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Wass Albert:

Tavaszi séta

Herendi

Meghódolok egy délutánra ma,
Szabadba vágyó nyughatatlan lélek.
Kedvedért egy röpke pillanatra,
A régi erdők bájkörébe lépek.

OBJeKTÍV

Elvetem ma ezt a szürke páncélt:
Közömböst, melyet bánatom rakott,
Ma lenge-leplű szellemöltözetben
Megyek dalolni régi csillagot.

herend város önkormányzatának ingyenes kiadványa

Nézd, ott fent már bársony-zöld a rét,
Ezüstös csermely boldogan nevet,
A nap tüzes sugárral hinti be,
A bárányfelhős, türkizkék eget.
Fuvallat támad, langyos, kellemes,
A barka-por arany felhőt havaz,
Tölgy-templomok orgonája zeng:
Ott áldozatra lobbant a tavasz.
Hívogat már a néma bükkfa-bolt
A mohos fákra, hogy leszállt a csend ...
Tavasz-ünnepre gyúló rengetegben
Egy fáradt lélek végre megpihent.

TARTALOM

Beköszöntő
A Herendi Objektív újságunk
hosszabb szünet után jelentkezik
ismét. A szerkesztők tiszta szándéka, igényessége nyomon követhető
az előző számok ismeretében. Az
újság megjelenése elsősorban anyagi
nehézségek miatt szünetelt.
Azonban most újra vannak lelkes, a közért tenni akarók, akik
vállalják a lapszerkesztéssel járó
tengernyi tennivalót, vesződséget.
A cél nemes, támogatásra érdemes.
Miközben a TV-hez szegezve szörnyülködünk a világ dolgain, a média
– manipulátorok akarata szerint
szurkolunk és telefonálgatunk a
„Való Világ” „sztárjaiért”, a filmcsillagok hálószobatitkai sokszor
több nézőt, olvasót vonzanak, mint
a filmek, melyekben játszanak,
miközben vérmérsékletünk, világnézetünk, tapasztalataink alapján
szidjuk vagy dicsérjük politikusainkat, egyre kevésbé figyelünk
közvetlen környezetünkre. Szinte
jobban ismerjük a képernyő és a
bulvárlapok sztárjait, mint szomszédjainkat.
Pedig az igazi Való Világ mi
vagyunk.

Mi lehet érdekes egy helyi újságban?
Elsősorban az, hogy rólunk szól,
Herendiekről. Gondjainkról, sikereinkről, hibáinkról és értékeinkről.
Az életünkről.
Örülünk, ha újságunkat szívesen
forgatják, s így információhoz jutnak a mi kis világunkról. Bízunk,
hogy minden generáció megtalálja a
számára fontos eseményekről a híradást, friss híreket kap a városban
folyó aktuális eseményekről, terveinkről, céljainkról. Hisszük Herend
élhető település, a településen élők
szeretnek itt élni, kíváncsiak a
jövőre, a fejlődésre, a fejlesztésekre.
Köszönet mindazoknak, akik e
lap életre hívói. Legyen erejük az
esetleges nehézségek leküzdésére,
találjanak követőkre és segítőkre.
Dicsérje munkájukat az olvasók
érdeklődése.
„A múlt egy történet, amit mi
mesélünk magunknak
Ettől izgalmas a halandó-lét.
Mindannyiszor megújul, folyvást
másmilyen!”

Vajai László
polgármester
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TÖRTÉNÉSEK A

Szent Euszták Kórus A Viktória
NAPJAIRÓL

Kórusunkat talán nem kell bemutatni,
minden évben hallatunk magunkról a
Virágvasárnapi Passió előadásán, és a
templomunkban megrendezett Ádventi,
vagy egyéb koncerteken, műsorunkon is.
Wéber Gyula karnagyunk, kitartóan tanít
minket, immáron 38 éve.
Számos esemény tarkítja napjainkat,
koncertek, kirándulások, rendezvények.
Jó elmondani, hogy egy nagyon öszszetartó közösség a miénk, ezt elődeink
megalapozták, és mi igyekszünk a mai
napig ápolgatni.
Munkánk mögött erkölcsi áldozatok vannak – mindezt csak az tudja igazán, aki
benne él és dolgozik.
Mi az erkölcsi áldozat?
Sok-sok próbával eltöltött óra, amit különben mással, pl. családi körben vagy
éppen másként művelődve, vagy szórakozva tölthetett volna el bárki. Ha nem
szeretnénk azt, amit teszünk, ha nem
szívből csinálnánk, akkor valószínű mi is
úgy tennénk, mint az a számos ember, aki
nem él az Isten adta ének tehetségével,
adottságával.
Én úgy gondolom, mindannyian szívből
énekelünk, hogy kifejezzük a zene indíttatta érzelmeit. A kottafejek mögött lakó
világot tárjuk fel a hallgató előtt, hogy
ráébredjenek, mennyi rejtett szépség lakozik a legnemesebb hangszer, az emberi
énekhang kifejező erejében.
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Ez a szép szolgálat adjon a kórusnak erőt
ahhoz, hogy még sok éven át, örvendeztessük meg énekünkkel a közönséget, és
magunkat is!
Idézem Kodály Zoltán szavait: „Kultúrát
nem lehet örökölni. Az elődök kultúrája
egykettőre elpárolog, ha minden nemzedék újra meg újra meg nem szerzi magának. Csak az a miénk igazán, amiért megdolgoztunk, esetleg megszenvedtünk”.
Herend, 2014. február 21.

Írta: Glück Lászlóné kórustag
Fotó: Rujzam Zsuzsa

Hallgasson bele

az Euszták Kórus
zenei kiadványaiba!

látogasson el a
www.eusztak.hu/joo/korus-zeneianyagai honlapra!

A Viktória Táncegyesület 2013. október 1.én volt tíz éve, hogy megalakult. A megtett
hosszú út tele volt szép élményekkel, sikerekkel, de néha igen rögösnek bizonyult. Az eltelt
évek alatt számos változás történt. Az egyesületben jelenleg 4 csoportban összesen 46-an
táncolnak. A fiatalabbak a Csipet-csapat és
az Ariel, az idősebbek pedig a Csupa Balláb
és a Kavinton csoportokban táncolhatnak.
A legfiatalabb táncos 3 és fél, a legidősebb 74
éves. A Csupa Balláb megalakulása óta mára
csak ketten maradtak az alapító tagok közül
az egyesületben, Hegyiné Kerner Erzsike és a
tánctanár Máyerné Szíjártó Adél. A jelenlegi
tagok még, Inzsöl Andi, Vizi Andi, Kutas Inci,
Weiszné Szilvi, Kléri Dóri és Tischler Dóri. A
legidősebb táncos Keserűné Terike aki Illésné
Terikével, Nagyné Anival és Lőrinczéné Ilonkával a Kavinton csoport 10 évvel ezelőtti
első táncosai voltak. A Kavinton csoport
tagjai még, Kunglné Terike, Molnárné Marika, Csarmaszné Klári, Medgyesiné Marika,
Ácsné Karolin, Némethné Vilma, Straubné
Gizike, Gombásné Marika és Adlerné Ani.
Sajnos a csoportból ketten Vargáné Ella és
Kellerné Marika már odafentről figyelik táncos társaikat. A volt és jelenlegi csoportok a
10 év alatt 200 alkalommal szórakoztatták
a közönséget, melyhez a fellépő ruhákat az
Egyesület biztosította.
Több Országos és Régiós Táncversenyen
is elindultak az egyesület csoportjai sikerrel:
-2005: XIV. Országos Táncművészeti
Fesztivál- Budapest
- Százszorszép csoport -3.hely , Napsugár
Csoport - 4.hely
-2007: Sirály Táncfesztivál –Balatonfüred
- Csipet-csapat csoport –Közönség díj
-2006: „A szép mozdulat a szem zenéje”
Régiós Táncverseny
-Csupa Balláb – első hely, Kavinton csoport
-3. hely
-2007: „A szép mozdulat a szem zenéje”
Régiós Táncverseny
-Csupa Balláb -első hely , Kavinton csoport - 2. hely
Az elmúlt években ismét lehetőség nyílt
arra, hogy országos versenyeken vegyenek
részt a csoportok. Mindez a szegedi illetőségű
Hontravel Kft. jóvoltából jöhetett létre, így
ezúton szeretnének köszönetet mondani a
táncosok Práger Istvánné Vadaszán Aurélia
ügyvezető asszonynak, Fábián Péternek a
fáradhatatlan műsorvezetőnek és munkatársaiknak.
-2012: II. Népek Tánca-Népek Zenéje
Országos verseny –Szeged
-Kavinton csoport/Néptánc kategóriában/
–Bronz minősítés

mindazoknak , akik bármilyen formában
segítették, támogatták munkájukban őket az
elmúlt 10 év alatt.
A csoportok megtalálhatóak a Herendi
Művelődési Ház és Könyvtár Nagytermében
Hétfőn és Csütörtökön: 16.30-18.00 óra
között, és Kedden 16.30-19.30 óra között.
Ha valaki e cikk vagy a Gála után szívesen
menne táncolni hozzájuk, sok szeretettel
várják.
-2013: III. Népek Tánca-Népek Zenéje
Országos verseny –Harkány
-Ariel csoprt -arany minősítés, Két Grácia
-arany minősítés
Az ő versenyzésüket segítette az „Iskolás
gyermekekért” közalapítvány valamint az
egyesület és a szülők.
-2013: III. országos Ki?Mit?Tud?-Harkány
-Kavinton csoport -arany minősítés
A Kavinton csoport versenyzését támogatta
az egyesület és az Önkormányzat képviselő
testületéből Dr. Altai Elvira, Wolffné Eckert
Gyöngyi, Kaphegyiné Szabó Mária és Vajai
László polgármester.
A verseny díjaként a Kavinton Csoport egy
négy napos erdélyi utazáson vehetett részt.
A versenyzési lehetőségeket kihasználva az
idei, 2014-es IV. Országos Ki? Mit? Tud?-on is
elindult a csoport, eredmény júniusban lesz.
2014 Június 22.-én vasárnap lesz az egyesület 10 éves Jubileumi Gálaműsora a Herendi
Művelődési Ház és Könyvtár nagytermében
17.00 órai kezdéssel, melyre szeretettel meghívnak minden kedves érdeklődőt. Fellépnek
majd a Csipet-csapat, az Ariel, a Csupa Balláb
és a Kavinton csoportok táncosai.
Az egyesület szeretne köszönetet mondani

KultÚra

Táncegyesület
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éve

Gyere hozzánk,
táncolj velünk, és tagja lehetsz egy nyerő csapatnak!

Írta: Máyerné Szíjártó Adél
egyesület elnöke

2014. március
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Karácsonyi visszatekintés
Írta és fényképezte Rujzam Zsuzsa

A HERENDI NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA
KARÁCSONYI KONCERTJE
Idén ismét a Művelődési Házban tartotta Karácsonyi Koncertjét a Herendi Általános Iskola. Az ünnepséget
dr. Markovszkyné Sindler Ágnes az Iskola igazgatónője nyitotta meg, majd a karácsonyi versekkel, gyönyörű
dalokkal és angyalkákkal tarkított műsort az iskola növendékei biztosították. Köszönet a felkészítő tanároknak és a résztvevő gyerekeknek a befektetett munkáért, a felkészülésre szánt időért és a remek műsorért.

VÁROSI DÍSZEK
Köszönet a Lányok Asszonyok Klubjának a
szép Karácsonyi díszítésekért és a Herendi
Közösségi programok szervezői közösségének a Betlehem elkészítéséért. Köszönjük,
hogy szebbé tették a herendi lakósok számára az Advent, a karácsony ünnepére való
várakozás időszakát.

ADVENTI EGYHÁZZENEI ÁHÍTAT
December 22.-én vasárnap délután tartotta a herendi Templomban "Adventi
Egyházzenei Áhítat" címmel karácsonyi
ünnepségét a katolikus közösség. A
műsor felvezetője Gaschler Imréné Terike
néni volt. Szereplők: a Herendi Német
Nemzetiségi Dalkör, a Szent Euszták
Nőikar, plébánosunk Sabjanics Miklós,
Tehel Mihályné, Papp Árminné Gabi és a
fiatalokból álló kórus és zenészek.
A műsor gyönyörű dalokkal átszőtt, megnyugvást és meghittséget árasztó, bensőséges hangulatú volt.

