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Vízkereszt napjától (január 6.) hamvazószerdáig tartó időszakot Farsangnak
hívunk. A szokások és hiedelmek zömének szempontjából azonban többnyire
farsang-vasárnap, farsang-hétfő és húshagyó kedd alkotja a farsangot. Néhol,
különösen Keleten és Északon a határa kitolódik. A hamvazószerdát követő
napon a böjtöt felfüggesztik, hogy a farsangi maradékot elfogyaszthassák.
Ennek a napnak torkos csütörtök a neve.
A farsang bajor-osztrák jövevényszó, a „vaschang”-ból származik. Első
írásos jelentkezését 1283-ból bajor-osztrák adatokból ismerjük. Magyarországon a farsang kialakulása a középkorra tehető, elsősorban német hatás
eredményeként.
Elterjedése valószínűleg három fő területen történt: a királyi udvarban, a
városi polgárság és a falusi lakosság körében.
(Folytatás a 2. oldalon, Farsang címmel)
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Tisztelt Herendi Polgárok!
(Folytatás a címoldalról)
A királyi udvarban jelentős volt az itáliai
hatás, míg a másik két szinten német hatással
kell számolni. Ezt az is bizonyítja, hogy a
karnevál – amely olasz jövevényszó –, bár számos európai nyelvben megtalálható, nálunk a
farsangra nem honosodott meg. A farsanghoz
a karácsonyi ünnepkör után a leggazdagabb
jelesnapi szokáshagyomány kapcsolódik. Legjellemzőbb eseménye az állarcos, jelmezes
mulatság amely majdnem minden farsangi
szokásban előfordul. Történeti adatok tanúsága szerint a XV. század óta ismeretes, kedvelt,
és számos formája ma is él Magyarországon.
A busójárás a Mohács környékiek felvonulása. Régen farsang-vasárnap reggelétől
húshagyókedd estéjéig tartott ez a mulatság.
A busójárás a más népek hiedelemvilágában is
megtalálható télbúcsúztató, tavaszköszöntő,
oltalmazó, termékenységet varázsló ünnepek
családjába tartozik. Éppúgy rokonságot mutat
a riói és a velencei karnevállal, mint az afrikai
népek szokásaival.
A magyar farsang és az európai népek hagyománya között több párhuzamot ismerünk.
A farsangban gyakori az állatalakoskodás, a
maszkos alakoskodók dramatikus játékai és a
felvonulások mellett fontos esemény az ünnepinél is gazdagabb evés-ivás, tánc, mulatozás
az ivóban, fonóházban vagy más közösségi
helyen. A mulatság gyakran elkülönült nemenként és korcsoportonként. Kezdete néhol
a farsang utolsó előtti vasárnapján, a lányok
vasárnapján kezdődött. A Felvidék némely
területén a vasárnapja előtti úgynevezett
kövércsütörtök volt a mulatozás első napja. A
legények a muzsikusokkal végigjárták a falu
utcáit. A lányos házak előtt táncoltak, és a
házbeli lányt is megtáncoltatták, aki ezért
pénzt adott a legénynek. A pénzből a muzsikusokat és a mulatozás költségeit fizették.
A farsanghoz általánosan elterjedt köszöntő
szokások, illetve adománygyűjtő felvonulások
is közös mulatsággal zárultak. Legények és
fiúgyermekek versengő ügyességpróbái is
ismeretesek voltak néhol farsangkor.
A farsanghoz számos termékenységvarázsló, illetve termésvarázsló cselekmények
és hiedelmek kapcsolódnak; ezek részint a
köszöntők jókívánságaiban, a dramatikus
játékok egyes mozzanataiban nyilvánultak
meg. Sokfelé elterjedt hit szerint húshagyó
kedden kell a vetnivaló kukoricát lemorzsolni,
vagy bizonyos gyümölcsfákat, illetve a szőlő
négy sarkán egy-egy tőkét megmetszeni és
így várni, köszönteni a Tavaszt!

(Forrás: mek.oszk.hu,
mohacsibusojaras.hu)
Összeállította: Rujzam Zsuzsa
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A vidékfejlesztési források felett az elkövetkezendő Uniós ciklusban a megyei önkormányzatok rendelkeznek. A Veszprém Megyei
Önkormányzat 45 milliárd Ft-ot kapott a megyei települések fejlesztése céljából. Ebből nem
részesül Veszprém, mert a megyei jogú város
további 11 milliárd forint felett rendelkezhet.
Megyénk önkormányzata az elmúlt évben
projekt ötleteket kért az egyes településektől,
hogy mit szeretnének megvalósítani az elkövetkező 7 évben. Több, mint 1 200 megvalósítandó célt tűztek ki maguk elé megyénk
városai és falvai. Ezeket a terveket a megye
munkatársai jellegük szerint 5 tengely köré
csoportosították.
Herend ez idáig 5 megvalósítandó ötletet
adott le:
• Város kapu projekt: A Herendre érkező emberek, az első benyomás alapján
minősítik a településünket. Szeretnénk,
ha az ide látogatókat, a Herendi Porcelán
Manufaktúrához méltó kép fogadná. A
Szentgál-Herend csomópont elkészülte
végleges keretet ad a város főbejáratának. A
városkapu kialakítása lényegében azon törekvés megfogalmazása, hogy a városba beérkező vendégek, átutazók részére kellően
látványos, megfelelően vonzó benyomást
keltsünk, egyben olyan köztereket adjunk
a helyi lakosságnak és a turistáknak, melyek növelik városunk vonzerejét. Ehhez
a projekthez 109 millió Ft-ot remélünk.
• „Herendi Egészségkert” helyi piac kialakítása projekt: A herendi és környékbeli
települések lakosai, őstermelők, kiskerttel
rendelkezők, a számukra felesleges, egészséges, saját maguk által termelt termékeket el tudják adni, szintén környékbeli
embereknek. Erre a célra 22 millió Ft-ra
pályázunk.
• Herend belterületi csapadékvíz hálózat rekonstrukciója, bővítése: Herend
közigazgatási területén a csapadékvíz hálózat alapvetően „adhoc” jelleggel került
kialakításra. Az elmúlt csapadékosabb
időszak során többször okozott károkat a
településen a nem kellő áteresztő képességű, nem rendszerszerűen megépített csapadékvíz elvezető hálózat. A csapadékvíz
elvezető rendszer teljes felülvizsgálatára,
illetve egységes rendszerként történő kialakítására van szükség a további károk
elkerüléséhez. A megvalósításhoz 175 millió Ft-ot terveztünk.
• Herendet Herend-Bányatelepi lakott
külterülettel összekötő út létesítése:
Herend város külterületén, a Bányatelepen
160 lakosunk él. Herendről a Bányatelep
minden évszakban csak a 8-as főközlekedési útvonalon keresztül, nagy kerülővel
közelíthető meg. A főútvonalon a gyalogos
közlekedés és kerékpárforgalom tiltott,

illetve balesetveszélyes. Az ott lakók bejárásának biztosítása érdekében szükséges
a jelenlegi nehezen járható földút helyett
pormentes közút kiépítése. A közút kiépítésével a Bányatelepi lakosok könnyebben
tudnak munkába, orvoshoz, boltba járni,
ezáltal esélyegyenlőségük nő, kirekesztettségük csökken. A projekt tervezett
költségvetése 200 millió Ft.
• Herendi Általános Iskola épületének
felújítása, bővítése: A település Általános Iskolája az 1970-es években létesült,
tornateremmel való bővítése és részleges
átépítése az 1996 évben készült el. Azóta
érdemi korszerűsítési átépítési munkák az
épületen nem folytak ezért, a projekt célja,
hogy az iskola bővítésre kerüljön, melynek
során a működéshez megfelelő mennyiségű osztályterem és szociális blokk álljon
rendelkezésre, valamint az épület elavult
szerkezetei felújításra kerüljenek úgy, hogy
a mai előírásoknak és üzemeltetési feltételeknek megfeleljen. A felújításra kért összeg
165 millió Ft.
Örömmel tájékoztatom a lakosságot, hogy a
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Környezeti
és Energiahatékonysági Operatív Programokért felelős helyettes államtitkárságától kapott
értesítés szerint Herend Város Önkormányzatát a fotovoltaikus fejlesztés Herend Város
épületein című KEOP pályázaton (Elektromos
energia előállítás napfényből, környezetbarát
módon) 31.738.424 Ft összegű támogatásra
érdemesnek ítélték. A pályázat keretében
lehetőség nyílik a Herendi Általános Iskola és
a Sportcsarnok, valamint a Városháza épülete
tetőszerkezetén napelemek elhelyezésére és
ezzel részlegesen biztosítani a két intézmény
energiaellátását. A pályázat a beruházás
megvalósításának legkésőbbi időpontjaként
2015. augusztus 31-ét jelöli meg. Bizakodunk
abban, hogy a két intézmény energiaköltsége
jelentősen csökkenni fog.
Herend Város Önkormányzat Képviselőtestülete az intézmény- és városüzemeltetési
feladatok hatékonyabb és eredményesebb
ellátása érdekében átszervezést hajtott végre
és a Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési
csoportja (városgondnokság) feladatkörébe
tartozó város – községgazdálkodási egyéb
szolgáltatások feladatokat, valamint az Önkormányzat alaptevékenysége körébe tartozó
iskolai intézményi étkeztetés, önkormányzati
vagyonnal való gazdálkodási, feladatokat a
Herendi Városüzemeltetési Közszolgáltató
Intézmény, mint önálló költségvetési szerv
útján látja el a jövőben.

