptember
12-21. között ismét megrendezi II. Kézműves Kiállítását a Herendi Művelődési
Ház és Könyvtár támogatásával, annak
épületében.

Várjuk jelentkezésüket legkésőbb szeptember 2-ig. A kiállítási anyagokat szeptember 7-8-án
helyezzük el a helyszínen.
Kérjük, ha ismeretségi körében-környezetében, a témához kapcsolódó személyt
ismer, hívja fel figyelmét a kiállítás
lehetőségére!
Bővebb információ, kapcsolattartó:
Laczáné Fehér Anikó 06/20-222-8572

zsálembe hálát adni Istennek, és a templomban,
az Aranykapunál találkozni fog a feleségével,
akit ugyanígy angyali jelenés indít arra, hogy a
templomba menjen. Úgy is történt. Joachim és
Anna az Aranykapunál találkoztak, boldogan
elmondták egymásnak a látomásukat, majd
hálát adván Istennek, visszatértek otthonukba,
Názáretbe. Anna az ígéret szerint fogant és
megszülte a kislányt, akit Máriának neveztek
el. Joachim ezután hamarosan meghalt. Anna
másodszor is férjhez ment egy Kleofás nevű
férfihoz, kitől ismét lánya született, és azt is
Máriának nevezték. Kleofás halála után Anna
harmadszor is férjhez ment egy Salamon nevű
férfihoz, akitől újra leánygyermeket szült, és e
harmadik lányt is Máriának nevezték el.
A legenda azt is tudja, hogy Anna még élt,
amikor a Szentcsalád Nagy Heródes halála után
visszatért Egyiptomból, és megláthatta a kicsi
Jézust. Lelkét angyalok vitték Ábrahám kebelére, s mikor az Úr Jézus fölment a mennybe,
őt is a mennyországba vitték.
Istenünk, ki Szent Joachimot és Szent
Anna asszonyt arra választottad, hogy tőlük szülessék Egyszülött Fiad édesanyja, az
ő közbenjárásukra kérünk, add meg, hogy
elnyerhessük az üdvösséget, melyet minden
nép számára ígértél.

Forrás: www.katolikus.hu, Miklós atya

Tisztelt herendi
Lakosok!
A Német Nemzetiségi Önkormányzat képviselői, az alábbi kéréssel
fordulnak Önökhöz:
Ha van a tulajdonukban régi – német
nemzetiségi hagyományokhoz kapcsolódó – bútor, használati tárgy, ruhanemű,
stb., amit már nem használnak, szívesen
fogadnánk egy tájszoba kialakításához.
Felajánlásaikat megtehetik:
Arnold Mária, Etlinger Gáborné, Hudi
Katalin és Lennert Hajnalka
képviselőknél
Köszönettel:
Német Nemzetiségi Önkormányzat

2016. augusztus
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SZENT ANNA és SZENT JOACHIM – Július 26.

közösség

szép és érdekes
sorozat
2.rÉsz
kirándulóhelyek
Magyarországon

Az Őrség
Nevét onnan kapta, hogy a honfoglaló
magyarok őrállókat telepítettek az ország
nyugati kapujának védelmére. Az őrállók
munkájuk fejében különböző kiváltságokat
kaptak, közvetlenül a király fennhatósága alá
tartoztak. Feladatuk volt még a só őrzése, a
ló- és marhakereskedelem biztosítása is.
A domborzati viszonyok miatt jellegzetes
”szeres” településszerkezet alakult ki a területen. Egy-egy szer néhány házból és a hozzá
tartozó gazdasági épületekből állt. Neveiket
az ott élő családokról, a földrajzi helyzetükről,
vagy jellemző épületükről kapták (Siskaszer,
Felsőszer, Templomszer).
A házakat a 19. század közepéig fából készítették, a tetőt zsuppal (rozsszalma) fedték.
A század közepétől egyre jobban elterjedt a jó
minőségű, őrségi agyagból égetett tégla és cserép használata. A téglaépületek jellemző eleme
volt a „kódisállás”, ahol a vándor meghúzhatta
magát éjszakára, vagy az eső elől.
A gyenge földek miatt a gazdaságra a legeltetésre alapozott szarvasmarha-tenyésztés
volt a meghatározó, valamint az erdőgazdálkodás.
Az Őrség autóval, bakancsosan, vagy kerékpárral is egy szép célpont, ha nyugalomra
vágyunk. A dimbes-dombos tájban elhelyezkedő szép porták, az ápolt kaszálók, a
legelésző marhák, a Vadása-tó, a patakok,
a tókák a porták mellett, a haranglábak, az
őriszentpéteri, a veleméri és szentgyörgyi
templomok, a Szikszai Edit gyűjtemény, a
skanzen, a hidegen sajtolt tökmagolaj, a Magyarszombatfai Fazekasnapok, a Völgyhídi
vásár, a Szerek, porták fesztiválja, az Őrségi
Nemzetközi Tökfesztivál, a kedves emberek
és a jó levegő ok, hogy az év bármely hetében
jól érezzük magunkat ezen a tájon.
És legyen ismét egy személyes élmény. Idestova 10 esztendeje annak, hogy kirándulóhelyet kerestünk tavaszi szünetre az Őrségben.
Internetes kereső – szálláshelyek az Őrségben – Ferencz-porta – telefon – foglalás
– utazás.
Kedves, fiatal házaspár fogadott minket,
hat gyermekkel. Mint megtudtuk Budapestről
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költöztek Szalafőre, mérnöki és orvosi pályát
hagyva hátra, mert ahogy ők mondták: „Családot akartunk!”. Akkor még csak egy kiadó
lakrészük volt, éppen dolgoztak a második
kialakításán. Ma már öt vendégházban, hét
szobában – Álmos, Előd, Ond, Kond, Tas,
Huba, Töhötöm, nem 1. 2. 3…- fogadják a
pihenni vágyókat. Marhákat tenyésztenek
szabad tartásban, a ház körül disznók, kecskék, juhok, baromfik vannak. A háziasszony,
Krisztina, sajtot, vajat készít, ha van öt perce,
akkor beleöltöget az éppen munka alatt lévő
gobelin képébe. Tibor, a házigazda, maga
szereli a mezőgazdasági gépeket. A gyermekek

részt vesznek a gazdaság működtetésében, kiki a korának megfelelően. A legidősebb lány
gyönyörű faragott gyertyákat készít. Hamar
összeismerkedtünk a családdal, felnőttek-gyerekek első percben összebarátkoztak. Azóta is
többször voltunk náluk. Mindig jót beszélgetünk és mindig csodáljuk Őket azért, amit nap
mint nap végeznek őszintén, szorgalmasan
és becsülettel.
Szeretettel ajánlom mindenkinek az Őrséget és a Ferencz-portát!

Írta: Csótai Csilla
Fotók: Csótai László

A szünidő érkezése óriási öröm a gyerekeknek, ám közeledtével sok szülőnek okoz
fejtörést, hogy gyermeke számára biztonságos, tartalmas időtöltést találjon. Erre a
problémára nyújtott megoldást a Herendi
Önkormányzat, az általa támogatott nyári
táborok szervezésével. Az iskola pedagógusai
külön köszönik, hogy ebben az évben bekapcsolódhattak ebbe a nagyszerű programba.
Ezen a nyáron 5 héten keresztül, egy hetes
turnusokban vehettek részt a tábori programokon az érdeklődő 1-5. osztályos gyerekek.
Naponta, 8-16 óráig vigyázó szemek figyeltek
a gyermekekre, s emellett számos színes,
érdekes, a gyerekek érdeklődését és igényeit
is figyelembe vevő program állt a résztvevők
rendelkezésére.
Az 1. és 2. héten Becker Szevaszti, dr.
Bakonyiné Lékó Erzsébet és Glück Noémi
vezetésével kézműveskedhettek, túrázhattak, sportolhattak, játszhattak a kis lurkók.
Egyedi tábori sapkák, pólók, táskák készültek
textilfestéssel, karkötőt fontak és fűztek
színes dekorgumiból, pompon szörnyecskék
keltek életre. Kulcstartókat, csipeszfigurákat
alkottak dekorgumiból- és filcanyagból, s a
nap végén „kupakkígyók” tekeregtek haza
kis gazdáikkal. Egyik túránk során az Essegvárból néztük a gyönyörű kilátást, sárkányt
eregettünk a hegy tetején, a vár lábánál pedig
még váltóversenyezni is volt energiájuk a táborozóknak. Volf Tiborék vendégszeretetét élvezve megismerkedtünk a reformtáplálkozáshoz szükséges gabonafélékkel, és a zabkeksz
is jól esett az egész napos szaladgálás után.
A horgásztavaknál célbadobás, íjászkodás,
számháború, hajóúsztatás, számháború, adott
lehetőséget a tartalmas időtöltésre. Más napo-

kon pedig herendi és veszprémi játszóterezés,
a Gizella-kilátó, a Gulya-domb megismerése,
sportprogramok, focizás, aszfaltrajz- és karikahajtó verseny szerepelt a programok között.
A hőség miatt jól esett csobbanni egyet az
ajkai strand hűs medencéiben.
A sok mozgás során megéhezett táborozókat tápláló, gyermekszájnak való, bőséges
ebéd és finom uzsonna várta az iskolai
konyhán és a Paletta étteremben. Köszönjük
az ott dolgozók kedves, rugalmas, támogató
segítségét. A szabadban töltött programok
során pedig tárcsán sült csirkemell, virsli és
szalonna, gofri, nyílt tűzön sütött botkenyér,
valamint cseresznye, dinnye csillapította
éhségüket.
A 3. héten Kaphegyiné Szabó Mária és
Szakács Veronika táborvezetők szervezték a
gyermekek programjait.
Az utolsó 2 hétben pedig Bácskai Zsuzsanna
és Vasmaticsné Répási Erzsébet gondoskodtak
a gyerekek színvonalas programjairól.

közösség

nyári barangolások

Valamennyi héten lelkes, kedves kis gyerekcsapat jött össze, akik örömmel fogadták a felkínált programokat, szívesen tevékenykedtek
együtt. A hetek során barátságok szövődtek,
s maradandó, szép élményekkel gazdagodtak
a résztvevő gyerekek.

Írta és fotók: Glück Noémi és Bakonyiné Lékó Erzsébet, táborvezetők

2016. augusztus
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Nyári napközis tábor
július 4-8.

Rövid ismerkedési játékokkal, csapatépítéssel kezdtünk a tábor első napján, majd
tízórai után a régi iskola mögötti játszótéren
töltöttünk egy kis időt. Az ebédet a Paletta
étteremben fogyasztottuk el, majd az iskolába
visszaérve nekiláttunk heti kézműves projektjeink előkészítéséhez. A gyerekek szélcsengőt
terveztek, szódabikarbónás gyurmából szaggattuk ki a csengő darabjait, majd félretettük
száradni. Megismerkedtünk az Erdélyben
található Szent Anna tó földrajzi érdekességeivel, meghallgattuk a hozzá kapcsolódó legendát, majd a gyerekek rajzokat készítettek a
hallottakról. Megbeszéltük, hogy az elkészült
rajzokat a hét végére diafilmmé fűzzük össze.
Kedden Városlődre utaztunk az Iglauer
Parkba. Tízórai után két csapatban végigjártuk
a Történelmi portya állomásait, megoldottuk
a feladatokat, közben ismerkedtünk a település történetével, nevezetességeivel. Délben

felkerekedtünk és egy kis pótkocsis traktoron
körbeutaztunk a környéken, kilátogattunk a
horgásztóhoz is.
A tábor 3. napján Veszprémben kirándultunk. Megtekintettük a várat, egy előadáson
vettünk részt a székesegyházban. A kedves
hölgy, aki kalauzolt minket, nemcsak fontos
történelmi személyekről és eseményekről
mesélt, hanem építészeti érdekességeket, sőt
régészeti különlegességeket is mutatott. A
gyerekek sokáig nézelődtek a templomban,
láthatóan tetszett nekik a különleges program. Elvittük őket Veszprém egyik legjobb
játszóterére is, ahol szabadon szaladgálhattak,
csúszdázhattak.
Csütörtökön is különleges utazás várt a
gyerekekre. Reggel indultunk Balatonfüredre, ahol várt minket a Kisfaludy, a Balaton
egyik legszebb hajója. Az egyórás hajóúton
a tó szépsége és a környező települések épí-

3.

hét

tészeti érdekességei mellett egy kiállítást is
megtekinthettünk a múlt századi hajózásról.
Természetesen nem maradhatott el a fagyizás
és a körénk sereglett hattyúk, kacsák etetése
sem. Nagy segítséget jelentett, hogy Németh
Andrea is elkísérte a csoportot Füredre. Kön�nyebben tudtunk a gyerekekre figyelni, sokat
segített az utazás során. Köszönjük, hogy időt
szánt ránk, és velünk tartott.
A tábor utolsó napján a kicsik elkészítették
a szélcsengőket, befejezték a rajzos élménybeszámolókat, az utolsó simítások is befejeződtek közös diafilmünkön, melyet a hétindító
történet, a Szent Anna tó legendája ihletett.
Ebéd után az étteremből még átmentünk a
Porcelánmúzeumba, ahol megnéztük a friss
időszaki kiállítást.
Némi szabad játék után elbúcsúztunk
egymástól, és a gyerekek élményekkel telve,
vidáman indultak útnak.
Köszönettel tartozunk Kopácsiné Ujj Gabriellának és a Paletta étterem dolgozóinak,
hogy minden alkalommal kedvesen várták a
gyerekeket, rugalmasan igazodtak a változó
napirendünkhöz, a menü összeállításánál
figyelembe vették a gyerekek kérését, és
a hirtelen felmerülő problémákat azonnal
áthidalták. Nagyban megkönnyítették munkánkat. Sikeres és tartalmas hetet zártunk.
Minden nap volt kézműves tevékenység, a
kirándulásokba mindig csempésztünk némi
tanulást, és mindig volt helye és ideje a játéknak, a mókának. Mi is nagyon jól éreztük
magunkat. Jövő nyáron folytatjuk.

