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Orbán Viktor miniszterelnök herendi látogatása

Orbán Viktor kormányfő október 27-én Herendre látogatott és a Jáger-csoporthoz tartozó Csatári Plast Kft. herendi telephelyén az egymilliomodik
mérőóra-szekrény átadása alkalmából tartott ünnepségen szólalt fel.

Beszédében Orbán Viktor kiemelte, „a magyar gazdaság éppen a Csatári Plasthoz hasonló nemzeti vállalkozások segítségével juthat ki véglegesen az erdőből, ahová a gazdasági válság alatt
került”.
A rendszerváltás idején léteztek olyan vállalkozások, amelyek
nem féltek kihasználni a lehetőségeket, ezek részben azok a családi vállalkozások, amelyek a 80-as évek második felében „garázsokból” indultak el, és mára jól működő cégekké váltak – idézte
fel Orbán Viktor. Ennek a hozzáállásnak köszönhető az is, hogy
mára egy világmárka bontogatja szárnyait Herenden, Csatári
László a semmiből teremtett magyar sikermárkát – jelentette ki.
Csatári László, a Jáger-csoport ügyvezetője elmondta, hogy a
tisztesség és a szorgalom tisztes megélhetést teremthet Magyarországon, és megjegyezte, hogy a siker nem egy ember, hanem a
közösség érdeme. A cégnek Herenden és Nemesvámoson működik a két magyarországi telephelye. A mérőóra-szekrényeken
kívül majolika termékeket, újrahasznosított műanyagból készült
burkolóelemeket gyártanak.
A cég árbevétele idén mintegy 3 milliárd forint lesz, ennek
fele exportból származik, a vállalat adózás előtti eredménye 300
millió forint. A nemesvámosi és a herendi telephelyen együtt
mintegy 150 munkavállaló dolgozik. A cég legfontosabb magyarországi partnerei az áramszolgáltatók és a villamos nagykereskedelmi hálózatok. Főbb külföldi partnerei Németország, Románia,
Szlovákia, Kanada és Szingapúr.
1997-től a cég a Magyar Suzuki részére is gyárt alkatrészeket, 2000-től már kizárólag a villamos tokozatok fejlesztésével és
gyártásával foglalkozik. 2008-ban alapították a vállalkozás első
külföldi leányvállalatát Romániában, ugyanebben az évben felvásárolták a Herendi Majolikagyárat.
Ovádi Péter a Fidesz választókerületi elnöke beszédében hangsúlyozta, hogy több éve ismeri Csatári Lászlót és azóta követi azt
a munkát, amit térségünkben végez.

Ünnepélyes megnyitó

A látogatás jó hangulatban telt: Orbán Viktor miniszterelnök úr,
Csányi Sándor OTP Bank Zrt. vezérigazgatója, Csatári László Jáger-csoport ügyvezetője, Ovádi Péter FIDESZ választókerületi elnök

Elmondta, hogy a Jáger csoport 150 embernek ad munkát,
150 család megélhetését segíti a környezetünkben, az alvállalkozókkal együtt 1000-nél is több ember mindennapjait teszi kön�nyebbé.
Kiemelte, hogy a jövőbe fektetett energia mindig megtérül.
Csatári úr nem feledkezett meg arról az üzleti aranyszabályról,
hogy a jövőt csak tudatos fejlesztésekkel lehet megalapozni, de
gondot fordított arra is, hogy ne tépje el a gyökereket sem. A
Herendi Majolika felkarolásával közel 350 ember szellemi hagyatékát vitte tovább és tette újra sikeressé.
Köszönöm Herend és Nemesvámos polgármestereinek a párbeszéden alapuló együttműködésüket, amellyel segítik a vállalkozások sikerességét.
Gratulálok Csatári úr mindenki javát szolgáló áldásos tevékenységéhez és azoknak is, akik naponta végzik kiváló munkájukat, hogy a cég a jövőben is ilyen sikeres legyen. – fejezte be
gondolatainak közlését a fiatal politikus.

A miniszterelnök úr köszöntése: Orbán Viktor miniszterelnök úr, Csatári László, a Jáger-csoport ügyvezetője, Jánszky Lajos László Herend
polgármestere, Sövényházi Balázs Nemesvámos polgármestere

Az évek alatt sok minden történt, számos dolog változott.
„Emlékszem a kezdeti munkákra, azokra az üres munkacsarnokokra, amelyek azóta megújultak, és bennük modern gépek üzemelnek. Úgy gondolom bátran kijelenthetjük, hogy Herenden
egy újabb fejlődő és sikeres vállalkozás működik.”
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Ovádi Péter FIDESZ választókerületi elnök
ünnepi beszéde augusztus 20-án
a Kossuth és a Vasút utcai utak átadása alkalmából
Tisztelt Hölgyeim és Uraim, Kedves Herendiek!
Vajon mi volt Szent István
legfontosabb üzenete több
mint 1000 évvel ezelőtt? Államalapító királyunk kimondta
és tettekkel igazolta, hogy Magyarországnak, a történelmi
csapongások után új útra kell
lépnie, Európa teljes értékű és
sikeres államává kell válnia.
Azért, hogy ma büszke magyarként állhassunk itt egymás előtt, kétségkívül ő tette
meg az első lépéseket.
Hála őseinknek, Magyarország mára szuverén, előre tekintő ország lehet. Ám őseink
neve mellett nem felejthetjük
el azt az építkező mentalitást,
amelyet ők követtek.
Kiváló példa erre az Önök
települése. Herend utcáit járva
azt látom, hogy az itt élők egy
boldog, szorgalmas közösséget
alkotnak, ahol időről időre

Szalagátvágás: Jánszky Lajos László polgármester, Dr. Hegedűs Melinda gazdasági vezető, Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt., Ovádi
Péter FIDESZ választókerületi elnök

szépül és fejlődik ez a csodálatos bakonyi település.
Magyarországot az ilyen
kis közösségek teszik sikeres-

sé, az ország kormánya pedig
minden támogatást megad,
hogy ezen az úton haladjunk
tovább. Kitűnő példa erre

Herend legújabb útfejlesztése
is, hiszen a Kossuth utca és
a Vasút utca 511 millió forint állami támogatással újult
meg.
Herend új útra lépett, képletesen és a gyakorlatban is.
Képletesen, amikor a fejlődést
és a jövőbe mutató utat választotta magának, partnerségben
Magyarország kormányával és
gyakorlatban is, amikor több
egyéb állami beruházás mellett, most Herend belterületén
is megújultak utak.
Magyarországot az itt élőknek, Herendet a herendieknek
építjük. Nem idegen hatalmaknak, nem illegálisan határainkon áttörő csoportoknak, hanem magunknak és
gyermekeinknek. Ebben pedig
Herend példát mutat az egész
ország számára.
Gratulálok a fejlesztéshez és
további sok sikert kívánok!
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A forradalom 60. évfordulójára
Tisztelt Hölgyeim és Uraim, tisztelt Herendiek!
Az ősz számomra szomorú évszak. A Nap már alacsonyan jár, gyakran esik az eső, hullanak a falevelek, a természet téli álmára vonul vissza. Valahogy az elmúlás jut az
eszembe.
Az ember életében is fellelhetők a
különböző korszakok, ahogy a természetben az évszakok: a boldog gyermekkor, a reményteljes ifjúkor, a kemény,
dolgos középkor, és a szelíd békés öregkor. Úgy volna teljes az emberi élet, ha
végigélhetjük valamennyi korszakunkat.
Ilyenkor eszünkbe jut a gyalázatos
XX. század; világháborúk, diktatúrák,
és azok a jó emberek, akik a kelleténél
korábban veszítették életüket. Miránk
magyarokra különösen igaz az, hogy szabadságszerető nép
vagyunk, és sajnos gyakran rá is kényszerültünk arra, hogy
megvédjük hazánkat, és a szabadságunkat.
Így volt ez 60 évvel ezelőtt is, amikor a magyar nép azt
mondta elég! Elég abból, hogy az uralkodó politikai rendszer mondja meg, hogy mit szabad olvasni, mit szabad leírni, mit szabad mondani, és egyáltalán mire szabad gondolni. Néhány napra megmutattuk a világnak, hogy képesek
vagyunk vérünket, életünket áldozni a szabadságért. Hőseink példája tanít meg bennünket arra, hogy olykor, ha a
szükség, úgy hozza, háttérbe kell szorítanunk egyéni érdekeinket, és kötelességünk a közösséget, a hazát szolgálni.
Így volt ez igaz 1956-ban szűkebb környezetünkben is.
Veszprém megyében mindaddig a Vegyipari Egyetem
lett a megyei forradalmi események központja, amíg meg
nem alakult a Veszprém Megyei Nemzeti Forradalmi
Tanács, amely rendeleti úton kezdte meg a megye kormányzását. Herenden 1956. október 24-én jelentek meg a
veszprémi egyetemisták, akik nemcsak nyomtatott követeléseiket ismertették a lakossággal, hanem megszervezték
a porcelángyári munkások, valamint külön a szénbányában dolgozók tüntetését. Mindkét üzemben megalakult a
Forradalmi Munkástanács. A szénbánya munkástanácsa
egyenként megvizsgálta az ott dolgoztatott rabok ügyét, s a
súlyos bűncselekményt elkövetők kivételével szabadon engedte őket. A volt politikai foglyok, a „feketevágásért” vagy

a beszolgáltatás nem teljesítéséért elítélt parasztok hazatérhettek családjaikhoz, a súlyos bűntényeseket a veszprémi
ügyészség börtönébe szállították.
Október 26-án mindkét üzemben beszüntették a munkát. A bányában csak annyi szenet termeltek, amennyi a
veszprémi kórháznak kellett. A porcelángyárban a munkástanács elbocsátotta Fehér Ferenc
igazgatót, és a gyár vezetésével Gyöpös
mérnököt bízta meg. A két munkástanács 4-4 tagot delegált a Községi Forradalmi Tanácsba.
Október 27-én a Veszprém Megyei
Nemzeti Forradalmi Tanács rendeletére
a lakosságot nyilvános gyűlésre hívták
a porcelángyári kultúrotthonba, ahol
megválasztották a község 4 delegáltját,
majd Téczeli János elnökletével megalakult a Községi Forradalmi Tanács. A
tanács első és legfontosabb teendője a közrend és közbiztonság fenntartása volt. E célból megalakították a nemzetőrséget, amelynek parancsnokául Kovács Elemért nevezték
ki. A nemzetőrséget a jutasi laktanyából beszerzett fegyverekkel szerelték fel, de fegyvert csak a szolgálat idejére
kaptak a nemzetőrök, kivéve azt a 3-4 személyt, aki állandóan készenlétben állt. A nemzetőrségben néhány katona is jelentkezett, miután a szénbányából a parancsnokuk
eltűnt. A szénbánya párttitkára viszont a helyén maradt,
őt a nemzetőrség a veszprémi ügyészségre szállította, hogy
ügyében törvényes igazságot szolgáltassanak.
A kibontakozó többpárti demokráciának a november
4-én szovjet tankok vetettek véget, amelyek Veszprémbe is
bevonultak, és kisebb harcok után elfoglalták a megyeszékhelyet. Megkezdték a lakosság körében a rend csinálást, a
szocialista rendszer restaurálását. A lakosság kezében a
sztrájk maradt az egyetlen hatásos fegyver. A két üzem
dolgozói november 26-ig nem vették fel a munkát. 1956.
december 7-én a herendi nők szerveztek békés tüntetést a
szovjet megszállás elleni tiltakozásul. A tüntető csoport a
porcelángyárból indult, majd a falubeliek is csatlakoztak
hozzá. A 180-200 nő némán vonult a római katolikus temetőbe, ahol a második világháború alatt elhunyt székely
katonák sírjánál rótták le kegyeletüket.
A szocialista rend helyreállítása a lakosság tömegeinek
megrendszabályozásával, az 1956-os úgymond „ellenforradalmárok” felelősségre vonásával járt együtt. A felelősségre vonást minden szinten végrehajtották: az iskolákban
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éppúgy, mint a közigazgatási apparátusban, vagy az üzemekben.
A herendi forradalmárok elfogására 1957 júliusában
került sor. Először Téczeli Jánost vette őrizetbe a politikai
rendőrség, majd a többieket: a Községi Forradalmi tanács
3 tagját és Kovács Elemért, a nemzetőrség volt parancsnokát. Később két személyt kiengedtek, ők szabadlábon
védekezhettek.
Vádat emeltek még egy gyári munkásnő, továbbá a gyári
munkástanács elnöke és titkára ellen. A vád: „...a népi demokratikus államrend ellen irányuló szervezkedésben való
tevékeny részvétel’’ volt.
A Veszprém Megyei Bíróság külön tanácsa 1957. november 12-én kezdte tárgyalni a herendi ellenforradalmárok ügyét. A tárgyalás négy napig tartott. Ezalatt mintegy
70 tanút hallgattak ki, majd meghozták az ítéletet: Téczeli
János bányász, a Községi Forradalmi Tanács elnöke 8 évi
fegyházat kapott. A tanács egy tagját 3 évi börtönre ítélték, egy másikat 8 hónapi fogházra (de az ítélet végrehajtását 3 év próbaidőre felfüggesztették).
A szovjet tankok 1956-ban eltiporták a magyar szabadságot, és a nyugat mindezt tétlenül szemlélte. A forradalom mártírjai az életüket adták a harc során, tízezreket
börtönöztek be, százezrek hagyták el a szülőföldjüket, és a
társadalom évtizedekig préselődött még a diktatúra súlya
alatt. A helyzet azonban az, hogy mégiscsak megérte, ez
volt a helyes cselekedet, ezt kellett tennünk. Harc közben,
emelt fővel buktunk el, és erre mind a mai napig büszkék
lehetünk – és mind a mai napig tisztelnek érte bennünket.
Felelősségre nem igazán vontak embereket az akkor, a
nép ellen elkövetett bűnökért!
Milyen igazak tehát ma is Karinthy Frigyes gondolatai
a törvényről:
Törvény: A bűnöst már üldözi, de a bűnhöz még nem
mer hozzányúlni. Azt már nem tűri, hogy rosszak legyünk,
de azt tűri, hogy ne legyünk jók. Azt már belátta, hogy
rossznak nem szabad lenni, de azt még nem látta be, hogy
jónak kell lenni. Már megvéd az ellen, aki meg akar ölni,
de nem véd meg az ellen, aki hagyja, hogy meghaljak, amikor megakadályozhatná.