Tisztelettel:
Jánszky Lajos László
polgármester

Engedjék meg, hogy a Herendi Objektív
2015-ben megjelenő első számában
köszöntsem Önöket.
Bár néhány hét eltelt már az új esztendőből, legyen ez most mégis egy újévi
köszöntő!
Egy nagyon szép adventi időszakon vagyunk túl. Köszönet minden szervezőnek
és résztvevőnek! Csak rajtunk múlik, hogy
a farsang, a Húsvét, a nyár hasonlóan jó
hangulatban telik-e majd.
Sok feladat vár ránk ebben az esztendőben is – több átnyúlik majd a következőre -:
Legyen jó minőségű út, legyen biztonságos és megbízható az autóbusz közlekedés a Vadvirág utcától a Bányatelepig,
teljen meg élettel egész évben a Régi
Iskola, legyen nyáron hagyományteremtő
Fesztivál, legyen termelői piac, sportolóinknak legyen jó helyük kint és bent,
sportoljanak sokan (ne csak a gyerekek),
a városunkba (Falunkba!) látogató turisták
a Porcelánium és Múzeum meglátogatása után ne szaladjanak haza!
Tetvértelepüléseinkkel a kicsit megfakult
kapcsolatot fel kell frissíteni, amiben a
Kisebbségi Önkormányzattal való közös
gondolkodás sokat segíthet majd.
Jó úton halad, hogy a településen működő egyesületek, klubok, szakkörök
megismerjék egymást, az érdeklődők
figyelemmel kísérhessék ezek tevékenységét.
Nagyon fontos dolgok ezek egy kisváros
életében! Talán még fontosabb, hogy
egészségesek legyünk, hogy gyermekeink boldog családban nevelkedjenek,
hogy legyenek barátaink a vidám napokban és ha nehézségeink vannak,
hogy legyenek jó szomszédjaink, hogy
legyenek megbecsülve az idős korúak,
hogy senkinek ne kelljen nélkülözni!
Minden összefügg mindennel. Nem kell
mást tennünk, mint őszintén beszélgetni
egymással, segítő szándékkal, irigység
nélkül.
Örülni az apró lépéseknek, a legkisebb
pozitív változásnak, a gyermekek örömének.
Nekünk, képviselőknek pedig mindent
elkövetni, annak érdekében, hogy megteremtsük a feltételeket mindezek megvalósítására.
Ahogy azt Walt Disney is mondta: „Ha
megálmodod, meg is tudod csinálni!”
Végezetül kívánok Önöknek, Nektek Békés Boldog Új Esztendőt, Jó Egészséget!
Csótai Csilla
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Köszöntő

NÉMET NEMZETISÉGI
ÖNKORMÁNYZAT

Boldog új éveT kívánok
minden kedves olvasónak!
ein glücklicHes neues jaHr
wünsche ich allen!

Az évvége a számadás időszaka, az év kezdete a tervezgetésé. 2014. december 8-án közmeghallgatást tartott a Herendi
Német Nemzetiségi Önkormányzat, ahol Etlinger Gáborné,
elnökhelyettes összefoglalta a 2014-es év tevékenységét, és
vázolta a 2015-ös év terveit. Ezek a következőek:
Elkészíttettük az első, Herend városát bemutató falinaptárt,
mely életképeket, a város hangulatvilágát mutatja be. Büszkék vagyunk a rövid határidőn belül elkészült, színvonalas
naptárunkra, mely még beszerezhető Lennert Hajnalkánál
és Etlinger Gábornénál.

Áprilisban az óvodások rajzversenyen vehetnek részt, és fotóversenyt és kiállítást
szervezünk, melyre 1950 előtt készült képek
gyűjthetnek iskolásaink és a felnőttek. A különböző kategóriák nyerteseinek kihirdetése
és kiállítása a májusban megrendezésre kerülő
nemzetiségi napon lesz.
A nemzetiségi nap egy német nyelvű misével
kezdődik, majd a templomból levonulunk a
művelődési házba a zenészek felvezetésével.
A művelődési házban bemutatkoznak óvodásaink, iskolásaink és a felnőtt korosztály. Az
estét bállal zárjuk.
Meghívtuk az „Ízőrzők” c. televíziós műsor
stábját Herendre, akik előreláthatólag tavasszal
fognak Herenden forgatni. Filmjükben bemutatják városunk tárgyi és szellemi értékeit,
továbbá 6 jellemzően sváb étel elkészítését. A
forgatásra várjuk azok jelentkezését, akik kedvet éreznek magukban arra, hogy egy-egy étel
elkészítését bemutassák a műsorban. Jelentkezni a Német Nemzetiségi Önkormányzat
tagjainál lehet.
Szeptemberben, a herendi búcsút szeretnénk
ismét egy német nyelvű misével ünnepelni.

Folytatnánk az Ó-temető rendbetételét, a
már megszokott módon, évente 2 alkalommal,
tavasszal és Mindenszentek előtt. Szeretnénk
a régi, 1900-as évek elejéről származó sírköveket rendezetten, letisztítva felállíttatni, öntöző kannákat beszerezni a mostaniak helyett.
Decemberben részt veszünk a Christkindl
vándorkiállításon.
Lehetőségeink szerint anyagi támogatásban
részesítjük a herendi óvoda ruhavásárlását,
az iskola tankönyv és szótárvásárlását, a
nemzetiségi egyesület projektjeit, például az
énekkar cd-jét, a Herendi Lakodalmas műsor
megvalósulását.
Részünkről ezek a 2015ös év legfőbb tervei,
és nyitottak vagyunk természetesen más
elképzelésekre is.
Várjuk ötleteiket, az „Ízőrzők” c. műsorba
való jelentkezésüket vagy a falinaptárral kapcsolatban; akár személyesen, akár írásban (a
Polgármesteri Hivatal címén).
Tegyünk közösen a közösségért és magunk
örömére a 2015-ös évben!