Írta és fotóforrás: Kaphegyiné
SzabóMária és Szakács Veronika,
táborvezetők
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Élménybeszámolók
a nyári napközis táborról

Fotóforrás: Bácskai Zsuzsanna

Csuda jó volt a nyári tábor, a porcelánkészítéstől a strandolásig. Nagyon élveztem
a vízen lebegő légvárban a vízi csúszdát!
Szuper volt az üvegcsiszolás, szörpkészítés, a nyúl, cica, kutya és kakas! simogatás. Sokat számháborúztunk, jókat kirándultunk és gyógynövényeket kerestünk.
Ittunk Németbányán a Magyar-forrásból
és a Hucul ménest is megnéztük, én meg
is etettem őket. A Sobri Jóska Kalandparkban az állatsimogatóban szinte egész
nap a nyulakat simogattam. Volt egy nyúl,
akit még a gondozó sem tudott megfogni,
nekem viszont sikerült ölbe vennem! Én
nagyon élveztem a tábort, szeretnék
jövőre is részt venni ilyen kalandokban!
Halmavánszki Dóri, volt 3. osztályos
tanuló

Nagyon tetszett ez a két hét, az üvegcsiszolást először próbáltam ki, Alsóörsön
pedig még nem fürödtem, mégis ezek
voltak a legjobbak. Sok olyan forrás volt,
amelyekről nem is tudtam és mindegyik
finom hideg volt. Kosarat is tudok már
fonni és nem is olyan nehéz, mint amilyennek látszódott. Hiába volt forróság, az
erdőben könnyen átvészeltük és élveztük
a programokat.
Mészáros Bulcsú, volt 3. osztályos tanuló

Mint a korábbi években is, most is nagyon
vártam a nyári napközis tábort. Szerettem
a hosszú túrákat, nagyobb ismereteket
szereztem a természetről, a gyógynövényekről, tájékozódásról, tündérek és
manók kereséséről (pl.: Németbánya…).
Nagyon tetszettek még a kézműves
foglalkozások (pl.: kosárfonás, nemezelés, üvegcsiszolás, póló és pénztárca
díszítése…). Élveztem a számháborúkat,
a szabadban sütögetést, a forrásban
járkálást, a kalandparkos napot is.
Kalandregények (érdekes kitalált történetek tették izgalmassá az utunkat):
- a pókok hálóján, a fekete lyukhoz
közeledve sok csapdát átéltünk a kutatócsoporttal…
- a sötét, homályos erdőn át beértünk
egy kis faluba, ahol nagy vírus tört ki és
már csak két ember volt, aki még nem
kapta el. A vírus tünetei: „táskás” szem,
ha belenézel egy vírusos szemébe, akkor
te is elkaphatod a vírust, szükség volt a
kutatócsoport tudására…
Hogy megtaláljuk a rejtélyek okát!
A tábor utolsó napján nagyot csobbantunk a Balatonban!
Köszönöm a vidám táborozást: Zsuzsa
néninek és Erzsikének
Remélem jövőre is ilyen jó és vidám lesz
a tábor!?
Matuszek Barnabás, volt 3. osztályos
tanuló

Az erdő fohásza:
Vándor, ki elhaladsz mellettem
hallgasvd a kérésem.
Én vagyok tűzhelyed melege
Hideg téli éjszakákon,
Én vagyok tornácod barátságos fedele,
melynek árnyékába menekülsz a tűző nap
elől, és gyümölcsöm oltja szomjadat.
Én vagyok a gerenda, mely házadat tartja
Én vagyok asztalod lapja,
Én vagyok az ágy, amelyben fekszel,
A deszka, amelyből csónakodat építed.
Én vagyok a házad ajtaja, bölcsőd fája,
koporsód fedele.
Vándor, ki elhaladsz mellettem,
ne emelj rám kezet!
Ne bánts!

2016. augusztus

13

közösség

Mottónk:
A világba nézek én
Melyben ragyog a napfény.
Hol csillagok szikráznak,
Hol nyugodnak a kövek,
Hol élve él a növény,
És érezve él az állat.
Hol lelkében az ember
A szellemnek otthont ad.
A lelkemben érzek én,
Mely bensőmben él.
Isten szelleme szövi át
A Nap és a lélek fényét
A távlatokban odakint,
A mélységekben idebent.
Ó Istenem, hozzád fordulok
Kérlek add, hogy erő és áldás
Munkához, tanuláshoz
Bensőmben növekedjék.
/ Rudolf Steiner /

közösség

nAGY BiG

ugRás jump
UGORJUNK EGyÜTT
AZ ÉLŐ FOLyóKÉRT!
WWF nagY ugRás 2016-Hatesz

W W W.HEREND.Hu

A Nagy Ugrás az emberi és a természetes környezet közötti harmónia újraélesztésének Európai kezdeményezése.
Európa szerte több mint 500 helyszínen,
százezrek ugranak évente júliusban egyszerre a folyók vizébe, hogy így hívják
fel a figyelmet éltető vizeinkre, Európa
folyóira. A WWF arra szólít kicsiket és
nagyokat, hogy ugorjunk minél többen
Magyarország folyóiba. A HATESZ Egyesület szervezésében 2016. július 10-én
délután 3 órakor Herenden a Séd-patakunkba ugrottunk! Magyarország a folyók
országa, amire mindannyian büszkék
vagyunk! A Nagy Ugrás egy jó móka és
egy közösségformáló kezdeményezés,
ami a folyóvizek egészségének fontosságáról szól.
Mi, akik ott voltunk, egyszerre ugrottunk.
Túráztunk a Séd-patakban 417m-t, átereszek-hidak alatt átbújva, vízi csatában harcoltunk, tutajon hódítottuk meg a herendi
tavat, majd körbe is futottuk, TóToTó-ban
remekeltünk.
Ha Tesz, a patak is éltető Lesz!
Videó a strandprogramról:
http://indavideo.hu/video/BIG_JUMP_
Herend_2016
Video: Bácskai Peti
Szerkesztő: Bácskai Péter
Fotók: Trum Dorina, Rujzam Zsuzsa
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Június 23-án két fő túrakerékpárosunk és
egy futónk részvételével csatlakoztunk Herendről a Mária-maraton csapatához. Június
18-július 10. között 23 nap alatt tették meg
ultramaraton futók és túrakerékpárosok a
Mariazelltől Csíksomlyóig tartó 1300 km-es
utat.
A Mária-maraton a Mária-úton haladt,
célkitűzése, hogy az emberek szakadjanak
ki a mindennapokból, és akkor talán olyan
dolgokat vesznek észre, amiket addig nem.
Talán azt is, hogy Isten figyel ránk. A célja az
is, hogy rácsodálkozzunk arra, hogy van egy
másik világ. Hogyha azzal találkozunk, akkor
az emberekhez is máshogy viszonyulunk.
És hogy miért futók és kerékpárosok? Mert
mindkettő társadalma nagy, azonban őket
nem lehet elvinni gyalogos zarándoklatra. És
ha valaki egy ilyet végigcsinál, az nem ússza
meg, hogy ne találkozzon a Jóistennel, ez a
dolog lényege – fogalmazott az egyedülálló

eseményt életre hívó Mária-út Közhasznú
Egyesület elnöke, Szabó Tamás. Egy görög
katolikus pap, Szabó István is tekert velünk,
ő végezte a dolgát, segítette a csapatot lelkileg, mert ezt a nagy teljesítményt nem lehet
megcsinálni a Jóisten nélkül. Reméljük, hogy
a Mária-maraton annyira kinövi majd magát
a következő években, hogy ez lesz a világ
legnagyobb maratonja.

Írta és fotó forrás: Bácskai Péter és
Sperl József

HAtESZ
BARANGOLó
gyermekeknek!

Augusztus 22-26-ig a
Vakáció
utolsó hetében,
napközbeni foglalkozások

LOMTALANÍTÁS
Köszönet a herendi lakosoknak a sok leadott autógumiért és elektronikai lomért melyeket a
városüzemeltetés telepére a két gyűjtőnapon kiszállítottak. Ezek már biztosan újrahasznosításra kerülnek! Ha valaki lecsúszott a kényes lomok leadásáról annak a VKSZ veszprémi telepét
javasoljuk felkeresni; 8200 Veszprém, Kistó utca 8. hulladek@vhkn.vkszrt.hu, tel.: 88/410-882.
A lomtalanítási felhívásban szerepelt, hogy elektronikai hulladékot, építőanyagot, autógumit
ne tegyenek az utcára. A Kossuth utcai hídnál különleges gyűjtőpont alakult ki.
Szétbombázott TV képcsövek, drótüvegek, autógumik színesítették a kupacot, háttérben
a szépen felújított híd látképével. Az utcát ellepő hulladékokból hasznos anyagot - rezet,
fémeket - kinyerő lomizók saját kezűleg, vagy egy bottal a kézben verték szét a képcsöveket,
a káros anyagok pedig szabadon juthattak a szabadba, ami a legkevésbé sem szakszerű
eljárás. Főleg az tehet róla aki oda kitette őket! A bontott TV-ket sokáig kellett nézegetnünk,
melyeket aztán a városnak kellett elszállíttatnia.
Legközelebb legyünk körültekintőbbek! Tegyünk a tisztább környezetért!
Írta és fotó: Bácskai Péter, HATESZ

8.00 - 16.00 óráig.
Kirándulás a környéken,
barkácsolás...

Érdeklődni:
30/351-2642
vagy
info@hajag.hu,
bacskaiherend@gmail.com

2016. augusztus
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Észrevenni a másik létező világot!

Erika a Herend BSI futócsapat tagjaként Pápán csatlakozott a futókhoz és 11 kilométert
teljesített. Beszélgetett tapasztalt maraton
futókkal az ultrafutásról, a zarándokútról.
Erika elmondta, hogy kíváncsiságból vett
részt a nagyszerű rendezvény születésénél,
ami Európa leghosszabb Elcamingoja lesz, ha
beindul jövőre. Emberek fognak újjászületni
ha végigcsinálják! Átértékelnek dolgokat magukban, az biztos!
Sperl Józsi barátommal MTB terepes kerékpárokkal a Bakony hegyein keltünk át, hogy
Huszárokelőpusztánál csatlakozhassunk a
maratonosokhoz. Így a csapattal tartottunk
Bakonybélbe, ahol a kolostorban déli imán
vettek részt. Szent Víd-hez is eljutott a zarándoklat, ahonnan mi hazaindultunk. Várt
még ránk a Hajag meredek oldala és a tűző
napsütés. Kellemes gurulással, feltöltődve
érkeztem meg városunkba, egy nagyszerű teljesítménnyel és új baráttal. 60km-t és 1300m
szintet teljesítettünk.

Egészség

Mondókázva...

Kiscsoportban...

Körbesétálva..

W W W.HEREND.Hu

Kíváncsiskodva, nyuszit simogatva...

Énekelve..

Egy kép többet mond
minden szónál!
A kisgyermekes családok részére rendszeresen szervezünk baba mama-klubbot a Védőnői Tanácsadóban.
Táncolva..

Minden édesanya örömére a kicsik mosolyogva, jókedvűen indultak haza a
foglalkozások után.

Ősszel, október 6-án indul újra baba-mama klubunk. Akkor ismét
sok szeretettel várjuk az érdeklődő kisgyermekes családokat, régi és
új tagjainkat!

A legkisebbeknek és kicsit nagyobbaknak babamasszázs foglalkozáson...
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Írta és fotóforrás: Vérné Weiner Judit és Horváth Gyöngyi,
védőnők

ÓVoDa

Süss fel Nap! ...
És kisütött!

Két év esőszünetet követően szép, napos
időben sikerült a herendi oviban a gyermeknapi
programot a szabadban megrendezni. Jöttek is
a picik nagy boldogan! Az ugráló várnak nem is
tudtak ellenállni míg el nem fáradtak. Májusfa
kitáncolást követően, Tibi bohóc csalt kacajt
a pofikra. Arcfestés, kézműves foglalkozás
nyújtott szusszanatnyi pihenőt. A kötélhúzásba óvó nénik és apukák is csatlakoztak.
Pár gofri elfogyasztása után átrendeződtek az
erőviszonyok. A HATESZ Egyesület részéről
kincskereséssel és rádiós rókavadászattal szórakoztattuk a piciket. Köszönet az óvó néniknek
és segítőiknek a tartalmas programért!