Emlékezzünk most azokra, akiket megkínoztak és kivégeztek!
Emlékezzünk az otthon maradt feleségekre, gyermekekre, akiktől elragadták a családfőt, és koncepciós perbe fogták, majd hosszú évekig börtönbe zárták, vagy kivégezték.
Emlékezzünk azokra a fiatalokra, akiknek el kellett
hagyni az országot, mert harcolni mertek egy szabadabb
hazáért!
Emlékezzünk azokra az idős szülőkre, akik úgy távoztak
el közülünk, hogy senki sem fogta a kezüket az utolsó órán,
mert a gyerekeiknek idegen országba kellett menekülniük.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
A magyarság a játszmát itt is azért veszítette el, mert elfelejtett összefogni. Egy nagyszerű ügynek mindig vannak
árulói.
A turáni átok, szokták mondani az, hogy két magyar
egy ügyben mindig háromfelé húz. Ahelyett, hogy a megegyezést, az előrelépést keresnénk, ahelyett a különbségeket, az eltérést nagyítjuk fel, és így aztán könnyen prédájául
esünk a külső befolyásoknak.
Így van ez napjainkban is. Politikát csináltunk egy nemzeti ügyből, ami arról szólt, hogy megengedjük e, hogy akaratunktól függetlenül mások, számolatlanul, az országunkba telepíthessenek idegen kultúrájú népeket.
Istennek hála a Herendiek ezt megértették, és érvényesen határozott véleményt nyilvánítottak az üggyel kapcsolatosan. Köszönöm Önöknek!
Végezetül Heltai Jenő verséből idéznék :
Tudd meg:
Szabad csak az, akit
Szó nem butít, fény nem vakít,
Se rang, se kincs nem veszteget meg,
Az, aki nyíltan gyűlölhet, szerethet,
A látszatot, lenézi, meg nem óvja,
Nincs letagadni titkolni valója.
Tudd meg: szabad csak az, kinek
Ajkát hazugság nem fertőzi meg,
Aki üres jelszókat nem visít,
Nem áltat, nem ígér, nem hamisít,
Nem alkuszik meg, hű becsületéhez,
Bátran kimondja, mit gondol, mit érez.
Megtisztelő, hogy meghallgattak!
Jánszky Lajos László
polgármester
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Csak szépet és jót tudok mondani!
Herend Önkormányzata 2016. augusztus 20-án második alkalommal rendezte meg a Herendi Kézműves Fesztivált. Dicséretes dolog a hagyományok őrzése és azok továbbörökítése, de egyben kihívás is.
Ezt a feladatot ebben az
évben rám bízták, s minden
erőmmel és tudásommal próbáltam megfelelni. Amikor elvállalok egy munkát, elsősorban az a szempont vezényel,
hogy van e létjogosultsága, a
közösségnek szüksége van-e,

tivál kulturális programjainak összeállítására irányult.
Felmérve az igényeket sikerült
összeállítani egy olyan műsort,
mely megpróbálta lefedni az
egész lakosság igényeit, s ezzel
elérni azt a célt, hogy egy igazi
családi nappá váljon, s együtt
Steigervald Zsold Bánd polgármestere, Latorczai János KDNP választókerületi elnök úr, Tábori Ferenc Hárskút polgármestere, Ovádi
Péter Fidesz választókerületi elnök úr, Jánszky Lajos László Herend
polgármestere

szórakozzon, ünnepeljen He
rend város apraja, nagyja.
A műsor összeállításánál
hagyományokra építve csak a
valós értékek figyelembe vételével választottam ki a műfajokat, s ezen belül a fellépők személyét, egyensúlyban tartva a
helyi csoportok, művészek és

rórakor tán először fejezte ki
a közönség elégedetlenségét:
„még, még, még… táncolni szeretnénk!” felkiáltással.
Veszprémiként úgy látom,
érzem, amit az Önkormányzat
ezzel a rendezvénnyel elindított
és folytatott, szükséges és a lakosság számára hiányt pótol.

a produktumra. Úgy éreztem
Herend város lakossága igényli
a közösségépítő eseményeket,
én pedig számíthatok a művészetek, a magyar képzőművészetek iránti fogékonyságukra.
Ezért vállaltam a megbízást.
A feladat összetettnek tűnt,
hiszen egy nap alatt három
elvárásnak kellett megfelelnünk, Képzőművészeti Fesz
tivál, Állami Ünnep és Ön
kormányzati programoknak.
Feladatom elsősorban a fesz-

Kenyér- és szőlőszentelés

Sabjanics Miklós plébános ünnepi miséje

az országosan ismertebb művészeket.
A Bakonyi település adott
az erdő, a vad, így a gasztronómiai élményeknek való hódolás, amely talán a legnagyobb
sikert aratta.
A nap zárásaként táncolni
hívtuk közönségünket, és zá-

Öröm volt együtt ünnepelni és dolgozni Herend város
Önkormányzatával és lakóival, megszerettem Önöket, s
bízom benne, hogy munkámmal nem okoztam csalódást.
Köszönöm!

Szeles József
Fotó: Bak Zsolt
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Elköszönő
– Dr. Turóczi János
felnőtt háziorvos
1951 június 24-én születtem Jánoshidán (Szolnok megye)
1975-ben a Pécsi Orvostudományi Egyetemen szereztem orvos-doktori diplomát. A diplomamegszerzésétől 2016. szeptember
végéig dolgozom (dolgoztam) mint körzeti orvos a mai megnevezés szerint család-háziorvosként.
1975-től 1977-ig a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Hercegkúton.
1977-től 1992-ig a Hajdú-Bihar megyei Egyeken voltam körzeti orvos, majd ügyvezető körzeti főorvos.
1992-től pedig Herenden éltem és dolgoztam.
Egy-egy közösségben élni és dolgozni, úgy gondolom, hogy az
egy életforma. Ahhoz hogy egy orvos hosszú éveket eltölthessen
egy településen kell, hogy kialakuljon egy speciális kapcsolat, ami
a betegek és az orvos számára is kellemes, jó közérzetet biztosítson. Kialakul egy kölcsönhatás, amely mindenki számára kedvező, pozitív kell, hogy legyen.
Ennek alapvető feltétele, hogy az orvosnak be kell illeszkedni
a közösségbe, átérezni az ott élő emberek életét, betegségeit, mindennapi gondjait.
A lakosságnak pedig el
kell fogadni az orvos egyéniségét.
Szeretném azt hinni,
hogy ez számomra sikerült,
amit az elmúlt negyven év is
alátámaszt.
Természetesen
ehhez
megfelelő családi háttér és
megfelelő szakmai munkatársak is kellenek.
Köszönetet
mondok
ezért azoknak, akik a munkám során a segítségemre
voltak hosszabb, rövidebb
ideig. Főleg közvetlen munkatársaimnak, Iván Katalinnak, és Vida Lajosnénak, akik kiváló szakmai és emberi
hozzáállásukkal nagymértékben segítették a herendi munkámat.
Ugyanakkor szeretném megköszönni a település lakosságának,
intézményeinek is a segítőkészségét.
Külön öröm és elismerés számomra, hogy 2011-ben és 2012ben jelöltek az „Év orvosa-Astellas díjra”. 2011-ben több hónapos
országos internetes szavazás révén körzeti orvosként egy békés
megyei gyermekgyógyász kolléganővel együtt az országos legjobb
tízbe kerültünk.
Az ilyen visszajelzések erősítik meg az embert abban a tudatban, hogy munkáját közmegelégedésre végezte jól, magas színvonalon.
Próbáltam hosszú évekig Herend közéletében is részt venni:
Képviselőként, több cikluson keresztül végzett alpolgármesteri
munkám során igyekeztem Herend érdekeit szolgálni.
Azzal, hogy a felnőtt háziorvosi tevékenységemet befejez
tem nem jelenti azt, hogy végképp elszakadtunk Herendtől. Huszonnégy év során sok barátot, jó ismerőst találtunk,
akikkel kapcsolatunk továbbra is fennmarad. Ugyanúgy
az üzem
orvosi tevékenységemet is herendi székhellyel kívánom folytatni, előzetes telefonon történt egyeztetés alapján.
Telefonszámom és elérhetőségem nem fog változni: 06/70 333 60 50.
Kívánok tehát mindenkinek jó egészséget, az életben sok
szerencsét és kérem, hogy az utódomat Dr. Tímár Renáta belgyógyász-endokrinológus Főorvosnőt fogadják szeretettel, hogy
Vele is lehetőségek szerint hosszú, mindenki számára szerencsés
együttműködésben legyen részünk.
Dr. Turóczi János Ferenc
főorvos ,az általános orvostan szakorvosa
foglalkozás-egészségügyi szakorvos

Dr. Tímár Renáta
felnőtt háziorvos bemutatkozása
A polgármester úr szíves kezdeményezésére szeretnék bemutatkozni az olvasóknak.
Július 29.-től kezdtem el a munkát a
herendi felnőtt háziorvosi praxisban Dr.
Túróczi János utódjaként. Jelenleg ugyan
még nem vagyok herendi lakos, de terveim szerint rövid időn belül szeretnénk
ideköltözni. Jelenleg Paloznakon élek a
családommal. Férjem mentőápolóként
dolgozik, nagylányom fogorvostan-hallgató Debrecenben, a kisebbik lányom pedig
a Boldogasszony Iskolanővérek Gimnáziumában tanul Budapesten.
Debrecenben végeztem az egyetemi tanulmányaimat, majd a végzés után háziorvosi rezidensként kerültem a veszprémi
kórházba. Az itt töltött első fél éves belgyógyászati gyakorlatot követően azonban
akkori főnököm (és szeretett mesterem
Dr. Csillag József) meghívott az osztályára, és így a háziorvosi tanulmányaimból
átnyergeltem a belgyógyászatra. 2000-ben
szereztem belgyógyászati szakvizsgát majd
ugyancsak néhai Csillag főorvos úr biztatására 2006-ban endokrinológiából is
leszakvizsgáztam.(Sajnos ezt a mesterem
már nem érhette meg, ezért valószínűleg
ez a törés is hozzájárult, hogy visszatérve
a kezdetekhez ismét megpróbálkoztam a
háziorvoslással.) Pécsely-Vászoly Dörgicse
és Balatonszőlős körzetében 3 évig dolgoztam majd adminisztratív okokból ezt
be kellett fejeznem. Visszakerülve a kórházba újabb fejezet kezdődött az életemben, az eddigi klinikai tanulmányok után
képalkotó diagnosztikai tanulmányokba
kezdtem és szakvizsgát tettem Nukleáris Medicinából. Időközben táppénzes
felülvizsgáló főorvosi munkát is kaptam,
ezáltal lehetőségem nyílt a háziorvosi
kollégákkal való rendszeres találkozásra.
Tekintettel arra, hogy a háziorvoslás mindig kedves volt a szívemnek, felbátorodva
a kollégáim biztatásán megpályáztam az
OEP által kiírt praxisvásárlási pályázatot,
és ennek elnyerésével sikerült a herendi
praxist megvásárolnom. Jelen pillanatban
helyettesként végzem a munkát, de remélhetőleg az adminisztratív kötelezettségekkel hamarosan végzek és így november
1.-től már alanyi jogon tudom folytatni
a munkát. Kolléganőmmel, Vida Lajosné
Erikával, aki marad mellettem ápolónőnek, igyekszünk a kor kihívásaira reagálva, az új vállalkozói jogviszonyban is
magas színvonalú, zökkenőmentes ellátást
biztosítani a hozzánk fordulóknak. Sajnálatosan az egészségügy jelenlegi finanszírozását tekintve csak egy nővér megtartására van lehetőségem (bár a munka
nem lesz kevesebb) és nagyon sajnálom,
hogy ezért el kell köszönnünk - ebben a
formában - Katalintól, aki azért a szociális
szférában dolgozva velünk marad bizonyos
mértékben, és tudom, hogy nagy kincs
lesz a praxis számára, ahogyan a jelenlegi
szociális dolgozók is. (Munkájukat ezúton
is köszönöm.)