MINDENKI KARÁCSONYFÁJA ÜNNEPSÉG
A december 23.-ai Mindenki Karácsonya Ünnepséget a Herendi Művelődési Ház előtt, Vajai László Polgármester úr karácsonyi köszöntőjével
nyitotta meg. Az eseményt a Dallamfalók, Szakács Veronika kicsiny kórusa folytatta karácsonyi énekekkel. Ezután Téglás Miklós a Művelődési
Ház és Könyvtár igazgatója mesélt egy régmúlt karácsonyi történetet s a tea-a rumos tea sem hiányozhatott e ködös délutánon. A műsor a Ház
nagytermében folytatódott, ahol a Béres Ferenc díjas előadóművész Lukácsy Katalin művészbarátjával Fülöp Józseffel a "Mennyből az angyal"
című műsorral szórakoztatták a résztvevőket. A télapó megjöttét nagyon várták a gyerekek. Meg is jelent, de nem egy, hanem kettő, akik édességekkel halmozták el őket.
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Közösség
Kedves Olvasó!
Herenden immár 5 éve tartunk különböző témában előadásokat. Jelenleg az egészséges szemléletet,
a helyes életmód kialakítását segítjük a településen. A programok a mellékelt plakáton olvashatóak.
Lelki egészséget pedig a Biblia olvasó körrel gyakoroljuk. Az előadásokra szeretettel várunk mindenkit!
Soós Attila főszerkesztő, mediátor

balról jobbra:Tóth Kata,Pintér Katinka,Veszprémi
Brigitta,Horváth Anna,Kráml Eliza,Fódi
Vivien,Etlinger András és Kertai Richárd

CHRISTKINDL CSOPORTOK
Szenteste napján kora reggeltől késő estig
két csapatban járták Herend városát a
Christkindl csoportok. A fiataloknak a
dalokat Fódi Judit, Béliné Glück Noémi és
Pap Árminné Gabi tanította be .
A lányok hajnali 5 órakor kezdtek öltözni Giron Józsefnénél aki a ruháikat és
kiegészítőiket is készítette. Ezt követően
a templomba mentek, majd a 7 órai mise
után útra keltek, hogy hírül vigyék a kis
Jézus születését.
A csapat első énekese a hírnök angyal,
aki kezében a csillaggal vezeti a csoportot. Őt követik a gyertyás angyalok
, Mária- kezében a bölcsővel, majd az
Istállós angyal a jászollal és a kis Jézus
(Christkindl) a rozmaringágas almával . A
sort két pásztor zárja.
Herenden tavaly, azaz 2013-ban éppen
a 30. évfordulója volt annak, hogy a 20
éves szünet után ismét felvették díszes
ruhájukat a lányok/fiúk és karácsonykor
elinduljanak hirdetni Jézus születését.
Ennek az évfordulónak köszönhetően
tavaly decemberben a Herendi Porcelán
Múzeum előcsarnokában került megrendezésre a Chistkindl Kiállítás, melyen a
környező települések viseletei is megtekinthetőek voltak.

balról jobbra:Pátkai Zsófia,Kulics Vivien,Dienes
Luca,Timmer Martina,Borbás Enikő,Béli Diána,Béli
Kristóf és Dienes Erik – Fotó forrás: Fódi Judit

„HOGYAN ÉPÍTSÜK FEL MINDENNAPI ÉTRENDÜNKET?”
címmel tartott előadást a Művelődési Házban február 20-án Tóth Gábor élelmiszeripari
mérnök.
Érdekes volt immár másodszor hallgatni
Herenden egy felkészült táplálkozási szakember gondolatait a divatosnak is mondható
témáról, arról, hogy a táplálkozásunk hatással
van egészségünkre.
Miután a bevezetőben áttekintést kaphattunk a táplálékot feldolgozó testrészeink
anatómiájáról, a szervezet ritmusáról, az
előadó gyakorlati tanácsokat is adott az egyes
napszakok étrendjének összeállításához.
A teljesség igénye nélkül, néhány a javaslatok közül.
Általánosan ismert, hogy az emésztés
a szájban kezdődik, és erre befolyásunk is
van: az alapos rágás biztosítja, hogy a bevitt
tápanyag megfelelően kis méretre aprítva, a
nyálban található emésztőenzimekkel gondosan elkeverve kezdje meg útját a mintegy
9m hosszú tápcsatornában.
Az emésztőrendszer "csomagokban" dolgozza fel a táplálékot, amit nem szerencsés
megzavarni a főétkezést követő ráevéssel,
nassolással.
Sokat halljuk, hogy mennyire fontos a
megfelelő mennyiségű folyadékbevitel. A reggelizés előtt egy órával bevitt 3-4dl folyadék
(ásványvíz, gyógytea) „öblítő” hatású, vizet
szolgáltat az emésztőnedvekhez. Ideális, ha
italunkat nem étkezés közben, hanem előtte
egy, utána fél órával fogyasztjuk.
Előadónk felhívta a figyelmünket a reggelizés fontosságára (szívrohamok kockázata
csökken, jótékony hatás az értelmi képességekre). Lehet a reggelink édes, vagy sós is. A
teljes kiőrlésű gabonák, gyümölcsök, lekvárok,

zöldségek, olajos magvak fogyasztása mellett
kerüljük reggel a natúr tej (álmosít), a puffasztó ételek, hüvelyesek, gomba fogyasztását.
Délben folytatódik a szervezet ellátása energiával (szénhidrátok), fehérjékkel, ballasztanyagokkal. Zöldségek (párolva, főzelékhez),
olajos magvak, teljes kiőrlésű gabonalisztek
lehetnek az alapanyagok, a komplettáláshoz
használhatunk tejet, tejszínt, tojást.
Este a szervezet pihenésre készül: kevesebb
folyadékra, alacsonyabb fehérje- és olajtartalmú táplálékra, könnyen emészthető ételekre
van szüksége. A megfelelő időben elfogyasztott vacsora nem gátolja az éjfél előtti minőségi pihenést. Nem jó, ha ilyenkor esszük meg az
ebédről maradt nehéz ételeket, zsíros húsokat,
cukrászsüteményeket.
A vetítéssel jól illusztrált előadás során a
jelentős számú hallgatóság a táplálkozás és
egészségünk további sok érdekes összefüggéséről szerezhetett ismereteket.

Írta: Dr. Orosz László
Fotó: Bácskai Péter

Előadások Herenden
a Művelődési Ház- és
Könyvtárban
MIT TeheTÜnK eGÉSZSÉGÜnKÉrT?
Március 26. Főzőkör – ételkóstolóval
Horváth Sándorné reformszakács
Április 9. Egy megváltozott élet tanulságai
Gángóné Horváth Kitti életmód tanácsadó
Április 23. Főzőkör – ételkóstolóval
Horváth Sándorné reformszakács
Időpont: szerdánként 17:30 (emeleti
előaóteremben)
Az előadások ingyenesek!
Beszélgetésre és az előadásokhoz kapcsolódó könyvek, CD-k vásárlására van
lehetőség.
Információ: 06-30/351-2642
Biblia Olvasó Baráti Kör is várja a
kedves érdeklődőket: előadássorozatokat
váltott hét, 2 hetente keddenként, 18:00
órától.
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Közösség

A Fenntarthatóság
margójára

Köve s s e e s e m é nye inke t:

h e r e n d vár o s hi v a t al o s o l d al a

1. rész

Egy olyan témát szeretnék körüljárni, melyet egyre többet hallhatunk s egyre jobban
válik divatos, köznapi szóhasználattá. FENNTARTHATÓSÁG. De egyáltalán nem ez,
hanem a mély tartalma mögött rejlő üzenete
kívánja meg, hogy elgondolkodjunk.
Persze nálam sokkal jobban megfogalmazták e témát, de szeretném - a fogalom tisztázása mellett, - más szemből is rávilágítani a
figyelmet.
Azt a világot, amelyben gyermekeink,
unokáink élni fognak a jövőben, azok a
döntések határozzák meg, amiket itt és most
hozunk. Milyen világot építünk, mit akarunk
létrehozni, alkotni, mi a közös cél? Tettekre
van szükség, gyakorlati és kreatív tettekre,
amelynek sürgetőek. Napok, hetek, évek
gyorsan telnek egy generációból nemsokára
a társadalomban betöltött szereplők lesznek,
ezzel együtt összetett feladatok várnak rájuk.
Meg kell oldaniuk, de már nem akárhogy, a
fenntarthatóságért, a jövőért.
„…azt hisszük, hogy a természet
csak anyagi-fizikai valóság. Azaz halott, érzékelten valóság, …, hogy
a halott valósággal bármit tehetünk
büntetlenül”(Varga Csaba)
Minden élő szervezet saját fajának fenntartására törekszik, és törekedett. Sok-sok
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időn keresztül együtt tudott élni ember és
természet. Napjainkra a történelmünk új
szakaszához érkezett. A környezet állapotváltozásait a környezetet érő terhelések hozzák
létre. A terhelések a társadalmi tevékenységből
származnak, például az éghajlat változás,
a fosszilis tüzelőanyagok felhasználásából
következik. Ez pedig az emberiség hajtóereje, az egyre inkább fokozódó energiaéhség
működteti az általa előállított szerkezeteket.
A helyi történések egyre jobban kiszélesednek, világrendszerbe fonódik össze, mely által
a Föld távoli szegmensei is láthatók lesznek.
Amikor a környezet állapotában már bekövetkeztek a változások, akkor már biztosak
lehetünk abban, hogy meghaladtuk a rendszer
rugalmasságát, tűrőképességét. Az a társadalom, amely pedig meghaladta környezetének
eltartóképességét fenntarthatatlan.
A fenntarthatatlanság jelei látszanak a
feszült, ideges reakciókat mutató társadalmakon is. Az érzelmek és értelem kontrolljának
hiánya, a tudat gyengesége.
Korunk technikai találmányai, a gazdasági
fejlődésünk nem ad mindenki számára elég
gazdagságot, s boldogságot? Bővült tudásunk
is, s így derült ki, hogy az ünnepelt technikai
csodák az egész élet földi feltételeit felkavarták. E technikai vívmányokkal megteremtettük azt a kényelmi illúziót, ami már a tudomány nézőpontja szerint nem fenntartható.

Civilizációnk fejlődésnek köszönhetően
tudott fennmaradni.
A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS-t napjainkra értelmezve egy kenyai közmondás
ihlette: „Gondozd jól a földet, mert nem
a szüleid adták neked, hanem a gyermekeidtől kaptad kölcsön.”
Közbeszédben e fogalom gondolatát sokan,
sokféleképpen értelmezik.
A fogalomban szereplő „fejlődés” szó, viták célkeresztjében áll. Herman Daly szerint
„növekedni annyit tesz, mint nagyobbnak lenni méretben, fejlődni pedig, hogy jobbá válni.”
Ezek alapján a fejlődést a jobbá válás
eredményeként határozhatjuk meg, mely jelen
álláspont szerint ellentmondást szül. Gazdasági növekedésünk nem párosul a társadalmi
jól-léttel, valamint a környezeti értékek megóvásával. Gazdasági fejlődésünk hasznából
egyre kevesebben részesülünk, és mindezért
környezetünk egyre nagyobb romlásával fizetünk, ahol egyre jobban az egyenlőtlenségeket
tapasztaljuk.
Évezredek alatt sikerült berendezkednünk
a földi bolygón, szinte luxus életet élve. A
fogyasztói társadalom addig fenntartható,
amíg nem éli fel társadalmi és természeti
erőforrásait. A környezet eltartó képessége az
igények kielégítésének korlátjának kell lennie.
„A fenntartható fejlődés azt jelenti,
hogy a jelenlegi nemzedékek szükségleteit úgy kell kielégíteni, hogy az ne
veszélyeztesse a jövő nemzedék saját
szükségleteinek kielégítésére való képességét.”
Világunkról azt gondoljuk, hogy az idők
végezetéül állandóan fennmarad? Állandó
növekedés és kiegyensúlyozott gazdaság fenntartása a cél? Tehát örök időkre fennmaradó
legyen, kiegészítve a szociális jóléttel és a
környezet rovására se menjen! Így a fogalomban lévő több ellentmondás életre keltette a
fenntarthatóság kifejezést.
„A fenntarthatóság nem egy állapot
fenntartására vonatkozik, bár sokan
azonosítják pl. a gazdasági növekedés
fenntartásával. A fenntarthatóság
lényege egy viszonyrendszer – kultúra
– kialakítása, amelyben az emberek
egymás közötti és természeti környezetükkel kialakított kapcsolatukban nem
feléli, hanem megóvják az erőforrásokat a jövő számára. A fenntarthatóság
ezt a viszonyrendszert keresi…”
Nem szeretném e témát hosszasan
elemezni, és végképp nem szeretném
a negatív hatásokat kiemelni, azzal szerintem mindenki tisztában van a világban és
szűkebb környezetében egyaránt. Inkább át
szeretnék térni arra a lényegi kérdésre, mely
a közösségek a helyi közösségek szerepét
hangsúlyozza.