Írta: Hudi Kata
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civilség Önkéntesség
Napjainkban egyre használatosabbá válik a „civil” kifejezés.
Szeretném bemutatni e szektor jellemzőit, ismérveit röviden és
az önkéntességről is egy pár gondolatot ejteni. Azért is teszem,
mert a kettő összemosható, nem igazán derülnek ki a különbségek a hétköznapi használatban.
A szó magyarázásával újabb fogalmak bukkannak elő, mint nonprofit, jogi személyiség, jogi személyiséggel nem rendelkező.
A „civil” eredetileg latin szó és polgárit jelentett, azaz nem
egyenruhában szolgálót és nem is az egyházat képviselőt. Ha
modern szervezetekben gondolkodunk, akkora civil biztosan
nem üzleti és nem is államháztartás (közigazgatás) része.
A civil, aki nem üzletszerzési és nem nyereségszerzési céllal, az államtól függetlenül
működve segíti tagjait, szimpatizánsait, szükségletek kielégítését. Önszerveződő közösség.
Sem vagyonuk, sem hatalmunk nincs, viszont
van tudásuk, kreativitásuk, fogékonyságuk az
innovatív iránt.
Városunkban jó pár program már civil kezdeményezések révén szerveződtek, közösségi
élet ez által színesedik. A meglévő civil közösségek üde színfoltjai városunk arculatának.
Tudjuk, hogy a civil szféra rendkívül fontos
közvetítői funkciót tölthet be a helyi társadalom és az önkormányzat között, amelynek
eredményeképpen széles körű partneri együttműködésen alapuló döntések születhetnek
a közösség egészét érintő kérdésekben. Ez
a közvetítő szerep arra is teret ad, hogy a
helyi közösségben felmerülő hiányosságok
és igények felszínre kerülésével elősegítse a
gyorsabb és hatékonyabb megoldást. Fontos
egysége a társadalom működésének is. A
polgárok véleményének becsatornázása a
fejlesztési tervekben, programokba, a közösségi kezdeményezések segítése, a tervezésben
való részvétel, érdekegyeztetés és érdekérvényesítés, valamint a demokratikus kontroll
megvalósítása.
Önkéntességről hallunk, a civil szektor
egy másik területére evezünk. Az önkéntes
munka motivációja alapvetően tradicionális,
segítő szándék motiválja. Nem feltétlenül
kapcsolódik nonprofit egyéb szervezethez.
A statisztikák is azt mutatják, hogy hosszú
évtizedes munka gyümölcse kezd beérni s
nagy előrelépés látszik e területen is. Miért
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mondható ez? Kezd felértékelődni e munka
értéke és hasznossága. Látszanak az eredmények. A kezdetek 2001-re az ENSZ Önkéntesség éve kapcsán, a civil szervek egyre
szélesebben karolták fel a gondolatot és terjesztették eszméjét, jóságát. Számos rendezvényeken, folyamatos szolgáltatási rendszerek
kialakításával, képzéseken vált érzékelhetővé
jelentősége. Majd 2009-ben, az Önkéntesség
Európai Évére épülve szerveződtek az Önkéntes Pontok egyre több településen.

Start!
2015. január 20-án 17 órára volt meghirdetve Bácskai Zsuzsanna által a Civil
fórum. A herendi gyakorlattól teljesen
eltérően, szinte pillanatok alatt megtelt
érdeklődővel és a különböző egyesületek képviselőivel a Házasságkötő terem.
A polgármester úron, a jegyző úron és
testületi tagokon kívül sok-sok fiatal és
középkorú Herendért tenni akaró polgárral. A bemutatkozásokat követően Zsuzsa
(mint civil kapcsolattartó), aki fórum levezetője volt, játékos módon, a jelenlévőkkel
együtt építette fel az ÖSSZEFOGÁS
lényegét és hogyan továbbját. Végeredmény az lett, amit eddig is sokan tudtak,
de vezetőkoordinátor híján nem tudtak
gyakorolni, hogy: egymást megértve, maximális tisztelettel a másik iránt, jó akaratú
összefogással, nemes célokat kitűzve
építhetjük Herend szebb jövőjét. Ezzel
mintegy jó példát is mutatva az utánunk
jövő nemzedéknek. A jelen lévők megállapodtak, hogy január végéig minden
szervezet leadja az éves programtervét,
csatolva az anyagi kérésekkel, hogy az
Önkormányzat a költségvetés összeállításakor már figyelembe tudja ezeket is venni
és ha módjában áll, természetesen segít.
Az összejövetel végeztével a megnyugvás, az egymásba és a jövőbe vetett hit
tükröződött az arcokon.

Írta: Egy résztvevő.

MIÉRT JÓ ÖNKÉNTESNEK LENNI?
A segítő szándék és hasznossága mellett
megjelenik napjainkra az újszerű motiváció is:
a kapcsolatépítési szándék, az önkéntes munka kihívásának való megfelelés, a tudásvágy,
tapasztalatszerzés, élményhatás, önmagunk
kipróbálása segítő szerepkörben. Az önkéntes
munka területei széles skálán mozognak.
Szociális, idősellátás, ifjúsági szolgáltatások,
egészségügyi, szenvedélybeteg ellátás, kulturális és egyéb programszervezés, és fizikai
munkával való segítés szolgáltatása is.
Tanulmányaim során több településen is
megfordultam, és láttam e témához kapcsolódóan jó gyakorlatokat. Én nem is zárnám le
a fenti gondolatokat, városunkban is kiaknázatlan lehetőségeket kínál…

Írta: Bácskai Zsuzsanna
Herend Város Önkormányzata Civil
referens

2015. január 20.-án, Bácskai
Zsuzsa vezetésével lezajlott
az első Herendi Civil Fórum.
Nagyon örültem, hogy végre Herenden is
sikerült összehozni a civileket egy közös
gondolkodós, workshopos délutánra. Külön öröm számomra, hogy számos "civil
segítő" vett részt ezen a rendezvényen.
Ők már máskor is megmutatták, hogy
akarnak és tudnak is tenni Herendért, a
herendi civilekért. Összességében nagyon jól éreztem magam. Végre elindult
valami, ami remélhetőleg sokáig lendületben marad.

Írta: Kelepeisz László
Civil szervező

kis csapat a nagy színpadon

Környékünk falvaiban élő sváb közösségek
olyan kulturális értékek őrzői, amelyek a
magyar kultúra szerves részét képezik, és hozzájárulnak országunk sokszínűségéhez. Ezek
az értékek a múlt megpróbáltatásai ellenére
élnek a mai napig is, amelyet a különböző hagyományőrző csoportok, mint a herendi Német Nemzetiségi Dalkör, a Vergissmeinnicht
Tánccsoport, vagy a Bauernhuber családi
zenekar lelkes tevékenysége bizonyít.
Zenekarunk, a Bauernhuber családi zenekar
már közel 15 éve igyekszik ápolni a környék
német zenei hagyományait, és támogatni a német közösséget. Az együttes tagjai édesapám
József, aki harmonikán, testvérem, Ákos, aki
tubán játszik, magam pedig klarinétozom.
Együttesünk a környékbeli német nemzetiségi rendezvények rendszeres résztvevője, de
gyakran és szívesen kísérjük a herendi Német

Nemzetiségi Dalkört is. Az együttműködés
eredménye a hamarosan bemutatásra kerülő
herendi sváb lakodalmas is, amely a tánccsoport, az énekkar és a zenekar együttműködésében jöhet létre. Zenekarunk a Magyarországi Német Ének-, Zene- és Tánckarok Országos
Tanácsának (Landesrat der Ungarndeutschen
Chöre, Kapellen und Tanzgruppen) rendezvényein is szerepel, így minden évben részt
veszünk a családi zenekarok találkozóján. Az
idei, pilisvörösvári rendezvény után kaptuk a
megtisztelő felkérést a Magyarországi Német
Önkormányzatok Napján megrendezett gálaműsoron való bemutatkozásra.
A Gálát minden év január második hétvégéjén rendezi meg a Magyarországi Németek
Országos Önkormányzata, amely idén is nagy
nyilvánosság előtt, a Budapesti Kongresszusi
Központban zajlott. A gálán az ország kiemelkedő német kultúrcsoportjai mutathatják
be programjukat; az idei évben zenekarunk
képviselhette a gálán Veszprém megyét. A
résztvevőket ezúttal Heinek Ottó, a Magyarországi Németek Országos Önkormányzatának elnöke, és Áder János köztársasági elnök
köszöntötte. Ezután átadásra került a magyarországi németség legnagyobb elismeréseként
számon tartott Ehrennadel, és a diákok kimagasló teljesítményének elismerésére alapított

Valéria Koch díj is. A színes és színvonalas
műsorban ifjúsági és felnőtt fúvószenekarok, tánccsoportok és énekkarok, így többek
között a solymári fúvószenekar, a zebegényi
általános iskola kórusa, a villányi gyermektánccsoport, a Landesrat harmonikazenekara,
a véméndi ifjúsági fúvószenekar, a solymári
asszonykórus, és a pécsi Lőwey Gimnázium
tánccsoportja vettek részt. A gálán ezen
kívül hallgathattunk énekduót Bajáról, és
tájszólásban előadott történeteket a német
prózamondó verseny győzteseitől is. A gála
igazán nagy élményt jelentett hallgatónak és
részvevőnek egyaránt.
Zenekarunk ezúton is szeretné megköszönni a meghívást, és egyúttal a helyi közösség
támogatását.