Nagyon szeretném, ha a praxis létszámának gyarapodásával lehetőségem lenne
a későbbiekben bővíteni a nővérek számát
és ez által egy profi háziorvosi munkacsoportot építeni. Ehhez persze mindenek
előtt bizonyítanom kell, és megnyernem
a páciensek bizalmát. Biztosan hónapokat
fog igényelni, amíg megtanulom a fontos
dolgokat mindenkiről, ezért szíves türelmüket kérem. Bízom benne, hogy a képzési tervekben foglalt kötelező gyakorlataim, valamint a szükséges továbbképzések,
nem fognak sok időt elrabolni a feladataim elől és ezért nem kell sokszor igénybe
vennem a helyetteseim munkáját a kieső
időre. Dr. Katona Gábor, Dr. Novográdesz Csaba és Dr. Bőczén István lesznek
a helyetteseim és természetesen ezt én is
viszonozni fogom.
Egyelőre ugyan nincs rá végrehajtási utasítás még, de törvény már született
arról, hogy az egyéb szakvizsgával rendelkező háziorvosok használhatják majd
a szakképesítésükkel járó jogköröket a
háziorvosi praxisban is. Terveim szerint,
így rövid időn belül belgyógyászati és
endokrinológiai szakvizsgálatokkal is az
Önök rendelkezésére állhatok. Nagyon
remélem, hogy ez nem csak ígéret marad a
kormány részéről, hanem ezzel is segítik az
egészségügy munkáját és a betegek mihamarabbi szakorvoshoz jutását. Addig pedig igyekszem a lehetőségeimhez mérten
érvényesíteni az eddigi klinikai és képalkotói szakképesítéseimet és éppen azért,
hogy ezek ne veszítsék érvényüket,- míg
a végrehajtási utasítás elkészül-, csökkentett óraszámban folytatom az endokrinológiai és a nukleáris szakorvosi munkámat
is a kórházban.
Első munkanapomon egy nagyon kedves kertész leányt ábrázoló kerámiát kaptam Erikától azzal a mondattal kisérve,
hogy maradjak jó kertésze sokáig Herend
betegeinek. Szeretnék ennek a felkérésnek
mindenki megelégedésére eleget tenni.
Szíves türelmüket és bizalmukat ezúton is megköszönve:
Dr. Timár Renáta
belgyógyász, endokrinológus, és
nukleáris medicina szakorvos
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Hagymafesztivál Madéfalván
Mint nyolc éve már, ismét meghívást kaptunk Herend Város testvértelepülésére, az erdélyi Madéfalvára, az ott megrendezésre kerülő Hagymafesztiválra, amit az idén szeptember 15-18. között rendeztek meg.
Egy kicsiny, de lelkes csapatot sikerült összetoborozni a
hosszú útra.
Volt, aki először járt Erdélyben és volt, aki már szinte azt
vallja magáról, hogy haza jár
nem is vendégségbe megy.
Szeptember 15-én este indultunk útnak, ami hosszú és
fárasztó volt, de egy jó társasággal hamar telik az idő, így
gyorsan fogytak a kilométerek.
Még hajnalban értük el a
Királyhágó tetejét, ahol egy
hosszabb pihenőben gyönyörködhetünk a csillagos égboltban. A késő délelőtti órákban
érkeztünk meg Madéfalvára,
ahol már nagyon vártak bennünket.
Mindenki elfoglalta a vendéglátójánál a helyét, délutánra szabad program volt.
Este aztán nem hiányozhattunk a szokásos hagymabálból
sem, ami ismét nagyon jóra
sikeredett.
Az eddigiektől eltérően az
idén szombaton tartották a

A mádéfalvi kiutazó csapat

hagymaszekerek felvonulását,
melyen csoportunkból többen
is részt vettek.
Csíkszeredára is bevitték a
felszedett hagyma hírét és a
város több pontján kulturális
műsort mutattak be. Este a
kultúrházban a helyi fiatalok
bevonásával táncházat tartottak.
A vasárnapi szentmisén amit négy atya mutatott be ismét nagyon sokan voltak.

A Szentmisét követően
a termények megáldása következett, majd a délután fo-

lyamán a testvértelepülések
mutattak be kulturális műsorukat. Szomorúak voltunk,

hogy Herendről az idén sem
érkezett kulturális csoport, de
talán majd jövőre.
Az idén sem maradhatott
el, hogy Ferencz Kálmán bácsi sírjánál tiszteletünket ne
tegyük, ahova most is az özvegye, Irénke néni kísért ki
minket és koszorút helyeztünk
el az Emlékműnél.
Sajnos az esti programot az
eső elmosta, de így sem unatkozott senki.
Reggel aztán fájó szívvel
vettünk búcsút kedves szállásadóinktól és barátainktól,
akikkel remélhetőleg jövőre is
találkozhatunk.
Útban hazafelé még megálltunk, hogy megnézzük a tordai sóbányát, melynek látványával nem lehet betelni, nem
elég csak egyszer látni!
Fotó: Csótai Csilla
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Október 7-én ismét megrendezésre került városunkban önkormányzatunk és a herendiek
önzetlen segítségének jóvoltából a „Tök jó buli” elnevezésű
rendezvény, melyen évről évre
egyre többen vesznek részt mindenki nagy örömére. Idén már
több mint 90 tököt faraghattak
ki a gyerekek szülők-nagyszülők segítségével.

Ismét „Tök jó buli” volt Herenden

Idén is nagy sikere
volt a faágakra fellógatott
Piñatáknak és a benne található finomságoknak. Ezúttal
is harc folyt a földre potyogó
édességekért, de szerencsére
a
gyereksereg
elégedetten és vidáman vonult be
a Művelődési Házba, ahol

Az elkészült remekművek

„Piñatákból” az édességek
előcsalogatása

mindenki kedvére élhette ki kreativitását:
színezhetett, falevélből-gesztenyéből ötletes
figurákat ragaszthatott,
karkötőt készíthetett,
vagy célba dobó táblán
tesztelhette ügyességét.
A Családsegítő Szolgálat munkatársainak
köszönjük az önzetlen
segítséget, a csillámte
toválás nagy sikert
ara
tott és rendkívül
nagy örömet szerzett a

gyermekeknek. A vendégek
éhségüket zsíros kenyérrel
csillapíthatták, szomjukat isteni forró teával olthatták a
rendezvény ideje alatt. A zsűri
idén több alkotást is díjazott,
a Herendi Majolikagyár Kft.
által felajánlott kerámia tárgyaknak, Kolonics Csizmadia
Regina „tökös” tortájának
és az Önkormányzat által
megvásárolt édességeknek kö
szönhetően.
A rendezvény végeztével
egy tökfaragó mesternek sem
kellett hazatérnie üres kézzel,
hiszen mindenkinek jutott legalább egy kis csoki, cukorka,
amit zsebre vágva boldogan,
új élményekkel gazdagodva vihetett haza, reményeink szerint arra gondolva, hogy jövőre
újra eljön majd erre a „Tök jó
bulira”!
Köszönjük a Segítők önzetlen munkáját és mindenkinek a részvételét!
Reméljük jövőre is találkozunk!
A szervezők képviseletében:

Kolonics Krisztina és

Udvari Kitti
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TŰ, VÉSŐ, FONAL, ECSET…

2016. szeptember 12-én 17
órakor a Herendi Művelődési Ház és Könyvtár előterében
nyílt meg a II. Herendi Kézműves Kiállítás.
Ez évi megrendezésében
kulcs szerepet játszott Lacza Lajosné Anikó, aki fáradhatatlan
szervező és koordináló munkájával járult a rendezvény sikeréhez.
A megnyitón Téglás Miklós,
az intézmény igazgatója köszöntötte a megjelenteket, majd jómagam tolmácsoltam szép korú
édesanyám gondolatait, aki
maga is több alkotással gazdagította a kiállítás anyagát. Ebből a megnyitóból idéznék fel rövid
kis részletet.
„…Köztudott, hogy Herenden nagyon sok ügyes kezű, szorgalmas, kreatív ember él és alkot. Szívderítő látni ezt a sok, szép,
igényes, jó ízléssel létrehozott művet. Bizton állítom, hogy a színvonal nagyon magas és bárhol megállná a helyét. Köszönet érte!
Az ember belső vágya az alkotás. Minden alkotás valamiféle önkifejezés. Legyünk fáklyavivők, hisz az alkotás megszépíti
életünket! Tanuljuk megbecsülni, s ha kell, dicsérni mások kiválóságát! Mutassunk jó példát a következő nemzedéknek, hogy
az alkotás öröme a média és az Internet világában is nagy fontossággal bír.”
Úgy gondolom, megérdemlik a kiállítók, hogy név szerint is
felsoroljam őket.
Bíró Gáborné
– tűgobelin
Csikós Ferencné
– tűgobelin
Domonkos Gabriella
– faragott, berakásos agancsok
Glückné Kati
– gyöngyből készült ékszerek
Gulyásné Andi
– foltvarrás (patchwork)
Koloszár Andrásné
– foltvarrás
Korándi Rozália
– gobelin
Krénné Lakner Ilona
– csipke
Lacza Lajosné
– hímzés

Egy kiállítás margójára
Lennert Ambrusné
Lennert Hajnalka
Pátkai Miklós
Pátkainé Katika
Sebestyénné Józsa Gabriella
Skorán István
Szabó Éva
Szabó-Novák Petra
Temesi Ferencné
Újhelyi Gábor
Varjúné Herczegh Zsuzsa

– foltvarrás
– gobelin
– mézeskalács
– képek száraz virágból
– foltvarrás
– réz domborművek
– gobelin
– ü veggravírozás, pirograf munkák és festmények
– g épselyemből készült csipkék,
autentikus
– matyó hímzés
– famunkák
– festmények.

A teljesség igénye nélkül, senkit meg nem sértve, felhívnám
szíves figyelmüket a már megszokottan magas színvonalú foltvarrás és mézeskalács mellett, a réz domborművekre, a tűgobelinekre, a gyönyörű ékszerekre, a bámulatos faragott, berakásos
agancsokra és az új technikát bemutató pirograf munkákra.
A két héten át nyitva tartó kiállítást több száz átutazó és
Herenden élő érdeklődő tekintette meg, akiknek elragadtatásáról a sok-sok vendégkönyvi bejegyzés tanúskodik.

Összességében elmondhatjuk, hogy a hagyományteremtés
szándékával indított kiállítás sikeresnek bizonyult. Ez a siker pedig a 2017-ben esedékes III. Herendi Kézműves Kiállítás megrendezésére ösztönöz bennünket.

Temesi Ferencné
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Ünnepre hangolva

IN MEMORIAM

Mint már évek óta, az idén is szorgalmasan csomagolják a dobozokat a Lányok-asszonyok Klub tagjai,
hogy a város karácsonyi díszbe öltözhessen december
24-én.

Temesi Ferencné Valika

Fájó szívvel vettük tudomásul,
hogy

Tamás Gézáné
Marika
klubtársunk

szeptember 27-én elment, itt
hagyott mindenkit, akit szeretett, mindent, ami fontos volt
neki az életben.
Kedves arca, szorgalmas lénye
mindig velünk marad. Az ös�szejöveteleinkről, kirándulásainkról hiányozni fog.
Emlékét megőrizzük, míg
élünk.
BÉKE PORAIRA!
LÁNYOK-ASSZONYOK
KLUBJA

Szép és érdekes kirándulóhelyek Magyarországon

Nagykarácsony – Mikulásfalva
Sokat hallottuk régebben a reklámokban, hogy küldjük Nagykarácsonyon keresztül karácsonyi képeslapjainkat, hogy az
ottani posta különleges bélyegzővel ellátva küldhesse tovább.
Majd kiderült az is, hogy Nagykarácsony azért is különleges,
mert ott lakik a magyar Mikulás.
Minden karácsonykor beszéltünk róla, hogy jövőre meglátogatjuk. Mígnem, legalább
tíz esztendeje egy szép, napsütéses, havas Karácsony előtti
szombaton beültünk az autóba,
hogy elmenjünk a Mikuláshoz.
Lányaink akkor már 12, 14 és
17 évesek voltak. Mikor megérkeztünk a faluba, hamar megtaláltuk a piros falú, fehér kerítéses házikót, falán a felirat:
MIKULÁSHÁZ.
Izgalommal mentünk be
a kapun, majd a házba, ahol
a Mikulás segédje fogadott
bennünket. Bekísért minket
egy várószobába, mert a Mikulásnál éppen volt valaki. A
várószobában rengeteg játék,

mi pedig viccelődtünk, játszottunk az építőkockákkal, a
kisautókkal és arról beszélgettünk, hogy vajon ki lesz zavarban, mi, vagy a mikulás, hogy
egy apróka gyermek sincs velünk. Nem kellett sokáig várakoznunk, a segéd szólt, hogy
mehetünk.
Beléptünk a kicsi szobába.
Mintha egy mesében lettünk
volna! Egy nagy íróasztal mögött, hatalmas karosszékben
ült a MIKULÁS. Az asztal
mellett hatalmas kosárban
mikuláscsomagok, a falakon a
gyerekek levelei. Ő oldotta fel
a csendet és sokáig beszélgettünk. Megtudtuk, hogy nem
egyedül látja el ezt a szép hivatást, van több segédje, mert
egyedül nem győzné az összes
csizmát megtölteni ajándékkal
és megválaszolni a sok levelet,
mert egyetlen levél sem maradhat megválaszolatlan! Az is
kiderült, hogy mivel a rénszarvas nem honos nálunk, így ő
és a segédek Mikulás-mobillal
közlekednek.