Írta: Bácskai Zsuzsanna
szociálpedagógus
Fotó: Bácskai Péter
A Hajagi Civil közösség is ezen célok
irányában tevékenykedik.
A fenti eszmék jegyében sikerült megvalósítani az iskola udvarán kb. 25-30 őshonos hárs
elültetését , úgyszintén a diófasort, az iskola
mellett – mindez, többek között, Gfellner Péter erdésznek köszönhetően. A Hajagi Családi
Napok, és az Adventi délutánok a Hajagi Civil
közösség összefogásával, a fenntarthatóság
alapjait támogatta településünkön.

HAJAGI CIVIL
KÖZÖSSÉG

Közösség

Napjainkban már látszik, hogy kevés csupán a környezeti alternatívákban keresni a
megoldást (pl. szélerőművek, napkollektor,
hulladékhasznosítást stb.) – a környezeti problémák már felszínre kerültek. A környezetvédelem főként e területre fókuszál és kutat.
A fenntarthatóság követői a társadalom, gazdaság, környezet hármas viszonyrendszert teszi azonos szintre.
A problémák enyhítése így már nem elsősorban technikai jellegű feladat.
A hangsúlyt sürgetően már az egyén
és közösség együttes felelősségére kell
összpontosítani.
Minden megmaradt „energiánkat”, tudásunkat egy mély gyökeresen átértékelt gondolkodásmódra kell fordítani.
Napjainkra egyre nagyobb szerepe van a
helyi közösségek fenntartható módon való
gondolkodására – a fenntartható közösségekre. A helyi problémák ismerete, és annak
feldolgozása helyi közösségi színtereken, teszi
egy társadalmat fenntarthatóvá.
Elméletek szerint azok, a társadalmak lesznek fenntarthatók, melyek felszínre képesek
hívni a lelki-szellemi egyéni- és közösségek
tudatát. Felszínre képesek hozni a helyi problémák tudatát, és ki is mondják, s egyben a
megoldáson is gondolkodnak.
A fenntartható módon gondolkodó közösségnél: már nem jelentene problémát, hogy
javítsuk és hogyan javítsunk? - embertársaink jól-létén. Nem jelentene kérdést, hogy
ültessünk gyümölcsfákat, - mely terméseiből
a helyi közösség „éléskamrájába” kerülhetne
belőle egészséget tápláló termék. Nem jelentene problémát egy életveszélyesen düledező
fal, mely napok kérdése, hogy mikor dől
össze. Nem jelentene problémát, hogy üljünk
le egymással szemközt, és beszéljük meg a
problémákat, a soron lévő tennivalókat. Cselekvésre, cselekedtetésre van szükség, az élet,
a bolygó fenntartása a cél. A fenntarthatóság
ugyanis el nem érhető, ha csak puszta eszme,
elvont fogalom marad.
S végezetül a fenntarthatóság nem külcsín,
külső ragyogás, gyökeret akkor tud verni, ha
szívből, és hitből, alakul ki.
A fogalmak értelmezésében Gyulai Iván: a
Fenntartható Fejlődésért Alapítvány elnökének,
valamint Varga Csaba – A társadalom felébredése
az agóniából c. írásai segítettek.

Herenden

Településünkön Herenden 2008-tól kezdett kialakulni egy
közösség, mely céljának tekintette a szabadidő tartalmas és
hasznos eltöltéséhez köthető programok szervezését.
Tavaly már 50 szervezet képviseltette magát,
és mutatkozhatott be. Külön megtisztelő volt,
hogy Hende Csaba honvédelmi miniszter
vállalta a fővédnökséget. A hajagi bemutatók
három éve alatt kb. 2000 fő részére nyújtottunk tartalmas programokat egyre nagyobb
A közös összefogással eddig az alábbiakat
tudtuk létrehozni:
Az óvoda bálok szervezésében megedződött
szülők csoportja kezdett egyéni civil akciókba,
melyhez 2009-től egyre többen csatlakoztak.
Így jöttek létre a jótékonysági Nőnapi Estek,
melyek több éves eredményeként 300eFt-ot
tudtuk biztosítani a herendi iskola salakos
pályájának felújítási pályázatára. Aktívan

vettünk részt óvoda és iskola felújításban,
sportszer vásárlásban, virágültetésben. Elindultak a szilveszteri programok melyeken
alkalmanként kb. 150 fővel közösen koccintva kívántunk mindenkinek boldog új
esztendőt. 2011-től egy újabb rendezvény
helyszínt keltettünk életre Hajag-tetőn. Az
elhagyott kísérteties helyet kitakarítottuk és
természetközeli programokat, előadásokat
varázsoltunk minden jelentős pénztámogatás
nélkül. Környezetünkben próbáltuk a legjobb
viszonyt kialakítani társadalmi szervezetekkel, hatóságokkal, magánszemélyekkel.

érdeklődéssel, melyre külföldről német és
angol csoportok is ellátogattak, valamint zirci
középiskolásoknak történelem óra keretében
ismertettük a bázis történetét. A média több
alkalommal is felfigyelt programjaink által a
különleges hely adta lehetőségekre: NAPLÓ,
TV2, Szentgál TV, Kossuth Rádió és legutóbb
a Magyar Televíziót láttuk vendégül, melyről
március 8-án volt látható Ég-Föld című műsor
az MTV1-en. Idén is szeretnénk megrendezni
a IV. Hajagi Családi Napot, előre láthatólag
2014.04.26-án, melyhez támogatókat keresünk. Második éve szervezzük az Adventi
programokat. Felállítottuk a Betlehemet és
vasárnaponként forralt borral, teával, közös
énekkel, vásárral vártuk a herendieket. Rajzpályázatot is hirdettünk a szeretetről, melyet
a Herendi Porcelánmanufaktúra is támogatott.
Egyéb programjaink: Hajag-Kupa futóverseny,
medvehagyma túrák, pataktakarítás, szemétszedés, papírgyűjtés, elemgyűjtés, tájfutás,
nyári gyermektábor Hajagon a környezetvédelem és a fenntarthatóság jegyében, s valamint egészséges táplálkozás-egészséges lélek
előadásokat szervezünk a művelődési házban.
HAJAG.HU honlapot üzemeltetjük,
Facebookon a Herendi közösségi programok
oldalt is.

Írta: HAJAGI CIVIL KÖZÖSSÉG
nevében Bácskai Péter
info@hajag.hu, www.hajag.hu
Fotók: Hajagi Civil Közösség
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24. ALKALOMMAL A HERENDI HÉTSZÍNVILÁG ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE SZÜLŐI KÖZÖSSÉGE ÉS
AZ INTÉZMÉNY DOLGOZÓI JÓTÉKONYSÁGI BÁLT SZERVEZTÜNK.
Idei évben célul tűztük ki a bölcsőde csoport
fejlesztését, a bevétel nagyobb részét a legkisebbek környezetének fejlesztésére szánjuk.
Korábban a báli bevételből már megújult a
Katica, Csiga-Biga, Csérige, Süni és a Vackor
csoport, az elhasználódott gyermekbútorok
helyére újakat készíttettünk, gyermekeink
nagy örömére.
Február 15-ére szerveztük a Valentin-napi
bálunkat, amit hosszas szervezés, készülődés
előzött meg.
Szponzorok, támogatók keresésére a szülők lelkes csapata indult el a településen és a
településen kívül is. Hála a segítőkész támogatóknak, tombolára értékes nyereményeket
kaptunk. Pénzbeli támogatás is jelentős
összeget tesz ki.
Bevételünk: pénzbeli támogatásból, eladott
belépőkből, büféből, koktélbárból, tombolából, ruhatári díjból adódott össze.
Megnyitó beszédet Dr. Pfundné Dr. Altai
Elvira alpolgármester asszony, Brotschollné
Szabó Valéria a Szülői Közösség elnöke és Vajai
Ágnes intézményvezető tartottuk.
Bálunkon idén első alkalommal játszott az
ajkai EXTÁZIS zenekar. Zenéjükkel fergeteges
hangulatot varázsoltak, koptak a báli cipők
rendre.
Sokak kérésére idén újra mulathattunk a
herendi Crazy Jam Country együttes zenéjére,
akik vendégzenekarként színesítették az estét.
Hagyományainkhoz híven az idén is ötletes
műsorral szórakoztattuk a lelkes közönséget

Fotó: Rujzam Zsuzsa
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Fotó: Rujzam Zsuzsa

mi magunk: szülők és nevelők. Műsorunk
végén a bálozókat is bevonva közös táncot
roptunk.
Gondoltunk a szomjazókra is. Koktélbárunkban 3 szakképzett mixer (3 dajka néni)
rázta a shaker-t, akik megéheztek a büfében
találtak kedvükre való harapnivalót. Ízletes
süteményeket, finom virslit és kávét.
A mulatozás egészen kifulladásig, a legkitartóbbaknak hajnali fél négyig tartott.

Mi nagyon jól éreztük magunkat!!! Köszönjük, hogy együtt lehettünk, együtt bálozhattunk!
Köszönjük támogatásaikat a bölcsődei
csoport nevében is!

Brotschollné Szabó Valéria
Vecseyné Fazekas Zsuzsa
Fischer Györgyi
Vajai Ágnes

Fotó: Rujzam Zsuzsa
24. Szülők – Nevelők báljának
szponzorai
2014. február 15.
Albrecht Csilla
Androvics Orsolya
Árkossy Bútor Kft.
Bácsván Bernadett
Balaton Pékség
Balogh Endre Higiéniai Nagykereskedés
Beurer Hungária Kft.
Bezerédy Tünde gyógymasszőr
Bieber József
Bodnár Zsolt
Bor József és családja
Brotscholl Miklós és családja
Csapó Ivett kozmetikus
Cseh Balázs Crazy Jam Country Band
Csenár Róbert szobafestő
Darida Lászlóné
Dr. Csetényi Tünde
Dr. Horzov Myroslav
Dr. Kovács Márta
Dr. Pfundné dr. Altali Elvira
Dr. Sebesi József és Villand Erika
Eckert Zoltán és családja
Eichinger Ferenc
Endrődi Kata és Endrődi Marcell
Etlinger-Varga Tímea
F&R Sütőipari és Kereskedelmi Kft., Ajka
Farkas József és családja
Fazekas Attila
Fischer Szilárd és Erős Éva
Fódi Andrásné
Gáspár Róbert - Gáspárné Kiss Éva
Gombásné Valler Hajnalka
Gosztolai Gabriella
Gömbi Ágnes
Gömbi József
Gyetvai Antalné
Halász Ferenc
Halmavánszki Gábor és családja
Hegyiné Zsuzsa Virágboltja
Herendi Hétszínvilág Óvoda és Bölcsőde Dolgozói
Herendi Hétszínvilág Óvoda és Bölcsőde Szülői
Közössége
Herendi Német Nemzetiségi Önkormányzat
Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt.
Horváth Andrea
Horváth Krisztián és Ágnes, Húsbolt

Szilágyi Mariola
Szitási Róbert
Tamás Norbertné
Tartó László és Benkovics Szilvia
Tehel Erika
Teimayer Diána
Ternyák László és családja
Toldy Attila Crazy Jam Country Band
Tóth Zoltán és Etlinger Helga
Udvari Kitti és Scharf Gábor
Üveges Csaba Crazy Jam Country Band
Vajai László
Varga Norbert és Mészáros Tímea
Varga Petra
Városlődi Majolikagyár
Vecsey Tamás és Fazekas Zsuzsa
Veszprémi Lovasbolt
Vikidár Kerámia Műhely, Herend
Weiszné Bod Szilvia Crazy Jam Country Band
Wolfné Eckert Gyöngyi
Zsöllei Attila
és mindazok, akik a bál résztvevői voltak
Köszönjük nagylelkű felajánlásaikat, támogatásukat, amellyel hozzájárultak a 24.
óvodabál sikeréhez.
herendi hétszínvilág Óvoda és Bölcsőde
Szülői Közössége
herendi hétszínvilág Óvoda és Bölcsőde
dolgozói Közössége
Herend, 2014. február 19.

