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Bakony, te szép hazám
Hogy imádjalak, hogy szeresselek,
Nincs elég húr, lélek a múzsafán.
Hol az ősfák dallal köszöntenek,
Fogadj fiadnak, Bakony, szép hazám!
Szűkebb hazámnak édes kebelén
Édes álomra fejem hajtom én.
Mikor a tavasz ontja illatát,
Fakad a rügy, kíséri lágy zsongás,
Ezer madár zengeti szép dalát,
Édesen cseng a patak-csobogás,
A nagy, csodás Természet átizen,
Erdők lelke szól - pihen a szívem.
Vagy, amikor jön a nagy Hervadás,
Zúgva, mintha minden fa menne el,
Nagy hegyek ormán nagy a jajgatás,
Leszáll az ősz vad, tépő szelekkel,
Elnézném fájón, örökké talán
Tépett koronád, Bakony, szép hazám.
Jártam Kárpát, Alpesek tájait,
Odaát a nagy székely hegyeket,
Szedtem a havasok virágait,
Lobogni láttam pásztortüzeket,
De egy fa se zúg sehol oly szépen,
Mint szép Bakony-hazám sűrűjében.

Letűnt idők drága emlékeként
Ódon vár roskad vén sziklatetőn.
Bús századok zivataros egét
Hányszor látta zokogva, szenvedőn.
Most ifjak bújnak itt - csók és virág-,
Mindenem vagy, szép bakonyi világ!
Ledőlt oltárkövek forrás felett,
Hol Istent imádtak pogányhiten,
Vadnak adnak most nyugvó helyet,
Ha szomjat olt csörgedező vízen.
Valaha rég, ha feljött a holdfény,
Lovát itatta itt Koppány vezér.
Bár lenne sorsom könnyes, alázott,
Nem, nem mennék innen sehova.
Bölcsőmre ősrengeteg vigyázott,
Nem lehetnék hűtlen soha, soha.
Itt érjen el utolsó éjszakám,
Karjaidban, Bakony, te szép hazám.
Nagy Bálint parasztköltő verse
1985

közérdekű

Kevesen tudják, hogy íróink,
költőink közül sokakat megihletett a mi szeretett Bakonyunk festői szépsége, úgy
mint: Krúdy Gyula, Eötvös
Károly, Ady Endre, Ányos Pál,
Cholnoky Viktor, Nagy László,
Petőfi Sándor…
Először Rómer Flóris bencés pap fogalmazta
meg gondolatait, aki 1860-ban megjelent
sikeres írásában „a Bakonyban elszórt becses
régiségeknek emlékét” idézte fel.
Szent István király idején a Bakonyba menekültek azok a pogányok, akik nem akartak
behódolni a kereszténység térfoglalásainak.
A bakonyi betyárok előtt, az erdőben szent
életet élő remetéktől terjedtek históriák.
„Irdatlan rengeteg volt a Bakony, egy esztendeig is eljárhatott benne az ember anélkül,
hogy fán és égboltozaton kívül egyebet látott
volna” – olvashatjuk Krúdy Gyula egyik
művében, de novelláiban a Bakony „sohasem
tud elpihenni, mindig zúg, mint a mesebeli
erdő...és hangjaival álomba ringatja azokat,
akik hallgatnak rá.”
Régebben a Bakony egész országrésznyi
területet foglalt el, Visegrádtól egészen a mai
Horvátországig. Itt éltek a bakonyi remeték
vagy későbbi nevükön a bakonyi betyárok,
akik a társadalomból kivonulva a természetbe
húzódtak vissza. Ettől fogva lett a Bakony a
szabadság jelképe. Sok költőt vonzott a Bakony misztikus világa és a betyárok elrettentő

Bakony
az irodalomban
„…a költői, történelmi és természeti szépségek kincsestára a Bakony…”
(Eötvös Károly)

alakja. A bakonyi betyároknak menedékül
szolgáló sűrű, átláthatatlan erdőség rettegésben tartotta a kor emberét. Krúdy Gyula
nagymamájának szavaival élve: „Kisfiam,
örülök, hogy féled a Bakonyt!” Ugyanis a két
hírhedt betyár, Sobri Jóska és Savanyú Jóska
történetei sokakat inspiráltak. Sobri elfogása
és a Látó-hegyen való felakasztása a mai
napig él a köztudatban. „Majd te is megütöd
a bokádat!”- hangzik a közmondás, hiszen a
felakasztott Sobri lábait olykor összecsapta
a szél, ami különös félelemmel töltötte el az
akkori embereket. Hírnevük miatt azonban
kialakult a betyárromantika, amely fenntartotta a mítoszokat.
Ady Endre az „erdők erdője”-nek nevezi,
amely a lelkét „beszórja virággal” és elrejti
őt a világ elől, s az én Bakonyom című verse
is méltán híres. Vajda Jánost pedig „bakonyi
fajta, karakán magyar”-nak ábrázolja, aki
kemény, akaratos, Koppány-fajtából való embertípust feltételez.
Hamvas Béla a „Bakony” c. esszéjében
egyfajta megfogalmazását is adja ennek a Bakony „erdei magyar”-nak, aki vad és pogány,

akit nem lehetett megszelídíteni, legfeljebb
elpusztítani. …„Amikor a magyar a Bakony
szót hallja, nem Nyugat-Magyarországon, a
Balaton tavával párhuzamosan húzódó körülbelül százötven kilométeres erdős hegyláncra
gondol. A hegységek általában földrajzi helynevek. A Bakony nem az. A Bakony a magyar
ember számára és elsősorban mítosz” – írta.
Eötvös Károly két kötetes könyvet írt a
Bakonyról, szerinte „a költői, történelmi és
természeti szépségek kincsestára a Bakony”,
viszont ő nem a táj szépségét emelte ki főképpen, hanem a tájban élő ember történelmét,
kultúráját, hagyományait és az itt élők életét
szemléltette inkább.
Nicolas Lenau, a Magyarországon született
jeles német irodalmi alak a németekkel is
megismertette a Bakony titkait.
Krúdy Gyula Magyarország legromantikusabb tájának vélte a Bakonyt, így joggal
lehetünk büszkék szülőföldünkre.

összeállította: RujzamZsuzsa
forrás: Dr.Pilipkó Erzsébet,Sebő József,
Lukács Anna

Megújult ravatalozó
Bizonyára feltűnt azoknak, akik mostanában látogattak ki városunk temetőjébe, hogy megújult
a ravatalozó belső, fedett része. Az önkormányzat által felújított és előkészített hátsó falra egy
csodálatos festmény került. Ezúton szeretnénk köszönetet mondani Varju Lajosné Herczeg
Zsuzsannának aki felajánlotta, hogy a ravatalozót munkájával kidíszíti és elkészítette-e csodás
alkotást, mely gyönyörűsége talán enyhíti az elmúlás, a búcsú fájdalmát.

A festmény alkotójának
rövid bemutatkozása
Varju Lajosné Herczeg Zsuzsannának hívnak, 1956.06.07.-én születtem Tapolcán.
Az általános Iskola alsó tagozatát Zánkán,
a felső tagozatot Révfülöpön végeztem.
Ezután jelentkeztem Herendre Porcelánfestőnek, s a sikeres felvételi után 43 évig voltam
a Porcelángyár dolgozója.
Ma már nyugdíjasként alkotok. Rajztudásomat 2000-től 2010-ig Kádár Tibor vezetésével
az Alkotó Műhelyben fejlesztettem, az utóbbi
3 évben Felhősi István a tanárom.
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Számos csoportos és egyéni kiállításon
vagyok túl, így már sok helyen találkozhattak
a látogatók a munkáimmal. 2006-ban egy festőművész emlékére rendezett festőversenyen
különdíjas lettem, ami kiállítási lehetőségeket
nyújtott számomra.
Rendszeresen részt veszek a 3 évente megrendezett megyei szintű megmérettetésen és
zsűrizésen.
Témáim tükrözik a természet iránti szeretetem. Megjelennek a táj, a virág és állat
ábrázolások a képeimen. Sokat tanultam a múzeumok és kiállítások látogatásai alkalmából.
Munkáim olajjal, pasztellal és akvarellel
készülnek. Példaképeim:Munkácsy, Mednyánszky és az impresszionisták.

Írta: Varju Lajosné Herczeg Zsuzsanna
Fotó: Rujzam Zsuzsa

Herend és a környező települések lakóinak,
valamint a Herendre látogatóknak régi álma
teljesül a 8-as számú főút 2x2 sávra bővítése
és a rendkívül veszélyes kereszteződések
megszűnése különszintű csomópontok megépítése révén.
Az építkezés kiemelt beruházás, teljes
elkészülte jövő év augusztusára várható. A
megelőző munkálatok tavaszi kezdete óta
(fakivágások, lőszermentesítés, régészeti feltárások, tereprendezés) napról-napra változik
a táj képe.
A herendi csomópont a teljes kiépítés után
a következőképpen fog kinézni (az építendő
útszakasz terve teljes terjedelmében megtekinthető az önkormányzat honlapján.
Lásd a fenti tervrajzokat!)
Az építkezés folyamatáról, a közlekedés elterelésről, az elkerülhetetlen forgalomkorlátozásról folyamatos érdeklődés tapasztalható és
számos vélt, adott esetben rémhír is elterjedt
ezzel kapcsolatban.
A rendelkezésre álló információk alapján az
építkezés üteméről, szakaszairól, forgalomtechnikai változásokról ezúton tájékoztatom
a Tisztelt Lakosságot.

A 8-as forgalma az építkezés alatt
alapvetően, szinte kizárólag a meglévő, illetve
a Szentgál felőli oldalon megépítendő 2 sávon
fog történni. Szó sincs a forgalom Herendre
történő betereléséről. Átmeneti, rövid időre
szóló, csak buszforgalom zavartalanságát biztosító változások azonban lesznek várhatóan
a jövő évben. A kereszteződésben a jelenlegi
útszint 1,7 m-rel lesüllyesztésre kerül, ez a
felüljáró jelenlegi terepszinthez mért látható
magasságát lényegesen csökkenti. Először a
szentgáli oldalon lévő 2 sáv épül meg, addig
a forgalom zavartalanul a mostani pályán
zajlik. A már említett szint süllyesztés miatt
az Ajka felől Szentgálon át közlekedő buszok
átmenetileg az elsőként megépítendő ipartelepi úton érkeznek Herendre, keresztezve a
mostani utat a benzinkútnál, majd a Fasor
utcában jönnek be Herendre (előreláthatólag
1 hónap időtartamban) A Fasor utca érintett
szakaszát természetesen át, illetve kiépítik a
gyalogos és kerékpáros forgalom biztonságát
figyelembe véve. Az új, csomópontot megközelítő, Herendről a jelenlegi úttól eltérő nyomvonalú kivezető útszakasz megépítésekor az
Ajka irányába menő forgalom az újonnan

kiépítendő (ez meg is marad), Posta utca végétől induló úton történik, itt gyalogosjárda
is kialakításra kerül. A bejövő buszforgalom
ebből az irányból átmenetileg a Kossuth utcán
történik a temető feletti bejárót igénybe véve.
A felüljáró hídelemeinek beemelésekor – miután a kapcsolódó műtárgyak és útrészek már
kialakításra kerültek – kizárólag max. 1 nap
időtartamáig a forgalom Herenden keresztül
történik.
Minden, a tájékoztatótól eltérő, információhiányból vagy egyéb okból keletkező
híresztelés valótlan!
Nyilvánvaló azonban hogy minden építkezés kellemetlenséggel is jár, ehhez kérem
a Tisztelt Lakosság megértő türelmét. Amit
kapunk: egy biztonságos közlekedést, jó
megközelíthetőséget lehetővé tevő korszerű utat, útcsatlakozást a Herend-Szentgál
csomópontban, valamint a jelenlegi bándi
keresztezódésnél és közvetlen lehajtást a
Manufaktúra parkolójába úgy, hogy Herendet érintően. végig zajfogó fal fog épülni és
a természeti környezet is szebb lesz a fásítás
révén.