Írta és fotók: Bácskai Péter, HATESZ

2016. augusztus
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Iskola

Iskolai eredmények
április 13. – júniús 2015/16
Versenyző neve

Verseny megnevezése

Eredmény

Felkészítő

Tamás Gréta 1.a

NyelvÉsz tanulmányi
verseny – országos döntő

6. hely

Halászi Dóra

Fodor Boglárka Zselyke
4.a

Teki-Totó

arany minősítés

Nagy Benjámin 4.a

Djudo országos
diákolimpia Nemesvámos

1. hely

Kókai Bálint 4.b

Díjugrató verseny - Zirc

5. hely

Dienes Erik 5.a

Mozaik tanulmányi
verseny – országos döntő
természetismeret
Országos Honismereti
tanulmányi verseny

Horányi Máté 5.c

Veszprém megyei
horgászverseny

Versenyző neve

Verseny megnevezése

w w w.herend.hu

Ujhelyi Luca 2.a

1. hely

Pék Vilmos 5.c

4. hely
Szentes – Modellező verseny

LADIK média vetélkedő –
megyei döntő

11. hely
1. hely

Pataki Márta

4. hely

3. hely

olvasás
környezet ismeret

környezet-ismeret
olvasás

Kerner Máté 4.b

5. hely

Zsöllei Luca 5.c

7. hely

XXIV. Salonta-Kupa

felnőttek
mezőnyében 6.
helyezett,
juniorok között 1.
helyezett

Szabó Miklós- emlékverseny

egyéni 1. hely
összetett 4. hely

Bisztrán Anna 5.a

Anyakanyar és a
Campona szervezésében
„Csodás tavaszi kikelet”
elnevezésű országos
rajzpályázat

dobogós helyezést
ért el

Pető Bernadett

Rankl Diána 5.b

Partiscum Csillagászati
Egyesület
„Csillagaim fent az égen”
elnevezésű országos
rajzpályázat

Különdíj

Pető Bernadett

Miszori Réka 5.b

Rajzpályázat ALDI
Méhecske-kert

1. hely - fődíj

Koszorus Kristóf 5.a

Speleo Myotis
Barlangkutató, Természetjáró
és Természetvédő Egyesület
„Csodálatos barlangvilágképzeleted teremtményei”
elnevezésű országos
rajzpályázat

1. hely

Pető Bernadett

Horváth Márk 6.a
Koszorus Ambrus 6.b

Speleo Myotis
Barlangkutató, Természetjáró
és Természetvédő Egyesület
„Csodálatos barlangvilágképzeleted teremtményei”
elnevezésű
Országos rajzpályázat

519 beérkezett
pályamű
közül beválogatásra
került a 40 legjobb
alkotás közé.
(vándorkiállításon
fog szerepelni
a rajz)

Pető Bernadett

Kerner Martin 8.a

Rajz

Erős Éva,
Ravasz Imréné

Böngész Országos kétfordulós levelező verseny
Rosokha Zorka
Veronika
1.a

1. hely
3. hely

Halászi Dóra,
Zsigray Dánielné
Bárdos Mariann

2. hely
4. hely

Marton Emőke
Éva,
Szakács Veronika

Tudásbajnokság – megyei döntő
dr. Bakonyiné Lékó
Erzsébet

Tóth Janka 1.b

anyanyelv

8. hely

Ujhelyi Luca 2.a

matematikaverseny

4. hely

Fodor Boglárka Zselyke
4.a

szövegértés

4. hely

Fuchs Karolin

Dienes Erik 5.a

történelem

1. hely

Horváthné Páter
Beatrix

Dienes Luca 8.a

biológia

2. hely

Dienes Gábor

Irodalmi pályázatok

Kerner Martin 8.a

biológia

1. hely

Dienes Gábor

Karikó Zsófia 5.a

Ékes tollak országos
meseíró verseny

3. helyezés

18. hely

Dienes Gábor

Fazekas Roland 5.a
Szabó Bernadett 5.c
Fekete-Nagy Flóra 7.a

XII. Janikovszky Éva országos
meseíró verseny

döntősök

Szerbia nemzetközi
táncverseny

Csoportos
koreográfia: I.hely
Kiscsoportos
koreográfia:
I.hely
Csoportos
koreográfia: II.hely
Egyéni koreográfia:
III.hely

Sümeg Dunántúli
Táncverseny

Csoportos
koreográfia:
kiemelt arany
minősítés
Kiscsoportos
koreográfia:
arany minősítés
Csoportos
koreográfia:
ezüst minősítés
Egyéni koreográfia:
bronz minősítés

Bécs Kvalifikációs verseny

Kiscsoportos
koreográfia:
I.hely”A” kategória
Egyéni koreográfia:
I.hely „A” kategória
EURÓPA
BAJNOKSÁGRA
KIJUTOTT!!!

Kid rock and roll
páros tánc

1. hely

Kid rock and roll
children c kategória

1. hely

Kid rock and roll
serdülő nagy formáció

2. hely

Tudásbajnokság – országos döntő
Kerner Martin

biológia

Tánc

LÜK kistérségi forduló - Szentgál
Novák Bálint 2.a

2. hely

Szakács Veronika

Szitási Zalán 4.a

2. hely

Fuchs Karolin

Ujhelyi Luca 2.a

3. hely

Szakács Veronika

Mészáros Bulcsú 3.a

3. hely

KolonicsCsizmadia Regina

Bieber Judit 2.a

4. hely

Szakács Veronika

Bieber Alexandra 4.a

5. hely

Fuchs Karolin

LÜK verseny-Tatabánya országos elődöntő

Keller Fruzsina 6.b

Szitási Zalán 4.a

1. hely

Mészáros Bulcsú 3.a

2. hely

Novák Bálint

5. hely

Újhelyi Luca

8. hely

KolonicsCsizmadia Regina

LÜK-bajnokság országos döntő
Szitási Zalán 4.a

6. hely

SAKK
Etlinger Nóra 1.b

Sakk Pöttöm kupa városi
Sakk Pöttöm kupa megyei

3. hely
4. hely

Mihalik István

Horzov Maxym 1.b

Báthory kupa- sakk verseny

1. hely

Mihalik István

Halmavánszki Dóra 3.a

Báthory kupa- sakk verseny

1. hely

Mihalik István
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Felkészítő

Modellezés
Kerner Martin 8.a

Borbás Enikő 8.a
Hajdú Dzsenifer 8.a
Magasházi Lili 8.b
Szemere Veronika 8.a
Hirschl Laura 8.b

Eredmény

herendi objektív

Weisz Viktória 4.a

Fekete-Nagy
Marianna

Verseny megnevezése

Eredmény

Halászi Gyöngy Virág
4.b
Rák Amarilla 4.b

Kid rock and roll csapat
verseny

1. hely

Nyugat-Magyarországi Rock
and Roll Bajnokság – Mór

1. és 2. helyezés

Országos Rock and Roll
Bajnokság- Budapest

5. és 7. helyezés

Felkészítő

Rubik-kocka napok iskolánkban

Horváth Csenge 6.a

FTC Albert Kupa Nemzetközi Tornaverseny - Budapest
Ujhelyi Luca 2.a

3. hely
egyéni összetett

Hegyi Borbála 3.a
Szabó Lilla 4.b
Vasmatics Vanda 5.b
Rózsa Luca 5.b
Miszori Réka 5.b
Szabó Bernadett 5.c
Matuszek Csenge 7.b

11. hely
Király Béláné,
Király Alexandra
csapat

5. hely

Kenguru Kupa Szertorna verseny –Herend
Ujhelyi Luca 2.a

2. hely

Hegyi Borbála 3.a

3. hely

Vasmatics Vanda 5.b
Rózsa Luca 5.b

haladó kategória (egyéni
összetett)

4. hely
5. hely

Szabó Bernadett 5.c

6. hely

Matuszek Csenge 7.b

1. hely

Budai Virág 3.b

2. hely

Süle Dominika 3.b

8. hely

Fodor Boglárka Zselyke
4.a

13. hely

Lennert Valentína 4.a

hobbi kategória (egyéni
összetett)

15. hely

Bisztrán Anna 5.a

9. hely

Bostai Hajnalka 5.a

10. hely

Farkas Vivien 5.b

28. hely

Szabó Bálint 2.b
Illés Dávid 3.b

Király Béláné,
Király Alexandra

2. hely
fiú kategória (egyéni
összetett)

Ujhelyi Patrik 6.a

3. hely

Versenyző neve

1. hely

Ujhelyi Luca 2.a

egyéni összetett

1.hely

Hegyi Borbála 3.a

egyéni összetett

7. hely

Király Béláné,
Király Alexandra

Országos ifi szertorna egyéni bajnokság
Országos Ifi szertorna egyéni
bajnokság egyéni összetett
ugrás
korlát
gerenda
talaj

3. hely
4. hely
5. hely
3. hely
2. hely

3. hely

Király Béláné,
Király Alexandra

Király Béláné,
Király Alexandra

MATSZ Zsebibaba Budapest-vidék Csapatbajnokság
Szabó Lilla 4.b
Vasmatics Vanda 5.b
Rózsa Luca 5.b
Miszori Réka 5.b
Szabó Bernadett 5.c

Eredmény

Bozsik program regionális
U-11
Kölyök Liga utánpótlás
táblázat

legjobb játékos

Nagy Benjámin 4.a

Szitási Zalán 4.a

Bozsik program 2016

legjobb játékos

Felkészítő

1. hely
1. hely

Taekwon-do - Sólyom kupa - Pétfürdő

Országos serdülő szertorna csapatbajnokság
Szabó Lilla 4.b
Vasmatics Vanda 5.b
Rózsa Luca 5.b
Miszori Réka 5.b
Szabó Bernadett 5.c

Verseny megnevezése

Foci

MATSZ Jövő tornásza országos verseny - Budapest

Matuszek Csenge

2016. június 9-én és 10-én Rubik-kocka napokat szerveztünk
iskolánkban. Szevi néni, az ötletgazda, egy hatalmas Rubik-kocka
alakú, édességekkel teli dobozzal, és egy stopperrel várta a Rubikkocka rajongókat a szünetekben.
Csütörtökön a hagyományos Rubik-kockákat forgató diákok mérhették le tudásukat: először két és fél, majd a második fordulóban
már csak másfél percük volt arra, hogy kirakják az előzőleg a
nézőközönség tagjai által összekevert bűvös kockát. Pénteken a
különleges kockáké volt a főszerep. A diákok elhozhatták és megmutathatták társaiknak a hagyományostól eltérő Rubik-kockáikat.
Találkozhattunk tükrös, 2x2-es, 5x5-ös és furcsábbnál furcsább
alakú „kockákkal”. A játékban részt vevők élményeit a DÖK tette
édesebbé a hatalmas Rubik-kocka dobozban lapuló finomságokkal.
Aki idén kimaradt, készüljön már most a jövő évi kockás megmérettetésre!
Írta és fotó: Erős Éva

1. hely

Úszóverseny- Veszprém
Presits Janka 3.a

körverseny: mellúszás

1. hely

Brotscholl Dávid 4.a

50 m gyorsúszásban,
50 m hátúszásban

6. hely

Tájfutás - Herend

Király Béláné,
Király Alexandra

Mészáros Bulcsú,
Dienes Erik, Pavelka
Dominik, Szabó Levente

küzdelem

1. hely

Strommer Kira,
Prebszl Arnold, Szabó
Bence, Lennert Gergő,
Kazinczki Tibor

küzdelem

2. hely

Hegyi Balázs, Kungl
Barnabás,

küzdelem

3. hely

Fürész Máté

küzdelem

4. hely

Pavelka Dominik,
Mészáros Bulcsú,
Bácskai Dániel

formagyakorlat

1. hely

Strommer Kira, Fűrész
Máté, Kungl Barnabás,
Szabó Levente, Prebszl
Arnold, Lennert Gergő,
Hegyi Balázs, Dienes
Erik, Kazinczki Tibor

formagyakorlat

2. hely

Csikós Janka,
Buzás Barnabás, Szabó
Bence,

formagyakorlat

3. hely

Pátkai Enikő
Pátkai Zoltán
Pátkai Miklós

Nemzetközi Taekwon-do Verseny – Hatvan
Szabó Levente 5.c

küzdelem

1. hely

Hegyi Balázs 5.b
Kazinczki Tibor 6.b

küzdelem

2 hely

Weisz Viktória 4.a

4. hely

Dienes Erik 5.a

küzdelem

3. hely

Ernhoffer Gréta 4.a

5. hely

Prebszl Arnold 5.a

formagyakorlat

3. hely

Pátkai Enikő
Pátkai Zoltán
Pátkai Miklós

2016. augusztus
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Versenyző neve