Írta és fotó: Bauernhuber Andor

Prelude női kar

2014. szeptemberében alakult a kórus. A
véletlen úgy hozta, hogy az énekelni vágyó
hölgyek jórészt pedagógusok. A repertoár
színes, a kórusműveken kívül a könnyűzene népszerűbb dallamaiból is válogatunk
műveket. A karácsonyi ünnepkörben mutatkoztunk be. Énekeltünk az iskolai karácsonyi koncerten, az adventi esték városi
rendezvénysorozat záró napján és nagy
örömmel mutattuk be kis műsorunkat az
Idősek Klubjában. Azóta új tagokkal bővült

kórusunk. Nagyon jó a lelkes és tehetséges
hölgyekkel dolgozni, nem mellékesen mindig jó hangulatban telnek a próbák.
A következő hónapok új művek tanulásával telnek, májusban szeretnénk egy tavaszi
hangversenyt szervezni. Ezúton is minden
kedves érdeklődőt szeretettel hívunk, várunk a májusi koncerten.

A tavalyi év végén ünnepelte
Krámlik Mihályné Rózsi néni 95.
születésnapját városunkban.

Írta: Kaphegyiné Szabó Mária karnagy
Fotó: Rujzam Zsuzsa

Fotó: Rujzam Zsuzsa

Ez alkalomból meglátogatta őt Önkormányzatunktól polgármesterünk Jánszky László
és Princzes Györgyi.
Sok szeretettel kívánunk neki jó egészséget
és még sok boldog születésnapot!

2015. FEBRUÁR
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BauernhuBer Családi Zenekar
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„haZaJárÓ”

Lelki feltöltődés magyarságtudatból

2015. január 28-án a Hajagi Civil Közösség kezdeményezésére, a Bakony-Hargita
Baráti Kör szervezésében Kenyeres Oszkár
és Jakab Sándor előadását hallgathatták az
érdeklődők a Művelődési Házban.
A Magyar Örökség Díjas műsor a Hazajáró két szereplője vetítettképes előadást
tartott a filmek készítéséről, élményeikről.
Terveik közt szerepel egy olyan program
létrehozása, ami a „Hazajáró” túraútvonalait fogja össze, mozgalommá téve a
túrázást Nagy Magyarországon. Oszkár

ÜzENEt:
Amíg létezik a csoda,
hogy magyarul beszélnek a Kárpát-medencében, amíg születnek
gyermekek, kiknek
magyar az anyanyelve,
amíg fáj a palócnak, ha
bántják a székelyt, addig
van remény, hogy megmaradunk és ez csak
rajtunk múlik!
„Hogy történjen bármi,
amíg élünk s meghalunk
Mi egy vérből valók vagyunk!” (Ismerős Arcok)

felkérte a Bakony-Hargita Baráti Kört és
a Hajag Civil Közösséget, hogy csatlakozzunk a kezdeményezéshez támogatóként.
A felkérést örömmel és megtiszteltetéssel
fogadtuk el!
Addig is nézzük a filmeket a képernyőn,
és aki teheti keljen útra, ismerje meg
Magyarország elszakított területein élő
embereket, a tájakat és kultúrát!

Írta: Csótai Csilla
Fotó: Bácskai Péter

SICULICIDIUM
- székelygyilkolás,
székelyek legyilkolása -

Mária Terézia idején, 1764. január 7-én az osztrák katonaság lemészárolta az erőszakos
határőrsorozás ellen tiltakozó, Madéfalván egybegyűlt csíki és háromszéki székelyeket.
A falu ostroma során körülbelül 200 – nagyrészt fegyvertelen – embert öltek meg. Ez volt
a „madéfalvi veszedelem”, mely során nem csak férfiak, de nők és gyermekek is a vérengzés
áldozatául estek.
A brutális fellépés hatására a többi szék lakossága az ágyúkkal felvonuló császári katonaság
előtt végül letette a hűségesküt. A „madéfalvi veszedelem” nem maradt következmények
nélkül: a következő hetekben, hónapokban több ezren keltek útra a Székelyföldről a Kárpátok túloldalán fekvő Moldvába, hogy megmeneküljenek a katonai szolgálattól. Ahogy
a székely nyelv mondja, a kitelepülők „elcsángáltak” Erdélyből, ezért a későbbiekben csángóknak nevezték azokat az emigránsokat,
akik új otthonukat végül Bukovina területén találták meg. 1774-ben, miután Bukovina a török fennhatóság alól osztrák kéz alá került,
Hadik András gróf közbenjárására megkegyelmeztek a székelyeknek, akik, hogy a történtek soha ne merüljenek feledésbe, falvaiknak
a következő neveket adták: Istensegíts, Fogadjisten. Hadikfalva, Józseffalva, és Andrásfalva. Innen rajzottak szét a későbbiekben szerte
a világba, többek közt Magyarországra, pl. Bonyhádra és környékére.
Az Erdélyben élő székelyek a mai napig erős közösségekben harcolnak szabadságjogaikért.

Írta és fotó forrás: Csótai Csilla
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Ádventi koncert

templomunkban
Ádvent… az egyházi év legmeghittebb
időszaka. Napról napra közeledik a karácsony
és mindenütt reményteli érzések töltik el
mindannyiunk szívét. Körülöttünk minden
lázas ünnepi hangulatban ég, mindenkit
ellenállhatatlanul magával sodor a karácsonyi készülődés előszele. Mi sem voltunk
másként, már szeptember végén elkezdtük
a próbákat, hogy kellőképpen felkészüljünk
a „Szeretetkoncertre.” Ősszel elkezdtük a
szervezést, hogy a fellépő énekesek, zenészek,
hasonló módon tudjanak készülni az ünnepre.
Bátran mondhatjuk, ez már hagyomány a
Herendi Római Katolikus templomban, mivel
nyolcadik alkalommal ünnepeltünk együtt
városunk zenekedvelő vendégeivel. Településünkön egyazon időben több helyszínen is
volt hasonló műsor.
Ez az Ádvent különleges volt!
Színültig telt templomban, ahol egy tűt
nem lehetett leejteni, felemelő érzés volt,
előadni és hallgatni Herend város kicsinyeit
– nagyjait.
Műsorukkal igazi ünnepvárást varázsoltak
a hallgatóknak.
A koncert utáni beszélgetés a régi iskolában,
szintén jó hangulatban telt, reményeink szerint nem utoljára!

Kis szünet után ismét elkezdjük a próbákat, készülünk a Passió előadására, majd egy
évadzáró koncertre, amiről majd ismét pár
gondolattal beszámolok.
Addig is, Kívánom mindenkinek, hogy az
Ádventi, Karácsonyi szeretet lángjának fénye
maradjon meg a szívekben, a hétköznapokban

is. Legyen szilárd minden ember hite ebben a
változó világban, és ne veszítsük el emberségünket az év többi napján se.

Írta: Glückné Kati kórustag
Fotó: Rujzam Zsuzsa

2015. FEBRUÁR

7

KÖZÖSSÉG
W W W.HEREND.HU

adventi esték
programsorozat

Szánd meg Uram, Isten a sírót, a kérőt!
Adj egy karácsonyfát, egy egekig érőt!
Minden tűlevelét rakd meg ezer jóval:
mogyoróval, fánkkal, cukorral, dióval.
Minden ága-bogát tetejesen rakd meg!
A kalácsot, kolbászt, sonkát se tagadd meg!
Aggass valamit rá kicsinek és nagynak:
ruhát a szegénynek, szívet a gazdagnak
Gyűjtsd alá a népek apraját és nagyját,
Aztán Uram Isten, rázd meg azt a nagy fát!