Természetesen nekünk is
kellett magunkról mesélni,
és milyen kicsi a világ, az ő
Mikulás-mobilja egy bakonyi
ajándékosztó körútján éppen
Herend határában robbant le.
A tekeklubban várta meg a
másik mobil érkezését, addig
kedves herendiek látták vendégül, azóta is hálás szívvel
gondol rájuk.
Búcsúzáskor még kezünkbe nyomott egy-egy mikuláscsomagot és elköszöntünk.
Őszintén be kell valljam:
Elvarázsolt! Mint mikor fényes csizmáinkat kitettük az
ablakba már délután három
órakor és sötétedésig lestük,
hogy jön-e, hátha meglátjuk.
De mindig sötétben jött, kopogott az ablakon, apu mindig
akkor jött be néhány hasáb
fával és mondta, hogy éppen
látta, amikor valamit tett a
csizmánkba, és elsietett, hogy
hamar megtöltse a többi gyerek csizmáját is. Piros kabátja
volt, nagy puttonya, épp, mint
a képe a mikulászacskón.

Elvarázsolt, mint a Karácsony illata, a karácsonyi mesefilm, a Christkindlik csengettyűje.
Gyermekek lettünk néhány
órára, ismét hittünk a mesében, a varázslatban.
A Mikulás háza már nyitva
van, ha tehetik menjenek el
gyermekeikkel, unokáikkal.
Felejthetetlen élményt szereznek nekik és önmaguknak,
hiszen Mikulásfalva valóban
hatalmas élmény 0-99 éves
korig.
Kedves HERENDIEK! Kívánok mindenkinek szeretetteljes Mikulás és Karácsony
várást!
„Karácsony készül emberek!
Szépek és tiszták legyetek!
Súroljátok föl lelketek,
csillogtassátok kedvetek,
legyetek újra gyermekek,
hogy emberek lehessetek!”
(Wass Albert)

Csótai Csilla
alpolgármester
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Új pedagógusok bemutatkozása
Tisztelt herendi polgárok!
A Herendi Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános
Iskola a 2016/2017-es tanévet új iskolavezetéssel kezdte
meg. dr Markovszkyné Sindler Ágnes intézményvezetői
megbízatása lejárt. Az intézményvezetői magasabb beosztás pályázati eljárás lezárása
után Horváthné Páter Beatrix kapott 2016. augusztus
16. – 2021. augusztus 15-ig intézményvezetői megbízást. A
2016. augusztus 16-ával felálló
intézményvezetés: Horváthné
Páter Beatrix intézményvezető, Kaphegyiné Szabó
Mária és Szűcs Attila intézményvezető-helyettes.
Néhány bemutatkozó gondolat:
Horváthné Páter Beatrix
történelem-könyvtár szakos általános iskolai tanár. 1988. júniusa óta tanít az iskolában és
1992 óta lakik Herenden. Gye-

rekkorát a szomszédos Városlődön töltötte. Az általános iskolát Városlődön, gimnáziumi
tanulmányait a Lovassy László
Gimnáziumban, Veszprémben
végezte. A Berzsenyi Dániel
Tanárképző Főiskola történelem – könyvtár szakát 1986-

MÉZES
REGGELI
Tíz évvel ezelőtt Szlovéniában „mézes reggeli” néven
indult egy kezdeményezés,
melynek egyik célja, hogy
felhívja a figyelmet arra,
hogy a jó étkezési szokásokat már gyerekkorban ki kell
alakítanunk. Mára Európai
Mézes Reggeli néven több
uniós tagország is csatlakozott a programhoz.
A kezdeményezés céljai:
– a méhek és az egészséges életmód népszerűsítése
– a mézfogyasztás számos
előnyét megismertetni a gyerekkel
– a helyben termelt élelmiszerek megismertetése
– figyelemfelhívás a reggeli fontosságára és az egészséges táplálkozásra

– annak hangsúlyozása, hogy a méhek munkája jelentősen hozzájárul a
környezetvédelemhez és a
biológiai környezet változatosságához.
Európa több országában
a „mézes reggeli” napján a
kezdeményezéshez csatlakozó iskolákban, óvodákban
a gyerekek, helyi méhészek
mézeit kapják reggelire, ezzel
is népszerűsítve az egészséges mézfogyasztást és a helyi
családi méhészeteket.
Iskolánkban Jenei István
méhész látta vendégül a gyerekeket (160 gyermek) november 18-án a gyermekek
legnagyobb örömére.

ban fejezte be Szombathelyen.
Férje szombathelyi születésű,
gépésztechnikus. 2 gyermekük
van . Zsófia környezetmérnök,
Balázs gépészmérnök.
Kaphegyiné Szabó Mária
matematika- ének-zene szakos
általános iskolai tanár. Általános iskolai tanulmányait
Ajkán, középiskolai tanulmányait a Veszprémi Varga Jenő
Közgazdasági Szakközépiskolában végezte, pénzügyi ügyintéző szakon. A matematika
–ének-zene szakos általános
iskolai tanári végzettségét
a Szombathelyi Tanárképző
Főiskolán szerezte. „ A” kategóriás énekkarvezetői működési engedélye megszerzése
után aktív tagja a városi és
megyei kóruséletnek. Évekig
vezette a herendi nemzetiségi
kórust, tagja a Liszt Ferenc
kórustársaságnak, vezetője a
herendi Prelude női karnak. 3
felnőtt fiú édesanyja.
Szűcs Attila tanító, földrajz, környezettan szakos
tanár, mesterpedagógus. Általános iskolai tanulmányait
Cegléden, a középiskolát Jászberényben elektronikai műszerész szakon végezte. A tanítói, rajz szakos szakkollégiumi
képesítést az Apáczai Csere

János Tanítóképző Főiskolán,
Győrben végezte. A földrajz
szakos általános iskolai tanári
képesítést az Eszterházy Károly
Tanárképző Főiskolán, Egerben szerezte. 2016-ban környezettan szakos tanári képesítést
szerzett. Házasságkötés révén
került Veszprémbe. Felesége
tanító- olasz szakos pedagógus.
2 kamasz fiú édesapja.
Iskolánkba érkezett
Lóczy Ágnes történelemkönyvtár szakos tanár. 1999.
szeptember 1-jétől a Baranya
megyei Szederkényi Német
Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskolában tanított. 3
gyermek édesa nyja. Ketten
már önálló életet élnek, a legkisebb orvostanhallgató a pécsi egyetemen.
Neheli Katalin tanító. Tanulmányait Győrben a NYME
Apáczai Csere János Kar tanító szakán végezte. 2013-ban
gyógypedagógus végzettséget
szerzett. 2015-ben pedagógus
szakvizsgát tett. 2010 óta az
Ányos Pál Német Nemzetiségi
Nyelvoktató Általános Iskolában tanított. Jelenleg Veszprémben él.
 Horváthné Páter Beatrix
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Óvodai bemutatkozás – új kollégák
2016. szeptember 1-jén elindult a 2016/2017-es nevelési év a
Herendi Hétszínvilág Óvoda és Bölcsődébe gyermekintézményünkben.
5 óvodai csoporttal és 1 bölcsődei csoporttal indulunk, óvodai csoportjaink mindegyikét érintik személyi változások.
Méhecske csoport: (profilja: hagyományápolás)
– Szabóné Stenger Erika óvodapedagógus,
– Pappné Gaschler Györgyi óvodapedagógus
– Szremáczné Varga Alexandra helyettesítő dajka
Vackor csoport: (profilja: német nemzetiségi nevelés)
– Némethné Klausz Terézia óvodapedagógus
– Gömbi Éva Dóra német nemzetiségi óvodapedagógus
– Ruska Attiláné dajka
Csiga-Biga csoport: (profilja: német nemzetiségi nevelés)
– Pethő Katalin óvodapedagógus
– Albertné Straub Mária német nemzetiségi óvodapedagógus
– Bóta Viktória dajka
Süni csoport: (profilja: környezeti nevelés)
– Weiszné Bod Szilvia óvodapedagógus
– Nagy Anikó óvodapedagógus
– Tunner Dorina dajka
Csérige csoport: (profilja: zenei csoport)
– Zsinkó Tiborné óvodapedagógus
– Kökönyei Edit óvodapedagógus
– Csenárné Schell Ibolya dajka

Albertné Straub
Mária

Megtiszteltetés számomra,
hogy a Herendi Objektív oldalain bemutatkozhatom Önöknek.
Albertné Straub Mária
vagyok, német nemzetiségi
óvodapedagógus. Családommal Herenden élek.
Szakmai életutam
1983 - képesítés nélküli óvónő - Napköziotthonos Óvoda Márkó, Bánd

1985 – 2016 08. 31. - német
nemzetiségi óvodapedagógus
– Német Nemzetiségi Óvoda
Bánd
1987-1997 - óvodavezető
- Német Nemzetiségi Óvoda
Bánd
Tanulmányaim
1987 - Felsőfokú német
nemzetiségi óvónői diploma
– Apáczai Csere János Tanítóképző Főiskola Soproni Óvónőképző Intézete
2003 – Gyógypedagógiai
asszisztens képesítés
2016 –Pedagógus besorolási
fokozatra irányuló minősítési
eljárás keretében a Pedagógus
I fokozatból Pedagógus II fokozat elérését tűztem ki célul,
mely követelményeknek megfeleltem.
Bár munkavégzésem Bándhoz kötött, –ahol szerető
közösség vett körül – több
szállal kötődtem Herendhez,
kulturális, és társadalmi megbízatásaim révén. Sok éven át
a Szent Euszták, és a Német

Bölcsőde:
– Eckert Éva Eleonóra gondozónő
– Szakállas-Lipp Zsuzsanna gondozónő
– Nagy Ferencné dajka
Nevelő-oktató munkánkat állományi létszámunk szerint segíti az intézményben:
– Pesz Ákosné óvodatitkár
– Eckert Judit pedagógiai asszisztens
– Teimayerné Kaufmann Eleonóra konyhalány, dajka
– Etlinger Gábor karbantartó
Új nevelési évünket óvodánkban és bölcsődénkben megfelelő
személyi és tárgyi feltételekkel tudtuk indítani.
Nyár folyamán megtörtént az intézmény teljes elektromos hálózatának cseréje, újra kiépítése, valamint a helyreállítási munkálatok is befejeződtek. Köszönjük szépen!
Gondot fordítunk a biztonságos környezet megteremtésére,
fenntartására. Nyár folyamán elvégzett munkák: udvari asztalok csiszolása, festése, szúnyoghálós ajtók beszerelése, tornaterem
csiszolása, lakkozása, párakapu felszerelése, árnyékoló felszerelése homokozók fölé, mérleghinta beállítása, valamint a teljes intézmény fertőtlenítő nagytakarítása.
Köszönetemet fejezem ki Fenntartónknak és óvodánk-bölcsődénk valamennyi dolgozójának azért, hogy a 2016/2017-es nevelési évünk szépen indulhatott.
Vajai Lászlóné
intézményvezető
Nemzetiségi kórus tagja voltam. Tíz éven át a Herendi
Általános Iskolás Gyermekeinkért Közalapítvány elnöki
tisztét láttam el.
2004 -2007 között a Stingl
Vince Kulturális és Szociális Közalapítvány kuratóriumi tagja lehetettem. Szép
emlék maradt számomra, a
hagyományápolás: a Christkind csoportok felkészítésében való részvétel. Jelenleg
a herendi Vergissmeinnicht
néptánccsoport tagja vagyok
2016 nyarán pályáztam a
Herendi Hétszínvilág Óvoda
és Bölcsőde német nemzetiségi óvodapedagógusi állására. Örömteli számomra, hogy
2016. szeptember 1.-től herendi óvodapedagógusként a nevelőtestület tagja lettem.
A német nemzetiségi nyelvi
nevelést, kiemelt feladatomnak tekintem. Óvodapedagógusként nagyban hozzájárulhatok a majdani iskolások
nyelvtanulás iránti igényének

kialakításához. Fontosnak és
értékközvetítőnek tartom a
német nemzetiségi kultúra és
hagyományok ápolását, átörökítését. A német nyelv elsajátítása az óvodában a mindennapok során ismétlődő
kommunikációs helyzetekben,
szituációkban ágyazottan játékos formában történik.
Hitvallásom: A gyermeki
személyiséget mindenekfelett
elfogadó értő, és érző pedagógiai magatartás.
Németh László – író – gondolatával zárom bemutatkozó
soraimat.
„Azért vagyok pedagógus,
hogy a természet nyers gyémántját szép vigyázattal csiszoljam
kristállyá”

Kökönyei Edit

A Soproni Óvónőképző
Intézetben 1978-ban kaptam
óvónői oklevelet. Még ez évben a Herendi Porcelángyár
óvodájában kezdtem el a pályámat. Az Úrkúti Német
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Nemzetiségi Óvodában végeztem pedagógiai munkámat. A
Herendi Hétszínvilág Óvoda
és Bölcsőde kollektívája 2016.
szeptember 1-től fogadott
be. Az elmúlt évtizedek alatt
1994 és 2006 között Úrkúton
a helyi Képviselő Testület tagja voltam. 2000-ben a Nemzeti Továbbképzési Intézetnél
gyógypedagógus asszisztensi
oklevelet szereztem. Időközben több szakmai irányultságú
továbbképzésen vettem részt.

A gyermekekért érzett felelősségtudatomat leginkább
Perlai Rezsőné szavai fejezik
ki: „A ma gyermeke a holnap
felnőttje, aki majd építi gyermeke jövőjét, társadalmát, íly
módon senkinek nem lehet

Herendi Objektív • 2016. ősz
közömbös, mivé fejlődik, hogyan
alakul gyermekeink sorsa.