! TÁJÉKOZTATÓ
herendI hÉTSZÍnVILÁG ÓVOdA ÉS
BÖLCSŐde gyermekintézmény
8440 herend, Fasor u. 2/a.-4/a
Az alábbi elérhetőségeink
megváltoztak:
ÓVOdAI MOBIL: 06-70/334 -6420
InTÉZMÉnYVeZeTŐ MOBIL:
06-70/337-5695
InTÉZMÉnYVeZeTŐ: 88/780 - 050
FASOr ÚTI KOnYhA: 88/782 - 696
rÓZSA ÚTI FOLYOSÓ (BÖLCSŐde):
88/783 - 524
ÓVOdATITKÁr: 88/785 - 827
e-MAIL CÍM:
herend.ovibolcsi@upcmail.hu
InTÉZMÉnY hOnLAPJA:
www.herendovi.hu
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Horváth Zoltán
Jánszky László
Juhász Tímea, Szépségsziget
Julianus Gyógyszertár
Kakukk Vendéglő és Panzió, Bánd
Kalászné Steinbach Ágnes mesterfodrász
Kazinczki Tibor
Kelepeiszné Staub Ildikó
Királyné Henriette
Kolonics-Csizmadia Regina
Kungl Roland és családja
Ládi Zsuzsanna Crazy Jam Country Band
LAMATECH Méréstechnikai Kft.
Legendi Bálint
Lontai Péter és családja
Lontai Szaniszló
Lődipék Kft. Városlőd- Kertai Norbert
Lubrinczné Szekér Szilvia
Magyar Péter
Magyar Tamás Magyar Éva
Magyari Fischer Katalin
Máté László és családja
Matejovszky Péter és Mónika
Mészáros Balázs és családja
Mészáros Tímea
Molnár Balázs
Molnár-Győri Ágota Éva
Nagl Antal Szépségsziget
Nagy András fodrász, szépségsziget
Nagy Andrea mesterfodrász
Nagy László és családja
Nemes Gábor
Niczki Péter és családja
Oláh Evelyn kozmetikus (Novák család)
Palvekné Matuszek Judit
Papné Kolonics Krisztina
Papp Balázs,Pap-Lévai Krisztina
Pátkai Miklósné
Peidl Roxána fodrászat
Pék András és Julika
Pethő Katalin
Plechingerné Polt Eszter
Porcelán Bisztró Herend
Presits Zoltán
PUB Herend, Albrecht László
Raáb Zsolt Crazy Jam Country Band
Reiner Gábor
Ritter Zsolt és Fischer Györgyi
Róka Csaba
Rózsahegyiné Kovács Erika
Scharf Tímea
Schneider Petra
Schőnig Gábor személyszállító
Schőnigné Roboz Zsuzsa
Sipos Sándor
Solymosi Vilmos és családja
Stállné Gőgh Rita
Staub Pál Arnold Crazy Jam Country Band
Steszli Balázs
Strommer Kinga és Szilárd
Suriné László Mónika
Sütőipari és Kereskedelmi Kft. Ajka
Szabó Gábor
Szakács Péter és családja
Szekér Edina – Szívós Péter
Szesztay László

Iskola

Iskolai Hírek

Újévi kupa (labdarúgás) Tapolca és
Farsangi kupa (labdarúgás) Győr a
VFC USE csapatával
1. hely: Nagy Benjámin és Szitási Zalán

Januári eredmények
Rock and Roll Veszprémben a Karácsonyi versenyen csapatukkal

Öveges Informatikai Verseny
12. hely: Oláh Adorján, Rózsa Tamás, Véber Krisztina
19. hely: Lázár Tamás, Kulics Vivien, Hegyi Krisztián
felkészítő: Ravasz Imréné

Pontvelem.hu videofilm készítő
verseny

Ipari Informatika Verseny

1. hely: Keller Fruzsina

2. hely: Lázár Tamás

Tájfutás, Balatonalmádi

felkészítő: Ravasz Imréné

2. hely: Tokai-Kiss Zsófia

A Veszprém Megyei Könyvtár olvasópályázatán bejutott 3.-ként a legjobb 5
csapat közé az utolsó fordulóra:
Gócza Márk és Kókai Bálint

Álmodik a fenyőfácska rajzpályázat (VERGA Kft.):
w w w.herend.hu

3. hely: Keller Fruzsina
oklevél

megyei fordulójába jutottak:

Tapolcán országos modellező versenyen egyéni
3. hely: Kerner Martin
4. hely: Horváth Kristóf
Varga Tamás Matematikaverseny
megyei fordulóba bejutott
Papp Lilla

Tokai-Kiss Zsófia oklevél
Schöffer Erik

3. hely: Rák Amarilla, Halászi Gyöngy Virág,
Sebesi Kamilla, Tóth Kíra, Takács Dorka

Jedlik Ányos Fizikaverseny regionális fordulójába bejutott
felkészítőik:

Buzás Dávid

2b		

Dombi Károlyné

Etlinger András 7.b, Gócza Márton 7.a,
Tokai-Kiss Bálint 7.b
felkészítő: Bak Zsoltné

Darida Gergő

2b		

Dombi Károlyné

Dávid Roland

2b		

Dombi Károlyné

Szitási Zalán

2a		

Fuchs Karolin

Tóth Kíra

2a		

Fuchs Karolin

Szimku Kornél

5		

Kaphegyiné Szabó Mária

Dienes Luca

6		

Orbán Noémi

Papp Boróka

6		

Orbán Noémi

Gócza Márton

7		

Orbán Noémi

Halászi Csaba

7		

Orbán Noémi

Kiss Viktória

7		

Orbán Noémi

Papp Lilla

7		

Orbán Noémi

Kiss Dávid

8		

Kaphegyiné Szabó Mária

Lázár Tamás

8		

Kaphegyiné Szabó Mária

Lennert Lídia

8		

Kaphegyiné Szabó Mária

Oláh Adorján

8		

Kaphegyiné Szabó Mária

Rózsa Tamás

8		

Kaphegyiné Szabó Mária

Véber Krisztina

8		

Kaphegyiné Szabó Mária

Megyei Diákolimpia Torna verseny Veszprém,
I. korcsoportos lányok
Megyei 4. hely : Vasmatics Vanda, Miszori Réka, Zsirai Kata, Rózsa Luca, Szabó Bernadett,
Szabó Lilla
III.-IV. korcsoportos lányok
Megyei 4. hely: Hajdú Dzsenifer, Keller Fruzsina, Matuszek Csenge, Orosz Blanka, Simonyai
Lujza, Ujhelyi Júlia
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Játékos sport, Veszprémben Városi
I. hely és Herenden Megyei I. hely
Bácskai Eszter
Bisztrán Anna
Buzás Bálint
Buzás Dávid
Dienes Erik
Ernhoffer Gréta
Ernhoffer Márk
Fogl Adrienn
Fogl Máté
Gócza Márk
Hajgató Dominik
Horváth Csenge
Karikó Lajos
Keller Fruzsina
Kopácsi Zoltán
Magasházi Áron
Magasházi Natasa
Miszori Réka
Molnár Sára
Rédling Renáta
Szabó Levente
Szabó Lilla
Tokai-Kiss Zsófia
Vasmatics Vanda
Volf Benedek
Wittmann Alex
felkészítő: dr Bakonyiné Lékó Erzsébet

Bem József megyei matematikaverseny
versenyző

osztály

helyezés felkészítő

Buzás Dávid

2.b

10.

Dombi Károlyné

Darida Gergő

2.b

13.

Dombi Károlyné

Dávid Roland

2.b

15.

Dombi Károlyné

Dienes Luca

6.a

18.

Orbán Noémi

Papp Boróka

6.b

9.

Orbán Noémi

Gócza Márton

7.a

12.

Orbán Noémi

Kiss Viktória

7.a

15.

Orbán Noémi

Halászi Csaba

7.b

11.

Orbán Noémi

Papp Lilla

7.b

3.

Orbán Noémi

Szimku Kornél

5.

6.

Kaphegyiné Szabó Mária

Kazinczy Szépkiejtési Verseny területi fordulóján, melyet a Deák iskolában rendeztek
meg Veszprémben:
Ticz Barbara 6.a osztályos tanuló 4. helyezés (felkészítő: Schermann-né Csizmadia Márta)
Pintér Zalán 7.a osztályos tanuló 6. helyezés (felkészítő: Lipp Gyöngyi)
Simonyi Helyesírási Verseny iskolai fordulóján:
5. évfolyam:

1. Babicska Bence

			

2. Horányi Lili

			

3.Lacza Boglárka

6. évfolyam:

1. Dienes Luca

			

1. Kárász Dorka

			

2. Hajdu Dzsenifer

			

2. Szemere Veronika

			

3. Bíró Boglárka

7. évfolyam:

1. Orosz Blanka

			

2.Pethő Tamara

			

3. Tóth Karina

8. évfolyam:

1. Véber Krisztina

			

2. Kulics Vivien

			

3.Lázár Tamás

			

3. Gyurkó Barnabás

Sakk városi diákolimpia, Veszprém
Egyéni:
1.hely: Béli Diána 3.b
2.hely: Bogár Vivien 3.a
Csapat:
1. hely: Béli Diána 3.b és Bogár Vivien 3.a
Sakk körzeti diákolimpia
Egyéni:
1. helyezett: Darida Gergő
2. helyezett: Darida Levente
1. helyezett: Rák Amarilla
Csapatban:
1. hely: Darida Gergő, Darida Levente
1. hely: Rák Amarilla
Megyei forduló sakk diákolimpia
Egyéni:
2. hely Bodor Péter
3. hely Béli Kristóf, csapat első hely

Bácskai Eszter
Bisztrán Anna
Buzás Bálint
Buzás Dávid
Dienes Erik
Ernhoffer Gréta
Ernhoffer Márk
Fogl Adrienn
Fogl Máté
Gócza Márk
Hajgató Dominik
Horváth Csenge
Karikó Lajos
Keller Fruzsina
Magasházi Áron
Magasházi Natasa
Miszori Réka
Molnár Sára
Rédling Renáta
Szabó Levente
Szabó Lilla
Tokai-Kiss Zsófia
Vasmatics Vanda
Volf Benedek
Wittmann Alex
Felkészítő: dr Bakonyiné Lékó Erzsébet
1.b
34 kg-os szabadfogású birkózó versenyen
érmet kapott szabályos és sportszerű játékáért
Erdősi Márton
2.a
Labdarúgó bajnokság, Ausztria, a VFC USE
csapatával 3. helyezett
Nagy Benjámin és Szitási Zalán
Országos Diákolimpia dzsúdóban aranyérmes
Nagy Benjámin

Csapatban:
2. helyezett: Darida Gergő, Darida Levente
4. helyezett: Béli Diána 3.b Bogár Vivien
3.a Rák Amarilla
Csapateredmények:
városi csapatversenyen 1. hely,
megyei csapatverseny 2. hely
Béli Kristóf, Bodor Péter, Kellermajer
András, Kovács Gergő, Szimku Kornél
Körzeti sakk diákolimpia 2. hely és
Megyei sakk diákolimpia 4. hely,
felsős fiú:
Halászi Csaba, Papp Benedek, Bodor
Péter, Kovács Gergő
Halászi Csaba játék nélkül részt vehet
az országos diákolimpián, elegendő élőpontja miatt.
Minden sakkos edzője: Mihalik István

2.b
A Veszprém megyei Könyvtár által meghirdetett
olvasópályázaton 9. helyezést ért el:
Gócza Márk és Kókai Bálint
4.b
Veszprémben a Connector Táncfesztiválon 2
formációban is 2. helyezést ért el
Keller Fruzsina
7.b
Honvéd Cross megyei tájfutó verseny Fiú 14
kategóriában arany érmes
Bácskai Péter
8.o.
A Lovassy Gimnázium 8. osztályosoknak meghirdetett német versenyén 3. helyezést ért el
Wéber Krisztina
Felkészítő: Arnold Mária