(Emőd Tamás: Karácsonyi ének)

A rendezvény fő támogatói:
Herend Város Önkormányzata
Jánszky Lajos László
Pohlen-Dach Hungária Bt
HPM Zrt. Szakszervezet, Munkástanács
Herendi Majolikagyár Kft.
Horváth Krisztián
Hegyi Gábor
Enyingi Mihály és Neje
Fazekas Zsuzsanna
Somody Edit
Sóskuthy István
Domonkos Gabriella
Dr. Cserényi Tünde
Eckertné Vajda Judit
Eckert Szilvia
Süle Zsolt
Csótai Csilla
Eckert Zoltán
Gömbi Ágnes
Varga Istvánné
Zsinkó Tiborné
Tavaszi Miklós
Etlingerné Bálint Mariann
Írták:
Magasházi Rudolf szervező
Kolonics Krisztina szervező
Huszárné Fazekas Andrea szervező
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Az idei karácsony sem múlhatott el adventi
ünnepség nélkül. Civil szervezésben a herendi
önkormányzat, a helyi vállalkozók illetve
barátok, ismerősök támogatásával lehetőséget
kaptunk, hogy a 2014 es adventi ünnepség nyitónapját megrendezzük. A rossz idő ellenére is
nagy volt az érdeklődés. A herendi művelődési
ház pár órára megtelt élettel, kicsik és nagyok
egyaránt jól érezték magukat. A rendezvényen
herendi tehetséges fiatal énekesek, zenészek,
valamint tánccsoportok szórakoztatták a
közönséget. Hálásan köszönjük, hogy ingyen
felléptek rendezvényünkön ezzel is hozzájárulva az ünnepélyhez.
Fellépőink:
Óvodások néptánc műsora
Juhász Jázmin, Juhász Kinga és Juhász
Anna (ének)
Vergissmeinnicht Néptánccsoport
Gyurkó Barnabás trombita
Dávid Roland énekes
Staub Viktória és Magyar János (ének)
Almost Famous Light (Albert Krisztián és
zenekara)
A zenés, táncos produkciók mellett a gyermekeket izgalmas kincskereső illetve kvízjáték is várta. A játékokat helyesen megfejtők
közt értékes ajándékcsomagokat osztottunk
szét. Hogy a felnőttek se unatkozzanak az

ünnepi díszbe öltöztetett Művelődési Ház
parkolójában isteni forralt borból kortyolgatva
beszélgethettek az előadások közben, illetve
a szünetekben. Az idén megrendezett süteménysütő versenyre is sokan neveztek. A süteményeknek perceken belül mar csak morzsái
maradtak az asztalon, így a zsűrinek gyorsan
kellett döntenie, hogy ki tudja osztani a legjobb helyezéseket, melyeket a felajánlásokból
összeállított ajándékcsomaggal jutalmaztunk.
meg. Nagy örömünkre rengetegen voltak
és csak pozitív visszajelzéseket kaptunk.
Reméljük, minél több alkalom adódik majd
a jövőben, hogy hasonló módon örömteli
pillanatokat szerezhessünk a herendieknek.
A süteményekből, forralt borból, illetve az
adventi kávéházban árusított tea, kávé és zsíros kenyérből befolyt összegből rászoruló idős
emberek, hátrányos helyzetű családok közt 5
ezer forintos étkezési utalványt osztottunk ki
összesen 40 ezer forint értékben, bízva abban,
hogy ezáltal egy kicsit szebbé tudtuk tenni
karácsonyukat.
Herend Park Civil Közössége az „Advent
Herend 2014” elnevezésű programsorozat
nyitó, advent első vasárnapján megrendezésre
kerülő programjához nyújtott anyagi, tárgyi
és egyéb támogatást tisztelettel megköszöni
Herend Város Lakóinak!

Az adventi ünnepi készülődés idén sem
maradt el a lelkes herendi civileknek köszönhetően.
A művelődési ház előtt már október végén
felállításra került a kis házikónk, melyet tökökkel, őszi termésekkel díszítettünk. Márton
lovag is itt talált menedéket novemberben a
libák elől. Merészet gondoltunk és a Herend
Park közösséggel és az Önkormányzattal öszszefogva a programsorozatot négy alkalomra
szerveztük meg.
Advent első vasárnapján Sabjanics Miklós
plébános úr megáldotta Herend adventi koszorúját és meggyújtottuk az első gyertyát.
Polgármester úr köszöntötte a vendégeket és
kiemelte az ünnep fontosságát: Figyeljünk
egymásra! Kirakodóvásár, süti verseny és helyi
előadók színesítették az estét. Kigyúltak az
ünnepi fények! Második vasárnap megérkezett a Mikulás. Színjátszó gyermekcsoport
szórakoztatta a gyerekeket. Köszönjük a
segítséget a krampuszoknak az Ifjúsági klubból. Harmadik délután már a kürtöskalács is
kapósnak bizonyult. Kézműves portékákból

lehetett szép ajándékokat választani. Utolsó
délutánon beindult a forralt bor főzés több
helyszínen és házi finomságokat is kóstolhattunk. Az alkotópályázatra sok szép alkotás
érkezett, melyeket díjaztunk és az előtérben
kiállítottunk.
Köszönjük, hogy végig kísérték a rendezvénysorozatot!
Jó volt látni, hogy egy meleg ital mellett
nyugodtan tudtunk egymással beszélgetni.
Hálás köszönet a termelőknek, kézműveseknek, hogy színesítették a vásári forgatagot.
Gyönyörűek a herendi énekhangok, köszönet a sok fellépőnek.
Köszönjük a támogatásokat, az adományokból 46 eFt jött össze, melyet a településünkön
működő 3 ifjúsági szervezetnek, az óvodás- és
iskolás gyermekeket támogató alapítványoknak és az ifjúsági klubnak osztottunk szét.
Az Alkotó Pályázat díjazását: a Herendi
Vizuális Műhely (Fogl Ildikó), a Herendi Majolikagyár Kft, Herczeg Zsuzsanna, Julianus
Gyógyszertár, Vikidár kerámia és a Vianni
üzlet támogatták.

KÖZÖSSÉG

karácsonyi ünnepségek Herend 2014

Köszönjük a civil segítők közreműködését
is: a Hajagi Civil Közösség, az Ifjúsági Klub,
a Herend Park közösség és Herend Város Önkormányzata, nevében.

Írta: Bácskai Péter HCK Herend
Fotó: Bácskai Péter és Rujzam Zsuzsa

Christkindl-járás
VÁROSUNKBAN

December 24-én újra - mint minden évben
- csengőszótól voltak hangosak városunk
utcái és a házakban elhangzott a jól ismert
köszöntés: "Gelobt sei Jesus Christus!"
A gyerekek már egy hónapja minden héten
szorgalmasan gyakorolták a német és a magyar énekeket, Fódi Judit és Papp Árminné,
Gabi tanárnők vezetésével.
Mindig van olyan gyerek és persze anyuka,
akinek ez az első ilyen, rendhagyó karácsonya,
és izgulva, aggódva várja, milyen is lesz. És
mindig van rutinos is, aki már tudja, hogy ezt
a napot sohasem fogja elfelejteni.
Végre elérkezett a nagy nap! Giron Józsefné, Marika néni már hajnali 5 órakor várta
a lányokat, hogy a gondosan összekészített,
gyönyörű ruhákba öltöztesse őket.

7 órakor szentmisén vettek részt, majd
elindultak, hogy házról-házra járva elvigyék
az örömhírt.
Szeretném megköszönni a tanárnőknek,
hogy szabadidejükből áldoztak arra, hogy az
énekeket betanítsák, Marika néninek, hogy
a ruhákat minden évben rengeteg munkával
előkészíti, a gyerekeknek, hogy egész nap
mosolyogva énekelnek, a szülőknek, hogy
elkísérik a gyerekeket és nem utolsó sorban
azoknak, akik engedik, hogy az örömhír felhangozzon házukban: "Fel nagy örömre, ma
született, aki után a Föld epedett..."

Írta: Lennert Hajnalka
Fotó: Lennert Hajnalka és Glück Noémi

Etlinger Andris, Béli Kristóf, Hirschl Alina, Béli
Diána, Hirschl Laura, Fódi Vivien, Kráml Eliza,
Pátkai Zsófia

Dienes Erik, Lennert Gergő, Tamás Réka, Borbás
Enikő, Dienes Luca, Gócza Sára, Juhász Kinga

2015. FEBRUÁR
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Ünnepek idején sokan otthon vannak,
pihennek, esznek, esznek, sütiznek.
Ennek elkerülése érdekében immár hagyományosnak mondhatóan került megszervezésre a Bejgli tömörítő túra 2014. december
28-án. A hely természetesen nem változott
immár 12 éve, újra a Somló. A csapatunkat
a MÁV szállította Somlóvásárhelyre. Rövid
eligazítás, megbeszélés, egymás üdvözlése,
fényképezkedés után célba vettük a hegyet.
A táv kb.: 2x4 km volt, így bárki teljesíthette.
Igazi téli hangulatban égettük a bejgliket a
Somló lejtőjén. Közel 40 fő volt a résztvevő:
Herend, Bánd, Veszprém, Balatonfűzfő, Márkó, Ajka, Városlőd, Pétfürdő településekről. A
korábbi vonattal visszaindultunk, mert egyre
jobban kezdett szakadni a hó. A vonatozás jó
hangulatban telt egy kis lélekmelegítő társaságában. Egészségünkre!