Nagy Anikó

Óvodapedagógusi
ké
pesítéseimet Tatabányán az
Óvónőképző Szakközépisko
lában, valamint a Benedek
Elek Óvóképző Főiskolán
szereztem Sopronban.
Jelenleg Veszprémben élek.
Szívügyem, hogy a Rám
bízott gyermekek jól érezzék
magukat távol az otthonuktól,
meleg, kedves, odafigyelő légkörben töltekezzenek a világ
„dolgaival”.
Komoly szakmai tapasztalattal rendelkezem az óvoda
néphagyomány átörökítő szerepéről, és arról; hogyan hat-

ják át a jeles napok a gyermeki
tevékenységformákat.
Hiszem, hogy a környezetvédő, természetszerető személyiség kialakítását már óvodás
korban kell kezdenünk. A
gyermekek tudatos észlelésének erősítésével az óvoda
kinyitja az első kaput hogy
boldog, elégedett emberek legyenek.
Szeretem a kézműves tevékenységeket, kreativitásommal szívesen formálom óvodásaim esztétikai érzékét, ízlését.
Pedagógiai hitvallásomat a
következő idézet tükrözi a legjobban:
„Ülsz és beszélgetsz Vele. Meghallgatod.
Kitalálod, hogy mi bántja, segítesz megérteni.
Megvigasztalod.
Megöleled.
Később kicsit játszol Vele, megmagyarázod a dolgokat.
Mondasz egy mesét.
Ez a gyógymód a legrégebbi és
a legértelmesebb: semmi hűhó
csak kedvesség és türelem.”
(Ron Kurtz)

Szremáczné
Varga Alexandra

Szremáczné Varga Alexandrának hívnak, 33 éves

vagyok.
Születésem
óta
Herenden élek, óvodába, általános iskolába is ide jártam.
Az Ajkai Szent-Györgyi Albert Szakközépiskola Szakiskolában cukrászként végeztem. Nagy örömömre szolgál,
hogy ez év szeptemberétől a
Herendi Hétszínvilág Óvoda
és Bölcsőde Méhecske csoportjában
helyettesítőként
óvodai dajka munkakörben
próbálhatom ki magam.

Dajka képzést jelenleg távoktatásban végzem. Köszönöm a város és az Intézmény
vezetőinek a bizalmat. Munkatársaknak szülőknek és nem
utolsó sorban a gyermekeknek
a szeretetteljes fogadtatást.

Laterne, Laterne…
„Laterne, Laterne,
Sonne, Mond und Sterne.
Brenne auf, mein Licht,
brenne auf, mein Licht,
aber nur meine liebe Laterne nicht!”

(német gyerekdal)
„Laterne, Laterne…” énekelték a
Herendi Hétszínvilág Óvoda és Bölcsőde lakói 2016. november 11-én Szent
Márton napján. Óvodánk minden évben
megrendezi a gyerekek és a felnőttek által is kedvelt ünnepet, a Márton napot.
Szent Márton ünnepe az óvodai német
nemzetiségi hagyományőrzésben komoly
szerepet tölt be, azonban intézményünkben ez az esemény nem csupán a németes
csoportok kiváltsága, hanem az egész óvodát érintő rendezvénnyé nőtte ki magát.
Fontos közösségformáló szerepet tölt be a
csoportok, az óvoda életében. Mivel nyílt

ünnep, ezért az estefelé megrendezésre kerülő eseményre, szeretettel várja az intézmény az óvodás és bölcsődés gyermekek
szüleit, hozzátartozóit, az önkormányzat
képviselőit, és az óvoda régi óvodásait, az
óvoda vendégeit. Eddig minden évben sikeresnek könyvelhetjük el ezt az óvoda által megrendezésre kerülő eseményt, amely
a következő programokat kínálja minden
évben vendégei számára: ünnepélyes zászló felvonás, köszöntő, óvodás gyermekek
éneke, tábortűz, ének, tánc, Márton lovag
bevonulása ló háton, lámpásos felvonulás,
tökfaragó verseny, süti, zsíros kenyér, tea
a gyerekeknek, forralt bor a felnőtteknek,
közös beszélgetések. Ezúton szeretnénk
megköszönni a rendezvény támogatóinak
Márton-napi hozzájárulásukat:
• Márton lovagunk évek óta Szabó
Krisztián, aki minden évben vállalja,
hogy beöltözik Márton lovagnak és lóhá-

ton vezeti a lámpásos felvonulást, hatalmas élményt nyújtva ezzel a gyerekeknek.
Az ünnepséget megelőzően, pedig többször végigjárja lovával az útvonalat, hogy
a paripa számára ne legyen idegen a helyszín. Köszönjük szépen!
• Köszönjük a Vergissmeinnicht
Tánccsoportnak és a Német Nemzetiségi Dalkörnek, hogy minden évben egy
kis műsorral örvendeztetnek meg bennünket!
• Hálásak vagyunk a herendi polgárőrök munkájáért, hogy Pataki Imre
Úr irányításával minden évben biztosítják
számunkra a biztonságos felvonuláshoz a
feltételeket.
• Köszönjük Horváth Krisztián Képviselő Úrnak, hogy minden évben támogatja rendezvényünket és biztosítja számunkra a zsíros kenyérhez szükséges zsírt.
è
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è • Köszönjük Brotschollné Szabó Valéria családjának a hozzájárulást, a bort,
amiből a forralt bort készítjük.
• Köszönjük Bácskai Péternek a
hangtechnika biztosítását!
• Köszönjük a képviselő testület tagjainak, hogy megtisztelnek bennünket
jelenlétükkel és biztosítják a rendezvény
feltételeit!
• Köszönjük a szülői munkaközösség
munkáját!
• Köszönjük mindenkinek, aki részt
vesz az eseményen!
Így válik ez az ünnep egy közös, sokakat bevonó, a herendiek apraját, nagyját
megmozgató közösségépítő eseménnyé.
Nem más ez, mint a nevelés folyamatában oly fontos feladat (ún. Team-munka
= csapatmunka), amelyben részt vesznek
maguk a gyermekek, a fenntartó, a szülők,
a gondozók, a pedagógia munkát segítők
és a pedagógusok. Ennek a közös munkának a középpontjában pedig a gyermek
áll. Tehát a gyerekek számára meghatározó élményt tudunk nyújtani mi együtt
közösen ezzel az ünneppel.
Eddig minden évben megkegyelmeztek
nekünk az égiek, nem akadályozta semmi
a rendezvény megtartását, idén azonban
hiába a sok szervezés, készülődés, sajnos
az idő elromlott, így most először, Márton
napi ünnepségünk nyilvános része nem
került megtartásra.
Sajnáljuk, hogy az idén a lámpás felvonulás, a tűz körüli éneklés, a Márton lovag megtestesülésének élménye elmaradt,
de az intézmény számára ez a délután ennek az ünnepnek „csupán” a csúcspontja. Az ünnep hangulatát a rossz idő nem
tudta elvenni. Ahogy minden évben,
a délelőtt folyamán a csoportok most is
családias keretek között, meghitt hangulatban megemlékeztek Szent Mártonról.
Tehát az ünneplés maga nem maradt el,
más formában jelent meg az óvoda életében. Több csoport énekétől zengett ezen
a délelőttön a folyosó, ahogy lámpásaikkal vonulva végigjárták az óvoda zegzugait. Felidézték, eldramatizálták Szent
Márton legendáját, jótetteit és a gyerekek
maguk is elosztották egymás között az
ünnepi asztalnál az ebédre kapott „Márton-kiflit”, mint ahogy a lovag megosztotta a köpenyét a szegény koldussal. A
tökfaragó versenyt meg tudtuk tartani, a
faragott tököcskéket kiállítottuk, a gyerekek megnézhették egymás munkáit, a
résztvevők jutalmat is kaptak. A máglyát
nem péntek délután, hanem hétfőn délelőtt gyújtottuk meg, így tudtunk énekelni
a tűz körül.

Magát az ünnepet, pedig hosszas készülődés előzi meg. Minden csoport a
maga módján készül erre az eseményre.
Megismerkednek a Márton – legendákkal, libáznak, lovacskáznak, lámpásoznak. Pedagógiai szempontból rendkívül
hálás, sokrétű, tengernyi lehetőséget magába foglaló téma ez, amely a nevelési területek bármelyikéhez számtalan módon
kapcsolható, így a gyermekek sokoldalú
fejlesztésére alkalmas. Mégis most egy
fejlesztési területet emelnék ki, amelyre
kiválóan alkalmas a Szent Márton témakör, ez pedig nem más, mint a gyermekek
érzelmi fejlesztése. Ha belegondolunk, az
ünnep időpontja maga is ideális: novem-

ber 11. Korábban sötétedik, még ősz van,
de közeledünk a télhez, ez a megnyugvás
időszaka. Az időjárás is egyre borongósabb. Közeledik a Mikulás, a karácsony,
amelyeket a Márton legenda által ébresztett gondolatok: szeretet, jószívűség,
segítségnyújtás a rászorulón, kiválóan
előkészít. Ez tulajdonképpen már a lelki
megtisztulás időszaka, egyfajta rákészülés
az adventre. Megelőzi a Mindenszentek, a
Halottak napja (nem a Halloween!), amelyek nem könnyen feldolgozható, megérthető témák a kicsi gyerekek számára, de
ezzel a gondolatkörrel is összekapcsolható,
könnyebben magyarázható. Gondolok itt
például a gyertya/mécses/lámpás gyújtására.
Természetesen ezek az ünnepek egymásra épülnek, igyekszünk, hogy ne keveredjenek a gyerekek fejében. Szellemiségükben mégis egymáshoz köthetők.
Az érzelmi intelligenciát, a gyermekek
lelkét kiválóan fejlesztő tárgykör tehát a
Szent Márton-témakör. Pedagógusként
kifejezetten a kedvelt témáim közé tartozik.

Szent Márton a Római Birodalom területén, Savariában, a mai Szombathelyen
született Kr. u. 316-317 körül. Szülei pogányok voltak, apja katonaként szolgált. Fiát
is katonának szánta. Márton egy ideig
katonáskodott, majd megkeresztelkedett
és pap lett belőle, a későbbiekben pedig
püspöknek választották. Életét csodák és
gyógyulások kísérték, jótettei következtében vált híressé.
Az óvodában általában két vele kapcsolatos történetet szoktunk felidézni:
• Márton és a koldus
• Márton és a ludak
Az idei Márton-hét az elmaradt rendezvény ellenére is tartogatott a számunkra különlegességet. A magyar kormány
Szent Márton emlékévnek nyilvánította
a 2016-os évet, Szent Márton, Magyarország egyik védőszentje emlékére. Mi is
szerettünk volna méltóképpen megemlékezni Márton lovagról. Ezért az óvodások
számára ebben a témakörben rajzversenyt
hirdettünk. Gyermekeink rajzoltak, színeztek, festettek, vágtak, ragasztottak,
nyomdáztak és szebbnél szebb művek
születtek. Összesen 30 alkotás érkezett
a pályázatunkra, melyeket 3 fős zsűrink
értékelt és az óvoda folyosóján a munkák
kiállításra kerültek. Ezúton gratulálunk
minden résztvevőnek! Külön gratulálunk
a legkisebbeknek, mert nem csupán óvodás munkák készültek, a bölcsőde apróságai is alkottak. Lelkes, szorgos gondozó
néniinknek köszönhetően 3 bölcsődés
munka is kiállításra kerülhetett. (A résztvevők listáját a cikk után tűntetjük fel.)
Márton napunk, hetünk így az idén is
eseményekben, élményekben gazdag volt,
még ha más módon is, mint a korábbi
években. Reméljük, az ünnep szellemisége a gyermekeinken keresztül eljut minden családba, éppúgy, ahogy a gyerekek
osztották meg társaikkal lámpásaik fényét
Márton lovag példája nyomán. Békés adventi készülődést mindnyájunknak!
„Kis lámpás, kis lámpás,
Hozzál nékünk áldást!
Lángod lángoljon!
Fényed áradjon!
Minden ember szíve megtisztuljon!”
Gömbi Éva Dóra
(német nemzetiségi óvodapedagógus,
fejlesztő - differenciáló szakpedagógus)
Herendi Hétszínvilág Óvoda és Bölcsőde
Herend, 2016. november 20.
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„Szent Márton emlékév”
rajzverseny résztvevői
Herendi Hétszínvilág Óvoda és Bölcsőde
(Herend, 2016. november 17.)
Az óvoda résztvevői:
Brotscholl Kinga, 6 éves Csiga-Biga csoport 3. helyezett
Csizmadia Boróka, 5 éves, Süni csoport
Endrődi Ervin, 6 éves, Csiga-Biga csoport
Etlinger Bálint, 5 éves, Csiga-Biga csoport
Hofschtädter Milán, 5 éves, Vackor csoport
Horváth Zalán, 6 éves, Vackor csoport
Illés Nóra, 6 éves, Süni csoport
Kocsis Karina, 5 éves, Csiga-Biga csoport
Krén Adrienn, 6 éves, Süni csoport 1.helyezett
Lajtafalvi Natasa, 6 éves, Süni csoport
Legendi Nadin, 5 éves, Méhecske csoport
Lontai Dávid, 5 éves, Csiga-Biga csoport
Magyari Sára, 6 éves, Vackor csoport
Mesterházy Mátyás, 3 és fél éves, Csérige csoport különdíjas
Molnár Alexa Olívia, 6 éves, Süni csoport
Niczki Máté, 5 éves, Süni csoport
Pavelka Márk, 6 éves, Csiga-Biga csoport 2. helyezett
Prebszl Olivér, 6 éves, Csiga-Biga csoport
Presits Igor, 5 éves, Vackor csoport
Reiner Nóra, 5 éves, Vackor csoport
Scharf Lázár, 5 éves, Süni csoport
Stáll Olivér, 4 éves, Csiga-Biga csoport
Strommer Petra, 5 éves, Csiga-Biga csoport
Szekeres Lóránt, 4 és fél éves, Vackor csoport
Tartó Gergő, 5 éves, Csiga-Biga csoport
Varju-Nemes Hunor, 4 éves, Csiga-Biga csoport
Vincze Loretta, 4 éves, Méhecske csoport különdíjas