Írta: Vajai László, polgármester
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A 8 számú út építéséről...

Közösség

Húsvéti Börze
A XIV. Téli Madár-vetélkedő
A XIV. Téli Madár vetélkedőre neveztünk be
öten a 4.B osztályból. A verseny három fordulóból állt. Interneten kaptuk a feladatokat.
Az érdekes és nehéz kérdéseket vidáman
oldottuk meg, végül 195 ponttal bejutottunk
az országos döntőbe. Május 16-án Seregélyesre utaztunk Andris, Boti, Erik és én. Az
általános iskolában fogadtak bennünket.
Először iskolarádión keresztül kaptuk a kérdéseket, majd a "szarka-harcban" pontokért küzdöttünk. Végül seregély, erdei pinty
és macskabagoly fiókákat simogattunk.
Az eredmény hirdetésen csapatunk nevét
a "Herendi Madártudósok"-at a III. helyre
hívták ki. Boldogan vettük át az oklevelet
és a könyvjutalmakat, melynek címe: Milyen
madár ez?- Kis természetkalauz. Köszönetet mondunk Fruzsinak, aki segített az első
három fordulóban. Sok ismeretet és tapasztalatot szereztünk. Bácskai Eszter 4.B
Csapattagok: Bácskai Eszter, Fodor Botond, Kőhegyi András, Schöffer Erik, Keller
Fruzsina, Felkészítő:Bácskai Zsuzsanna

Kellemes szabadtéri programon vehetett
részt aki kilátogatott a Húsvéti börzére,
melyet a Hajagi Civil Közösség és a Herendi
Művelődési Ház közösen szervezett.
Szép kézműves termékek közül válogathattunk, egészséges házi termékekkel ismerkedhettünk. Volt játék kicsiknek és nagyoknak.
Ruha, cipő csere-bere. Imre barátunk dobolással jelezte, hogy várjuk az érdeklődőket.

Gyerekek nyuszikat simogattak és alkothattak, Emília kézműveskedett velük. Ica néni
kente a zsíros kenyereket. Volt üvegtégla, kis
bicikli, motorkerékpár, kerti növények. Jókat
beszélgettünk, vártuk-vártuk a látogatókat
és tervezgettük a következő vásárt, majd
hazavittük a strapabíró nyuszikat.

Írta és fotózta: Bácskai Péter

Írta: Ifj. Bácskai Péter

Futás a

Vakációba!

Az utolsó iskolai napon június 13-án sportosan készültek a herendi diákok a Vakációra.
Reggel 8,30-tól Lipovics Mónika tornatanárnő vezetésével bemelegítettek a gyerekek a
nagy próbatételre. Közel száz fő sorakozott
fel a startvonalnál, hogy az alsósok 1kmen, a felsősök 3km-en szaladhassanak ki az
iskola kapuján jelképesen a tanévből. Több
korcsoportban indultak a versenyzők fiú és
lány kategóriákban.
A célban már tombolt a vakáció, nagy hajrával
érkeztek a befutók, sokan szurkoltak az utolsó
métereken.
Mindenki átvehette a befutó csokit és gazdára
talált 24 érem. Köszönjük a pálya biztosítók,
pedagógusok, rendőrség, polgárőrség segítségét. Az érmeket és csokikat szülői támogatásból tudtuk biztosítani. Estére az szülői
munkaközösség szervezett tűzgyújtást ahol
a Bándi Dobkör is vendégünk volt.
Tartalmas és aktív vakációt kívánunk!

Írta: Bácskai Péter
Fotó: Rujzam Zsuzsa
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Aranyérmesek:
1-2o.Dávid Roland, Rédling Renáta
3-4o.Darida Levente, Fogl Adrienn
5-6o.Takács Bence, Mesterházi Rita
7-8o.Tokai-Kiss Bálint, Tunner Boglárka

Egy nap
a Gyermekekért
A tavasz igen gazdag ünnepekben, ezt a sort
zárta május 31-én a Gyermeknap. Nemcsak
a történelem és a vallás gondoskodott tehát
ünnepelni valóról, a társadalom is alkotott egy
jeles napot. Mindezek közül ez a legfelhőtlenebb, legjátékosabb és egyben a legvidámabb
is. Ez már olyan nyárillatú, vakáció ízű, hiszen
csupán néhány nap választja el a nagybetűs

Miklós szervezése biztosította a zökkenőmentességet. Szabóné Lakatos Anita, Anczmanné
Bujdosó Bernadett, Kernerné Pintér Zsuzsanna, Kovács Kálmánné, Soós Zsuzsanna és
Juhász Lászlóné készítették a finom pogácsát,
muffint és a szendvicseket. Délután Molnár
Tamás vezette a Sportcsarnokban a nagysikerű Vándor Labdarúgó kupa mérkőzéseit.
Délután a füves pályán modellező bemutatót
tartott Kerner József, utána Schindler László
és az ajkai kutyaiskola tartott bemutatót. A
gyermekek vidám perceit és küzdelmeit Vörös
László örökítette meg. Elmondhatjuk, hogy
ezen a napon minden a gyerekek felhőtlen
szórakoztatásáért történt.
Köszönjük a sok segítő kezet.
Külön köszönet jár a támogatásáért a Nass
Magnet Kft, Maxon Motor Kft, a Pohlen
Dach Kft, Polus-Coop Zrt. és az Eurofamily
Kft. –nek.

Írta: Vörösné Répási Rita
Fotó: Rujzam Zsuzsa

Gondolatok az íróasztalnál
Immár 45 éve élek Herenden. Amikor idekerültem az ófaluban még voltak zsuppfedeles házak.
A gyakran hallott sváb beszéd furcsán,
idegenül hatott rám, pedig német nyelvet tanultam a középiskolában. A Porcelángyárban
nagyon kedvesek voltak hozzám, így gyorsan
sikerült beilleszkednem. Olyannyira sikerült
azonosulni mindennel, hogy mára bízvást
állíthatom: sok Herenden született emberhez képest lokálpatriótának érzem magam.
A Bakony vidéke, a híres település egészen
elbűvölt, dacára annak, hogy szülőföldem
(Tátika, Rezivár, Sümeg, Hévíz) is hasonló
szépségekkel bírnak. A természet szeretete,
a sok gyönyörű virág máig a szívem csücskei. Mindezek adták az indíttatást régesrégen, hogy elővegyem sétáim alkalmával a
fényképezőgépemet és megörökítsem a jövő
nemzedéknek mindazt ami megragadta figyelmemet. Sajnálom, hogy nem jutott még
előbb eszembe, hiszen az építkezések, a faluszépítés kb. az időben kezdődött. Így az igazi
régi épületek, a régi falu arculata nem került
megörökítésre általam. Az elkészült képekből
összeállított tablókat is azért készítettem és
ajánlottam fel az Önkormányzatnak, hogy
a polgárok míg ügyeik intézésére várnak,
kellemesebben teljen idejük, míg a falakat
díszítő, helyi emlékeket idéző fotókban gyönyörködnek.
Nagyon sajnálom, hogy a privatizáció
következményeként egyre kevesebbet lehet
kirándulni , gyönyörködni a csodás panorámában például a Szolimánról vagy gombázni
stb…

A Porcelángyár körzetében szép minden,
de az idelátogatók a parkoló térségében azt
tapasztalhatják, hogy a díszcserjékkel beültetett szigetek nincsenek gyomtalanítva, az
utcák kátyúsak, a járdák minőségéről nem
is beszélve.
Szóval nagyon ráférne a településre is
egy növényt és környezetet szerető kertész
és pár szorgalmas segítő ember. Ahogyan
tudom, nem is kellene Herend határán kívül
keresgélni…
A szebb fotókból lehetne válogatni és a Porcelángyártól függetlenül helyi érdekességekre
felhívni az idelátogatók figyelmét képeslapokon, amelyeken üdvözletüket küldhetnék
barátaiknak, ismerőseiknek!
Van még pár ötlet a tarsolyomban, amit szívesen megosztanék az illetékesekkel, ha úgy
tapasztalnám, van értelme és lesz foganatja.
Bízom benne, hogy sokan vagyunk akiket
nem hagy hidegen Herend jövője!
Anyukám

Anyák napja közeledtével, ha behunyom
a szemem, mindig látok magam előtt egy
kedves embert, aki fogantatásom óta életem
része, akinek kezében szinte minden nap
volt valamilyen tű! Hol zoknit stoppolt vagy
felszedte a lefutott szemet a nylon harisnyámon. Kötött kesztyűket, kabátokat,horgolt
kosztümöt és csipkéket, hímzett terítőket és
oltárterítőt és mióta együtt élünk szinte rabja
a gobleinnek. Ahogyan telnek az évek egyre
munkásabb képeket produkál. Gyönyörű

tűgobleinek kerülnek ki a kezei közül. Ennek
nem csak a család, a barátok, rokonok, de az
orvosok is örülnek.
Nagyon aggódok az egészsége miatt, mégis
szeretném, ha össze tudnánk hozni neki még
egy kiállítást! Megérdemelné!