2014. március

11

Iskola

Játékos sportverseny, országos
elődöntő, Szombathely III. helyezés

Februári eredmények

isKola

CIKKÍRÓ PÁLYÁZAT
A Herendi Általános Iskola Diákönkormányzata által kiírt cikkíró pályázatának (melynek témája: tudósítás, élménybeszámoló a 2014.évi felsős farsangi bálról) legsikerültebb alkotásait itt olvashatják:

w w w.herend.hu

Farsangi Buli
Életem első felsős farsangi bálja sokkal
jobbra sikeredett mint az eddigi farsangi
bulik, bár az ovisra nem igazán emlékszem.
Ami nekem újdonság volt, hogy minden
osztálynak egy ország legjellemzőbb tulajdonságait, kultúráját kellett bemutatni.
A mi osztályunknak az USA-t kellett a
színpadra varázsolni.
Mindenki választhatott milyen amerikai
ember bőrébe szeretne belebújni. Voltunk
indiánok, cowboyok, cowgirl-ök, hippi , elnök , de megjelent a Halloween-i boszorkány és az amerikai sportok képviselői is .
Az est a 8.-osok táncával kezdődött, akik
gyönyörű báli ruhákban adták elő a közös
koreográfiájukat. Ezután felhívták a bálkirály és a bálkirálynő jelölteket a színpadra,
hogy bemutatkozzanak. Itt bebizonyosodott, hogy a fiúk mennyivel gyávábbak a
lányoknál (csak egy fiú jelöltette magát).
Majd jött az országok bemutatása (az 5.esek, mi kezdtünk). Néhány társam és én
indiántánccal készültünk, de sajnos egyik
sápadt arcú testvéremet ledöntötte lábáról a kór, amire törzsünk kuruzslója sem
talált kellő gyógyfüvet. A Hold megfelelő
állása miatt Tűztáncunknak Törzsfőnökünk nem engedélyezett elmaradást, így
hárman adtuk elő azt.
A többi osztály a következő országokat
mutatta be:
6./a.-Hollandia, 6./b.-Mexikó, 7./a.-Olasz-

ország, 7./b.-Japán.
Így megörökíthettek minket a ferdeszemű
turisták, láthattunk gyönyörű gésákat, a
fincsinek tűnő olasz pizzába sajnos nem
haraphattunk bele. A jó hangulatról gondoskodtak a fapapucsban táncot- lejtő
hollandok, és a sombrero-ban körtáncoló
mexikóiak . A táncuk miatt a 8.-osok ebből
kimaradhattak.
Nagyon jóra, viccesre sikerült mindegyik .
A szülőknek hála fincsi sütiket, szendvicseket ehettünk , szörpöket ihattunk
a büfében.
Mindeközben szavazhattunk a bálkirálybálkirálynő jelöltekre, vehettünk tombolát,
táncolhattunk-bulizhattunk. Ezután következett a jelmezverseny. Sajnos itt felsőben
már nem sokan öltöztek be, viszont az
ezt követő tátika nagyon jóra sikeredett.
Minden eseményt tanárok zsűriztek és
a táncunkat megszakítva kihirdették az
eredményeket, kiosztották az okleveleket, nyereményeket. Már csak a tombola
volt hátra, ahol minden diák a felelet alóli
felmentésre pályázott.
Még volt egy óránk táncolni miközben
az iskolánk egy volt diákja szájdobolt
nekünk.
Kissé fáradtan, de szuper élményekkel telt
életem első felsős farsangja!

Iskolai Hírek
Bármilyen márkájú sós ropogtatnivaló
zacskóját illetve dobozát gyűjtik a diákok,
melynek bevétele az Iskola Diákönkormányzatának kasszáját gyarapítja majd.
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Etlinger András-7.b oszt.

Simonyai Lujza -5.oszt.

KÖZÉRDEKŰ

„Chips Brigád”
Gyűjtőprogram

J

anuár utolsó napján került megrendezésre a felsősök farsangja.
nagyon jó volt, de kezdjük is mindjárt az elején. réges-régen körülbelül
a farsang előtt egy-két héttel minden
osztálynak a követei a diák önkormányzat gyűlésén húztak egy-egy papírt
amin egy ország neve volt.
Az 5. osztály - USA
6. A osztály – Hollandia
6. B osztály – Mexikó
7. A osztály – Olaszország
7. B osztály - Japán
A 8. osztály ez alól mentesült.
Az egész farsangi mulatság a 8. osztályosok gyönyörűséges nyitótáncával
kezdődött. Ezt egy kis zene-bona követte
ez után kezdődött a „világjárás”. Néhány
perc leforgása alatt láthattunk cowboyokat, indiánokat, sajtot, focistákat, pizza
futárokat, zászlókat, a pizzai ferdetornyot,
gésákat és ninjákat. Aztán következtek a
bálkirály/királynő jelöltek. Ezután újra zene
és közben lehetett szavazni rájuk. A tátika
műsorban kiváló előadók léptek fel.
Amit a 7.B-s lányok nyertek meg.
A tombola húzáson sok értékes nyeremény volt, főleg a felelet felmentések.
Zárásig lehetett táncolni. Ismét jól szórakoztunk.

Papírgyűjtés!
Április 10-én 7.30-16.30-ig és április 11.én ugyancsak 7.30-tól 16.30.-ig az Iskola
csarnokának parkolójában elhelyezett
konténereknél.

Elektromos
Hulladék
Gyűjtése
a Herendi Általános Iskolában
Április 24.-én egész nap elhelyezhető
az iskola belső udvarán elektromos
hulladék (bontatlan állapotban).

ELSZÁLLÍTÁS:
április 25.-én
8.00 órakor

bemutatkozása

Herend-Szentgál településen három védőnő dolgozik, 2013.
január 1-től társulásban látják el az Önkormányzatok a szakfeladatot. A tanácsadásokra időpontot adunk, így a hosszabb várakozás elkerülhető lett.

A Védőnői szolgálat az egészségügyi alapellátás részét képezi, működését és feladatait jogszabályok írják elő. A munkáltatónk
Szentgál település polgármestere, a szakmai
felügyeletünket a Járási Népegészségügyi
Intézet vezető védőnője látja el.
Feladataink közé tartozik a nővédelem, a
családtervezéssel kapcsolatos tanácsadás, az
anyaságra való felkészülés segítése, a lakosság
célzott szűrővizsgálatainak szervezése, illetve
abban való részvétel, a várandósok gondozása,
a gyermekágyasok gondozása, és a területen
élő gyermekek gondozása újszülött kortól a
tanulói jogviszony megkezdéséig. Ellátjuk
az iskola egészségügyi ellátás keretén belül
a Herendi Német Nemzetiségi Nyelvoktató
Általános Iskolát, a Herendi Hétszínvilág
Óvodát és Bölcsődét, a Szentgáli Lőrincze
Lajos Általános Iskolát, illetve a Szentgáli
Fenyves óvodát. Karitatív tevékenységünk,

hogy gyűjtünk a rászoruló családoknak.
Rendszeresen tartunk baba-mama klubfoglalkozásokat, ahová elsősorban a várandós,
kisgyermeket nevelő családokat várjuk, de
szívesen látunk minden érdeklődőt.
Csoportos vagy egyéni babamasszázs oktatás alkalmával elsajátíthatják az édesanyák a
csecsemőmasszázs fogásait.
2013-tól a Védőnői Méhnyak szűrő Program
keretén belül a herendi meghívó levéllel rendelkező 25-65 év közötti nőknek a szentgáli
védőnői tanácsadóban lehetőségük nyílt szűrővizsgálaton való részvételre.
2013. évben nyolc alkalommal volt babamama klubunk, amelyet a tanácsadó várójában tartottunk. Húsvéti készülődés keretén
belül mondókáztunk, nyuszit simogattunk,
egy édesanya élő zenével, - furulyával - színesítette a programunkat. Anyák Napja alkalmából beszélgettünk az anyává válásról, közös játszóterezést szerveztünk, decemberben
Mikulással kedveskedtünk a gyermekeknek.
Csoportos baba masszázs oktatást tartottunk
az érdeklődő anyukák részére.

írta :Vérné Weiner Judit és Horváth
Gyöngyi,
Fotó: Herendi védőnők

2014. ÉVBen TerVeZeTT PrOGrAMJAInK:
2014.03.27. 10 órától Tavaszváró mondókázás, beszélgetés a kullancs
által okozott agyhártyagyulladásról, megelőzésről, óvodai
beszoktatásról
2014.04.15. 10 órától Húsvéti készülődés, nyuszi simogatás, biztonságos
ételkészítés, ünnepi készülődés gyermekkel
2014.05.29. 10 órától„Anya lettem” Anyák Napi megemlékezés
2014.06.19. 10 órától Játszótér látogatás, gyermek korának megfelelő
játékok, gyermekbalesetek megelőzése, napsugárzás káros
hatásai
2014.09.11. 10 órától Anyatejes Világnapi megemlékezés
2014.10.16. 10 órától Mondókázás az ősz és a szüret jegyében
2014.11.13. 10 órától Mondókázás, meghűlés, téli fertőzéses megbetegedések megelőzése
2014.12.04. 10 órától Mikulás ünnepség

eLÉrheTŐSÉGÜnK:
HERENDI VÉDŐNŐI TANÁCSADÓ:
cím: Védőnői szolgálat 8440 Vasút u.18.
telefon: 06-88/260-274
Vérné weiner Judit védőnő Szentgál
III. körzet,
telefon: 06-30/733-2602
e-mail: vedonok@herend.hu
csecsemő és kisgyermek tanácsadás: hétfő 9-11 óra
várandós és nővédelmi tanácsadás:
hétfő 11-13 óra
ellátási terület:
Herend belterület (összes utca)
Herendi Hétszínvilág Óvoda és Bölcsőde
horváth Gyöngyi védőnő Szentgál
II. körzet,
telefon: 06-30/750-8913
e-mail: horvath.gyongyi@szentgal.hu
csecsemő és kisgyermek tanácsadás:
páratlan hét szerda 8-10
várandós és nővédelmi tanácsadás:
páratlan hét szerda 10-12 óra
ellátási terület:
Herend külterület
Herendi Német Nemzetiségi Nyelvoktató
Általános Iskolát

SZENTGÁLI VÉDŐNŐI TANÁCSADÓ:
cím: Védőnői szolgálat 8444 Szentgál
Fő u.14.
telefon: 06-88/238-039,
Antalné Farkas Beatrix védőnő Szentgál I. körzet,
telefon: 06-30/750-8819
e-mail: antalne.bea@szentgal.hu
csecsemő és kisgyermek tanácsadás: csütörtök 8-10 óra
várandós és nővédelmi tanácsadás:
csütörtök 10-12 óra
ellátási terület:
Szentgál belterület (összes utca)
Szentgáli Fenyves Óvoda
horváth Gyöngyi védőnő Szentgál
II. körzet,
telefon: 06-30/750-8913
e-mail: horvath.gyongyi@szentgal.hu
csecsemő és kisgyermek tanácsadás: páros hét szerda 8-10
várandós és nővédelmi tanácsadás:
páros hét szerda 10-12 óra
ellátási terület:
Szentgál külterület
Szentgáli Lőrincze Lajos Általános Iskola
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A VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT

Klubélet

Ujjné Varga Ilona (Szabadidős Nyugdíjas Klub vezetője), Gunther Bálint, Kovácsné Sallai Teréz, Rostáné Horváth Elvira Csöpi, Lorbert Ferenc, Lőrincze Jánosné,
Czérna József, Kalmár József, Csipszer Kálmán, Lepczelter Erzsébet, Lontai Antalné, Papp Jánosné, Újteleki Katalin, Tavaszi Józsefné, Ligeti Róbertné, Reitner
Péterné, Kancler Alíz (Idősek Klubja vezetője) és akik hiányoznak a képről: Inzsöl Lászlóné, Ruska Istvánné, Gaschler Ferenc és Bachstädt Jánosné

„Öleljük hát az öregséget szívünkre és szeressük: tele van gyönyörűséggel, ha élni tudunk vele.”
Lucius Annaeus Seneca