Bejgli-tömörítő
TÚRA

W W W.HEREND.HU

Írta és fotó forrás: Ujhelyi Gábor
a Zöld Bakancs Túra Klub vezetőségi
tagja

III. KAUKER MÁRTON
EMLÉKTÚRA
2015.01.11

Az évente, januárban megrendezésre kerülő
túra a Herendi Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola volt igazgatójának, Kauker
Marci bácsinak állít emléket.
A közelgő hidegfront híre nem szegte a
csapat túrakedvét. Az előző napi útvonal
szalagozás óta a hó szinte mindenhol eltűnt.
A csepergő esőben is 104 túrázó vágott neki
a táv leküzdésének. A harc a Hárskút előtti
mező szélére koncentrálódott, ahol a hófúvás maradéka tartogatott meglepetést. Ez a
szakasz szinte többszörözte a haladás távját.
A túrát teljesítők igen, de a zord idő most
nem kapott kitűzőt!
A meleg tea rendkívül népszerű volt, mivel
széllel érkezett a hideg és a hó, emellett a túrázók zsíros kenyeret és egy erre az alkalomra
készített ún. "III. Kauker Márton Emléktúra
Csokit" kaptak.

Sok jó ember elfért a 3x3 m-es sátor alatt,
természetesen időben eltolva. A herendi iskola
nevelőtestületét sokan képviselték, melyet a
szervezők ezúton is nagyon köszönnek! Nagy
megtiszteltetés, hogy Kauker Marci bácsi fia
és unokája is csatlakozott a túrázókhoz!
A túra végén, a régi diákokkal együtt koszorúval tisztelegtünk a volt Iskolaigazgató
Úr sírjánál.
Tábori Ferenc, Hárskút polgármestere is
tiszteletét tette, aki örült a szervezésnek.
Kedves Túrázó Barátok! Találkozzunk jövőre is! Én bízom benne, hogy akkor még
többen leszünk!

Írta és fotó forrás: Ujhelyi Gábor Zöld
Bakancs Klub, HCK Herend

VII. HAJAG KUPA Évzáró hegyrefutó-verseny DEC.27.
Megdőlt a részvételi csúcs, egy fő híján
hatvanan indultak a 2-4-6-8 és 16 km-es
távokon, hogy leküzdjék Hajag-tető emelkedőit. 10 kategóriában hirdettünk eredményt,
melyek közül a legnépesebb a 8 km-es volt
(17 fő), de megfelelő létszámú volt a gyermek
(2 km), a nyílt (4 km) és a profi kategóriák
(16 km). Mindegyikben 11-11 fő indult. A
verseny időrend szerint gyorsan lezajlott, a
beérkező versenyzők meleg teát kaptak a versenyközpontban a régi iskolában, ahol fűtött
környezetben öltözködhettek. Az eredmény-
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hirdetés is a verseny színvonalának megfelelő
volt. Külön érdekesség, hogy az első ízben
meghirdetett csapatverseny Ajka és Herend
között 4:4 arányban döntetlenül végződött,
amely hűen tükrözte, hogy aki ott volt, mindenki nyert egy jó futó lehetőséget az évzáró
hegyre futó versenyen. Az érmeket köszönjük
a megyei tájfutó szövetségnek.

Írta és fotó: Bácskai Péter HCK Herend, Ládi János Ajka

Sportos, vidám gyermekcsapatunk az újév
első napján kihasználta a herendi nagydomb
adta téli lesiklási lehetőséget. Varga Feri
barátunk nagyon jól előkészítette a pályát
év közben, és a pár centis hónak már nem
is tudtunk ellenállni. Előkerültek a szánkók
és indulhatott az első idei lesiklóverseny. A

HAJAG KUPA futóversenyről maradt pár
érem, ezért gazdát kellett találni rájuk. 15
fő induló vállalta a hosszú meredek lejtő
teljesítését. Nagy sikongás közben siklottak
a szánkózók. Aki ügyes volt és kifarolt alul,
az megúszta a találkozást a fatörzsekkel.
Mindenki épségben megúszta a kalandot és

eredmény hirdetés is volt. Utána közös nagy
lesiklással örvendeztünk a télnek egy óriás
traktorbelsőn öten-hatan utazva.
Video:
http://indavideo.hu/video/
BUEK_2015_HEREND

Írta és fotó: Bácskai Péter HCK Herend

leFagY
Szilveszteri hagyományainkat folytatva közel 20 fős csapattal vágtunk neki szilveszteri
túránknak, hogy dacolva a mínuszokkal a csikorgó hóban lefagyjunk a 6km-es távon. Friss
hóban caplattunk a szikrázó napsütésben. A
Tamás-forrás környékét fedeztük fel téli köntösében. Vadnyomokon és jégen haladtunk,
egy nyuszit közeledtünkkel megriasztottunk.
Kellemes fáradtságban, jól kipirosodva a hidegben búcsúztattuk az esztendőt.
BUÉK HEREND!

Írta és fotó: Bácskai Péter HCK Herend

2015. FEBRUÁR
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újévi szánkóverseny Herenden

KÖZÖSSÉG

Milyen szépen indul az Úr 2015. esztendeje: 7 pár jelezte szándékát, hogy szeretnének szentségi
házasságot kötni a herendi templomban. Ez kb. a duplája az eddig megszokottnak! Reméljük, hogy
az úr Jézus áldása kíséri az ő életüket – születendő gyermekeikkel együtt!
Boldogságunk alapvető kérdése így hangzik: Rá merjük-e bízni életüket az Élet Urára? Amennyiben
igen (vagyis hiszünk őbenne), úgy nem kell aggodalmaskodnunk jövőnk miatt.
Nagyon sok szomorú eseménynek vagyunk tanúi, s azok garmadáját tálalja elénk a média hírként,
de ha figyelmesen szemléljük a körülöttünk zajló eseményeket, akkor találunk bőven igazi jó hírt,
örömhírt – valódi evangéliumot! Szeretném, ha minél többen bepillantást nyernénk egy édesanya,
ill. család történetének titkaiba. Ők a mi kortársaink. Olvassuk el figyelmesen az alábbi történetet,
s gondolkodjunk el róla a szívünk mélyén!