Írta: Temesi Ferencné Valika
Fotó: Rujzam Zsuzsa

2014. Július

5

Közösség

szünidőtől. De hát milyen is lehetne egy olyan
ünnep, amely a gyerekekért van, a gyerekekről
szól? Ezen a napon minden körülöttük forog,
az ő szórakoztatásukért fog össze mindenki
szerte az országban. Ez a mi településünkön
sincsen másképpen. Ezt a május végi napot
a herendi Önkormányzat és a Művelődési
Ház szervezte. A sok segítő kéz biztosíték
volt arra, hogy ez a program nagy siker lesz
azok körében, akik kedvéért valójában létrejött. Egyetlen problémát csupán az időjárás
okozhatott volna, de láss csodát! Hosszú
hetek esőzése, őszies hűvöse után május 31-én
ragyogó napsütés fogadta a Sportcsarnokban
gyülekezőket. Először a futásra, került sor,
majd a most létrehozott Vándor Kézilabda
kupa került megrendezésre, nagy szurkolótáborral, Orbán Noémi és Kósáné Lippovics
Mónika segítő közreműködésével. Közben a
Művelődési Ház várta a Gyermekeket Körhintával, mesefilmmel. A Családsegítő szolgálat
lufi hajtogatásra, Ádám Judit arcfestésre várta
a gyermekeket. A Sportcsarnokban Szabó

közösség
h e r e n d vár o s hi v a t al o s o l d al a
köve s s e e s e m é nye inke t:

A tudás önmagában kevés, a megértés
jelenti e tudás birtoklásának feldolgozását.
Manfred Max-Neef szerint egy olyan pontra
érkezett az emberiség, amikor sokat tudunk,
de keveset értünk. Megérteni valamit akkor
tudunk, ha részese is lehetünk. A tapasztalatokból, átélt tudásból egy rendszer alakul
ki – világnézetünk. Pontosan az, mely az
egyén a körülötte lévő világról hisz, elképzel.
E fogalomban összpontosul a környezetről
és a társadalomról alkotott vélemények saját
célok és értékek. Ezek segítségével szelektáljuk
az információkat érdekeinknek megfelelően.
Tisztelt Olvasó, essen egy pár szó az érték
fogalmáról: Az értékek kulturális alapelvek,
melyek kifejezik, hogy a társadalom mit
tart jónak és rossznak, elfogadottnak vagy
elítéltnek. „Az értékek megalkotói társadalmi
csoportok, közösségek véleménye, hogy mi jó
és rossz, helyes és helytelen. Az pedig egyén
függő, hogy mely dolgot helyezi előnyben
egy másik dologgal szemben. Az érték a
„legkisebb közös nevező” az emberek között.
(Kozma Béla)
A történelem változásaival együtt változnak az értékek és azon sorrendje. A mindenkori társadalmi változások bizonytalanságot
okoznak az értékrendszerben is. Az értékek
funkcióit tekintettel pedig hozzájárulhat
az egyén és a közösség fejlődéséhez. Az intézményi rendszerben érvényesül egy adott
társadalom által vallott értékek, ahogy a világ
dolgait megítéli.
Az értékeket visszavezetjük a fenntartható
fejlődés problémakörére, különbséget kell tennünk „jólét” és „jól-lét” között. Bizonyos értékek előtérbe kerülésével, és sorrendiségében
bekövetkezett változások okául jól látható a
társadalmi problémák egyre mélyülése. Az
anyagi jólétért való küzdelem, - mint vezető
értékítélet (pénz, nyereség, magas életszínvonal, élvezetes élet, kényelem, biztonság, identitás tudat, szabadságvágy, úgy élni, ahogy
szeretek) - megmagyarázója lehet, hogy miért
is nem tartható fenn az emberi társadalom. A
jól-léti értékek között egyenrangú viszony áll,
tehát nem állítunk fel sorrendiséget.
Turchany Guy A fenntartható fejlődés:
mítosz vagy valóság? című írásában fejti ki:
„… a civilizáció már régen maga alá gyűrte a
kultúrát. A kultúránk zsugorodik és hanyatlik.
Az ember szellemi, fizikai, erkölcsi és egyéb
kvalitásai ebben a kultúrkörben mindegyre
rosszabbak lesznek”.
Az ember csakis kultúrában tud felnőni
és élni. Az utóbbi években a kultúra kezd
feledésbe merülni. Valamint a kultúra fejlődése benne élők belső, lelki rendezettségében
tükröződik.
A világháló megjelenésével, új tudás generálásának tényezője lett, átalakítja a kultúrákat
és másképp értelmezi a világot.
Szocializált társadalmunkban a verseny
vált uralkodóvá, mely magával húzza az
önző magatartásformát, háttérbe szorítja az
együttműködő, szolidáris közösség kultúráját.
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ÉrtÉKeK- KÚLtÚrA
Az emberi élethez képesnek kell lenni arra, hogy a környezet
körülményeit értelmezzük és fel kell dolgozni a temérdek információkat, ingereket is, amelyek érkeznek. A megfelelő értelmezés fontos, hisz ez segít hozzá, hogy megtaláljuk helyünket. Így
tudunk csak alkalmazkodni a felkínált körülményekhez, a természet adottságaihoz, és így tudunk embertársainkkal együttműködni.

A FENNTARTHATÓSÁG
mArGójárA
2. rész

E szemlélet nem teszi lehetővé, hogy várjunk,
pihenjünk és megújuljunk. Nem jut minőségi
idő szeretteinkre, családunkra, egészségünk
megőrzésére. A társadalmakat szegényekre, és
gazdagokra, okosokra és butákra, sikeresekre
és sikertelenekre osztja.
Az értékvesztés egyben hitvesztéssel jár
együtt. Közösségek nincsenek, mivel egyénekre esik szét. Akik már nem a helyi kultúrából
táplálkoznak, veszik át erkölcsi viselkedési
mintákat, hanem főként a globálisan nyitott
világ által felkínált lehetőségek közül választ.
A Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács
2010-ben kiadott Jövőkereső című összegzésében is rávilágít arra a gondolatra, hogy szűkös természeti javak, már nem a társadalom
szükségleteit szolgálja, hanem a fogyasztás

növekedését minden áron. Az anyagi javak
elsőbbsége háttérbe szorítja az egyetemes
társadalmi értékeket és az együttműködés
erkölcsét. Az értékvesztés és egyenlőtlenség
újabb folyamatok romlását eredményezi. A
globalizációban a jól ismert és ellenőrizhető
hely végtelen térré tágult. A civilizációk
hitték, hogy itt a Földön minden kifogyhatatlan, s elvakult szemlélet a mértéktelenség
és erkölcstelenség problémakörét eredményezte. Az elvesztett mérték és vele együtt
a harmonikus lét értékeinek egyensúlya az
erkölcsben kereshetők, s létező gondjaink okai
ezért erkölcsi.
A társadalom legfontosabb egysége a család, mivel ez jelent optimális körülményeket
a gyermekek felneveléséhez, amely pedig

Néhány pozitív üdvözlő-gondolat:
kapcsold ki a tévét lépj ki a házadból, és ismerkedj meg a szomszédaiddal!
Üdvözöld az embereket, nézz fel, amikor sétálsz!
járj könyvtárba! játsszatok együtt! A helyi boltban vásárolj!
vidd le a gyerekeket a játszótérre, tiszteld az idősebbeket!
támogasd a helyi iskolát! javíts meg mindent, akkor is, ha nem te rontottad el!
érd be azzal, ami van ebédre! kertészkedjetek együtt! szedjétek össze a szemetet!
Hallgasd a madarakat! szerelj föl egy hintát! segíts cipekedni! Csereberéld a dolgaidat!

teremts hagyományt, és tegyél fel kérdéseket! vállalkozásodba vegyél fel helyi fiatalokat, munkakeresők
rendezz összejöveteleket a lakóknak! süssél sokat, és vigyél kóstolót másoknak is!
kérj segítséget, ha szükséges! lépj ki a homályból! oszd meg a szakértelmed!

Hallgass, mielőtt a dühre reagálsz! segíts elsimítani a konfliktusokat! törekedj arra, hogy megértsenek! t
hogy több vélemény is létezik! tegyél minél többet a változásokért!

Kedves Olvasó, s végül egy jó hír: a helyes
életmód, a jólétünk megteremtése – rajtunk
múlik, csakis rajtunk. Nézzünk körül, beszélgessünk egymással, nyissuk ki házunk
ablakait és meglátjuk a végtelen természetet
is magunk körül, mely békét és nyugalmat
ad. A fenntartható módón való gondolkodás
megteremti a fenntartható közösséget és
társadalmat is. Csak hinni és tenni kell, most
már tudatosan, egyre tudatosan tenni kell!

Írta: Bácskai Zsuzsa

ket!

Tanulj az új és kényelmetlen helyzetekből! Tudd azt,

A szeretethimnusz

mai nyelven

Ha olyan kiváló szónok vagyok is, mint
Kossuth Lajos, Vagy Martin Luther King-gel
együtt hirdetem, hogy „van egy álmom”...
de szeretet nincs bennem, olyanná lettem,
mint egy leomlott templomtorony megrepedt
harangja.
Ha futurológusként, a jövő mérnökeként
vagy csalhatatlan közvélemény-kutatóként
előre látom is a jövőt...szeretet pedig nincs
bennem, olyan vagyok, mint egy összelapított
üres kólás doboz, amelyet unottan rúgnak
tovább a kamaszok.
Ha akkora hitem van is, mint Assisi Szt.
Ferencnek, Szt. János apostolnak és egy dunántúli parasztasszonynak együttvéve...de
szeretet nincsen bennem, olyanná lettem,
mint a szél által cibált ördögszekér.
Ha önfeláldozóan támogatok is alapítványokat, vagy tizedet adok minden jövedelmemből...szeretet pedig nincs bennem,
olyanná lettem, mint aki követ ad kenyér
helyett, és skorpiót hal helyett.
Ha két végén égetem is a gyertyát, hajnaltól
késő estig robotolok, éveken át nem megyek
szabadságra, ám szeretet nincs bennem, olyan
lennék, mint egy üres belű hagyma.
Ha naponta végigjárom a damaszkuszi utat,
rongyosra olvasom a bibliámat, ha halálomra
bizakodó hittel tekintek, a Szent Útravalóval, vagy a betegek szentségével megerősítve
készülök elmenni...de szeretet nincs bennem,
semmi hasznom abból.
A szeretet jelentéktelen, mint amikor valaki
szamárháton vonul be a városba.
A szeretet nevetség tárgya, mint amikor
valakinek kezébe nádszálat, fejére töviskoszorút adnak.
A szeretet balek, mint amikor valaki kínzóiért imádkozik.
A szeretet esendő, mint amikor valaki azt
mondja: „szomjúhozom”.

A szeretet meglepő, mint amikor valaki
szelíden megszólít egy gyászoló asszonyt a
hajnali kertben.
A szeretet játékos, mint amikor valaki
tanítványai előtt megy Galileába.
A szeretet nem fúj egy követ a bennfentesekkel, nem kacsint össze a hatalommal,
nem bizonygatja önmaga fontosságát, nem
örül a pártok és politikusok acsarkodásának,
de együtt örül az asszonnyal, aki megtalálja
elgurult drachmáját.
Nem örül az ügyeskedéssel szerzett vagyonnak, de együtt örül a mezők liliomaival és az
ég madaraival.
Nem örül a doppinggal elért világcsúcsnak,
de együtt örül a fogyatékos kisfiúval, aki szája
szélén csorgó nyállal, nagy erőfeszítésekkel
társának tudja dobni a labdát.
A szeretet soha el nem múlik.
Nem veszti el szavatosságát, nem évül el,
nem lesz unalmas, mint a tegnapi újság.
Legyenek bár egyházi törvények, előírások,
- véget fognak érni;
Legyenek bár különböző vallások, - meg
fognak szűnni;
Legyen bár ökumenikus mozgalom, el fog
töröltetni;
Mert még nem találtuk meg a rák és az
AIDS ellenszerét, nem értjük távoli földrészek
lakóinak a nyelvét, nem fogjuk fel más civilizációk felénk sugárzott jeleit.
Ám egykor majd egyetlen asztalt ülünk
mindnyájan körül, és Ö lesz majd minden
mindenben.
Mert a szeretet nélküli kötelességtudat
kedvetlen.
A szeretet nélküli felelősség figyelmetlen.
A szeretet nélküli igazság kemény.
A szeretet nélküli okosság gőgös.
A szeretet nélküli barátságosság hűvös.
A szeretet nélküli rend kicsinyes.
A szeretet nélküli hatalom kíméletlen.
A szeretet nélküli birtoklás fösvény.
A szeretet nélküli adakozás képmutató.
A szeretet nélküli vallásosság bigott.
A szeretet nélküli hit vakbuzgó.
A szeretet nélküli remény fanatikus.
A szeretet nélküli élet értelmetlen.