Kedves Olvasó!
Örömmel értesültünk arról, hogy ismét
útjára bocsátják közösségünk újságát. Örültem azért, mert így lehetőségünk van arra,
hogy nem csak a szűkebb közösség, nem
csak ellátottjaink ismerik, ismerhetik meg
munkánkat, de azok is akik eddig még nem
találkoztak alapellátásainkkal. Éppen ezért
engedjék meg, hogy mielőtt rátérnék az elmúlt
év ismertetésére, illetve jövőbeni terveinkre,
pár mondattal bemutassam Gondozási Központunkat.
2010 volt az az év, amikor Önkormányzatunk úgy döntött, hogy a kistérségi társulási
formát választja, és így működteti tovább az
Idősek Klubját. A Klubban működik a nappali ellátáson felül a szociális étkeztetés, és
a házi segítségnyújtás is. Mindössze pár szót
szeretnék arról szólni, hogy melyik ellátás
mit is jelent. A szociális étkeztetés „azoknak
a szociálisan rászorultaknak a legalább napi
egyszeri meleg étkezéséről kell gondoskodni,
akik azt önmaguk illetve eltartottjaik részére
tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek
biztosítani....”
„A házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe vevő személy saját lakókörnyezetében kell biztosítani az önálló életvitel
fenntartása érdekében szükséges ellátást.”
Az Idősek Klubjában az igénybevevők részére egészségi, mentális állapotuknak megfelelő
szolgáltatásokat nyújtunk.
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Segítünk egyéni problémák megoldásában,
hivatalos ügyek intézésében, tájékoztató,
előadásokat szervezünk.
Ezen szolgáltatásokat kérheti maga a rászoruló, annak hozzátartozója, rokona, háziorvosa egyéb segítője.
Számokban mérve mindez azt jelenti, hogy
2013. december 31.-én a szociális étkeztetést
42 fő vette igénybe.
A házi segítségnyújtás területén 2013. december 31.-én 13 fő gondozott ellátása valósult
meg, 1 gondozott esett ki, és 1 gondozott
került be az ellátásba.
A nappali ellátásban 20 férőhellyel
rendelkezünk.A 2012-es évet 11 fővel zártuk. 2013-ban 7 főt vettünk fel és 3 fő került
ki az ellátásból. 2013. december 31-én 15 fő
részesült nappali ellátásban. Az ellátottak
éves átlaga 12 fő volt.
A szociális étkeztetés esetében a gondozottak egészségi állapotának, szociális
körülményeik és kéréseiknek megfelelően
alakítottuk ki a házhoz szállítás rendjét.
Ma már az ellátottak pontosan tudják, hogy körülbelül mikor érkezik hozzájuk, lakásukra az ebéd.
Több éve már, hogy a Német Nemzetiségi
Önkormányzat pályázat útján jutott az Opel
Vivaro kisbuszhoz, melyet idős szállításra,
illetve a szociális ebédek házhoz szállítására
használ gondozási központunk.

A szociális étkeztetés a Herendi Német
Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskolával
kötött megállapodás alapján történik.
A házi segítségnyújtás a gondozási szükséglet vizsgálatának és a gondozott szükségleteinek megfelelően történik. Akárcsak a szociális
étkezőket, a házi segítségnyújtásban résztvevőket is próbáljuk közösségi programokba
bevonni, melynek vagy a Herendi Művelődési
Ház és Könyvtár, vagy kisebb rendezvények
esetében az Idősek Klubja ad otthont.
És akkor most egy kicsit bővebben programjainkról.
A tavalyi évben bűnmegelőzési program
keretén belül, a Veszprémi Rendőrkapitányság
Herendi Körzeti Megbízotti csoportjának
vezetője Fekete Csaba főtörzszászlós és kollégái tartottak előadást tagjainknak, „hogy
hogyan ne váljunk áldozattá”. A különböző,
elkövetők által használt trükkökről kaptunk
szóbeli tájékoztatást, szóróanyaggal láttak
el bennünket, és természetesen kérdésekre is
válaszoltak a rend őrei.
Herenden működik Szabadidős Nyugdíjas
Klub is, Ujjné Varga Ilona vezetésével, mely
önszerveződő formában jött létre. A hatékonyság azt követelte meg, hogy a továbbiakban együtt gondolkodjunk közös programok
megvalósításán, így talán jobban lehet mozgósítani szép korú közösségünket..
Ebben a szellemben került megrendezésre „
A zene az kell.....” címet viselő zenés délelőttünk, melynek megtartására helyi pedagógust
kértünk fel.
Ezúton is köszönjük Papp Árminné Lőrincze Gabriellának és fiának a csodás dallamokat.
A sikeren felbuzdulva 2013. októberében
megismételtük zenei programunkat, és ezúttal

díjas Klubbal karöltve rendeztünk.
Az egyik ilyen rendezvényünk Márton
naphoz kapcsolódott. Mint azt a közreműködőknek is írtam, fontosnak tartjuk, hogy
szép korú közösségünk és gyermekeink együtt
is ünnepeljék hagyományainkat, népszokásainkat.
Gyakorló szülőként bepillantást nyerhettem az iskolai, óvodai előkészületekbe, így
arra gondoltam, gondoltunk, hogy ez a jeles
nap alkalmas arra, hogy a már említett célkitűzést elérjük, így ebbe a szép szokásba
bepillantást nyerhetnek azok is, akiknek gyermekei esetleg unokái már kinőttek az óvodás,
kisiskolás korból. Első kérésre támogatta elképzelésünket iskolánk, és óvodánk egyaránt,

akik lelkes műsorukkal szórakoztatták a majd
150 fős közönségünket.
Ezt a rendezvényünket tisztelte meg Vörös
Kálmán Úr, Zirc Város alpolgármestere, aki
fellépésével önzetlenül támogatta elképzelésünk megvalósítását.
A rendezvény - anyagi oldalát tekintve
- több intézmény összefogásával valósulhatott meg. Az egyesített Szociális Intézmény
mellett, támogatást kaptunk Önkormányzatunktól, és Művelődési Házunktól is. Ezúton
is köszönjük.
És persze nem feledkezhetünk meg a fellépő
gyerekekről sem, akiket kiváló és lelkes pedagógusok készítettek fel, hogy a közönségben
helyet foglalók arcára mosolyt, elismerést csaljanak. Tisztelt pedagógusok, kedves gyerekek
Nektek is köszönjük.
Decemberben duplán ünnepeltünk, hiszen
szűkebb közösségünknek, klubunk tagjainak Intézményünk vezetése kedveskedett
pogácsával, s ezen a napon kapták meg a
karácsonyi csomagokat is.Az év utolsó eseménye a karácsonyi műsorunk megvalósítása
volt, amely szintén egy jó hangulatú, sikeres
összefogás volt. Itt egy helyi, mindenki által
jól ismert és kedvelt művész Dávid Roland
mellett iskolánk tehetségei kaptak meghívást, ők gondoskodtak a karácsonyi hangulat
megteremtéséről. Szakács Veronika kórusvezető és a Dallamfalók kórusa pedig ismét
bebizonyították, hogy a zenében, az együtt
éneklésben mennyi erő rejlik. Még minket
a közönséget is sikerült dalra fakasztaniuk,
Dávid Roland énekes közreműködésével. Biztosan állíthatom, hogy a karácsonyi hangulat
ott megteremtődött.
Ugye elnézik nekem, ha most szívemhez
oly közel álló két csodálatosan tehetséges
gyermeknek mondok itt is köszönetet. Én, kis
településünkön abban a szerencsés helyzetben
vagyok, hogy bármilyen program szervezése
kapcsán ma már két biztos fellépőt magam
mellett tudhatok. És Önök már tudják is,
hogy Hirschl Lauráról és testvéréről Alináról
beszélek.
Akik hallották már Őket énekelni, tudják,
hogy nem az elfogultság szól belőlem akkor,
amikor dicsérő szavakkal illetem Őket.
Akik hallották már Őket énekelni, tudják,
hogy mennyire alázatosak, mennyire szívből
énekelnek. Akik hallották Őket énekelni tudják, hogy képesek arra, amire csak kevesen, a
lelkünkig tudnak hatolni.
Természetesen ezek a programok nem csak
a klubtagságnak szólnak, ezekre a programokra meghívót kapnak a szociális étkeztetésben
és a házi segítségnyújtásban résztvevők,
illetve azok az idősek is, akikről tudjuk,
hogy szívesen részt vesznek ilyen és ehhez
hasonló rendezvényeken, és természetesen a
városi rendezvények alkalmáéval korosztálytól függetlenül mindenkit várunk szeretettel.
Szeretnénk ha a jövőben is a már megkezdett
programok folytatódnának, bővülnének.
Ennek érdekében felvettük a kapcsolatot

egészségfejlesztő kolléganővel, akivel már az
első előadás témáját, időpontját egyeztettük,
új programként szerepel Nyakas Krisztina
által tartott Gyógyító mesék c. előadássorozat.
Várjuk a Veszprémi Rendőrkapitányság Herendi Körzeti Megbízotti csoportját, akik az
időseket érintő bűnmegelőzési lehetőségekről
fognak beszélni.
A tavalyi év végén sikerült egy az idősek
lelki egészségének megőrzését, lelki egészség
helyreállítását, konfliktuskezelést célzó kiscsoportos foglalkozás beindításáról konzultálni, mely ez év januárjában már kezdetét
is vette.
Ma már ajánlhatom Önöknek a Facebookon,
Herend Város Hivatalos Oldalát, ahol programjainkról, rendezvényeinkről kaphatnak
tájékoztatást.
És végezetül, kérem Önöket, ha felkeltette
az Idősek Klubja az Önök érdeklődését, keressen bennünket.

Írta: Kanczler Alíz klubvezető
Fotók: Rujzam Zsuzsa

Megemlékezés
a magyarországi németek
1946-48-as kiűzetéséről

Január 14.-én a Veszprém Megyei Német
Önkormányzat és a Herendi Német Nemzetiségi Önkormányzat közös szervezésében
megemlékezést tartottak, a magyarországi
németek 1946-48-as kiűzetéséről. A Program
a Herendi Művelődési Házban került megrendezésre, melyet Wágenhoffer Kornélia a
márkói Német Nemzetiségi Önkormányzat
elnöke nyitott meg, majd Bauernhuber József
a Herendi Német Kisebbségi Önkormányzat
elnöke mondott köszöntőt. Ezután Schindler
László, a Lovassy László Gimnázium német
nemzetiségi tagozatának vezetője tartott
előadást a kiűzéshez vezető útról és annak
következményeiről, közben pedig Dr. Albert
Vendel a Veszprém Megyei Német Önkormányzat elnöke naplórészleteket olvasott fel
a kiűzetés időszakából.
A megemlékezésen közreműködtek még;
-Schermann Zsófia és Enyingi Franciska
versmondók,
-a Herendi Német Nemzetiségi Énekkar

Írta és fotózta: Rujzam Zsuzsa

2014. március
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Kaphegyiné Szabó Mária volt vendégünk, aki
Haydn életével és munkásságával ismertetett
meg bennünket.
Fontosnak tartottuk, hogy szakembertől
különböző betegségek megelőzésére hívjuk fel
a figyelmet. Így a nyári hónapokban felvettük
a kapcsolatot Magyar Laurával a Veszprém
Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási
Hivatal Népegészségügyi Intézetének egészségfejlesztő munkatársával, akinek előadásai
között szerepelt a Hőségriadó, UV riadó,
Kullancsveszély, a kullancs által terjesztett
betegségek, megelőzésük lehetőségei.
Ez a programsorozat is folytatódik ebben
az évben, március 12-én lesz ismét vendégünk
Magyar Laura, aki ez alkalommal a időskori
cukorbetegségről fog előadást tartani, és egy
teszt segítségével felmérni, hogy kik azok
akik veszélyeztetettek e betegség esetében.
De legalább ennyire fontosnak tartjuk, hogy
az igénybe vehető szociális szolgáltatásokról
is információkhoz juthassanak ellátottaink,
ezért hívtuk Princes Györgyi Főtanácsos
Asszonyt, hogy ezekről adjon nekünk tájékoztatást.
És, hogy ne csak a testtel foglalkozzunk,
hanem a lélekkel, a szellemmel is, hisz azt is
kell táplálni, felkértük Művelődési Házunk
Igazgatóját, Téglás Miklós Urat, hogy Irodalmi delelőket tartson klubtagjainknak. Így
hallgathattunk már sváb mesét, József Attila,
vagy Radnóti gyönyörű verseit. Ez is nagy
sikert aratott ellátottaink körében.
2013 év végén az Idősek Világnapját követően két nagyszabású rendezvényünk volt,
melynek a Művelődési Ház és Könyvtár adott
otthont, s melyet szintén a Szabadidős Nyug-
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Rolling
Country
KEREKESSZÉKES TÁNCEGYÜTTES