chiara corbella,
W W W.HEREND.HU

EGY MAI SZENT ÉDESANYA

(…) Az elmúlt napokban bejárta a világot
a fiatal olasz édesanya Chiara Corbella halálának híre, aki férjével együtt hősies módon
fogadta el, hogy két olyan beteg gyermeket
hoz a világra, akiknek nem volt esélyük az
életre. Ezután, pedig saját életét adta azért,
hogy megmentse harmadik gyermeküket.
Az olaszországi televíziók és médiák a nyilvánosság elé tárták e megrázó történetet,
mely tanúságot tesz Chiara hit által megélt
nagy szeretetéről és áldozatáról, bizalmáról
és a Mindenható Isten iránti hálájáról az élet
ajándékáért.
Chiara Corbella 28 éves volt, mosolygós
fiatalasszony, akinek arca mindig ragyogott
az örömtől. Férjével, Enrico Petrilliaval Róma
Aurelio nevű kerületében élt. Átlagos házaspár
voltak, Wojtyla generációjából. A plébánia
vonzáskörzetében nőttek fel, részt vettek az
ifjúsági találkozókon. Međugorjéban történt
megismerkedésük után, 2008. szeptemberében a házasság szentségével koronázták meg
szerelmüket.
Pár hónap múlva Chiara áldott állapotba
került. Sajnos, a babánál az első ultrahangos
vizsgálat a koponyában súlyos agyi fejlődési
rendellenességet mutatott, mely szerint a
kisbaba teljes vagy részleges agykárosodással
fog születni. A fiatal pár azonnal elfogadta
az új életet, mint Isten ajándékát, annak
ellenére, hogy az orvosok érveikkel többször
is megpróbálták őket eltántorítani meggyőződésüktől. Születése után kis Mária részesült a
keresztség szentségében, majd 30 percig tartó
földi élete után elkísérték „égi születéséhez”.
Barátaik számára is felejthetetlen marad a
kislány temetése, örökre megmarad „életük
egyik legszebb tapasztalataként.” Krisztus
halál felett aratott győzelme megerősítést
kapott e kicsi fehér koporsó és a két szülő
által, akik énekeltek és hálát adva dicsérték
az Urat a gyászmisén.
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Néhány hónap elmúltával újabb gyermekáldás. Az örömhír első pillanatait azonban megtörte az első ultrahangos vizsgálat eredménye:
a gyermeknek, a kis Dávidnak hiányzott a lábacskája. Hittel és szeretettel felfegyverkezve,
mely mindenkor megőrizte házasságukat, a
házaspár elhatározta, hogy megtartják a gyermeket. A hit választása a bizalom gyümölcse,
tudva, hogy az élet és a halál kulcsa egyedül
Istennél van. Erről tesznek tanúságot barátaik
is, akik emlékeznek arra pillanatra, amikor
Enrico örömmel újságolta, hogy gyermekük
lesz, bár nincsen lába. Sajnos a hetedik hónap
környékén az újabb ultrahang felvétel által
megállapítást nyert, hogy a végtaghiányosság
mellett, a pici belső szervei sem fejlődtek a
megfelelő módon. „A gyermek alkalmatlan az
életre” ez volt az ítélet. Lehet, hogy alkalmatlan a földi életre, de nem a mennyeire. Tehát, a
házaspár kivárta a gyermek születését. 2010.
január 24-én megszületett Dávid, és azonnal
megkeresztelték, imádsággal kísérték rövid
életét, egészen az utolsó lélegzetvételéig.
Dávid temetésén annyi szépség, annyi hit
és az irigység egy különleges formája volt
jelen, azon öröm miatt, melyet a szülők
sugároztak nehéz keresztjük ellenére. Nem
szerepjátszás, nem megjátszott öröm, hanem
igazi példamutatás sok ma élő család számára. Szenvedés, trauma, elbátortalanodás, de
Chiara és Enrico sohasem zárkóztak el az
élettől, olyannyira nem, hogy egy bizonyos
idő eltelte után Chiara újra áldott állapotba
került: a kis Francescot hordta a szíve alatt.
Ez alkalommal minden rendben volt: az ultrahang segítségével megállapították teljesen
egészséges a gyermek. Az ötödik hónapban
azonban újabb kereszt érkezett: Chiarának
súlyos seb keletkezett a nyelvén, majd az első
vizsgálat után megerősítették a legsúlyosabb
feltételezést miszerint: carcinomat (rákot)
diagnosztizáltak.

Mindennek ellenére Chiara és Enrico nem
veszítette el hitét és „szövetséget kötöttek”
Istennel és eldöntötték, hogy még egyszer
’igent’ mondanak az életre. Chiara gondolkodás nélkül védte Francesco életét, akkor
is, ha ezzel nagy kockázatot vállalt magára,
elhalasztva a saját életének megmentésére
irányuló kezelést. Csak a szülés után vetette
magát teljesen alá a radikális gyógyításnak: a
műtétnek, a kemoterápiának és a sugárkezelésnek. A kis Francesco szép, egészséges kisfiúként 2011. május 30-án születetett a világra.
Ez idő alatt Chiara azonban testileg annyira
kimerült, hogy jobb szemére elveszítette a
látását, majd egy éven át tartó emberfeletti
küzdelem után nem bírta tovább. 2012. június
13-án, szerdán dél körül családja és barátai
körében befejezte az őt üldöző „sárkány” elleni
harcot – így nevezte a daganatot, a Jelenések
könyvére gondolva.
Családja és barátai is megerősítik, hogy
ő e szent élet élő tanúja, minden kísértés, a
kemoterápia és a sugárkezelés nehéz hónapjai
ellenére is, melyet mosolyogva és vidáman,
felfoghatatlan módon, a Gondviselésre bízva
magát hordozott. A kísértések idején Chiara
és Enrico sohasem bátortalanodott el, mert
már elfogadták Annak akaratát, aki semmit
sem tesz véletlenül. És minden nap elmondták
felajánló imájukat Szűz Máriához, a Totus
Tuus szavaival befejezve. Francescot pedig a
Szűzanyának, Angyalos Boldogasszonynak
ajánlották.„A második Gianna Beretta Molla”,
így nevezte Chiarát Agustino Vallini bíboros,
Róma város pápai vikáriusa, aki a temetés
szertartását vezette 2012. június 16-án a
római Szent Franciska templomban. A szertartás minden volt, csak nem temetés: óriási
ünnep, melyen több ezer ember vett részt,
akik zsúfolásig megtöltötték a templomot és
mindvégig énekeltek, dicsőítettek, tapsoltak
és imádkoztak.
„Az élet olyan, mint a hímzés, melynek
látjuk a visszáját, a rendetlen oldalát és a soksok szálat – mondta a bíboros – de idővel a hit
lehetővé teszi számunkra, hogy meglássuk az
igazi oldalát is”. Chiara esete a bíboros szerint
„nagy életlecke, fénysugár, Isten csodálatos
tervének gyümölcse.”„Nem tudom, hogy e
fiatalasszony által Isten mit készített számunkra”, de nyomatékosan hangsúlyozta,
„biztos, hogy olyan valamit, amit nem szabad
elveszítenünk, ezért őrizzük meg ezen örökségünket, mely arra emlékeztet bennünket,
hogy igazán értékeljük a legapróbb és legegyszerűbb gesztust is mindennapjaink során”.
„Ezen a reggelen megéljük azt, amit 2000
évvel ezelőtt megélt a római százados, amikor
látta, hogy Jézus meghalt. Az mondta: „Ez valóban Isten fia volt”, mondta szentbeszédében
fra Vito, fiatal, Assisiben jól ismert ferences,
aki Chiara betegsége idején otthonukba költözött, hogy lelkileg segíthesse Chiarát és
családját életének utolsó szakaszában.„Chiara
halála telve volt imádsággal, sőt maga volt az
ima” folytatta. A fiatalasszony – mesélte a

gyakozhatunk a szentségre, mindennapi életünkben.” Különleges bizonyítéka ez annak,
hogy a mai sebzett, önző társadalom ellenére
is, amely arra tanít bennünket, hogy bármi
áron is, de mentsük meg saját kényelmünket,
léteznek olyanok, akik a hit erejével képesek
meghalni másokért, életüket adni egy új
lehetőség megszületéséhez.

Chiara tanúságtétele első
GYERMEKÉNEK SZÜLETÉSE UTÁN:
Megszületett Mária. Amikor megláttam,
olyan pillanat volt az, amelyet sohasem fogok
elfelejteni. Abban a percben megértettem,
hogy egész életünkre láthatatlan kötelékkel
vagyunk összekötve. Nem gondoltam arra,
hogy milyen rövid ideig lesz ő velünk, öszszekapcsolódtunk, mert ő az én kislányom.
Ezután elvitték. Az a pillanat, amikor Enrico
bejött a szobába és karjában hozta Máriát a
második felejthetetlen pillanat, mert karjában
tartotta őt, büszkén nézete és nagyon boldog
volt. Biztos voltam benne, hogy Máriának
nem lehetett volna jobb édesapja. Az, amit az
Úrtól kértünk, a természetes szülésen kívül,
melyet beteljesített, az volt, hogy élve szülessen és megkeresztelhessük. Amikor Enrico
visszajött azt mondta: „Él”. És akkor megkereszteltük. Ez volt számunkra a legnagyobb
ajándék, amelyet az Úr adhatott. Mária fél
órát élt, utolsó pillanatáig együtt lehettünk.