Most azért megmarad a hit, a remény, a
szeretet. Ez a három.
De közülük a legfontosabb a szeretet!

Sabjanics Miklós plébános
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a társadalmak fennmaradásának alapvető
feltétele is. Az elmúlt évtizedek óriási társadalmi, kulturális, gazdasági változásai azonban nagymértékben megingatták a családok
fundamentumait, napjainkra jól érzékelhető
a család intézményének válsága.
A mai családok egyik legnagyobb kihívása a
gyermekkel való minőségi foglalkozás.
A legnagyobb probléma, a gazdasági kényszerek, elvárták a nők tömeges megjelenését
a munkaerőpiacon. Az átalakult társadalmi
munkamegosztás a családi szerepek átstrukturálását is jelentette. Ezzel együtt járt, hogy
a hagyományokból átszármaztatott értékek a
családi kohéziót már nem tudják fenntartani.
Megváltozott az élet. A gyermekek zöme
jó 100-200 évvel falusi környezetben nőtt fel.
Nagy udvar, nagy kert, fáramászás, patakpart, mezők, rengetek mozgás.
A falusi és háztáji élet – a családok mindent
maguk termeltek meg – magával hozta, hogy
a gyermekeket körülvevő világ átlátható volt.
Lehetett látni, hogy, miből mi és hogyan
lesz. Ez adott biztonságot. A mai családok
sérülékenyebbek, nincsenek felkészülve a
szerepmegosztás változására.
A családok szerepe és feladata lazult, a
nyitottá vált világ felé. A családi közösségeknek - éppen e következmények miatt - nagy
szerepe lenne, és az egyén vágyik is rá, keresi
a biztonságot, nyugalmat, szeretetet.

kultúra

Idén lesz 22 éve, hogy
megalakult a Herendi Német Nemzetiségi Dalkör
azzal a céllal, hogy összegyűjtsék, és széles körben
megismertessék a német
ajkú lakosság körében még
élő, de már eltűnőben levő
helyi népdalokat.

w w w.herend.hu

Fotó: Albert Enikő

Herendi német nemzetiségi Dalkör
Az összegyűjtött dalok azóta felcsendültek
a németországi Marktleuthen-ben, a Zene
Világnapján a Néprajzi Múzeumban tartott
Országos népzenei gálaműsorban és a Vigadóban is. A kórus gyakran fellépett a környék
nemzetiségi fesztiváljain, eleget tett baráti
kórusok meghívásának és közreműködésével
színesítette Herend város rendezvényeit. A
karnagyok és a dalkör tagjainak áldozatos,
elkötelezett munkáját dicsérik a minősítő
hangversenyeken elért arany fokozatok, melyek közül kiemelkedik az 1999-ben kapott
Arany Páva minősítési fokozat és a tavaly
elnyert dicséretes arany fokozat. A jelenleg 31
főt számláló Dalkör karnagya megalakulástól
2012-ig Kaphegyiné Szabó Mária volt, 2013tól pedig Pfeifferné Takács Hajnalka vette át
ezt a tisztséget. A dalkört a próbákon és a
fellépéseken is Bauernhuber József kíséri a hagyományos sváb hangszeren, a harmonikán.
A kórus a népdalokon kívül ma már többszólamú kórusműveket is előad magyar és
főként német nyelven. A 20 éves jubileumi
koncerten többek között Várnai Ferenc zeneszerző négy herendi népdalra írt többszólamú darabjait szólaltatták meg a szerző
jelenlétében. Ezen a fellépésen a kíséretet a
Bauernhuber Családi Zenekar szolgáltatta,
melynek tagjai Bauernhuber József, Andor és
Ákos. A tehetséges két ifjú zenész több fontos
helyi és vidéki rendezvényen is emelte már a
műsor színvonalát közreműködésével.
A 2009-es év emlékezetes mérföldkő marad a kórus életében. Egy sikeres pályázat
kapcsán meghívást kaptak a német kórusok
I. Nemzetközi Kórusfesztiváljára a németországi Solingen-be, a solingeni kés és ollógyártás hazájába, ahonnan a mai napig híres
solingeni penge származik. Csodálatos hetet
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töltöttek a történelmi városban, fantasztikus
kirándulások során ismerkedtek a környék
nevezetességeivel, és számos felejthetetlen
koncertet hallgattak végig a világ minden
tájáról érkezett kórusok közreműködésével.
Leírhatatlan érzés volt a kb. 500 résztvevővel
együtt állni a zárókoncerten a színpadon és
együtt elénekelni a közösen megtanult dalokat, többek között Vangelis világhírű művét,
a Paradicsom meghódítását.
A helyi rendezvények közül az egyik legkedvesebb a közös éneklés a Szent Euszták
Kórussal a karácsonyi koncerten, és a Herendi Német Nemzetiségi Kulturális Egyesület
szervezésében kétévente megrendezésre kerülő nemzetiségi napon való fellépés. Az idei
évben a nemzetiségi napot közkívánatra egy

Fotó: Rujzam Zsuzsa

fantasztikus hangulatú sváb bál követte a
vértessomlói Heimattöne Kapelle közreműködésével. A tervek szerint a mostani, hagyományteremtő céllal megrendezett svábbált
jövő év májusában folytatják, és ezzel sikerül
egy régóta fennálló hiányt pótolniuk.
A kórustagok szívesen jönnek a hétfő esti
próbákra, a dalokból áradó életkedv, a próbák
utáni beszélgetések, névnapi köszöntések
szintén az életük része, mely segít a meglevő, összeszokott kis közösséget összetartani, ugyanakkor szívesen várják soraikba
az érdeklődő, jó hangú, közösséget kedvelő
embereket is.

írta: Vajda Ágnes és
Wolffné Eckert Gyöngyi

A tánccsoport kedvesen csengő neve a
Vergissmeinnicht, magyar jelentése: Nefelejcs.
Ahogy mondják, a név kötelez. Nem felejtjük,
nem engedjük elfelejteni német gyökereinket.
A tánccsoport a Herendi Német Nemzetiségi Kulturális Egyesület részeként hivatott
megőrizni, a felnövekvő generációknak továbbadni azt az örökséget, melyet felmenőink
hagytak ránk.
300 évvel ezelőtt a török uralom után
elnéptelenedett területekre németeket telepített Mária Terézia, így lett Herend is ’sváb’
falu. Ezek a németek megőrizték nyelvüket,
hagyományaikat, dalaikat, táncaikat.
8 évvel ezelőtt ötlöttük ki Fódi Judittal,
hogy hagyományainkat, a táncot nem csak
svábbálokon szeretnénk megélni. Ötletünket
a messzemenőkig támogatta a Német Kisebbségi Önkormányzat akkori elnöke, Presits
Hugi néni is.
Szerencsére sok herendi és környékbeli
érzett kedvet a tánchoz, s miután megnyertünk Heiligné Hauck Veronika tánctanárt,
hogy tanítson minket, minden ment, mint
a karikacsapás.
Pályázaton nyertünk pénzt fellépő ruhára, a
városi és a kisebbségi önkormányzat segítségével magnót tudtunk venni. Felbecsülhetetlen a
családunk, a barátaink, az ismerőseink segítsége és bátorítása: hogy legyen hol próbálnunk,
legyen alkalmunk fellépni, legyen, aki vigyáz
a gyerekeinkre próbák alatt, vagy aki tapssal
bíztat minket a fellépések során.

Az osztályomba járó gyerekek (4.a) a kezdetektől fogva szívesen énekeltek együtt iskolai
műsorokon, koncerteken, vagy csak úgy,
maguk kedvére. Mindenféle zenét hallgattunk
és énekeltünk, népdalt, musicalt, ismert slágert egyaránt. Ők adták az ötletet, hogy más
osztályokból is kórusba hívjam az énekelni
szerető kicsiket. Ez a „Dallamfalók” rövid
története. A 10-15 fős társaság csakhamar 35
fős lett és tavaly sikerrel debütált a Múzeumok
Éjszakáján a Porcelánmanufaktúra udvarán.
A nagy sikerre való tekintettel úgy éreztem, folytatni kell a megkezdett munkát, és
ősszel ismét összetereltem a kis pacsirtákat a
karácsonyi koncertek idejére. Ekkor már 55-en
voltunk, felléptünk az iskola karácsonyi koncertjén, az idősek karácsonyi programján és a
városi karácsonyi rendezvényen is. A gyerekek
nagy kedvvel , hatalmas lelkesedéssel énekeltek, a közönség hamar a szívébe zárta őket.
Májusban ismét színpadra léptünk az iskola
Művészeti Gáláján, illetve júniusban a Múzeumok Éjszakáján, ahol ismert dalok csendültek
fel a kis „Dallamfalók” előadásában.

Írta: Szakács Veronika, kórusvezető

Az első próbákon a régi iskola zsibongójában, januári hidegben dideregve nem gondoltuk, mit hoz magával, az, amit elindítunk. 8 év
hosszú idő. Fellépéseink során megismertünk
és barátságot kötöttünk a környék és a Dunántúl sok művészeti csoportjával. Aktívan
részt veszünk Herend testvérvárosaival ápolt
kapcsolatában, jártunk Marktleuthenben és
Madéfalván.
Egyre merészebb terveink vannak, jelenleg
egy Herendi Lakodalmas tánc koreográfiáján
dolgozunk.

Kultúra

Vergissmeinnicht tánccsoport

S a táncon túl: barátok lettünk mi is.
Tejfakasztunk, jeles napokat köszöntünk,
együtt bulizunk, segítünk egymásnak, ahol
csak tudunk.
A ma emberének ez is üzenet a palackból:
régen sem volt mindig könnyű, ma sem az.
Tartsatok össze, táncoljatok, vigadjatok, emlékezzetek együtt. Az együtt, ami értékes.