Egy kis játékos

spOrT

lÜK,azaz
Logika,
Ügyesség és
Kitartás…
A LÜK olyan készségfejlesztő
játék, amely egyesíti magában
a játék örömét és a tanulást. A
LÜK játék a tanuláshoz legfontosabb képességeket fejleszti: megfigyelés, koncentráció, kitartás,
problémamegoldó gondolkodás.
A játék a feladatok megoldására
motivál, önállóságra és önellenőrzésre nevel.
Iskolánkban minden évfolyamon szervezünk LÜK foglalkozásokat, a gyerekek ismerik és
szeretik a játékot, amely remek
gyakorlási lehetőség is.
Országos szinten LÜK versenyt
is szoktak szervezni, tanulóink
mindig igen szép eredménnyel
zárnak, melyre mindannyian
nagyon büszkék vagyunk. Az
elmúlt években a hamarosan hatodik osztályba lépő Tuboly Csilla
remekelt az országos döntőkön
(felkészítő tanára: Halászi Dóra).
Idén ismét kiválasztottuk azt
a 9 tanulót, akik képviselték
iskolánkat a Szentgálon megrendezett kistérségi fordulón. A
másodikosok közül Ujhelyi Luca,
Bieber Judit és Novák Bálint (fel-
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készítő tanáruk: Szakács Veronika), harmadikból Varga Kiara,
Mészáros Bulcsú és Tamás Bence
(felkészítő tanáruk: KolonicsCsizmadia Regina), negyedikből
Bieber Alexandra, Szitási Zalán
és Bodor Gergely (felkészítő tanáruk: Fuchs Karolin) került a
csapatba. A gyerekek ügyesen
vették az első akadályt, közülük négyen jutottak az országos
elődöntőbe, melyet Tatabányán
rendeztek. Ez a verseny már jóval
komolyabb volt, hisz négy megye legjobbjai vettek részt ebben
a fordulóban. A herendi gyerekek
bravúrosan szerepeltek, Luca 8.,
Bálint 5., Bulcsú 2. és Zalán 1.
lett. Utóbbiak e remek teljesítménnyel bekerültek a budapesti
döntőbe, amely Zalán számára
igazi nagy sikert hozott, országos 6. helyezett lett. Mindenkinek szívből gratulálunk, jövőre
ismét jöhet a Logika, az Ügyesség
és a Kitartás. Játékra fel!

Írta és fotó: Szakács Veronika - tanító, a LÜK iskolai
koordinátora

A herendi iskolában a 2015/2016os tanévben is volt játékos sportszakkör. Nagy örömömre már
Glück Noémi és Becker Szevaszti
is bekapcsolódott a foglalkozások
vezetésébe.
Ősszel újult erővel igyekeztünk kiválasztani és felkészíteni a
legügyesebb, legbátrabb, leggyorsabb alsós gyerekeket a városi és
megyei diákolimpiai vetélkedőre.
Ez a feladat évről évre egyre nehezebb. Az elmúlt tanév különösen
kemény volt, mert a tornacsarnok
ablakcseréje miatt kiszorultunk
a jól megszokott és főleg tágas
edzéstérről, ami elengedhetetlen
a felkészüléshez. Nem adtuk fel
a versenyt, próbáltunk kiutat keresni. Nagy segítséget kaptunk a
Herendi Porcelán SK-tól: a gyári
tornateremben helyet kaptunk,
edzhettünk. Külön köszönjük
Nagy László és Sóskuthy Barnabás támogatását, türelmét.
Csapatunk lelkesen, kitartóan
készült a nehéz körülmények között is, a veszprémi városi döntőre, ahol ismét első helyezést
értünk el. A megyei döntőt mi
rendeztük volna Herenden, de a
tornacsarnokunk felújítása miatt

utazni kellett Balatonalmádiba,
ahol nagy küzdelemben harmadikok lettünk. Szépen csillog az
érem, de az országos elődöntőre
nem mehettünk. Majd jövőre újra
megpróbáljuk.
A második félévben bőven maradt idő a vidám, szabad játékra.
Sokan jártak hozzánk a mozgás
öröméért, az izgalmas feladatokért. Az iskolai DÖK napon
sikerült érdekes játékos sportvetélkedőt tartanunk a tanulóknak.
Remélhetőleg még többen kedvet
kaptak ehhez a sporthoz.
A tanév utolsó foglalkozásán az
Általános Iskolás Gyermekeinkért
Közalapítványtól jutalmat kaptak
a játékos sportos gyerekek, melyet
köszönünk. Minden évben számíthatunk támogatásukra.
Szeptemberben ismét elkezdjük
a csapat újjászervezését. A negyedikeseket fájó szívvel engedjük el,
hisz ők a legrutinosabb versenyzőink. Szeretettel várjuk az új,
érdeklődő gyerekeket a játékos
sportra.

Írta és fotóforrás: dr. Bakonyiné Lékó Erzsébet csapatvezető

Iskolánk könyvtára, amely kb. 4000 kötetből áll, folyamatosan fejlődik, bővül. Köszönet érte a
könyvadományozóknak, az anyagi támogatást nyújtóknak, és a gyerekeknek, akik egész évben
szorgosan gyűjtik a PET kupakokat, mert a kupakok árából is könyveket tudunk vásárolni. Idén
nyáron is sikerült bővíteni a kínálatot 17 új ifjúsági regénnyel.
Egy kis kedvcsináló:
»» Richard Robert: Légyszi, ne
mond el a szüleimnek, hogy
Szuper gonosz lettem (Könyvmolyképző Kiadó Kaméleon
Könyvek) Szuperhősök, őrült
tudósok, gonosz lángelmék
egy általános iskolában.
»» Alexandra Fischer- Hunold:
A dilinyós tűzbarát (Scolar
Kiadó) Egy testvérpár és a
családi szellem kirándulása
a „gonosz” kísértet lakta kastélyhoz.
»» Margit Auer: Mágikus állatok
iskolája (Babilon Kiadó) Az
iskola falai titkokat rejtenek és
az sem semmi, hogy az állatok
beszélnek.
»» Kate Hannigan: Édes vakáció
(Manó Könyvek) Két kislány,
esküvő és a bajkeverő kisöcsi
kalandjai..
»» M.A.- Larson: Csillagfürt akadémia (Cicero Könyvek) A
Csillagfürt Akadémia bátor
és vakmerő ifjak és lányok
jelentkezését várja, akikből
a jövő hercegnői és hercegei
lesznek.
»» Jeff Kinney: Egy Ropi naplója
– Régi szép idők (Könyvmolyképző Kiadó) Ropi újabb szenvedései, mert a szülei szerint
„régen minden jobb volt” és
ezt be is bizonyítják.
»» David Walliams: Köténycsel
(Kolibri Kiadó) Egy hétköznapi fiú nem hétköznapi álmai válnak valóra ebben a
25 nyelvre lefordított és az
Egyesült Királyságban több
mint 600 ezer példányban
eladott könyvben.
»» Elisabetta Gnone: A Sötétség Bűvölete, Az ikrek titka
(Könyvmolyképző Kiadó)
Fairy Oak lakóinak kalandjai folytatódnak ebben a két
kötetben.
»» Anne Plichota, Cendrine Wolf:
Oksa Pollock (Könyvmolyképző Kiadó) A kissé forrófejű
és lobbanékony Oksa Pollock
megtudja, hogy ő a Számkive-

»»

»»

»»

»»

tettek utolsó reménye és így
már semmi se lesz olyan, mint
régen. Kalandok 600 oldalon!
Wendy Mass: 11 szülinap
(Könyvmolyképző Kiadó, Bíbor Pöttyös Könyvek) Ma van
Amanda 11. születésnapja és
ez nagyon más, mint a 10!
Egy titokzatos erő mindig
visszaforgatja az időt.
Tavi Kata: Táncvarázs (Könyvmolyképző Kiadó, Vörös Pöt�työs Könyvek) Suli jegyzetek
sorozat 3. része, folytatódnak
a táncórák és a kosárlabdaedzések.
Mán- Várhegyi Réka: A szuper
menők (Tilos az Á könyvek)
A könyv Szabó Marci naplója,
az új iskoláról, barátokról,
menőkről, eminensekről, stíluskirálynőkről, Hajniról és
Panniról.
Sonja Kaiblinger: Túlvilági kiruccanás (Manó Könyvek)
Nos, még a kaszásember a
tengerparton nyaral, koktélozgat, szörfözget, napozik, addig
otthonában elszabadulnak a
szellemek és haza kell utaznia, hogy barátai segítségével
rendet tegyen a káoszban.

És végül három LOL könyv (Móra
Kiadó):
»» Lauren Morrill: Vakrandi a
végzettel
»» Marni Bates: Segítség,
youtube- sztár lettem
»» Kelly Oram: Szívzűrterápia
strébereknek.
Se vámpírok, se misztikus lények, gonosz szellemek csak
fiatalok, romantika, csalódás,
nevetés, hasonlóan a régi csíkos
könyvekhez.
Idén is lesz matricagyűjtés a
legtöbbet olvasóknak, és évvégén ajándék…
Sok szeretettel várjuk a régi
és új olvasókat: Bea néni és
Szevi néni.

Írta: Becker Szevaszti
Fotó: Rujzam Zsuzsa

2016. augusztus
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Új könyvekkel bővült, és vár a könyvtár!

Iskola

Nagykövet az iskolánkban

Dr. Heinz-Peter Behr 2015 ősze
óta a Németországi Szövetségi
Köztársaság magyarországi nagykövete. Június 8-án, Veszprémben
tett látogatása előtt, Kész Zoltán
országgyűlési képviselő társaságában felkereste iskolánkat. Érdeklődéssel hallgatta az intézmény,
s azon belül a német nemzetiségi
nyelvoktatás fejlődését ismertető
beszámolónkat. Egyetértett azzal,
hogy fontos lenne intézményünk
számára a német nyelv gyakorlását lehetővé tevő testvériskolai
kapcsolat kiépítése. Ezt követően
megtekintette tanulóink táncbemutatóit. Az iskola alsó tagozatos
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tánccsoportja német nemzetiségi
táncokat mutatott be. A kis csoport és felkészítő tanáraik, Fódi
Judit és Brotschollné Szabó Valéria
egész éves munkáját dicsérte a kedves előadás. A felső tagozatosok
magyar, köztük erdélyi táncokat
adtak elő nagy lelkesedéssel. Ők a
szentgáli Táltos Iskolában gyűjtik
tudásukat Kondics Gergő táncoktató segítségével. A tiszteletére
rendezett bemutatót dr. HeinzPeter Behr néhány magyar illetve
német szóval köszönte meg.

Írta: Arnold Mária
Fotók: Rujzam Zsuzsa

A törcsvári kastély belső udvara

Iskola

Tanulmányi kirándulásunk célja
az erdélyi Szászföld fontos történelmi helyszíneinek felkeresése, tájainak megcsodálása, bepillantás,
az ott élő emberek életébe és erdélyi
diákokkal való kapcsolatteremtés
volt. A lehetőséget az biztosította számunkra, hogy az Emberi
Erőforrások Minisztériuma és az
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
pályázatunkat elfogadta és 1 587
000 Ft-tal támogatta.
Az utazás megkezdése előtt volt
tennivalónk bőven! Megismerkedtünk a nagyvázsonyi iskola hetedikes diákjaival, akik, csatlakoztak
kiránduló csapatunkhoz.
Ellátogattunk a Veszprém Megyei Levéltárba és a Laczkó Dezső
Múzeumba, ahol szakemberek
készítettek fel bennünket a nagy
utazásra. Dunántúli táncokat tanultunk Kondics Gergő néptánc
oktatótól, hogy azokat majd bemutathassuk a táncházban, látogatást
tettünk Budapesten a Magyarság
Házában is.
Végre elérkezett az indulás napja, május 31-e.
Az első megállóhelyünk Arad
volt, ahol az egykori vesztőhelyen megemlékezést tartottunk
és megkoszorúztuk a vértanúk
emlékművét. Bethlen Gábor szülőhelyén Marosillyén, az egykori
kastély épen maradt lakótornyánál
tartottunk megállót, majd innen
Dévára utaztunk. A Szent Ferenc
Alapítvány otthonában nevelkedő, nehéz sorsú gyermekeknek
átadtuk a számukra gyűjtött adományainkat. Ezeket minden adakozónak – a tanulók szüleinek,
iskolánk pedagógusainak, valamint olyan nagy cégeknek, mint
a Fűzfői Papírmanufaktúra Kft.,
az Eurofamily, illetve a herendi
Csatári Plast Kft. - köszönjük a
nevükben is!