A RollingCountry Kerekesszékes Táncegyüttes 2012 novemberében, a Mozgássérültek Aktív Egyesületének egyfajta „vadhajtásaként” jött létre. Az Egyesület súlyos
mozgássérülteknek szervez rendezvényeket
– főként szabadidős-; kulturális-; és sportprogramokat. Az Egyesület tagjai számos
sportágat kipróbálhattak már, azonban a
country tánc – mely a mozgás, a sport, és a
kultúra sajátos ötvözete – rabul ejtette őket.
Ebben nagy szerepe volt a balatonfüredi
Thunderfoot Dancers csapatának is, hiszen
a RollingCountry koreográfusa – Szilágyi
Annamária – a mai napig is náluk táncol.
A hét éve működő Egyesületnek, illetve a
Tánccsoportnak herendi vonatkozása is van,
mivel alapító tagja Mesterházy Zsolt mozgáskorlátozott, illetve párja Szilágyi Annamária
is Herenden laknak.
A csapatnak hat kerekesszékes táncos tagja van, hetente két alkalommal próbálnak
az Ajka-Bakonygyepesi Művelődési Házban.
Koreográfusuk nagy szakértelemmel adaptálja
a country szigorú lépéseit a kerekesszékekre.
A táncot hobbiként is fel lehet fogni, azonban ebben az esetben ennél sokkal többről
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van szó. A kerekesszékeket kell mozgatni a
lábak helyett, valamint a felsőtest, és a karok
adta lehetőségekkel kell elérni azt, hogy az
adott country tánc koreográfiája felismerhető
legyen. Ehhez pedig kitartó gyakorlás, elhivatottság, és nagy akaraterő szükséges.
A Tánccsoport állhatatossága meghozta
gyümölcsét, mivel már a tavalyi évben közel
30 fellépésre hívták meg őket. Így jutottak
el például Győrbe, Balatonfüredre, Zalaegerszegre, Veszprémbe…stb. 2014. február 22-én
rendezték meg Budapesten, a TUNGSRAM
Sportcsarnokban a VI. OLCF, azaz Országos
Line Dance Country Fesztivált, ahol szakértő közönség előtt is nagy sikert arattak. A
sok felkérés, a fellépések sikere, a közönség
visszajelzése bizonyítja azt, hogy próbákba
fektetett energia nem hiába való.
Azonban, mint az élet számos területén,
náluk is akadnak problémák. Ilyen jellegű
gondjuk a szállítás, hiszen minden egyes fellépésre három személyautóval kell elutazniuk.
Az Egyesület régi vágya, hogy egy kisbuszt
vásároljanak, mellyel nem csak a táncosokat
tudnák szállítani, de az egyesületi tagokat is el
tudnák vinni az általuk szervezett különböző

programokra. Egy kisbusz vásárlásával nem
csak a saját problémáikat tudnák megoldani,
de számos sortársukon tudnának segíteni. A
tömegközlekedés akadálymentesítése nem
megoldott, a szállítószolgálatok hiánya pedig
tovább növeli a mozgássérült emberek hátrányos helyzetét.
A RollingCountry Kerekesszékes Táncegyüttes tagjai vidám, lendületes emberek,
akik képesek voltak leküzdeni az élet által
eléjük állított akadályokat. Minden ember
számára példaértékű, hogy nem csak magukra
gondolnak, de segíteni szeretnének a sorstársaikon is. A fellépésekre való felkérések tiszteletdíját a kisbusz megvásárlására gyűjtögetik.
Aki ezen felül szeretné támogatni céljukat, a
11748038 – 20025531-es bankszámlaszámon
megteheti, de várják az adó 1%-os felajánlásokat is a 19382333-1-19-es adószámra.
Köszönet mindenkinek, akik lehetőséget
adnak a fellépéseikhez, és támogatják őket
céljuk elérésében.

Írta: Mesterházy Zsolt
Fotó: RollingCountry
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Kauker Márton
Emléktúra
2014.01.12.

Kauker Marci bácsinak - az általános iskola
volt igazgatójának - halála után nem sokkal
fogalmazódott meg Ujhelyi Gáborban, a Zöld
Bakancs Természetvédelmi és Természetjáró
Klub vezetőségi tagjában a kérdés, hogy igazgatójuk emlékét a herendi közösség tovább
ápolja, hogy megmaradhasson az utókor
számára az Ő személyisége, hisz mindenki
nagyon szerette őt.

kenguru torna Club

A herendi torna története 2006-ig nyúlik
vissza, amikor az egykori tornász Király
Alexandra 17 évesen elhatározta, hogy szertorna oktatásába kezd a Herendi Általános
Iskolában. Révén, hogy a család történetében
ő már a harmadik tornász generáció anyai
ágon, tette ezt édesanyjával, Király Béláné
Henivel együtt.
Annak ellenére, hogy a szertorna oktatásához szükséges eszközöknek csak a töredéke
állt az akkor még kis létszámú tornászok
rendelkezésére (kezdetben csak egy kerti
trampolin és néhány szőnyeg) már a megala-

Ezért úgy határozott a túra klubbal karöltve, hogy 2013. januárjában szerveznek egy
túrát Marci Bácsi emlékére, mely a Kauker
Márton Emléktúra nevet kapta, és amely
Herendről, az iskolától - ahol pályafutását
befejezte, és nyugdíjba vonult - indul, és
nyughelyéhez, sírjához vezet. Az első túrát a
halála évfordulójára tervezték, január elejére,
és szerettek volna ebből egyúttal hagyományt
is teremteni. Marci bácsi sírját volt diákjai
amúgy is minden évben megkoszorúzzák.
A csapatot tavaly nagyon sokan bíztatták,
majd a résztvevők jelenléte is azt mutatta,
hogy van érdeklődés e túra iránt. A 2013-as
tapasztalatok és élmények kapcsán idén újra
megszervezték, 2014. január 12-én, vasárnap
és nem kis meglepetésre az első túrához képest
az idén már kétszer(!) annyian túráztak, tehát több mint 150-en! Senki nem számított
ekkora érdeklődésre! Még Zalaegerszegről is
érkeztek regisztrációk.
A túra a Herendi Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskolától indult a Hajagon keresztül, egészen Hárskútig, a temetőig. Azon
az útvonalon (9,7 km hosszan), amit Marci
bácsi is oly sokszor bejárt. A túrán tanárok és
diákok is megemlékeztek volt igazgatójukról,

kulást követő évében Országos Akrobatika
Diákolimpián értek el kiváló helyezést a herendi tornászok. Ahogy 2008-ban is, szintén
ezen a versenyen. 2009-től kezdve, minden
évben indult a Herendi Általános Iskola színeiben torna csapat a Megyei Diákolimpián,
két korcsoportban is. 2011-ben az Országos
Elődöntőig is eljutottak a felső tagozatos lányok. 2012-ben került megrendezésre először
tornaverseny a herendi sportcsarnokban–hagyományteremtő szándékkal-, ahol 37 tornász
vett részt, fiúk és lányok egyaránt. A verseny
a következő évben már Kenguru Kupa néven
valósult meg, mivel ebben az évben alakult
a Kenguru Torna Club, a fent említett két

valamint a Kauker család tagjai is ott voltak.
„A szervezők ezt különösen megtisztelőnek
érzik, hogy ekkora az érdeklődés szeretett
tanáruk családja részéről is!” - mondta el
Ujhelyi Gábor.
A túrázók Google Earth-ből kinyomtatott
itineres igazolólapot, Marci bácsi fotójával ellátott kitűzőt és emléklapot kaptak. A célban
zsíros- és margarinos kenyér, vörös-, illetve
lila hagymával, valamint jó forró tea várta a
sikeresen beérkezőket.
Ujhelyi Gábor elmondta továbbá, hogy a
nagy érdeklődésre való tekintettel a Klub azt
is megszervezte, hogy a Balaton VOLÁN menetrenden kívül, délben is indítson egy buszt
Hárskútról Veszprémbe.
Bíznak benne, hogy e jól sikerült, hagyományteremtő túrájukon jövőre, 2015-ben
legalább ennyi sport- és természetbarát vesz
majd részt!

Írta: Ujhelyi Gábor
Fotók: Zöld Bakancs klub
tornaedző vezetésével. A versenyen ebben az
évben közel 60 tornász lépett a szerekhez.
Idén januárban a Megyei Torna Diákolimpián a Herendi Német Nemzetiségi Nyelvoktató
Általános Iskola színeiben az alsó tagozatos
tornászok (Miszori Réka, Rózsa Luca, Szabó
Bernadett, Szabó Lilla, Vasmatics Vanda,
Zsirai Kata), és a felső tagozatosok (Hajdú
Dzsenifer, Matuszek Csenge, Keller Fruzsina,
Orosz Blanka, Simonyai Lujza, Ujhelyi Júlia,
vk. Seprényi Alexa) is a 4. helyezést érték el.
Szintén hagyományteremtő céllal, a tavalyi
évben már másodszor szórakozhattak a vendégek a Torna Club által rendezett jótékonysági bálon, melynek bevételéből tornaszer
készletüket gyarapítják a szervezők.
A Kenguru Kupa az idei évben május 24én kerül megrendezésre a Herendi Általános
Iskola Sportcsarnokában, ahová minden kedves érdeklődőt, sportbarátot szeretettel vár a
Kenguru Torna Club!

Írta: Király Béláné Heni, Király Alexandra
Fotók: Kenguru Torna Club
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„Ég és Föld között”

Borkuti Balázs start

A Herendi Modellező Sportegyesület 2011ben ünnepelte megalakulásának 25 éves évfordulóját. Ennek tiszteletére jubileumi kiállítást szerveztünk, melynek ünnepélyes
megnyitóján díszvendégként Besenyei Péter
műrepülő világbajnok is megtisztelt minket
jelenlétével és a modellezés hasznosságát is
méltatta! A negyed század alatt hosszabbrövidebb ideig közel kétszáz tagunk volt.
Számos hazai és nemzetközi siker között 14
versenyzőnk a magyar válogatott tagja lehetett, négy Európa- és egy világbajnoki éremmel
is büszkélkedhetünk! Versenyzőinket több
alkalommal a megye legjobb sportolójának ismerték el, Szentpéteri Istvánt pedig 2003-ban
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országosan is az év sportolójának választották
repülőmodellezésben! A kiállításon nemcsak
mintegy száz modell, hanem gyönyörű díjak,
oklevelek és más ereklyék is megcsodálhatók
voltak.
Az utóbbi években viszont a megváltozott körülmények, a fiatalok érdeklődésének
csökkenése és a nehéz anyagi helyzet miatt
lényegesen kevesebb szép eredményünk született. Míg korábban a világkupa élvonalában
szerepeltünk, ifjúságiban még a világranglista
első helyét is megszereztük, mára sajnos nemzetközi versenyekre, külföldre el sem jutunk.
Az utolsó emlékezetes nemzetközi szereplésünk a 2008-as Kijevben megrendezett ifi VB

volt, ami azért volt igazán különleges, mert a
teljes háromfős válogatott egyesületünk tagjaiból állt! Ugyan dobogóra nem állhattunk,
de Horvát Tamás, Kulcsár Henrik, Volf Norbert csapatban az előkelő 6. helyet szerezte
meg, Kulcsár Henrik pedig egyéniben szintén
hatodik lett.
2012 legfontosabb eseménye az immár 21.
alkalommal megrendezett Herend Kupa volt,
mely ezúttal világkupa és F1H Euro Challenge
forduló is volt. Nem kis feladat egy ilyen verseny megszervezése, de a környék és hazánk
vonzereje mellett minden bizonnyal hírnevünk, a befektetett munka és szervezés is
meghozta gyümölcsét. 24 ország csaknem 200
versenyzőjének részvételével 2012-ben a világ
legnagyobb létszámú világkupáját rendeztük
meg! Szinte mindenki itt volt, aki számít, Európa- és világbajnokok, világkupa győztesek,
Oroszországtól Franciaországig, Törökországtól Norvégiáig. Azonban hiába sikerült jól a
verseny, hiába kaptunk pozitív visszajelzéseket, sajnos ennek sem lehetett folytatása. A
tapolcai reptér ugyanis Natura2000-es terület
és Nemzeti Park, ezért ekkora verseny megrendezését nem engedélyezik, illetve olyan
szigorú előírások vannak, amelyek nem teszik
lehetővé világkupa rendezését. (De hazánkban
már mindenütt ugyanez a probléma, az ország
területének 21%-a Natura2000 besorolású,
szinte minden puszta, rét, legelő és reptér is
az! Még leírni is „vicces”, hogy pl. Tapolcán,
az épített, alácsövezett, katonai repülőtéren
még 30 gyerek sem szaladgálhat akármikor…)
Nagy öröm, hogy 2013-ban több év kihagyás után végre több új serdülő versenyzőnk
is megtette első szárnycsapásait. Nem is
akárhogyan, hiszen mind az öt versenyen,