Krén Adrienn Süni csoport

Pavelka Márk Csiga-biga csoport

A bölcsőde résztvevői:
Czellár Amíra, 33 hónapos, Bölcsőde – különdíjas
Lorbert Ákoska, 35 hónapos, Bölcsőde – különdíjas
Szilágyi Zsófi, 31 hónapos, Bölcsőde – különdíjas
Brotscholl Kinga Csiga-biga csoport

Mesterházy Mátyás Csérige csoport

Vincze Loretta Méhecske csoport
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Taekwon-do hírek
Megyei Edzőtábor
Veszprém megye taekwondosainak közös hétvégi edzését sikerült megrendeznünk
szeptember 24-én. Ezen a
szombati napon tíz klub csaknem hetven taekwondósa
gyűlt össze Herenden. Öröm
volt közösen edzeni azokkal

csak ellenfélként álltak a páston, most tét nélkül, oldott
hangulatban
dolgozhatták
végig a napot. A szülőknek
köszönjük a finomságokat, az
önkormányzatnak és az iskolának pedig a támogatást, ami
lehetővé tette mindezt!

a régi mesterekkel és tanítványaikkal, akikkkel valamikor együtt kezdtük el ezt a
harcművészetet. Sok tapasztalattal, több világbajnoki és
európabajnoki helyezéssel a
tarsolyukban látogattak el
hozzánk. A teremben több
mint 40 (!) dan (mesterfokozat) edzett együtt. A tanítványok, akik eddeg legtöbbször

Diákok ITF
Taekwon-do Olimpiája,
Monor 2016. 10. 17.
A versenyen 30 klub indult
232 versenyzővel. 10 tanítványunk vett rész országos szintű
bajnokságon. Érmes helyezettek:
Szabó Levente: formagyakorlat- arany

Sárdi Zsuzsanna Tímea:
formagyakorlat- ezüst, küzdelem- ezüst
Albert Alex: küzdelembronz
Hegyi Balázs: küzdelemezüst
Prebszl Arnold: küzdelembronz

Pavelka Dominik és Kungl
Barnabás kemény küzdelmeket
vívott és súlycsoportjában a
legjobb nyolc közé jutott. Lázár Tamás, Kazinczki Tibor és
Szabó Bence formagyakorlat
versenyszámban indlutak, de
dobogós helyezést nem értek el.
Pátkai Zoltán edző
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A HATESZ Egyesület hírei
12.04. Mikulás a Miklós Pálon: Várjuk a túrázókat 14-16 óra között a bándi kilátóba
12.30. de. Bejglitömörítő túra: Somlóra vonattal
12.30. du. IX.HAJAG KUPA: 14 órától futás a Hajagra 2-4-68-16 km
01.07. IV. Kauker Márton emléktúra: Herend iskola-Hárskút 8
km
További részletek: hajag.hu oldalunkon!
Reméljük hasznosak voltak idei programjaink!
Kellemes Ünnepeket és Boldog Új Évet kívánunk!
HATESZ Ha Tesz-Jobb lesz!

Csúcs ez a hely!

Október 22-én ragyogó őszi időben sikerült megrendeznünk a
III. tanösvény találkozót. Bánd határából 10-15-30-40km távon indultak a túrázók felfedezni az arany színekben pompázó Bakonyt
Bánd-Csatár-Márkó-Hárskút-Herend érintésével. Az ország több
távoli pontjáról is érkeztek teljesíteni a túrát. A sok szép látnivaló alapos megtekintése miatt gyorsan múlt az idő, így a 40 km-es
táv résztvevőinél a végére előkerültek a zseblámpák. A legaktívabb
család Felsőörsről érkezett három gyermekkel (3-5-7 évesek) és a
nagymama (74 éves) is velük tartott a 10 km-es körön. A fáradságot
a látvány kárpótolta, mivel tényleg csúcs ez a hely! Érintett kilátók: Majer Antal kilátó-Miklós Pál-hegy (Bánd), Cholnoky kilátó
- Csatár-hegy (Veszprém), Fekete István kilátó - Kis Bükk(Márkó),
Vitéz Bertalan kilátó-Papod (Hárskút).

Köszönettel: Bácskai Péter
HATESZ Egyesület beszámolója
a Hajag-Herend-Bánd környékéről
Természetjárók napja – Országos találkozó Dobogókőn
A Magyar Természetjáró Szövetség (MTSZ) elnöke Garancsi
István köszönte meg a tagszervezetek és a szövetség munkáját, majd
átadta a szót Révész Máriusznak. A kerékpározásért és aktív kikapcsolódásért felelős kormánybiztos óriási feladatnak nevezte, hogy
a fiatalabb korosztály körében is népszerű legyen a természetjárás,
amihez a kormányzat is igyekszik forrást biztosítani. Révész elmondása szerint a következő két évben mintegy tízmilliárd forintnyi
uniós forrást biztosítanak az aktív kikapcsolódás – vitorlázás, lovaglás, természetjárás, kerékpározás – szolgáltatásainak fejlesztésére. A
köszöntők után vehették át a kitüntetéseiket azok, akik az elmúlt
időszakban különösen sokat tettek a hazai természetjárás fejlesztéséért. Az MTSZ elnöksége Veszprém megyéből Albert Ferencet
és Karácson Sándor sportársakat magas kitüntetésben részesítette.
(info: Turistamagazin)
http://www.turistamagazin.hu/a-termeszetjaras-legjobbjait-dijaztak-dobogokon.html

Bácskai Péter
HATESZ

SZÉPHEGYI-HÍD AVATÁSA 10.03.
Átadásra került a Bánd közelében lévő gyaloghíd, amelyen a Piros sáv jelzés is keresztül halad. Schumacher István, a VERGA Zrt.
vezérigazgatója, Takács Szabolcs kormánymegbízott és Steigervald
Zsolt Bánd polgármestere adta át a hidat ünnepélyes keretek között.
A Tiszafás kirándulóerdő és tanösvény egyéves átadásának jubileumához közeledve egy újabb közjóléti létesítménnyel gazdagodott a környék a VERGA Zrt. jóvoltából. A népszerű kirándulóhely
bővítését a turistákkal közösen kezdeményeztük. A megvalósult
beruházás jó példája az erdőgazdaság, önkormányzat, civilek ös�szefogásának. A résztvevőket a HATESZ Egyesület invitálta az új
híd túloldalára turista csemege (zsírosdeszka) elfogyasztására. A
környékről készült térképes kiadvánnyal kedveskedtünk a vendégeknek.
Videó összeállítás az átadásról a Szentgál TV jóvoltából (21:15től):
//indavideo.hu/video/Taj-Kep_Magazin_10_evfolyam_47_szam 

Bácskai Péter
HATESZ
VÍZIKÖZMŰ MÚZEUM nyílt napja
Veszprémben 10. 07.
A BAKONYKARSZT Zrt. NYÍLT NAPOT rendezett 2016. október 7-én 10-18 óra között Veszprémben a Víziközmű Múzeumban
(Veszprém, Kittenberger Kálmán utca).
A 120 éves jubileum alkalmából megnyílt Múzeumban látható
Veszprém víziközmű rendszerének fejlődése a kezdetektől napjainkig és a BAKONYKARSZT Zrt. tevékenységének bemutatása.

Bácskai Péter
HATESZ
Kit érdekel a természetvédelem?
25 éves WWF-(Világ Természeti Alap)-Magyarország megbízásából, 2016 szeptemberében, átfogó közvélemény kutatás készült,
hogy felmérje, mennyire törődik a 18-59 éves magyar városi lakosság a fenntartható fejlődéssel, ezen belül is a környezet- és természetvédelemmel. Az eredmények sajnos nem túl hízelgőek.
A WWF Magyarország korábbi felméréséhez képest 2016-ra
jelentősen lecsökkent a lakosság érdeklődése és érzékenysége a
globális és lokális fenntarthatósági problémák iránt. Továbbra is
az ivóvizek és a természet védelme vezeti a rangsort, de a klímaváltozásért már kevesebben aggódnak. A lakosság túlnyomó része
(42%) ugyanis mérsékelt érdeklődést mutat a fenntartható fejlődés
iránt, és szociális érzékenysége is alacsony. Ehhez képest a lakosság
csupán 16%-a vallja, hogy aktívan foglalkoztatja a természet - és
környezetvédelem, és mutat jelentősebb szociális érzékenységet. Az
állatvédelem iránt további egyötödük (21%) érdeklődik, a fennmaradó egyötödöt (21%) viszont hidegen hagyják a zöld témák. Bizakodásra adhat azonban okot, hogy a lakosság ma inkább fogékony a
mindennapi rutinba könnyen illeszthető környezettudatos tettekre
(pl. takarékoskodás a vízzel, vagy az újrahasznosítás), és nőtt a helyi
előállítású termékek preferenciája is. A civil szervezetek támogatása
azonban továbbra is csupán a vágyak szintjén marad.
„Ma már tudjuk, hogy az emberiség bolygóra gyakorolt hatása
igen drasztikus, és nemcsak egyes fajok eltűnését vonja maga után,
hanem az emberek jóléte és egészsége a tét. Ezért különösen fontos
megértenünk tetteink következményeit, és együtt megtalálnunk a
megoldásokat arra, hogy hogyan tudunk egy élhető, fenntartható
jövő felé elmozdulni. Ebből a folyamatból mindannyiunknak ki kell
vennie a részét. Ennek tudatosításán fogunk ezután is dolgozni”
– mondta Antal Alexa, a WWF Magyarország kommunikációs vezetője.
November 4-én lépett hatályba a tavaly elfogadott, mérföldkőnek számító nemzetközi éghajlatvédelmi megállapodás, november
7-től tartották a 22. ENSZ klímakonferenciát.

WWF cikke alapján (wwf.hu): HATESZ Bácskai Péter
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Éremeső az égből!

A Herendi Modellező Sportegyesület hírei
A Herendi Modellező SE nyárvégi, őszi versenysorozata ismét tapasztalatokban, érmekben és győzelmekben bővelkedett.

2016. augusztus 6-7.
Nagyócsa, Szlovákia
Az antik ELOT kategóriában,
Szlovákiában, hatalmas mezőny
állt rajthoz, hogy a legjobbat hozza ki önmagából, a repülőjéből,
az időjárásból és a mai napra jutó
szerencséből. Ezúttal 7 versenyzőnek sikerült a maximumot tejesíteni. A döntőt követően Kornó
István első helyezett mögött, a
herendi Debreczeni Oszkár,
„Colossus” modelljével, nagyszerű versenyzéssel holtversenyben a cseh Svatopluk Chamráddal, a dobogó második fokára
állhatott.
XV. Bányász kupa, 2016.
augusztus 13. Várpalota
Bántapusztán, borult időben,
ALOT kategóriában, 6 döntős
között dőlt el a dobogó három
helye. Első ismét Kornó István
lett „Ciklon” nevű modelljével,
őt Debreczeni Oszkár követte a
második helyet jelentő kupával,
harmadik helyet pedig Horváth
Dávid „Pelikán” repülőjével szerezte meg.
Majd ELOT kategóriában is
eredményt hirdettek, ahol a döntőben szintén Kornó István lett
a legjobb, Tóth Imre a második,
Debreczeni Oszkár (a képen
jobbra) pedig a dobogó harmadik fokára állhatott fel.
Szentes Kupa 3.,
2016. augusztus 27. Szentes
A Szentes Kupa 3. fordulóját
rendezték meg augusztus végén
forró, nyári melegben. Modellezés szempontjából korántsem
volt optimális az időjárás a versenyzőknek. Egész nap alig-alig
mozduló szellővel, gyakran egy

starton belül többször forduló
széliránnyal kellett megküzdeni a
sportolóknak. A legjobban Kerner Martinnak jött ki a „lépés”,
aki F1H abszolút értékelésben
harmadik, ifiben második helyezést szerezett. Öccse, Kerner
Máté, ifiben harmadik lett.