Írta: Hudi Kata
Fotó: Pálmai Éva

Dallamfalók
„ A zene az kell, mert körülölel…”

Fotó: Ujhelyi Gábor
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Óvoda

Színes napok

A HereNdI HéTSzÍNVILÁG ÓVOdÁBAN éS BöLCSŐdéBeN

w w w.herend.hu

Szinte lehetetlen feladatnak tűnik röviden bemutatni az elmúlt
nevelési év eseményeit, hiszen egymást érték a gyermekek
számára az életkoruknak és fejlettségüknek megfelelő egyéni
képességeikhez igazodó, emberi értékek közvetítéséről szóló,
szervezett programok, ünnepek. A nevelőtestület és az őket segítő alkalmazotti közösség sokat tett és tesz azért, (ki-ki a maga
területén), hogy az óvodai napok a gyermekek számára valóban
élménnyé váljanak és életük során, valamikor szívesen gondoljanak vissza rá.
Az óvoda pedagógiai tevékenységrendszere
és tárgyi környezete biztosítja az óvodáskorú
gyermek fejlődésének és nevelésének legmegfelelőbb feltételeit. Nem is gondolnánk,
milyen nehéz egy új csemetének megszokni
ezt a színes kavalkádot amivel itt találkozik.
Ősszel a beszoktatás nehéz időszak, az óvó
nénik, dajka nénik kedvessége, a játékok vonzereje az érzelmi biztonságot nyújtó derűs,
szeretetteljes óvodai légkör oldja a gyerekekben a félelmet. A nevelőket, az elhivatottság
a gyermekek szeretete segíti át a könnyűnek
igazán nem mondható feladaton.
Óvodánk arculatát meghatározza a hagyományok ápolása, a művészeti- és a nemzetiségi
nevelés. A gyermekek szókincsét, kifejező
készségét, beszédműveltségét hangsúlyozottan fejleszti az évszakok és azok ünnepköreihez fűződő jeles napok, népszokások
feldolgozása. Az első ünnepünk a Terményünnep, németül Erntedankfest, amit közösen
ünnepelünk a szépen feldíszített tornateremben október végén lezárva egy téma
feldolgozását. Az előkészítésben kiemelten
ismerkedünk földünk kincseivel, terménybáb
készítő délutánt szervezünk a szülők részvételével, sütünk, barkácsolunk. Nagy izgalommal várják a gyerekek a Márton-napot,
hiszen a szüleikkel közösen ünnepelhetnek,
színes program részesei lehetnek a Német
Nemzetiségi Dalkör és a Vergissmeinnicht
tánccsoport közreműködésével. Követhetik
a lovast pici lámpásaikkal, énekelhetnek a
tűz körül, együtt falatozhatnak. Ennél szebb
programot egy felnőtt sem kívánhat magának
egy hűvös őszi napon.
Még erősen élnek a Márton-nap élményei,
de már készülődünk a gyerekek egyik legkedvesebb ünnepére a Mikulásra. Óvodánkban
néphagyomány ápoló munkaközösség műkö-
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dik, melynek szervezésében, óvó nénik mesejelenettel kedveskednek, majd érkezik a várva
várt Mikulás ajándékkal. Milyen jó látni a sok
boldog gyermekarcot. Nem felejtjük kiemelten
kezelni, és igazi tartalommal megtölteni, népi,
bibliai ismeretekhez juttatni a gyerekeket a
karácsonyi ünnepkörben. Lucázunk, az óvodában és az óvoda falain kívül is. Az adók 1%-ból
karácsonyi ajándékokat kapnak a gyerekek,
amivel bővül a csoportok játék eszköz tára. Ezúton is köszönjük a felajánlásokat! Óvó nénik
előadásában megismerik a gyerekek a kis Jézus
születésének történetét. Az ünnepkört vízkeresztkor a karácsonyfától való elbúcsúzással,
templomlátogatással zárjuk le. A karácsonyi
szünet előtt a dolgozók karácsonyi estje kerül
megrendezésre, ahol apró ajándékkal lep meg
bennünket a szülői közösség, és nyugdíjas
kolléganőink is részt vesznek.
Az enyhe télben nehéz a tél tulajdonságaival
ismerkedni, helyette különböző technikák
felhasználásával készítünk téli képeket, barkácsolunk. Nem sok idő telik el, és gondolkodhatunk, hogy minek öltözzünk farsangkor,
mivel űzzük el a telet. A maskarába öltözött
gyerekeket, a zenélést, a díszeket, a finomságokat nézve, ez igazi színes ünnep, élmény
a gyerekek számára. A beöltözés, hogy más
lehet, magával ragadja, repíti őket a mesék világába. Az óvoda otthonosságát a berendezési
tárgyak, a bútorok, biztosítják, ehhez ad nagy
segítséget a szülőkkel közösen szervezett szülők–nevelők báljának bevétele. A szülők, és mi
is, műsorral lepjük meg a vendégeket. Ebben az
évben a bölcsődei csoport berendezése bővül,
szépül. Köszönjük a támogatásokat!
Várjuk már nagyon a tavaszt, és ennek
közeledtével a tavaszi ünnepek sora veszi kezdetét. A hóvirággal, ibolyával, kis ajándékkal
kedveskedő nőnap után, Gergely-napján, a

negyedikes iskolások hívogatják Gergely-napi
műsorral az iskolába készülőket, és vendégül
látnak bennünket az iskolában. Már ekkor
kezdik érezni a nagyok, hogy ők már valóban
elhagyják hamarosan ezt a kedves óvodát,
ahogy ezt a májusi ballagáskor éneklik.
Nemzeti ünnepünk Március 15.-e ünneplése
ad igazán ízelítőt, a múlt történelméből gyermeki nyelven. Huszárnak öltözve, kokárdát
tűzve, a Nemzeti dalt szavalva, korabeli
képeket, könyveket, nézegetve, e történeteket
megidéző meséket hallgatva csirázik nemzeti
öntudatuk, büszkeségük.
A jeles napok sorában a Kiszézés is fontos
óvodánkban. Ebben is tudunk a gyerekeknek
újat adni, példázva a megújulást, a tavaszi
ébredést. Nem lehet a húsvéti néphagyományokat feledni, hiszen rengeteg lehetőséget ad
a gyerekek fejlesztésére, mint minden ünnep.
Nyuszit nézünk, tojást festünk, gurítunk,
locsolkodunk, finomságokat kínálunk, ahogy
szokás. Május elején májusfát állítunk, amit
a fiúk feldíszítenek, a kislányok által hozott
szalaggal. A kedvesebbnél is kedvesebb, szebb,
meghittebb ünnep az anyukák az édesanyák
napja. Épp ezért nem az óvodában köszöntik
a gyermekek az édesanyjukat, hanem otthon
családi körben. Ehhez az óvó nénik nagy gonddal készítik fel a gyerekeket, verssel, énekkel.
Az ajándékok elkészítésében segítséget nyújtanak, hogy valóban a kicsi kezek munkája
örvendeztesse meg az édesanyákat. A leendő
elsős tanító nénik látogatása óvodánkban még
szorosabbá teszi az óvoda és az iskola közötti
kapcsolatot, lehetőséget adva a tanító néniknek, hogy az óvodai környezetben is láthassák
a gyerekeket. Már újra itt a nevelési év vége,
készülhetünk az évzáró és ballagó műsorra
ahol ízelítőt adnak a gyerekek az év közben
tanult versekből, dalokból, körjátékokból,
mesékből, táncokból, az iskolába menők elbúcsúznak első közösségi „madárfészküktől”,
gondozójuktól, nevelőjüktől és kisebb társaiktól. Itt adódik igazán lehetőség arra, hogy
megmutassák szüleiknek mit tudnak, mit
tanultak év közben. A gyakorlás alatt visszaidézünk egy-egy szép ünnepet, jeles napot, ezzel is mélyítve bennük az élmények emlékét,
erősítve belső értékeit. Május utolsó vasárnapja a gyermekek napja, ezért nagyszabású
gyermek-napot szervez intézményvezetőnk
az óvoda udvarára, ahol minden munkatárs
azon fáradozik, hogy sikeres legyen ez a nap.
A gyerekek legnagyobb örömére, van májusfa
kitáncolás, torna, bohóc, ugráló vár, arcfestés,

Óvoda
kézműves foglalkozások, palacsinta, szörp,
lufi minden ami örömöt okoz a gyerekeknek.
Ezután még egy, igazán néphagyomány ápoló
ünnep következik a Pünkösd. Versenyjátékokkal, a pünkösdi király, királynő választással,
virágszirmok szórásával, telik a nap.
Szinte csak felsorolás szinten említve a
sok színes nap mellett mi minden történt
még óvodánkban. Nagy örömünkre ősszel
karbantartót kaptunk. Megújult, megszépült
óvodánk udvara, kertje, környezete. Madáretető készült, korlátok, kapuk kaptak új
faburkolatot keze nyomán. Meggyógyultak
a hibák az óvoda falain belül is, hiszen az ősz
folyamán egy csoport mennyezetét kellett
teljesen felújítani. Tavasszal virágok nyílnak
az ablakokban, az óvoda körül Ella mama
jóvoltából. Óvodánk a Zöld Óvoda címmel
büszkélkedhet, ennek megfelelően folyamatosan lehetőséget adunk az újrahasznosítható
hulladék gyűjtésére, elektromos hulladékgyűjtést is szervezünk évente 2 alkalommal. Az
óvodai csoportokban fontos az egészséges
életmódra nevelés, a környezet védelméhez és
megóvásához kapcsolódó szokások alakítása,
a környezettudatos magatartás megalapozása. Sokat vagyunk a friss levegőn, mozgást
szervezünk, kiskertet gondozunk, fűszernövényeket, virágokat ültetünk. Beépítettük az

ünnepek sorába, és megemlékeztünk a Víz, a
Föld, a madarak és Fák napjáról, házi bemutatók alkalmával osztottuk meg egymás között
a projektek anyagát, a Csiga-Biga, a Vackor és
a Méhecske csoportokban. A védőnő többször
tartott foglalkozást a nagyok számára az
egészséges életmód, és a szelektív hulladékgyűjtés témában.
A zenei, és a néphagyomány ápoló munkaközösség vezetői szakmai összejöveteleket
szerveztek és megosztották tudásukat a kollégákkal. A néphagyomány ápoló munkaközösség vezetője néptáncot oktat szakkör jelleggel
az ovisoknak. A Süni csoport részt vett a Magyarpolányban megrendezett Kindertanzfest
találkozón. Két csoport képviselte óvodánkat
a Herendi Német Nemzetiségi Nap rendezvényén a Vackor és a Csiga-Biga csoport. Előtte
kis kiállítást készítettünk az óvoda folyosóján
régi terítőkből, fali képekből, kendőkből, régi
fényképekből. A gyerekek ismerkedtek a német nemzetiségi zene jellegzetes hangszerével
a tangóharmónikával. Az év során a gyerekek
3 alkalommal vettek részt a Kabóca bábszínház előadásán a tornateremben, kétszer pedig
utaztunk a nagyokkal a veszprémi Petőfi színház előadásaira. Az év során több csoport vett
részt rajzpályázaton, egyszer két első díjat
is nyertek gyerekeink. A Méhecske csoport

néptánccal vesz részt a Múzeumok éjszakája
programban. A nyár elején intenzív úszásoktatáson vesznek részt a nagyobb gyerekek az
Ajkai Rája Úszó klubban egy héten keresztül.
A nagyokat az állatkertbe visszük kirándulni.
Az óvó nénik kirándulásokat szerveznek csoportjaik számára az év lezárásaként. Az óvoda
második udvar részére új udvari játékok kerülnek. Az év során több alkalommal vettek részt
kolléganőink továbbképzéseken, ahol szakmai
tudásukat bővíthették. A szülőket értekezleten évente két alkalommal tájékoztatjuk a
csoport életével kapcsolatos tudnivalókról. A
nagycsoportos gyerekek szülei számára összevont szülői értekezletet szerveztünk az iskolai
szakemberek részvételével az iskolaérettség
témában. Fogadó órán a gyerekek fejlődéséről
beszélgetünk a szülőkkel.
A színes napok koronája a gyermekek
számára a mindennapi játék, a tevékenységek sokszínűsége, a mesék világa, a mozgás.
Ezt szem előtt tartva szervezzük, tervezzük
mindennapjaikat. A nyári pihenő alatt is készülünk lélekben, fejben a következő színes
nevelési évre a Herendi Hétszínvilág Óvodában és Bölcsődében.