F1H OB 2013. Kerner Martin, Horváth Kristóf

ahol rajthoz álltak, érmet szereztek! Horváth
Kristóf, Kerner Martin, Schäfer Benedek öszszeállítású csapat serdülőben a Dunántúl és
az Országos bajnokságon egyaránt harmadik
lett, az ifjúsági OB-n pedig Horváth Kristóf
és Kerner Martin csonka csapatként az igen
erős szél ellenére is ezüstérmes lett!
Nemcsak szabadonrepülőben, hanem F5J400 távirányítású elektromos vitorlázó kategóriában is vannak tehetséges fiatal verseny-

Írta és fotózta: Kerner Ferenc SE elnök

Horváth Kristóf
Kerner Ferenc
Kerner Martin Benedek
Schäfer Benedek
Vereb Imre

Budapest Kupa május 12. Szalonta
világkupa
F1A kategória
6. helyezés Kerner Ferenc
Meghívásos Vas M. Bajnokság
május 26. Szombathely
Serdülő F1H kategória
5. helyezés Schäfer Benedek
Serdülő F1H csapat 2. helyezés (Horváth
Kristóf, Kerner Martin Benedek, Schäfer
Benedek)
Vásárhely Kupa június 22. Hódmezővásárhely
F5-J400 kategória
1. helyezés Borkuti Balázs
5. helyezés Borkuti Béla
SAM Antik Európa-bajnokság június
23-28. Jakabszállás
OTVR
32. helyezés Debreczeni Oszkár
Debreczeni Tibor Emlékverseny
július 21. Szentgál
F5-J400 kategória
3. helyezés Vereb Imre
4. helyezés Borkuti Márk
5. helyezés Borkuti Balázs

MINŐSÍTÉSEK
Borkuti Balázs
Borkuti Béla
Borkuti Márk
Debreczeni Oszkár

2013. ÉVI EREDMÉNYEK

F5-J400
F5-J400
F5-J400
F5-J400
ARC
F1H
F1H
F1A
F1H
F1H
F1H
F1H
F1H
F5-J400

ifi arany
III. o.
ifi ezüst
III. o.
II.o.
serd. ezüst
ifi ezüst
II. o.
III. o.
serd. bronz
ifi ezüst
serd. arany
ifi ezüst
II. o.

Herend Kupa
szeptember 14.
Tapolca nemzetközi
F1A kategória
4. helyezés Kerner Ferenc
F1H Országos Bajnokság szeptember 22. Tapolca
Ifjúsági F1H kategória
5. helyezés Kerner Martin Benedek
Ifjúsági F1H csapat 2. helyezés (Horváth
Kristóf, Kerner Martin Benedek

Az országos felnőtt F1A ranglista 14. helyezettje Kerner Ferenc.
Az országos ifjúsági F1H ranglista 18. helyezettje Kerner Martin Benedek, 20. Horváth Kristóf.
Az F5-J400 országos ranglistán Borkuti Balázs 10., Vereb Imre 15., Borkuti Márk 20.,
Debreczeni Oszkár 23., Borkuti Béla 24. lett.

Ezúton is szeretnénk köszönetet
mondani legfőbb támogatóinknak:
Árkossy Bútor Kft.

Megjegyzés: az eredményjegyzékben a
hazai versenyek első 5, a nemzetközi versenyek első 15 helyezettje van kigyűjtve!

Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt.
Herend Város Önkormányzata
Nemzeti Együttműködési Alap

Köszönjük továbbá a múlt évi SZJA 1%-os
felajánlásokat! Kérjük továbbra is támogassák Egyesületünket!

Serlegdiszkont (Csikár Imre)

AdÓSZÁMunK: 19259800-1-19

Nagy és Társai Kft.

Id. Árva János emlékverseny szeptember 28. Salonta nemzetközi
F1A kategória
8. helyezés Kerner Ferenc
Dunántúl Bajnokság október 12.
Tapolca
Serdülő F1H csapat 3. helyezés (Horváth
Kristóf, Kerner Martin Benedek, Schäfer
Benedek)
Serdülő Országos Bajnokság október 12.
Serdülő F1H csapat 3. helyezés (Horváth
Kristóf, Kerner Martin Benedek, Schäfer
Benedek)
Tél Kupa december 28. Tapolca
Ifjúsági F1H kategória
3. helyezés Kerner Martin Benedek
4. helyezés Horváth Kristóf
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zőink. Ugyan ők is kevés versenyre jutottak
el, de Borkuti Balázs Hódmezővásárhelyen az
egész felnőtt mezőnyt maga mögé utasította,
és az országos ranglistán is az előkelő 10. helyen végzett abszolút értékelésben!
Debreczeni Oszkár részt vehetett az antik
modellek (SAM) hazánkban, Jakabszálláson
megrendezett Európa-bajnokságán. OTVR
vitorlázó kategóriában a 32. helyen végzett a
64 fős mezőnyben.
Több alkalommal tartottunk a környéken
bemutatót, pár perc erejéig pedig az ATV
Herendet bemutató, „Hazahúzó” című műsorában is szerepeltünk.
Tavaly is megtartottuk szokásos versenyeinket, a Debreczeni Emlékversenyt, Herend
Kupát, Dunántúl Bajnokságot, az évet pedig
ezúttal is a Tél Kupával búcsúztattuk.
Reméljük az idén több helyre sikerül eljutnunk és az újabb, jobb modellekkel még jobb
eredményeket fogunk elérni!
Egyesületünkben minden modellezés iránt
érdeklődőt szeretettel várunk!

KÖZÉRDEKŰ

! Felhívás

w w w.herend.hu

nÖVÉnYVÉdŐ SZereK FeLhASZnÁLÁSÁrA VOnATKOZÓ
AdATSZOLGÁLTATÁSI KÖTeLeZeTTSÉG TeLJeSÍTÉSÉrŐL
Tájékoztatjuk a növénytermesztéssel foglalkozókat, hogy egy Európai Uniós előírás alapján
a 2014-es gazdálkodási évben adatot kell szolgáltatni a Magyarországon kiemelt fontosságú
növénykultúrákban felhasznált növényvédő
szerekről, azok mennyiségéről.
Az Európai Parlament és a Tanács 2009.
november 25-i 1185/2009/EK rendelete a
peszticidekre vonatkozó statisztikákról adatszolgáltatási kötelezettséget ír elő a tagállamok
számára. A rendelet szerint a növényvédő
szerek fontosabb növényenkénti felhasználásról ötévente (először 2010-2014-es periódus
egyik évéről) kell a tagállamoknak adatot
szolgáltatnia.
Hazánkban az adatgyűjtés 2014-ben a
Vidékfejlesztési Minisztérium, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) és a
Központi Statisztikai Hivatal (KSH) együttműködésében, a permetezési naplók adatainak be-

A KÖVETKEZŐ LAPSZÁM
KIEMELT TÉMÁI
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot hogy
- a már régóta várt - 8-as főút fejlesztési
munkálatai elkezdődtek. Terjedelmi okokból a hamarosan megjelenő lapszámunkban fogunk részletes tájékoztatást adni
a tervezett munkálatokról, a kapcsolódó
várható forgalmi változásokról.
Ugyancsak következő kiadványunkban
számolunk be a költségvetésben előirányzott tervezett fejlesztésekről, így kiemelten a térfigyelő rendszer kiépítéséről,
a központi buszváró és környezetének
átalakításáról és a várakozásaink szerint
támogatandó iskolabővítésről.
Természetesen a többi fejlesztési célkitűzésről, azok feltételrendszeréről is
részletesen be fogunk számolni.

gyűjtésével valósul meg. A növényvédelmi tevékenységről szóló 43/2010 (IV. 23.) FVM rendelet
előírásai alapján a felhasználási tevékenységet
folytatóknak a növényvédőszer-felhasználásról
naprakész nyilvántartást kell vezetni, melynek
formai követelményeit a rendelet tartalmazza.
A permetezési napló naprakész vezetése
nemcsak a hatóságok számára szükséges,
hanem a gazdálkodókat is védi az esetlegesen
felmerülő élelmiszer-biztonsági illetve technológiai problémák esetén.
Az adatgyűjtés sikeres lebonyolításának érdekében kérjük, hogy a 2014-es gazdálkodási
évben fokozottan ügyeljen a permetezési
napló naprakész és pontos nyilvántartására,
hogy ha a NÉBIH, a megyei kormányhivatalok
növény- és talajvédelmi igazgatóságai vagy a
KSH munkatársai megkeresik Önt, az adatszolgáltatási kötelezettségének maradéktalanul
eleget tudjon tenni.

HeHraepnpdy

Elég sokat lehetett hallani az utóbbi időkben
Pharrell Williams Happy című slágeréről és
a videóklippjéről, melynek különlegessége, hogy Los Angelesben játszódik, és 24
órán keresztül tart. A magyar Speedzone
Production elkészítette a videóklipp magyar
változatát, négy percbe sűrítve, bemutatva,
hogyan vigadnak a magyarok Budapesten.
Sorra készülnek a nagyobb városok klipjei,
ezért arra gondoltunk, készítsük el mi is kis
városunkét, de szubjektív alapon. Fél perces
videoklipeket várunk a Facebook, Herend
Város Hivatalos oldalára privát üzenetkén.
Ezekből mazsolázva készülne el a Herend
Happy!
Beküldési határidő előreláthatólag április 15.-e, de ez a beküldött videok
függvényében változhat.
A lényeg: Herend és környezetének bemutatása tánccal és persze dalolva a Happy
című slágerre
Videóra fel!
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Tovább
csökkent
a NYilVÁNtartOtt
ÁllÁskeresők
száma
Tájékoztató Veszprém megye
2014. január havi munkaerőpiaci folyamatairól
Veszprém megyében 2014 első hónapjában
összesen 12.817 fő álláskeresőt tartott nyilván
a Veszprém Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja, mely közel egyharmadával
(6,1 ezer fővel) kevesebb, mint egy évvel
ezelőtt. A pályakezdő álláskeresők száma
ugyancsak lényegesen kisebb a 2013 januárjában regisztrált létszámnál.
Január végén a megyében a férfiak (6.742 fő)
nagyobb számban voltak állás nélkül, mint a
nők (6.075 fő).
A nyilvántartottak körében a szakmunkás,
illetve szakiskolai bizonyítvánnyal rendelkezők (36 %) és a legfeljebb általános iskolai
végzettségűek (35 %) vannak továbbra is a
legnagyobb arányban jelen. A regisztrált álláskeresők 16 %-a szakközépiskolai, technikumi
végzettségű, 9 % gimnáziumban érettségizett,
a diplomások hányada pedig 5 %.
Veszprém megye munkaerő-piaci helyzete
az eltelt egy évben jelentős javulást mutat és
továbbra is kedvezőbb az országos átlagnál.
A megyén belül a megyeszékhely foglalkoztatási körzetének munkaerő-piaci pozíciója
a legjobb.
Januárban összesen ezer álláshelyet jelentettek be a megye foglalkoztatási körzeteiben. Az
új munkahelyek több mint nyolctized része
támogatás nélkül volt betölthető. A hónap
során legtöbb munkaerőigény a Veszprémi
Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltségére érkezett, a mezőgazdasági kisgép-gyártás
területéről.

Zsuzsanna, Bácskai Péter • nyomda: OOK-Press Kft Veszprém • Információ: titkarsag@herend.hu,
06-88/513-700, K • Facebook: Herend Város Hivatalos oldala • 10. évfolyam 1. szám, 2014 március •
Címlapfotó: Rujzam Zsuzsa
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