Nagyszeben főterén

2016 - Öt szép nap Erdélyben, Szászföldön
Az első szálláshelyünk Nagyszebenben volt, az esti séta után
meleg vacsorával vártak bennünket.
Másnap, a reggeli után volt
időnk a gyönyörű városban nézelődni, majd Halmágyra utaztunk.
Ott a középkori evangélikus
műemlék templomot és a néprajzi
múzeumot tekintettük meg. Vendéglátóink jóvoltából megtapasztaltuk, milyen finom a csülkös
paszulyleves és az ordás-kapros
palacsinta. Innen a háromfalusi
csángó Pürkerecre folytattuk utunkat, elfoglaltuk szálláshelyünket,
vacsoráztunk, ezúttal erdélyi töltött káposztát és almás „pogácsát”
kaptunk, majd megismerkedhettünk a csak ott táncolt borica tánccal, s ezt követően jó hangulatú
táncházban vettünk részt.

A pürkereci magyar iskolába
tanítási órára toppantunk be.
A gyerekek nagyon barátságosak és nyíltak voltak. Tanítási
rendjük teljesen eltér a miénktől, pl. a tanórák 5o percesek,
osztályzataik 1-10-ig terjednek,
a 10-es a legjobb jegy.
További programunkban a
sinaiai Peles kastély szerepelt,
amely korábban a román király
nyári rezidenciája volt. Ezt követte a törcsvári Bran kastély, az
úgynevezett „Drakula-kastély”
megtekintése, majd Brassóban
a „Fekete-templom” felkeresése.
A sok látnivaló után a
bikfalvai Mókus panzióban
szálltunk meg, itt is finom
vacsorával vártak minket. A
következő napon a prázsmári
erődtemplomba mentünk, mely

UNESCO Világörökség része és
nem mindennapi látnivaló.
Maksán a Gábor Áron emlékműnél magyar kokárdát helyeztünk el, elénekeltük a magyar és
a székely himnuszt. Utunkat
Kézdivásárhelyen folytattuk,
itt egy magángyűjteménnyel
ismerkedhettünk meg Ernő bácsi invitálására, aki sok érdekes
dolgot mesélt nekünk többek
között Petőfi életéről.
A nap végén túrát tettünk a
Szent-Anna tóhoz, majd a Mohos láphoz.
Gyorsan elérkezett az utolsó
éjszakánk Erdélyben, másnap
reggel indultunk Magyarország
felé.
A visszaúton megálltunk Kisbaconban Benedek Elek szülőházánál, ahol a nagy mesemondó
dédunokája, Réka néni kalauzolt bennünket. Farkaslakán,
Tamási Áron szülőfalujában a
Trianoni emlékműnél a helyiek
szervezésében, és a mi verses
közreműködésünkkel, közös
megemlékezésen vettünk részt.
Utolsó megállónk a határközeli
Király-hágó volt.
Sokat tanultunk az út során
történelemből, földrajzból, az
erdélyi magyarokról, vendégszeretetükről és mások tiszteletéről. Nagyon jól éreztük
magunkat.
Sok barátot szereztünk, szívesen visszatérnénk még Erdélybe!

Írta: Lacza Boglárka és
Mesterházy Rita
7.a osztályos tanulók
Fotók: Arnold Mária kísérő
tanár, osztályfőnök
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Iskolánk Diákönkormányzatának
éves beszámolója

2015 tavaszán egy izgalmas kezdeményezésbe vágott bele a Herendi Német Nemzetiségi
Nyelvoktató Általános Iskola. Egyike lettünk
annak az öt iskolának, melyek az Iskolafejlesztési Alapítvány szervezte „Tanulói részvétel
az iskolában” nevű projektjében részt vettek
ebben a tanévben. A kezdeményezés célja
röviden az volt, hogy kicsit felrázza a diákönkormányzatok életét, hogy új színt vigyen
a tanulók mindennapjaiba, hogy - ahogy azt
a projekt honlapján olvashatjuk - „a tanulók
magukénak érezzék mind az iskolát, mind
a velük végbemenő tanulási folyamatokat”.
Munkánkat a projektben mentorunk, Dr. Kovács Géza segítette, akinek ezúton is szeretném
megköszönni segítségét.
A 2015 tavaszán készült interjúk és diákkérdőívek elemzése során kiderült, hogy bár
iskolánkban a DÖK alapvetően jól működik,
számos olyan területét lehetne fejleszteni a
diákönkormányzatnak és alapvetően a diákok életének, melyben a „Tanulói részvétel az
iskolában” projekt segítséget nyújthat nekünk.
2015 szeptemberétől a DÖK munkáját segítő
tanár jómagam, Erős Éva lett. Aki korábban
segítette a DÖK munkáját, hosszasan mesélt
nekem a DÖK működéséről, programjairól,
erősségeiről és hiányosságairól. A diákokat is
megkérdeztem még 2015 júniusában illetve
szeptember elején, hogy milyennek látták a
diákönkormányzat eddigi működését. Ezek
és az IFA projekt kérdőívei segítségével több
célt is kitűztünk magunk elé a 2015-2016-os
tanévre. Véleményem szerint, ha nem is tudtuk
megvalósítani minden egyes célkitűzésünket
olyan mértékben, ahogy azt 2015 szeptemberében megálmodtuk, mégis elmondhatjuk, hogy
a herendi iskola diákönkormányzata jelentős
pozitív változáson esett át. Sok munkát, időt és
energiát fordítottunk arra, hogy programokban
gazdag iskolaévük legyen a diákoknak, úgy
hogy a tanulók ötletein és a közös munkán
legyen a hangsúly.
A demokrácia gyönyörűen hangzik, de nem
könnyű. A demokrácia időigényes. A demokrácia energiaigényes. A demokrácia felelősséggel
jár. Erre, azt hiszem, nagyon hamar rájöttek
a diákok. Például akkor, amikor ugyanabban
a hónapban már a második gyűlést hívtam
össze délutánra egy program miatt, és amire
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sokak nehezen tudtak vagy akartak eljönni
egy hosszú iskolai nap után. Az első sikeres
DÖK program, a Halloween buli után azonban rengeteg pozitív visszajelzést kapott a
diákönkormányzat mind a diákoktól mind a
tanároktól. Ez fellelkesítette annyira a csapat
nagy részét, hogy már várták a következő
DÖK-ös feladatot, a következő programot.
Úgy érzem, ha lassabban is, mint vártuk, beérik a termése annak, amit az IFA alapítvány
projektje elvetett iskolánkban.
Nem tagadjuk, voltak, vannak, és valószínűleg lesznek is nehézségek a diákönkormányzat
működését illetően. A DÖK munkáját segítő
tanárként az egyik legnagyobb problémát abban látom, hogy a diákok annyira leterheltek,
az egyébként is magas óraszám mellett olyan
sok különórára járnak, hogy gyakorlatilag
lehetetlen volt olyan délutáni DÖK ülést szerveznünk, amire minden érdeklődő el tudott
volna jönni. Emiatt inkább reggelente üléseztünk gyakrabban, de ez sem volt tökéletes
megoldás. Mégis kialakult egy olyan „mag”,
akik valóban szívügyüknek érzik a diákönkormányzatot, és akikre, úgy érzem, biztosan
számíthat a herendi iskola diáksága. Nemcsak
a diákönkormányzati tagok, hanem az általuk
az egy-egy programra segítőnek hívott diákok
is nagy segítséget nyújtottak munkánkban.
Az időhiány mellett nagy problémát jelentett az információáramlás hiánya az eddigi
években. Ebben a tanévben ezen sikerült
jelentős mértékben javítanunk. Talán a legfontosabb újításunk, hogy rendszeresen - ha kellett
akár naponta - tartottunk kisebb DÖK gyűléseket reggel, illetve havonta legalább egyszer
egy hosszabb délutáni ülésünk is volt. Ebben
a tanévben kilenc nagyobb és közel harminc
kisebb ülést tudhatunk maguk mögött. Újítás

volt az is, hogy iskolánk megújult, frissített
honlapján rendszeresen apróbb hírek formájában közzétettük a legfontosabb eseményeket,
és természetesen a megújított szervezeti és
működési szabályzatunkat és az éves munkatervet is. Az idei tanévtől a havonta egyszer
tartott rövid iskolagyűléseken is szót kaphatott
a diákönkormányzat. A hangosbemondót is
rendszeresen használtuk a gyűlések összehívására és a fontosabb diákönkormányzati hírek
közlésére. Az információ áramlását segítette
Simonyai Lujza, munkájának köszönhető a
DÖK-ös faliújság rendszeres frissítése is. A fenti
változásokkal elértük, hogy a diákönkormányzat információáramlása hatékonyabb lett, mint
a korábbi években.
Iskolánk eddig is bővelkedett olyan programokban, amiket a diákokért, a diákoknak
hoztunk létre. Ami a diákönkormányzati
programokat illeti, az idei évben arra törekedtünk, hogy ezek a programok ne csak a
diáknak szóljanak, hanem ők is hozzák azokat
létre. A DÖK-ös programok szervezése, lebo-

délutánt tartottunk az érdeklődő diákoknak,
és a Mikulás is ellátogatott az alsós diákokhoz.
Februárban, akik a DÖK faliújságon elhelyezett „Tépj egy szívet!” kezdeményezésre
felfigyeltek, Valentin nap alkalmából papír
szívecskékkel lephették meg a szívükhöz közel
állókat. Szintén februárban rendeztük meg a
rajzpályázatunkat, melyre iskolánk diákönkormányzatának kellett logót tervezni. Az első

helyet a diákok szavazatai alapján Kis-Tamás
Emma munkája nyerte. Az anyák napjáról
sem feledkeztünk meg. A DÖK faliújságra
anyák napi verseket tettünk ki, melyeket haza
is vihettek a tanulók, remélvén, hogy sokuknak segítünk ezzel emlékezetesebbé tenni az
édesanyjának, nagymamájának szánt köszöntését. Gyereknap alkalmából a faliújságon is a
gyerekeké lett a főszerep, és az utolsó iskolai
napunk is róluk szólt, hiszen ekkor szerveztük
meg a DÖK napot. A rendezvényt Bácskai
biztosította, amiért itt is szeretnék köszönetet
mondani. Két lelkes DÖK-ös tanulónk, Heizer
Olivér és Schäfer Benedek pedig szívesen álltak
be a DJ pult mögé segíteni. Minden osztálynak
készülnie kellett egy vicces, ügyességet vagy
éppen kreativitást igénylő feladattal, amit
felsős társaiknak egy verseny keretében kellett
megcsinálniuk. Ezen kívül tököt faraghattak a
diákok, és persze táncolhattak a jobbnál jobb
zenékre. A farsangra, melyet minden évben a
szülői munkaközösséggel karöltve szervez iskolánk, szintén rengeteg tanuló eljött. A felsős
évfolyamosok a hagyományos, 8. osztályos
nyitótánc után bemutathatták az osztályprodukcióikat, majd egészen kora estig rophatták
a táncot. Az alsós farsangon rengeteg ötletes
jelmezbe bújt kisdiákkal találkozhattunk, és a
kicsik is megmutatták, hogy milyen jól tudnak
mulatni. Itt a zenét az idei évben Zsöllei Attila
biztosította az önkormányzat jóvoltából. Még
egy DÖK buli volt a 2015-2016-os tanévben, az
úgynevezett „Nyuszi-buli”, melyen tavaszköszöntő játékos feladatok, játékszoba és persze
zene és tánc várta a gyerekeket. A szórakozni
vágyó gyerekek szüleik, nagyszüleik jóvoltából
rengeteg finomságot is kóstolhattak ezeken a
rendezvényeken.
Természetesen nemcsak a bulizásról szól a
DÖK munkája. Ősszel és tavasszal papírgyűjtést szerveztünk, ahol sok tanuló segített,
hogy gördülékenyebben folyjon a munka.
Karácsony közeledtével játékokat és ruhaneműt gyűjtöttünk rászoruló gyerekeknek, majd
tanári és szülői segítséggel adventi kézműves

Péter segítségével az immár hagyománnyá
vált iskolai futóversennyel kezdtük. Ezután
számos program közül választhattak a diákok: a tornateremben játékos sportvetélkedő

várta a versenyzőket és a szurkolókat, majd
focimérkőzéseken mérhették össze tudásukat
a jelentkező csapatok. Az iskolai folyosókon
ügyességi és logikai játékok várták az érdeklődő
tanulókat. Minden helyszínnek volt egy tanár
és egy vagy több DÖK-ös diák felelőse, így ezen
a rendezvényen is megmutathatták tanulóink,
hogy nemcsak a szórakozásra, hanem a felelősségteljes munkára is képesek.
Külön öröm számomra, hogy a diákok
nemcsak programszervezőként, hanem érdekképviseleti szervként is tekintettek a diákönkormányzatra. Bár sok panaszuk nem volt,
ami felmerült, azt a gyűléseken felhozták, és
megoldottuk.
Úgy érzem, az IFA Tanulói részvétel az
iskolában projekt olyan változásokat hozott
iskolánk diákönkormányzatának életében,
amiből mind a diákok mind a tanárok sokat
tanultak, ami fejlesztette a diákok kommunikációs és szervezési képességeit, és amitől
jobban magukénak érzik tanulóink az iskolájukat. 		
Végezetül szeretném megjegyezni, hogy
a diákönkormányzati munkát mind az alsó
mind a felsős évfolyamokon iskolánk tanárai,
dolgozói nagymértékben támogatták, segítették. Külön szeretném kiemelni Főczény
Mária, Becker Szevaszti és Dienes Gábor
kollégáim nevét a segítők névsorából, nekik
ugyanis rengeteget köszönhet az idei évben
iskolánk diákönkormányzata. Ötleteikkel
és jelenlétükkel számos diákönkormányzati
rendezvény létrejöttében segédkeztek. Iskolatitkárunk, Dienes Nikoletta pedig az
iskolai honlapot frissítette a DÖK számára
is. Minden segítőkész és lelkes diáknak és
kollégának köszönöm a diákönkormányzatban végzett munkáját, és kellemes nyarat
kívánok nekik!