Írta: Kotányné Móricz Annamária,
intézményvezető helyettes
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Kaphegyiné Szabó Mária/osztályfőnök,Bittmann Rebeka,Dienes Máté,Faragó Anna,Gombás Gellért,Gyurkó
Barnabás,Hegyi Krisztián,Kelecsényi Viktor,Kiss Dávid,Kulics Attila József,Kulics Vivien,Lázár Tamás,Lennert
Lídia,Lorbert Máté,Molnár Ádám,Oláh Adorján,Petrovics Máté,Putz Gerda,Reitner Kíra,Rózsa Tamás,Szabó
Balázs,Varga Péter Bálint,Véber Krisztina

Jutalmazás

a ballagáson, évzárón

Iskolánkban sok éves hagyomány, hogy a
legkiválóbb tanítványainkat 8 éves munkájuk elismeréseként plakettel jutalmazzuk. A
plaketteket Enyingi Mihály és felesége készítették és ajánlották fel az Általános Iskolás
Gyermekeinkért Közalapítvány számára.
Kiváló tanuló: Véber Krisztina
8 éven keresztül kitűnő tanuló, megyei
matematika, német, informatikaversenyeken
kitűnő eredményeket ért el, a DÖK osztályképviselőjeként példás közösségi munkát
végzett.
Jó tanuló: Gyurkó Barnabás
8 éven keresztül jeles tanulmányi eredménye, szorgalma példamutató. Zeneiskolai
tanulmányait kitartó szorgalommal végezte.
Jó tanuló, jó sportoló: Kulics Vivien
Minden évben kitűnő tanulmányi eredményt ért. Az iskolai kézilabdacsapattal
megyei bajnokságot nyert. Versenytáncosként országos és Európa bajnokságok érmes
helyezettje. A Nagy vagy! csapatának egyik
oszlopos tagja.
Jó tanuló, jó sportoló: Lázár Tamás
Jeles tanulmányi eredménye mellett részt
vett megyei matematika, informatika tanulmányi versenyeken, ahol előkelő helyezéseket
ért el. Atlétika és taekwon-do versenyeken
többszörös dobogós helyezett.
Jó sportoló: Rózsa Tamás
Jó tanulmányi eredménye mellett tagja volt
a Nagy vagy! országos 5. helyezett csapatának. Íjászként és sakkozóként több megyei
dobogós helyezést szerzett.
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Jó sportoló: Szabó Balázs
Az MKB kézilabda utánpótlás csapatának
tagjaként Európa és országos bajnokságok
érmes helyezéseit érte el. Megyei atlétika
versenyek dobogós helyezettje.
Könyvjutalmat kaptak:
• Bittmann Rebeka: példamutató magatartásáért és szorgalmáért
• Hegyi Krisztián: informatika versenyeken
elért jó eredményeiért
• Lennert Lídia: példamutató szorgalmáért és
jó tanulmányi eredményéért
• Oláh Adorján: informatika versenyeken elért
jó eredményeiért
• Putz Gerda: példamutató magatartásáért és
kitartó szorgalmáért
• Reitner Kíra: kézilabda sportban nyújtott
kimagasló teljesítményé-ért
A Bándi Német Kisebbségi Önkormányzat
8 éves kiemelkedő nemzetiségi tevékenységéért elismerésben részesíti Lennert Lídiát, aki
a bándi Christkindl csoport tagjaként vesz
részt több éve a nemzetiségi hagyományok
ápolásában.
A Herendi Német Kisebbségi Önkormányzat 8 éves kiemelkedő nemzetiségi tevékenységéért jutalmaz.
Gombás Gellért: a Vergissmeinnicht tánccsoport tagjakén kitartóan és nagy lelkesedéssel vesz részt a nemzetiségi tánchagyományok ápolásában.
Kulics Vivien: a herendi Christkindl csoport
tagjaként vesz részt több éve a nemzetiségi
hagyományok ápolásában.

Dienes Máté: a herendi Christkindl csoport
tagjaként vesz részt több éve a nemzetiségi
hagyományok ápolásában.
Egy 8. osztályos tehetséges, hátrányos
helyzetű tanulót jutalmaznak.
Jó tanulmányi eredménye, szorgalma,
példamutató kitartása miatt az idei díjazott
Kiss Dávid.
A 4 éves teljesítményükért plakettet kapnak:
Kiváló tanuló:
Darida Levente 4.a: 4 évig kitűnő tanulmányi eredményéért, matematika és sakk
versenyek győztese, tájfutó eredményeiért,
kulturális rendezvényeken való közreműködésért.
Kajos Márton 4.a: 4 éves kitűnő tanulmányi
eredményéért, matematika, anyanyelvi, LÜK,
versmondó versenyek helyezéseiért,
kulturális rendezvényeken való közreműködésért.
Tokaji-Kiss Zsófia 4.b: 4 éves kitűnő tanulmányi munkájáért, az anyanyelvi és matematika versenyeken elért kiemelkedő eredményeiért, játékos sport versenyeken nyújtott
kimagasló teljesítményéért
Jó tanuló:
Heizer Olivér 4.a: 4 éves kitűnő tanulmányi munkájáért, az anyanyelvi, matematika,
informatika, rajz versenyeken elért kiemelkedő eredményeiért, kulturális rendezvényeken
való közreműködésért.
Karikó Lajos 4.b: 4 éves kiemelkedő tanulmányi munkájáért, matematika versenyeken
való eredményes szerepléseiért, játékos sport
versenyeken nyújtott kimagasló teljesítményéért.
Jó tanuló, jó sportoló:
Horváth Csenge 4.a: 4 éves kitűnő tanulmányi eredményéért, versmondó versenyek
helyezéseiért, kulturális rendezvényeken való
közreműködésért, a játékos sportcsapat és a
Nagy vagy csapat tagja, Acro Dance versenyeken országos helyezésekért.
Ujhelyi Patrik 4.a: 4 éves kitűnő tanulmányi eredményéért, matematika, mesemondó,
versmondó versenyek helyezéseiért, kulturális rendezvényeken való közreműködésért,
tornaversenyek 1. helyezésekért, a játékos
sportcsapat és a Nagy vagy csapat tagja.
Volf Benedek 4.a: 4 éves kitűnő tanulmányi
eredményéért, matematika, anyanyelvi, LÜK,
versmondó versenyek helyezéseiért, kulturális
rendezvényeken való közreműködésért, játékos sport és labdarúgó csapat tagja.
Buzás Bálint 4.b: A 4 év során a játékos
sport versenyeken nyújtott kimagasló teljesítményéért, az anyanyelvi versenyeken
való eredményes részvételéért,kiemelkedő
tanulmányi munkájáért.
Keller Fruzsina Adél 4.b: 4 éves kitűnő
tanulmányi munkájáért, az anyanyelvi és
német nemzetiségi versenyeken való kiemelkedő szerepléseiért,a játékos sport-,atlétika-,
kézilabda- és táncversenyeken elért kimagasló
eredményeiért.

• Dienes Erik
• Ifjú Zalán
• Kárász Eszter
• Koszorus Kristóf
• Máté Veronika
• Schvéder Levente Mihály
• Tuboly Csilla Laura
• Zsöllei Luca
3.b
• Csikós Janka
• Fazekas Roland Máté
• Karikó Zsófia
• Kis-Tamás Emma
• Prebszl Arnold
• Rankl Diána
• Szabó Bernadett
• Ternyák Ildikó
• Wittmann Alex
4.a
• Darida Levente
• Kajos Márton László
• Novák Máté
• Ujhelyi Patrik Gábor
• Vágenhoffer Dániel
4.b
• Fodor Botond Levente
• Keller Fruzsina Adél
• Tokai-Kiss Zsófia Márta

5.
• Babicska Bence
• Bányai Martin
• Horányi Lili
• Kovács Gergő
• Matuszek Csenge
• Mesterházy Rita
• Schermann Zsófia
6.a
• Dienes Luca
• Gócza Sára
• Hajdu Dzsenifer
• Szemere Veronika
6.b
• Hirschl Laura
• Kárász Dorka
• Papp Boróka
7.a
• Huber Noémi
• Kiss Viktória
• Trum Dorina
7.b
• Orosz Blanka
• Papp Lilla
• Tokaji-Kiss Bálint Erik
8.
• Kulics Vivien
• Véber Krisztina

Iskola

Jó sportoló:
Fogl Adrienn 4.a: 4 éven keresztül az
országos eredményeket elért játékos sport
csapat értékes tagja, atlétikaversenyek állandó
résztvevője, futóversenyek első helyezettje.
Év tanulója:
Tuboly Csilla Laura 3.a: LÜK országos bajnokság 7. hely, Tudásbajnokság Országos Döntő, Szeged 9. hely, Bendegúz megyei nyelvész
verseny 3. hely
Csikós Janka 3.b Szegeden az országos nyelvész versenyen 4. helyezett, megyei magyar és
szavalóversenyeken 1. és 2. helyezéseket ért el.
Kitűnők:
2.a
• Bieber Alexandra
• Bodor Gergely
• Fodor Boglárka Zselyke
• Glück Vivien
• Magasházi Natasa
• Szitási Zalán
• Tóth Kíra
2.b
• Buzás Dávid
3.a
Bátor Bálint Benedek
• Bisztrán Anna
• Bogár Vivien