Varsányi Rezső Emlékverseny, 2016. szeptember 24.
Nagykáta
ALOT kategóriában Debreczeni Oszkár hatodik lett,
ELOT kategóriában pedig megismételte augusztusi eredményét,
hiszen Kornó István és Tóth Imre
mögött klubtagunk ismét a dobogó harmadik fokára állhatott fel.
Hortobágy Kupa,
2016. szeptember 10. Földes
Földesen rendezett nyílt országos kupaversenyre, a Herendi

Német Nemzetiségi Önkormányzat buszával utazhattunk, melyet
ezúttal is köszönünk, szóval és
sikerekkel! Két versenyzőnk is
dobogóra állhatott, sőt egyikük
duplázott! Meleg, őszi napon,
szeszélyes, gyenge szellővel és
nagy mezőnnyel kellet versenybe
szállni a legjobb időért. Csapatunkban több serdülő versenyző
is bontogatta szárnyait. F1H kategóriában, a legjobb eredményt,
a már rutinosabbnak számító,
Kerner Martin Benedeknek
sikerült elérni, aki ifjúsági és
felnőtt értékelésben is a dobogó
legmagasabb fokára állhatott.
Sőt, Martin előbbre lépvén a modellezésben, kipróbálta magát nagyobb fesztávolságú F1A kategóriában is, ahol negyedikként zárta
napot. További helyezéseink ifjú
versenyzőink között F1H-ban:
Pék Vilmos 5. hely, Zsöllei Luca

6. hely, Kerner Máté Dominik
8-ik helyezés. Külön kiemelném,
hogy nem csak egyénileg, hanem
csapatként is nagyon jól működnek. Figyelik, segítik egymást, ha
kell, rohangálnak akár egésznap
a hőségben egymás repülője után
is. Felnőtt F1H értékelésben Tóth
Mária a 6-ik helyet szerezte meg,
míg F1A kategóriában Krasznai
Dávid, Szijjártó Szilárd, Sárkány
Ágoston és Horváth Tamás „vívott” kemény csatát a döntőben,
ahol Horváth Tamás bronzéremmel gyarapította sikerit.

Novum Kupa, F1H OB,
2016. szeptember 24.
Tapolca
Ködös, párás őszi reggelen kezdődött a Novum Kupa és egyben
F1H Országos Bajnokság. A Szent
György-hegy lábánál fekvő repteret nemrégiben kaszálták, s így
minden szabály nélkül, szanaszét
fekvő szénabálák között kellett
repülőinket keresgélni. Versenyzőink nap közben több hibát is
elkövettek, de a verseny vége felé
már összeszedettebben versenyeztek, így a Kerner Martin, Pék
Vilmos és Zsöllei Luca alkotta
csapat megszerezte az első helyet ifiben. Sőt, Kerner Martin
ifi F1H kategóriában, a döntőt
követően egyéniben is a dobogó
első fokára állhatott, s tovább
gyarapíthatta érmeit. Második
Vági Barnabás (Savaria MSE),
harmadik Tóth Balázs (ZVMK).
A herendi csapatból Pék Vilmos
8. Zsöllei Luca.9., Kerner Máté
12., Kis-Tamás Emma 14. helyen
és nagyszerű utolsó repítéssel zárta ezt a versenynapot.
Felnőtt F1H kategóriában
Tóth Mária az első két startot el- è
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è hibázta, így 8. lett, Kerner Ferenc
a 9. helyet szerezte meg. A Novum Kupa csapatversenyében
a Kerner Martin, Tóth Mária,
Kerner Ferenc összeállítású trió
harmadik helyezést ért el.
Jumbo Cup, 2016. szeptember 25. Rajcsány, Szlovákia
A szlovák Jumbo Cup nemzetközi versenyt új helyszínen,
Nyitrától 45 km-re északra, Rajcsány mellett rendezték meg.
Csodálatos domborzati helyen,
a Kis-Fátra és Tátra hegység karéjában, lankás szántóföldeken
kellett repíteni.
F1H kategóriában ezúttal
Tóth Mária nagyszerű, kiegyensúlyozott egész napos re-

pítéssel bejutott a döntőbe. A
„fly-off” további különlegessége
e versenyen az volt, hogy a négy
döntősből három magyar volt.
Az első döntő igazán izgalmasra
sikeredett, mert a 4 gépből három
ritkán látható erős termikbe került, mely úgy „szívta” fel a kisgépeket, (pedig már megrepülték a
maximumot) hogy szemmel alig
lehetett követni. Néhány perc
emelkedés után már aggódtunk
szabad szemmel látjuk-e merre szállnak, majd hosszú feszült
percek után, távcsöves figyelés
mellett vettük észre, hogy lassan
süllyedni kezdtek. Sajnos a harmadik magyar, Horváth Szabolcs
(képen balra) repülője, kifordult
a termikből, így nem repülte ki
a maximumot, így Ő a 4. lett.
Mivel Tóth Mária repülője szállt
a legmagasabbra- legmesszebbre,
és a következő startra nem ért
volna vissza gépével, így tartalék repülővel folytatta a második
döntőt. A Szteblák Tamással és a
cseh Daniel Rösslerrel, rövidített,
25 m-es startzsinórral végezték a
következő fordulót. A Jumbo Cup
nyertese Daniel Rössler, második Szteblák Tamás és a rutinos
versenyzők között, Tóth Mária a
harmadik helyet szerezte meg.
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Kerner Martin jó versenyzéssel, egy fordulóban néhány másodperces hiánnyal, az 5. helyen
végzett.
Ezzel az eredménnyel Kerner
Martin mellett Tóth Mária is
bejutott az F1H Eurochallenge
(HEC) október 30.-i, tapolcai
döntőjébe!

Tóth Mihály Emlékverseny,
2016. október 8. Alsónémedi
Az antik modellek versenyén
Debreczeni Oszkár (Herend)
ezúttal ELOT kategóriában lett
második (1. Tóth Imre, 3. Kornó
István), ALOT kategóriában pedig Horváth Dávid és Kornó István mögött a dobogó harmadik
fokára állhatott fel.
Id. Árva János
Emlékverseny, 2016.
október 8., Nagyszalonta
Nag yszalontán,
kellemes októberi időjárásban zajlott a szabadonrepülő modellek
nemzetközi versenye.
F1H kategóriában 4
döntős küzdött a legjobb helyezésért. A
legjobb időt, Kerner
Ferenc, a 30 éve modellező, kétszeres Európa bajnok és számos
nemzetközi és magyar verseny
győztesének modellje repült. A
dobogó második fokára Tóth
Mária (Herend) állhatott fel, a
harmadik pedig Szteblák Tamás
(Zalaegerszeg) lett.
Ifi F1H kategóriában, az egész
évben jól teljesítő Kerner Martin
(Herend) vihette el az első helyezésért járó kupát.
3. Balaton Kupa,
2016. október 29., Tapolca
Jellegzetes hűvös őszi reggel
fogadta versenyzőket a SzentGyörgy hegy lábánál. 4 ország
versenyzői küzdöttek a napközben megerősödő széllel és a termikbuborékokkal. Az izgalmakat
tovább fokozta, hogy néhány modell 10 m magasan landolt egyegy nyárfán.
F1A kategóriában, a több mint
két méteres fesztávolságú gépével
Horváth Tamás (Herend) az 5.
helyet szerezte meg. A kisebb
géppel repítő Kerner Martin ifi
F1H-ban a dobogó 3. fokára
állhatott, Tóth Mária (Herend)
pedig 6. helyezést érte el.
25. Herend Kupa,
2016. október 30., Tapolca

A 25. jubileumi verseny a
szombati naphoz hasonlóan hideg, de elfogadható időben kezdődött, azonban a szél hamar
feltámadt. Szintén 4 ország részvételével, erős mezőny próbált az
erős széllökésekben is repíteni. A
modellek messze szálltak a starthelytől, a nap folyamán akár a fél
maratont is le kellett futni, hogy
a következő startra visszaérjenek
a versenyzők. E napon ismét több
modellt a fák tetejéről kellett leszedni, lehetőleg sértetlenül. Sokan feladták a versenyt, többen
rajthoz sem álltak. Döntőre csak
F1H kategóriában került sor. A
serdülő herendi versenyzők igazán ügyesen repítettek a számukra különösen nehéz időjárási körülményekben.
F1A vitorlázó kategóriában
ifi és abszolút értékelésben is a
tavalyi ifi győztes, Lipcsei Sándor
(Gyula) lett a bajnok.
F1B-ben (gumimotoros) Walter Ehrlich (Ausztria), F1C-ben
(robbanómotoros) ifj. Szécsényi
János (Bp.), F1Q-ban (elektromotoros) Matthias Tietz (Németo.),
F1H-ban (kis vitorlázó) Bottyán
Gábor (Mátraverebély), ifi F1Hban pedig Vitek Rössler (Cseh
Közt.) léphetett a dobogó legmagasabb fokára.
A herendiek közül ismét Kerner Martin teljesített a legjob-

ban, ifi F1H kategóriában 3. helyezett lett.
A csapatversenyt a Kiss Ábel,
Szteblák Tamás, Tóth Balázs alkotta zalaegerszegi csapat nyerte.
Az eredményhirdetést ismét
az F1H Eurochallenge éves eredményhirdetésével együtt, vacsorával egybekötve, ünnepélyes
keretek közt tartottuk. A 25. évforduló alkalmából minden versenyző pólót és mézeskalács repülőt kapott emlékül, többen pedig
különdíjban részesültek.
Ezúton is köszönjük mindenkinek a segítséget, támogatást, amivel versenyünk sikeres
megrendezéséhez hozzájárultak,
nemcsak most, hanem a negyed

század alatt is! Külön köszönjük a
Német Nemzetiségi Önkormányzatnak, hogy a mikrobuszát ismét
használhattuk!
HEC döntő,
2016. október 30., Tapolca
2011-től rendezik meg F1H
Eurochallenge néven (röviden
HEC) az F1H kategória európai versenysorozatát, mely évről
évre népesebb és népszerűbb. Az
idén már 18 ország 47 versenyén
22 nemzet 280 versenyzője állt
rajthoz. A magyarok évről évre
az élmezőnyben szerepelnek a
modellek bonyolultságának megfelelően több alkategóriára bontott éves értékelésben. A 4 ill. 3
(HEC-S) versenyen maximális
eredményt elérők között a sorozat záró fordulója után egy külön
döntő start eredménye adja meg a
végső helyezési sorrendet. Ebbe az
idén kilencen jutottak be, köztük
öten magyarok.

Éves végeredmény:
HEC-S: 1. Kerner Martin, (Herend) 2. Tóth Mária,
(Herend) 3. Gapke Waldemar
(GER) (178 résztvevő)
HEC-S ifi: 1. Kerner Martin, (Herend) 2. Rémai Martin
(Várpalota), 3. Orlando Ridiger
(ROU) (124 résztvevő)
HEC összértékelés: 1. Vitek
Rössler (CZE), 2.
Horváth Szabolcs
(Szombathely),
3. Daniel Rössler
(CZE), 4. Szetblák
Tamás (Zalaegerszeg), 5. Selmeci
Balázs
(Ajka),
6. Kerner Martin
(Herend),
7. Tóth Mária

(Herend)
HEC ifi összértékelés: 1. Vitek
Rössler (CZE), 2. Kerner Martin
(Herend), 3. Tomer Roizin (ISR)
(137 résztvevő)
Gratulálunk minden sportolónak az elért sikerekért!
Jövőre újabb modellekkel,
újult erővel, még többen, még
jobb eredményekért fogunk küzdeni! A HEC zárófordulója,
döntője és eredményhirdetése
viszont valószínűleg Svájcban
lesz…
Herend, 2016. november 14.
Kerner Ferenc SE elnök
Tóth Mária
modellező, sportbíró
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TEXAS Rodeo Country Linedancer Tánccsoport
Szilágyi Annamária vagyok,
Balatonfüredről
érkeztem
Herendre. Magánéletemben
való változások hoztak a városba, amit egyre inkább otthonomnak érzek. Számomra
fontos egy mosoly, egy gesztus,
ami embertársaink köszöntésében rejlik. Nagy örömömre
mára ebben partnerre találok
a herendi lakosokban. A fordulat magával hozott számos
új barátságot, jó emberekkel
találkozhattam. Így hozott ös�sze a sors a jelenlegi TEXAS
RODEO Country Tánccsoport
Tagjaival, akik segítettek abban, hogy együtt alkothassunk
valami maradandót.
Tánccsoportunknak
13
tagja van, akik mindennapi
munkájukat – igaz más-más
– területen, de Herend Város
polgáraiért végzik: gyermekeiket nevelgetik az óvodában,
a közterek általuk borulnak
színpompás virág-kavalkáddá, tortáikat, péksüteményeiket nem csak a herendi, de a
környékbeli települések lakói
is szívesen fogyasztják. Olyan
emberek, akik áldozatos munkájukkal megszépítik, jobbá
teszik embertársaik életét.
Mindennapi életüket ugyanúgy élik, mint más, vallják,
„reggel felkelünk, dolgozunk,
este lefekszünk, de számunkra
az élet nem csak ebből áll, ennél sokkal többet lehet adni magunknak, és az embertársainknak is… Vidámságot, jókedvet,
egy kis kimozdulást a hétköznapok monotonitásából.”
A zene, a tánc az életminőségünk javítását szolgálja,
melynek során pozitív energiát kapunk, és ezt ugyanúgy tovább is tudjuk adni. A
táncpróbák, és a fellépések
során fejlődik a testi és lelki
egészségünk. Nyitottakká válunk a világra, kialakul a multikulturális szemléletmódunk,
javul a nonverbális kommunikációink, egyszóval a test
megtelik élettel.