Írta: Erős Éva
Fotók: Brotschollné Szabó Valéria,
Erős Éva és Zsigray Dánielné Bárdos
Marianna

2016. augusztus
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nyolítása elsősorban a diákok feladata volt,
bár természetesen a tanárok, a pedagógiai
asszisztensünk és a szülők is támogatták, a
megfelelő mederbe terelték a munkálatokat.
Ez a diákönkormányzati bulikon és a farsangon valósult meg a legjobban, de a decemberi
programjainkon (cipős-doboz akció, karácsonyi
kézműves délután), és a tavaszi-nyári programjainkon (papírgyűjtés, DÖK nap) is sokat
segítettek a gyerekek.
A DÖK-ös programok közül a legnagyobb
népszerűséget a felsős évfolyamból a Halloween
buli és a farsang nyerte el. A diákok mindkét
rendezvényen beöltözhettek, kicsit más bőrébe
bújhattak. A Halloween bulit novemberben az
iskolai zsibongóban rendeztük meg, és mindenki igyekezetett valami rémisztő jelmezbe bújni,
még a felügyelő tanárok is. A zenét szinte minden rendezvényünkön Bácskai Péter és családja

Iskola

DÍJAZOTT TANULÓK
2015/16 tanév
8. ÉVFOlYAM KiVÁló tANuló PlAKEttEt KAPOtt:

8.a
Dienes Luca: kitűnő tanulmányi eredménye mellett számos
tanulmányi versenyen ért el szép
eredményt. Közösségi és kulturális munkája példamutató.
Jó tANuló PlAKEttEt
KAPOtt:

8.a
Hajdú Dzsenifer: kitűnő tanulmányi eredményéért, közösségi
munkájáért, példamutató magatartásáért, szorgalmáért.
Szemere Veronika: jeles tanulmányi eredményéért, példamutató magatartásáért, szorgalmáért.
Gócza Sára: felső tagozaton
nyújtott jeles tanulmányi eredményéért, több éves énekkari
munkájáért.
8.b
Hirschl Laura: jeles tanulmányi
eredményéért, több éves énekkari
munkájáért.
Kárász Dorka: jeles tanulmányi
eredményéért.
Jó SPORtOló PlAKEttEt
KAPOtt:

Takács László: atlétika versenyeken több éve kimagasló eredményeket ért el, a labdarúgó diákolimpiák kiváló játékosa, tagja a
megyei labdarúgó válogatottnak.

galmáért Lennertné Primmer Petra a Violin Gyermekkar vezetője,
díjat adott át Dienes Luca 8.a
osztályos tanulónak.

» Kráml Eliza 8.b
» Timmer Martina 8.b
» Pátkai Zsófia 8.b tanulókat
jutalmazta.

KÖNYVJutAlMAt KAPtAK:

Az Általános Iskolás Gyermekeinkért Közalapítvány az idei
évben Horváth Kristófot jutalmazta.

8.a osztályból:
Borbás Enikő: példamutató
szorgalmáért, közösségi munkájáért.
Ticz Alexandra: példamutató
szorgalmáért.
8.b osztályból:
Pátkai Zsófia: közösségi munkájáért.
Bíró Boglárka: példamutató
szorgalmáért és kiemelkedő tanulmányi eredményéért.
Nagy Petra: példamutató szorgalmáért és kiemelkedő tanulmányi eredményéért.
Nagy Réka: példamutató szorgalmáért és kiemelkedő tanulmányi eredményéért.
Papp Boróka példamutató szorgalmáért és kiemelkedő tanulmányi eredményéért.
Bánd Község Önkormányzata
a bándi tanulók közül kiemelkedő
tanulmányi eredményéért, a Molnár József díjat, az idei tanévben
Nagy Petra 8.b osztályos tanulónak adományozta.
A Bándi Német Nemzetiségi Önkormányzat kiemelkedő
nemzetiségi tevékenységéért
elismerésben részesítette: Ticz
Barbara 8.a, Schäfer Benedek 8.a
tanulókat.

ÉV SPORtOlóJA PlAKEtt

A HERENDi NÉMEt

KAPOtt:

KiSEBBSÉGi ÖNKOR-

Kerner Martin: számos modellező versenyen ért el kimagasló
eredményt, országos egyéni 5.
helyezett lett. Második fontos
sportág életében a teke, országos
diákolimpián 7. helyezést ért el.
Több éves kimagasló énekkari
tevékenységéért és kitartó szor-
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MÁNYZAt KiEMElKEDő
NEMZEtiSÉGi tEVÉKENYSÉGÉÉRt:

»
»
»
»
»

Dienes Luca 8.a
Gócza Sára 8.a
Borbás Enikő 8.a
Hirschl Laura 8.b
Juhász Kinga 8.b

4. ÉVFOlYAM KiVÁló tANuló PlAKEttEt KAPOtt:

4.a
Bieber Alexandra: 4 évig kitűnő
tanulmányi eredménye mellett
tanulmányi versenyeken kiemelkedő helyezéseket ért el.
Fodor Boglárka Zselyke: 4 évig
kitűnő tanulmányi eredménye
mellett tanulmányi és sportversenyeken is kiemelkedő helyezéseket ért el.
Szitási Zalán: 4 éven át kitűnő
tanuló volt, mellette a Bozsik
program résztvevője, tanulmányi
versenyek aktív és eredményes
résztvevője.
Tóth Kíra: 4 éven keresztül kitűnő tanuló volt, matematika tanulmányi versenyek helyezettje.
Glück Vivien: minden évben
kitűnő tanulmányi eredményt
ért el.
4.b
Buzás Dávid: minden évben
kitűnő tanulmányi eredményt
ért el.
Jó tANuló PlAKEttEt
KAPOtt:

4.a
Bodor Gergely: 3 évig kitűnő
tanuló, a tanulmányi versenyeken
eredményes volt.
4.b
Kovács Lilla: kiváló tanulmányi munkájáért, szorgalmáért.
Nagy Gréta: kiváló tanulmányi
munkájáért, szorgalmáért.
Halászi Gyöngy: kiváló tanulmányi munkájáért, szorgalmáért.

Jó SPORtOló PlAKEttEt
KAPOtt:

4.b
Darida Gergő: sakk diákolimpia országos döntőjében 8. helyezést ért el.
Jó tANuló, Jó SPORtOló
PlAKEttEt KAPOtt:

4.a
Magasházi Natasa: a játékos
sport csapat tagja, mellette magyar versenyek résztvevője.
4.b
Kókai Bálint: kiváló tanulmányi eredménye mellett a lovassportban elért kimagasló eredményeiért.
ÉV SPORtOlóJA PlAKEtt
AlSó tAGOZAtON KAPtA:

Nagy Benjámin: 4.a tanuló, aki
részt vesz a Bozsik programban,
az Országos diákolimpián 1. helyezést ért el judoban.
Jó SPORtOló PlAKEttEt
KAPOtt:

Keller Fruzsina: Gárda és Show
tánc Európa bajnokságon kiscsoportos formációban 1. Egyéniben
2. helyezést ért el.
Darida Levente: számos területen – sakk, matematika, atlétika
versenyeken ért el kimagasló teljesítményeket.
Ujhelyi Luca: jövő Tornászbajnoka utánpótlás szertornaversenyen országos 1. helyezést ért el.
ORSZÁGOS tANulMÁNYi
VERSENYEN ElÉRt KiMAGASló EREDMÉNYÉRt
PlAKEttEt VEHEtEtt Át:

Horváth Kristóf: LOGO országos számítástechnikai tanulmányi versenyen 5. helyezést
ért el.

Iskola

Schäfer Benedek: Fülemüle
országos informatikai versenyen
különdíjas lett.
Ujhelyi Patrik: Jedlik Ányos
Matematika Fizikaversenyen
országos első helyezést ért el.
Kitűnő tanulók

2.a

Krein Benedek
Bieber Judit
Ujhelyi Luca
Eckert Anna
2.b
Etlinger Zsófia
Németh Réka
Ternyák Martin
Tóth Zoé
Wittmann Erik
Endrődi Emma
3.a
Mészáros Bulcsú
Tamás Bence
Hajdu Katrin
3.b
Illés Dávid
Budai Hanna
Sipos Regina
Budai Virág
4.a
Szitási Zalán
Bieber Alexandra
Fodor Boglárka
Glück Vivien
Tóth Kíra
Magasházi Natasa
4.b
Buzás Dávid
Halászi Gyöngy
Kókai Bálint
Kovács Lilla
5.a
Dienes Erik
Fazekas Roland
Prebszl Arnold
Wittmann Alex
Béli Diána
Bisztrán Anna
Kárász Eszter
Fujd Kinga
5.b
Tuboly Csilla
Ternyák Ildikó
Rankl Diána
Miszori Réka
5.c
Kis- Tamás Emma
Szabó Bernadett
6.a
Ujhegyi Patrik
Kajos Márton
Horváth Csenge
6.b
Fodor Botond
Keller Fruzsina
7.a
Mesterházi Rita
Lacza Boglárka
7.b
Horányi Lili
Matuszek Csenge
Simonyai Lujza
Schermann Zsófia
8.a
Dienes Luca
		
Az év tanítója díjat dr. Bakonyiné Lékó Erzsébet kapta, az
év tanára Fódi Judit lett.
Gratulálunk a díjazottaknak!

8. A (2008–2016)
Balra a felső sor: Ticz Alexandra, Kiss Benedek, Hajdú Dzsenifer, Takács László
Második sor balra: Kerner Martin, Horváth Kristóf, Németh Natália
Harmadik sor balra: Staub Martin, Borbás Enikő, Schäfer Benedek, Ticz Barbara
Negyedik sor balra: Magasházi Lili, Szemere Veronika, Gócza Sára, Dienes Luca

8. B (2008–2016)
Jobbra a felső sor: Krámli Eliza, Bíró Boglárka Renáta, Juhász Kinga
Második sor balra: Kárász Dorka, Hirschl Laura, Timmer Martina
Második sor jobbra: Bácsván Kristóf, Kulics Márk
Harmadik sor balra: Horváth Dániel, Holczmann Tamás
Harmadik sor jobbra: Papp Boróka, Somogyi Laura, Pátkai Zsófia
Negyedik sor balra: Nagy Petra, Nagy Réka, Etlinger Laura Liza

2016. augusztus
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FUTÁS A VAK ÁC IÓ BA !
Június 15-e egy jeles nap volt iskolásainknak,
mivel ez volt az utolsó tanítási nap a szünet előtt.
Szerda délelőtt a DÖK szervezett hagyomány
szerinti sportprogramokat az iskolában. Nagy
szerencsénkre az eső szünetet tartott fél óra
erejéig, éppen amíg a Vakációs futást le tudtuk
bonyolítani szárazon.
A jó hangulatot megalapozta Móni néni bemelegítése. Jöhetett a Start! A csillogó érmek az 1-2 km
futást követően új gazdákra találtak. Gratulálunk
a résztvevőknek!
Harmadik alkalommal sikerült elszaladnunk a
tanév elől! Jöhet a vakáció!
A rendezvényt ezúton is szervezte, lebonyolította
és az érmekkel támogatta a HATESZ Egyesület!
Eredmények:
1-2. osztály:
1. Farkas Richárd, Etlinger Zsófia
2. Hegyi Péter, Presits Nóra
3. Ternyák Martin, Tóth Zoé
3-4. osztály:
1. Dávid Roland, Rédling Renáta
2. Hegyesi Dominik, Hegyi Borbála-Halmaránszki
Dóra
3. Brotscholl Dávid
5-6. osztály:
1. Darida Levente, Keller Fruzsina
2. Simonyai Zsombor, Titzl Elizabet
3. Magasházi áron, Molnár Sára
(7-8. osztály: nem volt jelentkező)
Szervezők: HATESZ, DÖK, Pedagógusok, Polgárőrség, Szülők
Írta: Bácskai Péter, HATESZ
Fotók: Rujzam Zsuzsa
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Három évvel ezelőtt kezdett el érdekelni
a tánc, mint mozgásművészet. 2013-ban
kerestem fel a Cholnoky Mozgásművészeti
Stúdiót, ahol megismerkedtem a modern
tánccal. Dr. Kiszelyné Czibik Tünde edzőnő
pártfogásával és a Stúdióban szerzett tapasztalatok nagyban segítettek a készségeim
fejlesztésében, tehetségem kiaknázásában.
A Stúdió által lehetőségem nyílt arra, hogy
csapatban és egyénileg is bizonyíthassam
a tánc melletti szenvedélyemet és elkötelezettségemet. Így volt szerencsém, több
hazai, nemzetközi és nem utolsó sorban a
németországi Európa-Bajnokságon részt venni. 2015-ben a Connector Táncfesztiválon két

Sport

Felhők
szárnyán

Jelenleg a közelgő szerb Europa Open táncversenyre készülök.
Ez úton szeretném kifejezni hálámat szüleimnek, akik a mai napig mellettem állnak és
közelebb visznek a céljaim eléréséhez. Minden
tiszteletem Dr. Kiszelyné Czibik Tündéé,
aki páratlan szakértelmével és emberségével
inspirál a munkámban.
Bár ilyen pozitív eredményeket sikerült
elérnem, a tánc, számomra sosem arról szól,
hogy milyen díjat lehetne elorozni valaki más
elől, hanem a teljes odaadásról. Nincs annál
nagyobb öröm, ha ezt az ember megoszthatja
másokkal is. Szerencsére idén szeptemberben
is lehetőség nyílik arra, hogy bárki beiratkozhasson a Herenden is aktívan működő
Cholnoky Stúdióba és ott rátaláljon a benne
rejtőző lehetőségekre.