Különleges sport az iskolában
A herendi iskolában a gyerekek szeretik a
játékos sportot, amely diákolimpiai versenyszám is. Nálunk szakkörként működik. Összetett sportág, leginkább a labdajátékokat, és az
atlétikát alapozza meg. Itt a test és a szellem
egyaránt fontos, hisz nélkülözhetetlen a koncentráló képesség, a szorgalmas felkészülés.
A 18 fős csapatnak, melyben 9 lány és 9 fiú
alkotja az együttest, kiváló összhangban kell
teljesíteni a váltóversenyek feladatait. Emellett
ugrókötelezésben, dobásban, kötélhúzásban
is helyt kell állni. Szükséges a furfang, a
talpraesettség, a tolerancia, a fegyelmezett-

ség, a szívósság. Fontos a csapatmunka, az
összecsiszolódás, a kitartás az edzéseken. Hát,
ilyen versenyre készülünk szívvel-lélekkel
minden évben.
Az első oklevelünket 1990-ben nyertük,
így a 24 év alatt rengeteg tapasztalatot gyűjtöttünk. A legjobb játékos sportosok később
kiváló sportolók lesznek, ami külön öröm
számomra. Minden évben, szeptemberben
kezdjük a felkészülést a versenyekre. Először
sok gyerekkel, minden évfolyamból, majd
szűkül a kör. Egyre inkább a leggyorsabbak,
a legkitartóbbak, a legügyesebbek maradnak
bent.
Évek óta megnyerjük a városi és megyei
döntőt, az országos elődöntőről éremmel jövünk haza, de a siker nem pottyan magától az
ölünkbe. Gyakran szombatonként is edzünk,
és minden szabad helyet kihasználunk a
tornacsarnokban.
Ebben az évben nagy kihívás elé néztünk, mert felkérést kaptunk a megyei döntő
megrendezésére. Megtiszteltetés és elismerés
Herendnek, de óriási felelősség is egyben.
Összefogás nélkül nem lehetett volna jól megszervezni. Az iskolavezetés, a tantestület, a
lelkes szülői gárda segítsége kellett a sikerhez.
Vendégeink nagyon jól érezték magukat a

tornacsarnokban, mi pedig minden versenyszámban győztünk. A tömérdek szurkoló
szárnyakat adott a csapatnak.
Az országos elődöntő idén Szombathelyen
volt, ahol 3. helyezést értünk el. Nagyon
igyekeztünk, voltak szép perceink, és voltak
nehéz helyzetek. Az utolsó versenyszám végéig nyitott a küzdelem. Ettől szép, de nehéz
is ez a sport.
A játékos sporthoz a szülők segítsége
elengedhetetlen. A felkészülésben végig mellettünk állnak, anyagi és fizikai áldozatot
vállalva. A tanév során legtöbbet Bácskai Péter,
Buzásné Csajághy Éva, Buzás Péter, Góczáné
Becker Szevaszti, Keller Tamás és Orbán Katalin segített csapatunknak, amiért nagyon
hálásak vagyunk. A gyerekek felkészítésében,
versenyre kísérésében Béliné Glück Noémi
volt a társam.
A diákok év végén az Általános Iskolás
Gyermekeinkért Közalapítványtól kiváló
sportteljesítményük elismeréseként jutalmat
kapnak. Remélhetőleg a következő évben
ismét sikerül ügyes csapatot kovácsolni az
apróságokból.

Írta: dr. Bakonyiné Lékó Erzsébet
Fotó: Bácskai Péter
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ORSZÁGOS 5. HELYEZETT ÉS FAIR PLAY DÍJAS lett
a herendi Nagy Vagy! csapat!

sajtválogatást), valamint legnagyobb büszkeségük, hogy olyan sportszerűen, becsületesen
küzdötték végig a 7 hetet, hogy az induló 24
iskola közül ők nyerték a FAIR PLAY díjat is,
ezzel öregbítve városunk, Herend hírnevét!
Mindkét díjhoz nyeremény út is társult,
melyre az egész csapat utazik! Az 5. hely díja
egy zalakarosi 3 napos hétvége, a Fair Play díj
pedig egy noszvaji út. Noszvajra június második felében, Zalakarosra pedig szeptember
végén utaznak el.
A csapat gyermek tagjai:
Horváth Csenge Viktória
Kulics Vivien
Mesterházy Rita
Rózsa Tamás
Takács Benedek
Ujhelyi Júlia
Ujhelyi Patrik

2014. május 25-én fejeződött be a TV2 Nagy
Vagy! című, határon belüli és túli általános
iskolák között folyó versengés, melyen iskolánk, a Herendi Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola csapata fantasztikusan
szerepelt!
Két hírességgel az oldalukon szálltak harcba
a gyerekek. A középdöntőben és elődöntőben
Katus Attila aerobic világbajnok, a döntőben
pedig Szávay Ági teniszezőnő irányította a
csapatot. Mindkét sportember hatalmas szeretettel és figyelemmel segítette az előrejutást,
melyért a csapat külön hálás nekik!
Vezérszurkolóként végig jelen volt Sík Milán,
általános iskolánk volt tanulója, aki most az
Operettszínház ifjú reménysége. Milán nyilatkozott a TV2-nek is, és állandó buzdításától
volt hangos az Érdi Városi Sportcsarnok!
Ujhelyi Gabriella főszervező –, aki benevezte az iskolát a versenyre – elmondta, hogy
mindez a csapat áldozatos munkája mellett
sem sikerülhetett volna, ha támogatóik nem
segítik őket!
„Támogatásból csináltattunk csapatmezt,
utaztunk a versenyre és oldottuk meg a
csapat étkeztetését is! Hálás vagyok azért,
hogy ehhez a fantasztikus élményhez segítették ezzel mind a gyermek, mind a
felnőtt játékosokat. Aki ott volt velünk akár
versenyző, akár kísérő, szurkoló, úgy vélem
hihetetlen élményekkel gazdagodva érkeztek
haza! Tudják, milyen kimerítő volt az egész
versenyfolyamat, hisz mivel televíziós felvételről van szó, mindenre fel kell készülnünk,
és semmiben sem lehetünk biztosak. Állandó,
feszített figyelemre, összpontosításra van
szükség, úgy, hogy egy-egy kamera bármikor
bezavarhat, megzavarhat. A gyerekeket erre
is külön fel kellett készítenünk! Itt szeretnék
külön köszönetet mondani Szakács Veronikának, aki ebben segített nekem, mindezt
végig csinálta mindannyiunkkal, segítette
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a csapatot szabadidejében, hétvégenként!
Szeretném megköszönni családjainknak is,
hogy támogattak/segítettek bennünket, és
köszönöm a férjemnek, Ujhelyi Gábornak
is, hogy elviselte, hogy a szervezések miatt
sokszor éjszakába nyúlóan dolgoztunk azon,
hogy a csapatnak minden támogatást, segítséget, szükséges eszközt megszerezzünk/
megszervezzünk!
Úgy gondolom, nagyon jó társaság kovácsolódott össze, állandóak már a viccelődések (főleg
a felnőtt játékosok között), szállóigék vannak,
fél szavakból, akár egy pillantásból is megértjük már egymást. Szeretném megköszönni az
egész csapatnak, hogy így helyt álltak, hogy
mindent beleadtak! Remélem sosem felejtik
el a díjátadás örömteli pillanatait! Nagyon
büszke vagyok mindnyájukra!”
A csapat a 7 héten át zajló versenyben – Veszprém megyei iskolaként egyedülálló módon
– országos 5. helyen végzett, nyertek egy
Mozzarella-különdíjat (egy hatalmas doboz

Felnőtt csapattagok:
Fódi Gábor
Heizer-Kósa Viktória
Horváth Levente
Lipovics Mónika
Orbán Noémi
Szakács Veronika
Ujhelyi Gábor
Ujhelyi Gabriella

A csapat felkészülését,
versenyzését támogatta:
Agromat Kft. Ajka
Det-Őr Kft. Veszprém
Herendi Porcelán Manufaktúra ZRT.
Herend Város Önkormányzatának Képviselő Testülete
Juhász Tímea egyéni vállalkozó
Közigazgatási- és Igazságügyi Minisztérium
Pohlen Dach Kft. Herend
Végh Attila operatőr

Fotó: Ujhelyi Gabriella
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események
Az év első jelentős versenye a Makón megrendezett országos Bajnokság volt március elején.
Herendi színekben Sebestyén Arnold, Róka
Norbert, Dienes Máté, Rák Dániel és Suri
Máté indultak. A küzdelmi és formagykorlat
versenyszámokban dobogós helyezést nem
értűnk el.
Április 11-e Sebestyén Arnold és Róka Norbert
számára különösen jelentős eseményt tartogatott. Arnold a 3. danra (mesterfokozat), Norbi
az 1. danra vizsgázott Budapesten a Harmat
László alapító nagymester által tartott tavaszi
mestervizsgán. Mindkét versenyzőnk rengeteg munkát fektetett a felkészülésbe, ami meg
is hozta gyümölcsét. A danvizsgán 70 magyarországi taekwondo mester vizsgázott, köztük
a mieink is, akik kiemelkedő teljesítményt
nyújtottak. Külön ki kell emelni Sebestyén
Arnold teljesítményét, aki törésgyakorlata
során két tégla eltörésével bizonyította felkészültségét. Meg kell említenünk Sebestyén
Pál mester nevét is,aki a veszprémi csapat
tagjaként tett sikeres vizsgát 6. dan(!) mesterfokozatra . Mindhármuknak gratulálunk!
A május 31-én éremesővel zárták a herendi
taekwondósok. A Pétfürdőn rendezett megyei
bajnokság, kerek száz versenyző számára
nyújtott lehetőséget, hogy bizonyítsa tudását
a legkisebbektől a felnőttekig. Több klubból
a szülők versenyzőként is pástra léptek, a

Még mindig

gurul a golyó...
A Herend Városi Teke Klub 2009-ben alakult az addigi Porcelán SK Tekeszakosztály
tagjaiból. A kezdeti pénzügyi nehézségek
rengeteg energiát felemésztettek, de ez az idei
évre talán normalizálódott. A tekecsapat néhány évig az Nb2-es osztályban játszott,ahol
folyamatos előrelépések során 2010-11-es
szezonban ezüst, 2011-12-ben bronz, majd

verseny családias hangulata már évek óta
nagy élményt jelent edzőnek, résztvevőnek
egyaránt.
Herendről tizenhárom taekwondosunk indult.
Többségüknek ez volt az első verseny, amelyen
megmutathatták rátermettségüket, ügyességüket. Ezért különösen nagy eredmény, hogy
hat egyéni első, három egyéni második, három
csapat első, egy csapat második, négy egyéni
harmadik és egy egyéni negyedik helyezést
értek el a gyerekek.
Eredményeink
egyéni formagyakorlatban:

Első helyezettek:
Dienes Erik, Hegyi Balázs, Kazinczki Tibor,
Róka Norbert,Tóth Kata
Második helyezettek:
Albert Alex, Rák Dániel, Rein Szilveszter
Harmadik helyezettek:
Dienes Máté, Fuith Tamás, Lázár tamás,
Szabó Bence,
Negyedik helyezett:
Suri Máté (egyéni forma)
Csapat formagyakorlatban mind a négy

tavaly aranyérmet nyert, amellyel kiharcolta a
feljutást az Nb1-es osztályba. Az eredmények
is azt mutatták hogy az előrelépés megérdemelt volt, ezt bebizonyítva egy egész éves jó
teljesítménnyel idén a 3. helyen végeztünk.
Nagyon fontos szerepe van az utánpótlás
nevelésnek is, aminek idei gyönyörű eredménye az Nb 1-es ifjúsági bajnokságban
elért 2. helyezés. Jelenleg 5 igazolt ifjúsági
és serdülő játékosunk van, illetve 6 általános
iskolás jár edzéseinkre. Fiataljaink sikerrel

Álló sor balról
jobbra:
Fischer Róbert,
Kis Ádám,
Etlinger Márton,
Gaschler Emil,
Toldy Miklós,
Fódi Gábor,
guggolnak balról
jobbra:
Hegyi Dávid,
Senek Gábor,
Kis Dávid,
Gömbi József

herendi csapat szépen megállta a helyét. A
Herend- 1 csapat(Albert Alex, Róka Norbert,
Rein Szilveszter) a dobogó második fokára
léphetett fel.
A Herend-2, (Dienes Máté, Suri Máté, Rák
Dániel), Herend-3,(Tóth Kata, Dienes Erik,
Szabó Bence)
Herend-4,(Hegyi Balázs, Kazinczki Tibor,
Fuith Tamás) aranyérmet szerzett.
A bírói kar tagjaként Sebestyén Pá l
(6.dan),Pátkai Zoltán (4.dan), Sebestyén Arnold (3.dan), mesterek segítették bíráskodásukkal a verseny lebonyolítását.A csapatot
felkészítő edzők: Pátkai Miklós, Pátkainé
Farkas Enikő és Pátkai Zoltán.
Május 24-én ( Herenden évek óta először! ?) a
trambulinosok felkérésére a Kenguru Kupán
tartottunk sikeres Taekwondo bemutatót.
Ezúton is köszönjük a lehetőséget!
Június folyamán a nyári szünet előtt, még
övvizsgákra készültek a gyerekek.