„A csoportban való koreográfiák elsajátítása megtanít
minket arra, hogy odafigyeljünk
egymásra, érezzük társunk rezdüléseit, és ezt a képességet tovább tudjuk vinni a mindennapi
életbe is” – vallják ezt a Tánc�csoport tagjai.
A csapat a country műfajt
választotta az önmegvalósításra, mivel vannak köztünk,
akik a country-t, mint életérzést, stílust már évekkel

együtt a country nevében, sok
nevetéssel, vidámsággal megtöltve ezt az időt.
Párom, Mesterházy Zsolt is
oszlopos tagjává vált a csapatnak. Derűs, életvidám megjelenésével örömteli pillanatokat
hoz a próbákra, összekötőnk a
RollingCountry Kerekesszékes
tánccsoporttal. Továbbá csoportunk fényképésze, zenénk
szerkesztője, elengedhetetlen
kiegészítője társaságunknak.
A country tánc linedance,
azaz hagyományos értelemben
vonaltánc csoport centrikus,
mivel jelentős összetartó ereje
van. Egy country koreográfiát
csak úgy lehet nívósan, és a
közönség számára színvonalasan előadni, ha a táncosok
egyformán mozdulnak, látszik
köztük a harmónia, a kiegyen-

fellépés alkalmával be kell
mutatunk. Előadásaink hűen
tükrözik a country életérzés
felemelő vidámságát.
Szeretnénk
köszönetet
mondani a Hétszínvilág Óvoda vezetőjének, aki otthont és
lehetőséget adott arra, hogy
az óvodában próbálhassunk.
Itt tettük meg első botladozó
lépéseinket, mikor eldönthettük, hogy együtt maradunk.
Az idők folyamán azonban
kinőttük a termet, és nagy
erőfeszítések során sikerült a
Herendi Művelődési Házban
helyet kapnunk. Ezért köszönettel adózunk Herend Város
Önkormányzatának, egyúttal
felajánljuk, hogy a Város programjain szívesen részt veszünk.
Terveink között szerepel,
hogy kéthavonta létrehozunk

ezelőtt magukévá tették. Ezt
meglátszik az öltözködésükön,
a magánéletükön is – pl. van
olyan pár a csoportban, akinek country-s esküvője volt.
Az életemben a country jelentős szerepet játszik, szinte
szerelmesévé váltam az elmúlt
évek során, ezért rám esett a
választásuk, hogy velem, általam tegyék magukévá a tánc,
a koreográfiák tanulását. Minden héten, csütörtökön találkozunk, és két órát töltünk

súlyozottság. Ezt pedig a sok
gyakorlás mellett lehet elérni, ha elfogadják egymást, és
egyenrangú félként tekintenek
egymásra a táncosok.
A TEXAS Rodeo Country Linedancer Tánccsoport
is bír ezzel az összetartó erővel, már két éve annak, hogy
megalakultunk.
Élvezettel
tesszük magunkévá a country koreográfiák bonyolult lépéseinek elsajátítását és nem
riadunk vissza, ha ezt egy

egy country-s táncházat, ahol
a country tánc iránt érdeklődők részt vehetnek, élő zenére
– melyet a szintén a herendi
Crazy Jam Country Band szolgáltat majd – táncolhatnak.
A program sokrétű lesz így
gyerekeknek játékos country
táncot tanítunk, country-s
vetélkedőkkel színesítjük az
eseményt.
Írta:

Szilágyi Annamária
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Képek versenye

A Magyarországi Német Kulturális
és Információs Központ, rövid nevén Zentrum idén második alkalommal április 22-re hirdette meg
a Népviseletek Napját (Trachttag).
E napnak az a lényege, hogy akár
egész nap, vagy csak egy fotó kedvéért öltözzünk viseletbe. A nap
mottója: „Múltunk a jelenben, egy
nap népviseletben”.
A Nemzetiségi Énekkar
egyik tagja, Wolffné Eckert
Gyöngyi vetette fel, hogy He
rend is vegyen részt a rendez
vényen. A Nemzetiségi Önkor
mányzat több fórumon felhívást
tett közzé, hogy minél többen
öltözzenek nemzetiségi ruhába
és jöjjenek el egy közös fotózásra. 10 általános iskolás gyermek
és 8 felnőtt vett részt az eseményen. Volt a felnőttek között,
aki népviseletbe ment el dolgozni. Remek fotókat készített
Rujzam Zsuzska a Porcelánium
előtti téren.
Októberben meghirdette a
Zentrum a fotók versenyét. A
fotók témája minden esetben

a magyarországi németség kell,
hogy legyen.
Hudi Kata önkormányzati
képviselő 3 fotót küldött el a
Trachttagon készültek közül.
November 4-én kaptunk egy
levelet, hogy egyik fotónk bekerült a legjobbak közé, egyúttal
meghívást kaptunk a díjátadóra. November 12-én Etlinger
Gábor, Etlinger Gáborné és
Molnár Lajosné képviselték a
díjátadón Herendet.
Nagy élmény volt a kivetítőn
megnézni az összes beküldött
képet, élőzenei aláfestéssel.
Egy háromtagú zsűri döntött
a legjobbakról. Nagy meglepetés volt, amikor bemutatták a
2017-es naptárt, és a címoldalon megpillantottuk a mi fotónkat.
Egy közös fotózásra invitálták a díjazottakat, és a naptárban szereplő fotók képviselőit.
Mayer Éva újságíró a Barátság című folyóirat főszerkesztője
és Ambach Mónika a Zentrum

igazgatója külön gratulált az ötletes fotóhoz.
A díjátadó végén minden
részvevő kapott abból a hatalmas tortából, amit erre az alkalomra készítettek.
A Nemzetiségi Önkormányzat nevében szeretném megköszönni Rujzam Zsuzskának az
ötletes fotókat, a felnőtteknek,
és az iskolás gyermekeknek,
hogy felhívásunkra népviseletbe öltöztek, mert nélkülük ezt
az elismerést nem kaphattuk
volna meg.

Tájékoztatjuk továbbá He
rend város lakosságát, hogy a
Herendi Német Nemzetiségi
Önkormányzat német nemzeti
ségi ételek fényképeit és receptjeit tartalmazó 2017. évi falinaptárt készíttetett.
Az érdeklődők az elkészült
naptárt a Polgármesteri Hivatalban megtekinthetik.

Etlinger Gáborné
Német Nemzetiségi
Önkormányzat elnöke

Német nemzetiségi nap az iskolában

Hagyományainkhoz híven az idei tanévben is megrendeztük
iskolánkban a német nemzetiségi napot, melynek témája a terményünnep és a Márton nap volt.

Buci nudli készítése

Izgalmas, szórakoztató és
érdekes programokkal vártunk
kicsiket és nagyokat egyaránt.
Az alsós osztályok püspöksüveget hajtogattak, berendeztek
egy kamrapolcot és megmutathatták tudásukat csapatjátékban és totóban is.
Felsőseink terményplakátot
készítettek, rövid verset írtak
mindkét témában, kézműves- Gyermekvetélkedő

kedtek, bundás
almát sütöttek
és még sok-sok
helyszín közül
választhattak.
Minden diák
megi smerhette
a káposzta sa
vany ít á s á n a k
r e j t e l m e i t ,
nagy
sikert
ara
tott a „ká
posztataposás”.

A „káposztataposás” rejtelmei

A főzés is a kedvenc állomások közé
tartozott, ezúttal buci nudlit készítettünk,
melyet a saját maguk által darált dióval és
mákkal ízesítettek. A nap fénypontja a
lovaskocsizás volt.
A rendezvényt lámpás felvonulással és
közös énekkel zártuk.
Köszönjük mindenkinek, aki valamilyen formában hozzájárult a program sikeréhez.
A cikket írta és a képeket készítette:
Fódi Judit
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Könyvbemutató
December 16-án 17.00 órakor az Imedias Kiadó vezetője, Lóczy István „Két haza vonzásában” címmel reprint
könyvbemutatót tart a Herendi Művelődési Házban.
Johann Eimann: Der deutsche Kolonist – A német telepes
című, először 1820-ban kiadott, valamint Adam-Müller Guttenbrunn: A szülőföld harangjai című, 1910-ben megjelent
könyvében a német települések és telepesek sorsáról, a beilleszkedésükről és elmagyarosításukról olvashatunk.
A német nemzetiség múltja, illetve a két könyv iránt érdeklődőket szeretettel várjuk a könyvbemutatóra! A művek a
helyszínen kedvezményes áron megvásárolhatóak.
Arnold Mária
„Adj amid van, adj amíg van. Ne bánd, hogy nem marad, s ha már szétosztottad minden javad, osztd széjjel
magadat. Adj amíg van, hadd legyen boldogabb a másik, kinek lényéből az öröm rád visszasugárzik.”

Karácsonyi képeslap – pályázat

Herend Park Közössége Herend Város Önkormányzata támogatásával közösen hirdeti meg a
karácsonyi ünnepkörhöz kapcsolódó rajzpályázatát.

KERESSÜK HEREND LEGSZEBB
KARÁCSONYI DÍSZBE ÖLTÖZTETETT OTTHONÁT!
Herend Park Közössége Herend Város Önkormányzata támogatásával közösen hirdeti meg a karácsonyi ünnepkörhöz kapcsolódó
„Herend legszebb karácsonyi díszbe öltöztetett otthona” pályázatát.
Általános feltételek: A pályázat keretében olyan fotókat várunk, melyek 2016. novemberében vagy annál később készültek. Minden pályázó
maximum 4 db fotót küldhet JPEG formátumban.
A pályázaton manipulált képpel nem lehet indulni.
Beérkezési határidő: 2016. december 11. (vasárnap). A fotókat a herendpark@gmail.com e-mail címre várjuk.
A levélben meg kell adni a kép készítésének helyét, a pályázó nevét és elérhetőségét.
A beküldött fotók folyamatosan feltöltésre kerülnek a facebook oldalunkra. (https://www.facebook.com/herendpark/?fref=ts)
A pályázatot elbíráló bizottság által kiválasztott három otthon, valamint a legtöbb lájkot kapott fotó tulajdonosa ajándékban részesül.
A pályázó a fotók beküldésével:
– elismeri, hogy a fotók szerzői jogával ő rendelkezik,
– elfogadja a pályázati feltételeket,
– hozzájárul, hogy a fotók a facebook-on - készítő nevének feltüntetésével - megjelenjenek.
A díjak átadására 2016. december 18. (vasárnap) 17 órától kerül sor a Herendi Művelődési Ház és Könyvtárban megrendezésre kerülő 3.
Adventi Ünnepek rendezvénysorozat keretében.



Várjuk szeretettel a fotókat!
Kellemes ünnepre hangolódást mindenkinek!

Herend Park Közössége

A pályázat témája: Karácsonyi képeslap készítése

Nevezési korcsoportok:
I. korcsoport: óvodások
II. korcsoport: alsó tagozatos diákok
III. korcsoport: felső tagozatos diákok
IV. korcsoport: középiskolás diákok
V. korcsoport: felnőtt korosztály

Általános feltételek:
A képeslapok mérete: A/5-ös méret,
Technika: szabadon választott
Kérjük a művek hátoldalán feltüntetni:
- pályázó teljes nevét,
- korcsoportját
- elérhetőségét (lakcím, e-mail cím, telefonszám).
Egy személy csak egy képeslappal nevezhet.
A pályamunkákat a Herendi Polgármesteri Hivatalban, a Herendi Hétszínvilág Óvoda és Bölcsődében, valamint a Herendi Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskolában elhelyezett
dobozokba kérjük elhelyezni.
Beérkezési határidő: 2016. december 11. (vasárnap).
Értékelés: Minden pályamunkát beküldő emléklapot kap, és
mind az 5 korosztályban az I. helyezett ajándékban részesül.
A díjak átadására 2016. december 18. (vasárnap)
17 órától kerül sor a Herendi Művelődési Ház és Könyvtárban megrendezésre kerülő
3. Adventi Ünnepek rendezvénysorozat keretében.
Várjuk szeretettel a pályamunkákat!
Kellemes ünnepre hangolódást Mindenkinek!
Herend Park Közössége
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KÖZÉRDEKŰ KÖZLEMÉNY

Téli igazgatási szünet
a Polgármesteri Hivatalban

MEGHÍVÓ
Herendi Német Nemzetiségi Önkormányzat
Képviselő-testülete
2016. december 5-én (hétfőn) 17:00 órától
közmeghallgatást tart,
melyre Herend város lakosságát tisztelettel meghívom.
Az ülés helye: Idősek Klubja (Herend, Kossuth Lajos
utca 60.)
Napirend
Tájékoztató a Herendi Német Nemzetiség Önkormányzat
2016. évi tevékenységéről és a 2017. évi tervekről.




Etlinger Gáborné sk.
elnök

Tisztelt Ügyfeleink!
Tájékoztatom Önöket, hogy Herend Város Önkormányzat Képviselő-testülete a a 17/2016.(II.5.) számú határozatával
2016. december 23. napjától 2017. január 02. napjáig
téli igazgatási szünetet rendelt el.
Az igazgatási szünetben a Polgármesteri Hivatal
ÜGYELETET TART a következőképpen:
2016. december 23. (péntek) ZÁRVA
2016. december 27. (kedd)
8.00 órától 12.00 óráig
2016. december 28. (szerda)
8.00 órától 12.00 óráig
2016. december 29. (csütörtök) 8.00 órától 12.00 óráig
2016. december 30. (péntek) 8.00 órától 12.00 óráig
Megértésüket köszönjük!
Herend, 2016. november 14.

Dr. Jáger György jegyző sk.
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