Írta és fotóforrás: Keller Fruzsina

csoportos koreográfiában aranyérmet sikerült
elérnem. 2016-ban a Sümegen megrendezett
Dunántúli Táncversenyen – mint csoportos,
illetve egyéni – kategóriákban arany, ezüst és
bronz minősítést kaptam. 2016-ban a szerbiai
Euro Show Dance Fesztiválon egyéni bronz,
csoportos ezüst és arany minősítést szerzett a
csapat. A 2016-ban megrendezésre kerülő bécsi
IIG többfordulós táncversenyén csoportos
és egyéni első helyezést sikerült elérnem. A
bécsi verseny sikereit követően beválogattak
a „Gárda és Show-tánc” Európa-bajnokság
döntőjébe, ahol egyéniben második helyezést
értem el, csoportos kategóriában pedig Európa
bajnokok lettünk.

2016. augusztus
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ÉREM

Herendi fiú

A BéCSI FIlMAkAdéMIÁN Finnorsz

Nagy Kálmán 2016. május 24-én felvételt nyert a Bécsi Filmakadémia
filmrendező szakára, Michael Haneke háromszoros Cannes-i Arany Pálma díjas és Oscar-díjas rendező kezei alá.
Ő az első magyar fiatal, akinek
sikerült erre a szakra felvételt
nyernie. A Bécsi Filmakadémiára
Európa minden országából érkeznek felvételizők. Gyakran már
fesztiválokon eredményesen szereplő rendezők is megpróbálnak
az Akadémiára bekerülni, de a
magas színvonalú és eredményes
képzés érdekében az intézmény
csak évi 2-3 hallgatót vesz fel.
Kálmánnak sikerült sok száz jelentkezőből a legjobb háromba
bekerülnie, úgy hogy semmiféle
kapcsolati tőkével, befolyással
nem rendelkezett, soha nem sikerült filmforgatáson részt vennie,
ő egészen idáig egy herendi fiú
volt, aki nulla forintból ugyan,
de megállíthatatlanul készítette
14-éves kora óta az általa írt és
rendezett játékfilmeket, melyekből többet beválogattak kisebb
fesztiválok versenyprogramjába
is. Három éve határozta el, hogy
szeretne rendezést tanulni, azóta évről évre bekerült Bécsben
a legjobbak közé, és az utolsó
fordulókban esett csak ki.
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Rendkívül támogató közegben
nőtt fel, szülei mindig segítették
őt, hogy a benne rejlő tehetség
kibontakozhasson, így azokban
az időszakokban, amikor Kálmán felvételi filmeket készített,
természetesen mindig támaszkodhatott családjára.
Molnár László, operatőr, felelős az összes film erős felvételéért, Lipták Katalin pedig dramaturgiai érzékével, és a vásznon
való őszinte jelenlétével mutatja
meg, mit jelent igazi filmszínésznek lenni.
Az évek során önerőből elkészült filmek sikerességéhez
nagyban hozzájárult nagyon
sok herendi lakos önzetlen segítőkészsége. Több herendi és
környékbeli közreműködő segítette elő Kálmán idén beadott
vizsgafilmjeinek megvalósulását.
Rieth Nándor kétszer is nagy
segítségére volt a kis létszámú alkotócsoportnak: Kálmán
első fordulós filmje helyszínéül
egy irodát, harmadik fordulós
filmjéhez pedig az Etűd étter-

met biztosította korlátlan ideig
a fiatal filmes számára. Mivel
Kálmánnak az utóbbi filmet két
hét alatt kellett leforgatnia, ezért
ez páratlan értékű szponzorálással ér fel.
Az alkotók hálás köszönetüket szeretnék kifejezni a Herendi Önkormányzatnak, mivel
a Reszkető gerenda című film
helyszínéül a Herendi Tornacsarnok szolgált. Óriási segítséget
nyújtott Schőnig Gábor, akinek
a buszában egy szintén fontos
jelenet forgott. A filmben látható tornaszereket a Kenguru
Torna Club biztosította, elszállításukban pedig Glück Miklós
segédkezett.
Herend olyan összetartó erőről tanúskodott, ami egy ember
célkitűzéseit hivatott szolgálni,
így az öröm nem csak Kálmáné,
hanem mindenkié, aki bármilyen formában is részt vett a
produkciókban.

Írta: Tripodfilm
Fotó: Nagyné Orbán Judit

Az 1 héten át tartó versenyeken
a sportolók 10 sportágban „csaphattak össze”.
A programokban eseménydús
héten, a versenyek gördülékenyen
és pontosan zajlottak, remek szervezéssel.
Kedden lezajlott az úszóedzés.
Az uszoda fantasztikus volt, a
medence víz is tökéletes, nem túl
hideg és nem is meleg, pont olyan,
amilyennek lennie kell. Kedden
átmozgató edzésen vettünk részt,
majd gyakoroltuk a fordulókat,
hogy szerdára maximálisan felkészülve érezzük magunkat.
Személy szerint én már nagyon
vártam a verseny napját. Hajtott
a kíváncsiság, hogy mennyit fejlődtem tavaly óta. Első versenyszámom rögtön az 50 pillangó
volt. Mellettem egy német és egy
angol lány úszott, mindkét lány
ellen versenyeztem már, most, is
mint mindig, pozitívan álltam fel
a rajtkőre, mondván lesz, ami lesz.
Harmadikként csaptam célba, új
egyéni csúccsal. Következett a
200 vegyes. Ez a versenyszám
nem áll annyira közel hozzám,
csak Európa bajnokságon szoktam
úszni. Miután ismét harmadiknak csaptam célba, ránéztem az
eredményjelzőre és kicsit megijedtem, mert nagyon rossz időt úsztam. A 100 méter hátúszás után
2-nak értem be, számomra egész
elfogadható idővel. Nem sokkal
később következett az első váltó.

zágban

Az idei évben 9. alkalommal rendezték meg a
szervátültetett és dializált sportolók számára
az Európa Bajnokságot. A versenyeknek ezúttal
a finnországi Vantaa adott otthont. A magyar
válogatott nagy létszámmal (48 szervátültetett
sportoló, 3 dializált sportoló + 10 kísérő) vett
részt a kontinensviadalon
A 4*50-es gyorsúszó váltó győztese: MAGYARORSZÁG. Nincs sok
emlékem erről a versenyszámról,
mert extázisban voltam és nagyon éhes voltam már a sikerre.
Az utolsó információm, hogy a
csapat 2-nak váltott, amikor vízbe ugrottam. Célba érkezés után
aztán mindenki állva ujjongott.
Ez az aranyérem biztosított számomra egy kis megnyugvást, bár
még mindig nagyon izgultam. A
fő versenyszámom a 400 méteres
gyorsúszás volt. Úgy álltam fel
a rajtkőre, hogy kezem-lábam
remegett. Eszméletlenül sokat készültem erre a számra. Mellettem
úszott a német lány, aki tavaly
elég sokkal előzött meg. Elindult
a versenyszám, nagyon jó volt a
reakció időm is a rajtjelet követően. 200 méternél még elsőnek
fordultam, azután pedig a német
lány kicsivel, de mindig előbb
fordult nálam. A 400 méter célba
érkezése után nem akartam hinni
a szememnek. Igaz, hogy csak
2. lettem, de 2 (!) másodperccel
kaptam ki. Mielőtt még bárki
azt hinné, hogy csalódott vagyok
emiatt, el kell árulnom, hogy nem,
sőt… 5-ször biztosan ránéztem
az eredményjelzőre, mert nem
akartam hinni a szememnek.
Hatalmas egyéni csúcsot úsztam
és ez az idő 4 másodpercre van a
tavalyi világcsúcstól. Nyílt titok,
ha azt mondom, hogy szeretném, ha jövő nyáron a nevemhez fűződne a világcsúcs ezen a
számon. A nap zárásaként még
egy aranyérmet bezsebeltünk a
4*50-es vegyes váltóval. Nem
mondom, hogy könnyű volt egy
nap alatt 6 versenyszámot leúszni

viszonylag rövid pihenőkkel, de
a sikerek után mindig azt érzem,
hogy ez a sport bármennyi energia
befektetést megér számomra.

rázunk, együtt szórakozunk a
gálavacsorát követő partin.
A gálavacsora mindig a hét
fénypontja. Ezen az estén tipikus helyi ételeket szolgálnak
fel, továbbá kihirdetik a győztes
országot, aki az egy hét alatt
a legtöbb aranyérmet szerezte.
Idén a magyar válogatott a 2.
helyen végzett a résztvevő 24 ország közül 35 aranyéremmel, 32
ezüstéremmel és 25 bronzéremmel (csak a házigazda finnek
előztek meg minket).
Köszönöm mindenkinek, aki
segített, hogy részt vehessek
az Európa bajnokságon. Külön
köszönöm a Herendi Polgármesteri Hivatalnak, a Trappancs
Egyesületnek, az edzőmnek és
családomnak!

Írta és fotóforrás: Gyurkó
Alexandra

2016. augusztus
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Általában nincs olyan, hogy
kedvenc érmem, de ezalól kivételt képez a 400 gyorson szerzett ezüst. Lehet, hogy nem
aranyként csillog, de ez az az
érem, amin azt érzem, hogy a
legtöbbet dolgoztam.
Számomra ezek a versenyek
nagyon fontosak, mert lehetőségem van arra, hogy megmutassam mivel töltöttem az elmúlt
1 évemet. Továbbá átélhetem
az élsportolók helyzetét, kicsit
beleláthatok a kulisszák mögé és
megtapasztalhatom, hogy menynyire jó érzés Magyarországot
képviselni egy nemzetközi versenyen. A verseny után mindig
édes a pihenés, de általában
ilyenkor várost nézünk vagy
szurkolunk társainknak. Életre
szóló barátságokat is kiépíthetünk. A német és az angol lány
is csak a medencében a riválisom,
azonkívül egy asztalnál vacso-

sport
w w w.herend.hu

Eredmények

a Kenguru Torna Clubnál
Utolsó beszámolónk óta folytatódott tornászaink versenyidőszaka. Május 14-én immáron
5. alkalommal rendeztük meg
Kenguru Kupa Városi Tornaversenyt, amit Csótai Csilla alpolgármester asszony nyitott meg. Ezt
a versenyt 5 évvel ezelőtt azért
hoztuk létre, hogy az egyesületbe járó gyerekek mindegyikének
évente legalább egyszer versenyélménye lehessen. Tavaly első ízben
hívtuk más egyesület tornászait
versenyezni, így történt ez idén is.
Nagyon örültek a meghívásnak a
zirci és a balatonfüredi lányok is.
54 gyerek mutathatta meg magát
a szülőknek, barátoknak, érdeklődőknek. A verseny nagyon jó
hangulatban telt. A nap folyamán
fellépőként a Texas Rodeo Country Linedancer’s, és Juhász Kinga
szerepeltek. A fiúk versenyében
1. helyezett Ujhelyi Patrik lett,
2. Szabó Bálint, 3. Illés Dávid.
A pöttömök (óvodások) közt 1.
Illés Nóra lett, 2. Solymosi Dorka,
3. Herendi Réka, 4. Szabó Lara,
Nácsa Sarolta, és Csizmadia Boróka. Hobbi kategória: 1. Németh
Lili (Balatonfüred) 2. Budai Virág
(Kenguru TC) 3. Tamási Hanna
(Zirc). Haladó kategóriában 1.
Matuszek Csenge, aki egyben a
verseny abszolút győztese lett,
ezzel elnyerte a Kenguru Kupa
vándorserleget. 2. helyen végzett Ujhelyi Luca, 3. pedig Hegyi
Borbála lett. A Herendi Porcelánmanufaktúra ZRT különdíjait Vasmatics Vanda (Kenguru
TC), Ujhelyi Luca (Kenguru TC),
Németh Lili (Balatonfüred) és
Matuszek Csenge (Kenguru TC)
kapták.
A Női II.o. serdülő és ifi
Budapest- Vidék Bajnokságon, melyet május 28-án rendezett a Magyar Torna Szövetség,
egyesületünk a következő eredményeket szerezte meg: serdülő
csapat (tagjai: Szabó Lilla, Sós
Dorina, Miszori Réka, Rózsa Luca,
Vasmatics Vanda, Szabó Bernadett)
3. lett. Egyéni versenyben a serdülők között Vasmatics Vanda az
erős mezőnyben 7. lett, Matuszek
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Csenge ifi korcsoportban összetettben 3., gerendán 3., talajon pedig 2.
helyen végzett, így három éremmel
a nyakában tért haza.