Írta: Pátkai Zoltán
Fotó: Taekwon-Do Klub
szerepelnek több egyéni megmérettetésen,
közülük Kerner Larion országos diákolimpiai
aranyérme csillog talán a legszebben. Idén a
megalakulásunk 5 éves évfordulója alkalmából
nyílt napot szervezünk majd, ahol szeretnénk
minél több embert megmozgatni, Herend
sportéletét felpezsdíteni, visszahozni a nem
is olyan régen még kedvelt tömegsportot a
tekepályára. Ismét megrendezésre került a
több éve elfeledett Herendi Üzemi(Városi)
Tekebajnokság, ahol most 5 női és 2 férfi
csapat küzd. Ezt ősszel szeretnénk nagyobb
részvétellel létrehozni. Ősztől ismét toborzó
lesz a kicsiknek, minden hatodikosnál idősebb fiút várunk a tekepályára, ahol heti 2
alkalommal gyakorolhatnak Gaschler Emil
vezetésével. Tekepályánk nyitva áll mindenki
előtt aki sportolni, kikapcsolódni, szórakozni
szeretne, mind kis létszámban, mind nagyobb
csoportok számára. Szeretnénk megköszönni
mindenkinek a támogatást amellyel hozzájárulnak a sikereinkhez és a fennmaradásunkhoz ,mind a szurkolóknak, mint azoknak
akik hétről - hétre használják a létesítményt,
a Herendi Önkormányzatnak és a Sportot
Támogató Alapítványnak.
Megtaláltok minket az interneten is: www.
facebook.com/herendteke.

Írta és fotó: Herend Városi Teke Klub
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BSI futónagykövet -

Herenden

A Budapest Sportiroda (BSI) segítségével múlt
hónaptól már Herendnek is van Futónagykövete, Steszli Balázs személyében.
Ez ügyben tettünk fel néhány kérdést Balázsnak, hogy miről is szól ez pontosan.
H.Objektív: Pontosan mi is a BSI?
S.Balázs: A BSI Magyarország legnagyobb
sporteseményeket rendező irodája, a tömegsport legnagyobb és legrégibb fellegvára.
Évente több mint 30 nagy eseményt szervez,
többek között a Budapest Maratont, ami jövőre ünnepli a 30. évfordulóját. A futóversenyek
mellett vannak kerékpáros, úszó, triatlon,
fitnesz és túra rendezvények is.
H.Objektív: Mi a szerepe a Futónagyköveteknek és hogy tudnád elmondani a feladat
lényegét?
S. Balázs: Ez mindenkinek teljesen nonprofit
tevékenység. Legfontosabb dolog, hogy ösztönözzük az embereket arra, hogy mozogjanak
és segítséget tudjunk adni ehhez minden szinten. A futás sok esetben magányos sport, de
pont ezért van nagy szükség arra, hogy legyen
egy közösség ahol tapasztalt futók tudnak
segítséget nyújtani. Szívesen várunk kezdő
futókat, akik az 1-2 km leküzdését tűzték ki
célul, de azokat is, akik komolyabb eseményre,
félmaratonra, vagy akár maratonra készülnek.
Hosszú távú cél az, hogy kialakuljon egy futó
közösség, amibe a fiataloktól az idősekig mindenki megtalálja a helyét és egy jó társaságot.
Nem titkolt cél az sem, hogy megfelelő Önkormányzati segítséggel (nem feltétlen anyagi)
és hozzáállással akár BSI rendezvényt is be
lehetne vonzani a településre, ami felpezsdíthetné a helyi sportéletet is.
H.Objektív: Az országban hányan vagytok
jelenleg?
S.Balázs: 19 megye 70 településén összesen 106 BSI Futónagykövet vállalta, hogy
lakóhelyén futó közösséget szervez, vagy a
meglévőnek új lendületet ad.
H.Objektív: Hogyan lehet csatlakozni és hol
tudnak megtalálni az érdeklődők?
S.Balázs: Legkönnyebben a „BSI Futónagykövet – Herend” Facebook oldalon, de minden
kedden 18 órakor szívesen várunk bárkit az
iskolai sportcsarnoknál. Rövid beszélgetés,
ismerkedés és bemelegítés után mindenki
eldöntheti, hogy egy könnyű kocogást választ,
vagy egy sportosabb futásra tart-e velünk.
Tehát szívesen látunk mindenkit!
KILÁTÓKAT A BAKONYBA!
Tanösvények találkozója Hajagon

A VERGA Zrt. közjóléti beruházása keretében
elkészült a Fekete István kilátó és tanösvény,
mely a Herend-Hárskút-Márkó közelében
található Kis-bükk 486m-es csúcsán. Legjobban
a hárskúti műúton lehet megközelíteni, de
a Hajag Rend-kőtől jó túra úticél a zölt T
jelzés mentén. A kilátót hivatalosan július
16-án ünnepélyesen átadták. Látnivalók és
érdekességek: HAJAG.HU oldalon. Hajagra Fel!
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Nyári táborozási lehetőséget hirdetünk:

Hajagi Kalandtábor

Tavalyi évben is nagyon tetszett a gyerekeknek a táborozás, melyet a közeli Ráktanyára
szerveztünk és idén is ide készülünk.
Misi bácsi öreg, de megbízható csepel
teherautóján kerekedett fel csapatunk teljes
felszereléssel, hogy meghódítsa a Bakonyt.
Elkészítettük közösen a tábori zászlót és
birtokba vettük a tanyát. Közösségi játékokkal, ügyességi feladatokkal ismerkedtünk.
Felkutattuk a környék kincsesládáit GPS
készülék segítségével, felfedező túrán vettünk
részt a Gerence-patak völgyében, ahol megkerestük a hűsítő Judit-forrást.
Bea néni bemutatójával elkalauzolt bennünket a rovarok világába. Feri bácsi segített eligazodni az éjszakai csillagos égbolton. Tábortűz
mellett megszólaltattuk az ősi dobokat.
Nagyokat fociztunk, rádiós rókákat kerestünk és nem maradt el a számháború és
éjszakai túra sem.
Idén újra kalandra indulunk Ráktanyára
2014.08.11-15.
Jelentkezés:
Bácskai Zsuzsanna 0630/351-2642
Nyári szünidőben alkalmanként kisebb
túrákra, kerékpározásra várjuk a gyerekeket,
melyről a honlapunkról lehet tájékozódni:
www.hajag.hu
VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZPONTI ORVOSI ÜGYELET MŰKÖDÉSI
RENDJE, ELÉRHETŐSÉGE:
Felhívjuk a Lakosság figyelmét, hogy
2014. május 1-én 0:00 órától az alapellátási központi orvosi ügyelet a Csolnoky
Ferenc Kórház Sürgősségi Osztálya melletti rendelőkben
(8200 Veszprém, Kórház u. 1.) mentőszolgálati közös diszpécser irányítással
működik.
A felnőtt háziorvosi és a házi gyermekorvosi ügyelet egységes hívószáma
változatlanul:
88/412-104
Fogorvosi sürgősségi ellátás ügyeleti
rendje (változatlanul):
8200 Veszprém, Halle u. 5/E.,
Telefon: 88/425-228
Kizárólag hétvégeken és ünnepnapokon:
8.00-14.00 óráig.

Kormányablakká
alakították
az okmányirodát Herenden

Az okmányirodai feladatokat a továbbiakban
ellátó Herendi Kormányablakot 2014. június
10-én adta át dr. Deák Rita miniszteri biztos.
A Kossuth utca 97. szám alatti Kormányablak
az ünnepséget követően 12:00 órától várja az
állampolgárokat, ügyfélbarát nyitva tartás
mellett, hétköznapokon 8:00 és 20:00 óra
között.
Az átadóünnepségen Dr. Vajda Viktória, a
Veszprém Megyei Kormányhivatal főigazgatója köszöntötte a megjelenteket, aki az
ügyfélközpontú közigazgatási reform eredményeit, a kormányablakok szerepét értékelte.
Az állampolgárok igényeihez illeszkedő nyitva
tartás mellett az intézhető ügyek számának
növekedését emelte ki, mely az új típusú
kormányablakokban, amilyen a herendi is, az
okmányirodai szolgáltatásokkal együtt 265.
A klasszikus okmányirodai ügyek mellett intézhetők itt például anyasági támogatásokkal
kapcsolatok kérelmek, családi pótlék igénylés,
ügyfélkapu nyitás, és lehetséges a vállalkozói
engedéllyel kapcsolatos ügyintézés is. Az ügykörök száma a jövőben 2500 fölé emelkedik,
tette hozzá a főigazgató.
Dr. Deák Rita miniszteri biztos az országos
Kormányablak-hálózat kialakításának folyamatát ismertette a jelenlévőkkel. Amint azt
elmondta, az átalakítás eredményeként nem
az ügyfélnek kell végigjárnia a hivatalokat, az
ügyiratok az új rendszerben a hivatalok között
mozognak. Ennek fizikai és technikai háttere
nagyrészt Európai Uniós forrásokból valósulhat meg. Dr. Deák Rita felhívta a figyelmet
arra, hogy a három csatornás – személyes,
telefonos és elektronikus – ügyintézésből
az elektronikus csatorna fejlesztését és népszerűsítését kell kitűzni célul. Hisz az elektronikus ügyintézés hosszú távon rendkívül
költséghatékony megoldást jelent a személyes
és a telefonos ügyintézéshez képest, ezért
szükséges a technikai feltételek biztosítása,
az informatikai infrastruktúra fejlesztése.
Az egyszerre 3 ügyfél fogadására alkalmas
Herendi Kormányablakot már a 21. század
követelményeinek megfelelő informatikai és
infokommunikációs eszközökkel szerelték
fel. A teljesen akadálymentesített helyszínen
ügyfélbarát, felkészült ügyintézők várják az
ügyfeleket, minden hétköznap 8:00 és 20:00
óra között.
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