Alig egy hét pihenő után ismét indulhattunk Budapestre.
Június 4-én és 5-én a MATSZ
Zsebibaba Budapest-Vidék

Bajnokság csapat, illetve egyéni
versenye zárta a tavaszi versenysorozatot. Csapatban ezen a
versenyen is 4 szeren folyt a megmérettetés szabadon választott
gyakorlatokkal. Lányaink nagyon jól helyt álltak, csodás eredmények születtek. Csapatban a
dobogó legfelső fokára állhattak. Az aranyérmeket Guczoghy
György akasztotta tornászaink
nyakába. Csapattagok: Szabó
Lilla, Szabó Bernadett, Sós Dorina, Miszori Réka, Rózsa Luca,
Vasmatics Vanda.
Másnap az egyéni verseny
következett, ahol Ujhelyi Luca
I. korsoportban, Hegyi Borbála
II. korcsoportban lépett a szerekhez. Ujhelyi Luca minden
riválisát maga mögött hagyva
összetettben 1. helyezést ért el.
Úgy gondolom, meghozta a
sok-sok kitartó munka a gyümölcsét, nagyon jó tavaszi versenyidényt zártunk. Az edzések
folytatódnak nyáron is, kisebb
pihenőkkel, hiszen ősszel következik a 2. forduló, ahol még
felkészültebben szeretnénk a
szerekhez lépni.

Írta és
fotóforrás:
Király Béláné és
Király Alexandra

sport

Taekwon-do események
májusban, júniusban

Hatvan, Nemzetek
Kupája, május 21.
A családias hangulatú nemzetközi versenyen, a környező
országok (cseh, szlovák, szlovén,
román, szerb) és természetesen
a hazai klubok mintegy 170 versenyzője mérte össze tudását. Indulóink szép eredményt értek el,
noha többjük számára ez volt az
első megyehatárokon túli verseny.
Szabó Levente arany, Kazinczki
Tibor és Hegyi Balázs ezüst,

Dienes Erik és Sárdi Zsuzsanna bronzérmet szerzett súlycsoportjában. Prebszl Arnold formagyakorlatban lett bronzérmes.
Pavelka Dominik nem szerzett
ugyan érmet, de első versenyén
szépen helytállt.

Övvizsgák
Budapesten június 5-én Harmat
László alapító nagymester előtt hárman, Kazinczki Tibor, Sárdi Zsuzsanna és Szabó Bence tettek sikeres
vizsgát a következő övfokozatra.

Herenden 9-én zajlott az övvizsga. A vizsgáztató dr. Somlai
János mester, aki megdicsérte
a gyerekek jó felkészültségét.
Kungl Barnabás kiemelkedő teljesítményével kettős előléptetést
érdemelt ki.
Utolsó programunk a MiklósPál Hegyi kilátóhoz tett kirándulás volt. Az időjárás szerencsére
kedvezett nekünk, sok szülő,
testvér is eljött a gyerekekkel.
Azt hiszem, mindenki jól érezte magát és közös sütögetéssel

zártuk nem csak a napot, hanem
az egész évet! A jól megérdemelt
nyári pihenés után ősszel találkozunk ismét az edzőteremben!

Írta és fotóforrás: Pátkai
Zoltán
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Modellező sikerek!

„Ne azt kívánd, hogy a feladat legyen könnyebb,
hanem, hogy te legyél jobb!” (Jim Rhon)
Szabó Miklós Emlékverseny

salonta Cup és szabó
miklós emlékverseny, világkupa és HeC fordulók,
2016. május 7-8., salonta
A magyar határon túl, Nagyszalonta közelében került megrendezésre a dupla szabadonrepülő
világkupa és F1H Euro Challenge
(HEC) forduló. Szombaton a
nagyszalontai, míg vasárnap a
gyulai klub versenyén mérhette
össze tudását az igencsak nagy
és erős mezőny. Sajnos az időjárás
mindkét nap változékony volt és
alaposan átírta a tervezett programot. Első nap a megerősödő szél
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miatt négy start után lefújták a
verseny, csak az igen nagy létszámú döntőre várhattak az érintettek, sajnos hiába, mert a csitulni
nem akaró szél miatt a rendezők
hajnalra halasztották. F1A kategóriában a herendi Horváth
Tamás négy honfitársával jutott
be a 29 fős döntőbe. A versenyt a
svéd Per Findahl nyerte, Tamás a
második legjobb magyarként
19. lett.
F1H-ban nyolcan értek el
maximális eredményt, közülük
hatan magyarok. Itt a szombathelyi Horváth Szabolcs modellje
maradt legtovább a levegőben, a
herendiek közül Tóth Mária
harmadik, Kerner Martin pedig 6., ugyanakkor a legjobb
ifjúsági versenyző lett.
A második verseny szebb időben indult, de a változó irányú
szél ismét megélénkült és hol
egy nagy csatornán túlra, hol
a hatalmas bivalytelepre fújta
a modelleket a szél, melyeknek
megtalálása és vissza hozatala

nem volt egyszerű feladat. Sokan
az utolsó startjukat nem is tudták
elvégezni, mert nem értek vissza
a startidő végéig. Így járt az
addig hibátlan Horváth Tamás
is. Az F1A 37 fős döntőjét a dán
Jes Nyhegn nyerte meg. F1Hban négyen értek el maximális
eredményt, köztük ismét Kerner
Martin is. Sajnos a döntőben
sokkal rutinosabb versenytársait
nem sikerült legyőznie, legjobb
Ambroz Zdenek, második Daniel
Rössler (mindketten csehek), harmadik dr. Németh László (Szombathely) lett. Martin abszolút
értékelésben 4., de ifjúságiban
ismét első lett! Tóth Máriának a
11. helyet sikerült megszereznie.

szentes kupa i. forduló,
2016. május 22., Fábiánsebestyén
A Szentes Kupa sorozat első
fordulóján változékony időben
keresgélték a termikeket szabadon repülő modellezők.
F1A vitorlázó kategóriában
Horváth Tamás és Kerner Ferenc
is hibázott, így nem kerültek be

a hatfős döntőbe, amit Krasznai
József (Debrecen) nyert meg.
F1H kis vitorlázóknál Kerner Martin Benedek (Herend)
győzött, míg csapattársai (életük
második versenyén), Pék Vilmos
negyedik, Kerner Máté ötödik,
Zsöllei Luca pedig hetedik lett.

szentes kupa ii. forduló,
2016. június 18., Fábiánsebestyén
A Szentes Kupa sorozat második fordulóján csodás nyári
melegben küzdöttek a versenyzők a másodpercekért, miközben

Serdülő Országos Bajnokság, 2016. június 19.,
Kiskunfélegyháza
A kiskunfélegyházi reptér a sok
esőtől alaposan felázott és sok helyen vizes foltok voltak rajta, de a
serdülő Országos Bajnokság gyönyörű időben zajlott. További különlegessége volt a napnak, hogy
ejtőernyős verseny zajlott párhuzamosan, így gyakran ember
és repülő modell egyszerre volt
a levegőben. Csodálatos látvány
volt! A szép idő ellenére azonban
a modellek gyakran furcsán viselkedtek, minden bizonnyal a vizes
területek miatt. Döntőbe is csak
három gyermek jutott. Sajnos a
herendieknek nem kedvezett a
szerencse, hiába csináltak ügyesen mindent, mindegyiküknek
lejött egyszer-kétszer váratlanul a
repülője. Kerner Martin Benedek
5., Kerner Máté Dominik 7., Pék
Vilmos 11., Zsöllei Luca 12. lett.
A versenyt a várpalotai Fürjes
Gergely nyerte, 2. Sarusi-Kiss Orsolya (Bp.Cavalloni) 3. Horváth

sport

a változó irányú szélben néha
a szomszédos búzatáblán arató
kombájnok és bálázógépek elől
kellet összeszedni az odasodródó
modelleket. F1A kategóriában
ezúttal Horváth Tamás bejutott
az ötfős döntőbe. Krasznai Józseffel (Debrecen) holtversenyben
lett második, legtovább pedig
Vernyik László (Mátraverebély)
modellje maradt a levegőben.
F1H-ban nagy meglepetésre a
tavasszal versenyezni kezdő herendi serdülő, Pék Vilmos győzött, „Papirusz” nevű egyszerű
modelljével mindössze egyetlen
startjából hiányzott néhány másodperc! Második Tóth Mária
(szintén Herend), 3. Mórocz Péter (Várpalota) lett, míg Kerner
Martin Benedek (Herend) az 5.
helyen végzett

Serdülő Országos Bajnokság

László (Mátraverebély) lett.
Csapatversenyben, mivel
kevés másodpercet hibáztak,
a herendiek szerezték meg a
győzelmet! 2. Zalaegerszeg, 3. a
budapesti Cavalloni SE lett.

Országos Bajnokság,
2016. július 2., Szentes
A szabadon repülő modellek
Országos Bajnoksága ismét Szentesen, gyönyörű időben zajlott,
mégsem értek el sokan maximális
eredményt az öt startban . F1A
vitorlázó kategóriában heten jutottak a döntőbe, köztük mindkét
herendi versenyző, Horváth Tamás és Kerner Ferenc is. A „fly-off”
idejére sajnos megélénkült a szél
és többórás várakozás után sem
volt értelme a szabályzat szerinti,
rendes döntőt megtartani. Így
két perces időzítéssel földet érésig
mérve a repülési időt, ilyen körülmények között gyakran alkalmazott megoldással lett eldöntve a
végeredmény. Első Krasznai József (Debrecen), második Nótáros
Attila (Gyula) harmadik pedig
holtversenyben Kerner Ferenc
és Vernyik László (Mátraverebély)
lett. Horváth Tamásnak ezúttal
nem jött ki olyan jól a lépés, a
hatodik helyen végzett.

Budapest Kupa, 2016.
július 23., Szentes
A Budapest kupa párás, fülledt
versenyzőt-sportbírót próbáló
melegben zajlott. A „reptéren”
több helyen megmaradt vizes talaj pedig csúszott és sárfolttal
festette telel minden modellező
ruháját, de így is a herendi csapat
mind a négy tagja nagyszerűen
versenyzett és döntőzött. F1A
kategóriában a 6-8 és 10 perces
„fly-off”- ra is sor került, ami azért
elég ritka esemény a modellező
versenyeken. Horváth Tamás

Szentes Kupa II. forduló

Országos Bajnokság

modellje 5 perc 55 másodpercig
repült, így Ő sajnos 5 másodperc
híján nem jutott tovább, a 10.
helyen végzett, míg Kerner Ferenc
a 8 percnek is nekirugaszkodott
és 7:24 idejével az ötödik helyet
sikerült megszereznie. Andrew
Barron (USA), Ivan Bezak (Szlo-

a verseny szülőatyja, szervezője is
rajthoz állt. Colossus nevű antik
géppel ALOT kategóriában a harmadik helyen végzett. Vasárnap
F5J és F5J-400-as típusú korszerű
elektromotoros vitorlázórepülők
hasították a levegőt. A délutáni eső
ugyan megszakította az izgalmas

Budapest Kupa

vákia), Jámbor Bertold (Gyula) lett
a végső sorrend. F1H kategóriában
Kerner Martin és Tóth Mária küzdött a legjobbakkal a döntőben. A
várpalotai Mórocz Péter győzött,
Tóth Mária a dobogó 3. helyét
szerezte meg, Kerner Martin
abszolút kategóriában 4., ifiben
pedig ismét elhozta a legjobbaknak járó kupát!

Debreczeni Tibor emlékverseny, Szentgál

és látványos küzdelmet, de mégis
jó hangulatban, szoros döntővel
folytatódott délután. Tóth Imre,
Európa bajnok modelljével tartott
látványos bemutatót a verseny
végén.

Írta és fotóforrás: Kerner
Ferenc SE elnök
Tóth Mária modellező,
sportbíró
Debreczeni Tibor emlékverseny

Július 23- án szombaton az antik kategóriában induló modellek
próbáltak a szentgáli dombok lejtői
között jó termiket találni. Több
Európa bajnok és neves versenyző
indult a 23. Debreczeni Tibor emlékversenyen. Debreczeni Oszkár,

2016. augusztus
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