Megismerhették őt nagyszülei és néhány
barátunk. Azután Enrico elkísérte. Csak azt
mondhatom, hogy az a fél óra egyáltalán nem
tűnt olyan rövidnek. Felejthetetlen fél óra volt.
Ha elvetettem volna, nem hiszem, hogy az
abortusz napjára úgy emlékeznék, mint ünnepre, az öröm napjára. Azt gondolom, hogy
olyan pillanat volna, amelyet mindenképp
igyekeznék elfelejteni, mint a nagy szenvedés
perceit. Mária születésének napjára mindig
úgy tudok emlékezni, mint életem egyik
legszebb napjára. Elmondhatom majd gyermekeimnek, hogy az Úr egy különleges testvérrel
ajándékozta meg őket, aki a Mennyben van
és imádkozik értük. Azt szeretném mondani
azoknak az édesanyáknak, akik elveszítették
gyermeküket… Azt szeretném mondani nekik: mi édesanyák voltunk. Megkaptuk ezt az
ajándékot. Nem számít az idő, hogy egy vagy
két hónapig, néhány óráig; az a fontos, hogy
megkaphattuk ezt az ajándékot, mert ez olyan
valami, amit nem lehet elfelejteni.
(forrás: bitnonet, fordította: Sarnyai Andrea)
Isten az életre, az örök életre teremtett
minket. Ezért imádkozunk így a hitvallásban:
„…hiszem… a szentek közösségét, a bűnök
bocsánatát, a test feltámadását és az örök
életet!”

Írta: Sabjanics Miklós plébános

néphagyomány-ápolás
az óvodában
Óvodánkban minden évben fontos feladatunk a népi hagyományok gazdag tárházából
a gyermekek korának megfelelő, számukra
örömteli ingereket, élményeket adó és cselekvésre késztető elemek kiválogatása, és azoknak a nevelés folyamatába illesztése. Ezen feladat megvalósítása érdekében alakítottuk meg
néphagyomány-ápoló munkaközösségünket
sok évvel ezelőtt, mely vezetését 4 éve végzem. A nevelőtestület minden tagja aktívan
vesz részt munkaközösségünk munkájába.
Hisszük, hogy a hagyományápolás szellemében nevelkedett gyermekek megismerhetik a
közös tevékenységek örömét, a múlt értékeit,
érzelmileg gazdagabbakká válhatnak.
A magyar néphagyományok ápolását munkám során mindig nagyon fontosnak tartottam, ezért kihasználva az óvoda által nyújtott
tanulási lehetőséget 2010-ben Néptánc és népi
kultúra közvetítő szakképesítést szereztem a

Kultúrát nem lehet örökölni, az elődök kultúrája egy-kettőre elpárolog,
ha minden nemzedék újra, meg újra meg nem szerzi magának.
(Kodály Zoltán)

Székesfehérvári Kodolányi János Főiskolán. A
diploma megszerzése után sok új ismerettel
gazdagodva, újult erővel kezdtem neki csoportomban, a Méhecske csoportban a néptánc
oktatásnak. Heti egy alkalommal néptánc
foglakozást tartok a tornateremben, ahol a
gyerekek megismerkednek a népzenével és a
néptánccal, sok-sok népi játékkal. Ezeket az
alkalmakat mindig nagyon várják, hiszen óvodás korban igen nagy a gyermekek mozgásigénye, ennek kielégítésére és tudatos nevelésre is
szolgál a táncos mozgásfejlesztés. Az óvodai
ünnepeket a gyerekek táncával, játékával
igyekszem színvonalasabbá, élménydúsabbá
tenni. .Az év során szerzett tudásukat nagy

lelkesedéssel mutatják be családtagjaiknak az
évzáró ünnepségen. Rendszeresen veszünk
részt a Múzeumok Éjszakáján a Múzeum
megnyitó ünnepségén.

A TÉL JELES NAPJAI, ÜNNEPEK,
NÉPSZOKÁSOK
A karácsonyi előkészület négy hetes időszaka, amely András naphoz legközelebb eső vasárnappal, illetve annak előestéjével kezdődik
és dec. 24-ig tart. Ezt a négy hetet az ádventi
koszorú négy gyertyája jelképezi, amelyek közül minden vasárnap eggyel többet gyújtunk
meg. A gyertyák fényének erősödése jelzi a
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ferences atya „áprilisban az orvosi diagnózis
után, mellyel megállapították, hogy betegsége eljutott a „végső stádiumhoz”, csodáért
imádkozott, de nem a gyógyulását kérte,
hanem, azt kérte Istentől, hogy ő és a hozzá
közel álló személyek a betegség és a szenvedés
pillanatában békét élhessenek meg”.
„És mi – tette hozzá megrendülten fra Vito
– láttuk, hogyan hal meg egy asszony nemcsak
békésen, hanem boldogan.” Ez az asszony
mindvégig szeretetből másokért áldozta életét, olyannyira, hogy Enriconak bizalmasan
a következőket mondta: „lehet, hogy nem is
kívánom a gyógyulásomat, egy boldog férj
mosolygó hitves nélkül és egy vidám gyermek
édesanya nélkül nagyobb tanúságtétel, mint
egy asszony, aki legyőzte a betegséget. Tanúságtétel, mely sok-sok embert megmenthet…”
Különleges Chaiara története, akit menyasszonyi ruhájában temettek el, de ugyanígy
az a levél is, amelyet egy héttel halála előtt
írt fiának, Francesconak, és amelyet temetésén férje, Enrico olvasott fel: „A mennybe
megyek, hogy gondoskodjak Máriáról és
Dávidról, te maradj itt a papával. Onnan
fogok imádkozni értetek.
Nem maradhatunk közömbösek napjaink
e szentségi életet látva. A történet megérdemelte, hogy ismertté váljon, és beszéd tárgya
legyen, mert megerősítése annak, hogy van
lehetőség ma arra, hogy II. János Pál pápa
szavai beteljesedhessenek: „Mindannyian vá-
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sötétség, a gonosz hatalmának gyengülését,
a Megváltó közeledtét. Az ádventi koszorút
a gyerekekkel közösen szoktuk elkészíteni az
ősszel gyűjtött termésekkel díszítve. Minden
gyertyagyújtáskor énekelünk.
Ebben az évben felkérést kaptunk, hogy a
november 30.-ai városi ádventi ünnepségen
egy kis néptánc bemutatóval kedveskedjünk
a nézőknek. Örömmel fogadtuk ezt a lehetőséget, hogy a méhecske csoportos gyermekekkel a színpadon is bemutathattuk botoló
táncunkat.

December 6. Miklós napja
Szent Miklós püspök emléknapja. Mikulásjárás fűződik ehhez a naphoz. December első
hetében nagy izgalommal várjuk a mikulást.
Elmeséljük Miklós püspök történetét. Gyerekek méretéhez igazított mikulásruhát és szarvasagancsot jelképező fejdíszeket készítünk.
A gyerekek a jelmezekbe bújva eljátsszák a
Mikulás köszöntését. Az ajtón zörög, a láncát zörgeti a kis Mikulás. Valamelyik gyerek
beengedi és közösen mondogatják: „Mendegél
a Miklós, benéz minden házba…”
Az előző évhez hasonlóan ebben a tanévben
is az óvó nénik lelkes kis csapata a Mikulás
kesztyűje című mese eldramatizálással lepte
meg a Mikulást váró gyermekeket Az irodalmi
élményt nyújtó előadással sikerült az ünnepi
hangulatot gazdagítani. A Mikulásra várva az
összegyűlt gyereksereggel közösen énekeltünk
és egy kis tánccal fokoztuk a hangulatot.
A Mikulás minden csoportnak kiosztotta az
ajándékot, akik verssel, énekkel köszönték meg.

December 13. Luca napja
A hagyományos elemeket megőrizve a tevékenységeket a gyermekek világához igazítottuk.
Ezen a napon ültettük el a Luca búzánkat,
melyet a gyerekek gondoztak, és karácsonyra
hazavitték, hogy az otthoni ünnepi asztalt
díszítsék vele. Jó termés várható, ha kizöldül
karácsonyra.
A gyerekeknek Luca-napi pogácsát sütöttünk, melybe „szerencsepénzt” helyeztünk.
Aki megtalálta a pénzt a hagyomány szerint
egész évben szerencsés lesz.
Elmondtuk a gyerekeknek, hogy régen
ezen a napon kezdték el készíteni a Lucaszéket, melyhez sokféle népszokás babona
kapcsolódik.
Ebben az évben a Süni csoport vállalta el,
hogy a csoportokat végigjárva elmondják a
szerencsehozó mondókát, s ezért ajándékokat
kaptak.
Az óvoda társintézményeit a Méhecske csoport járta végig jót kívánva az újesztendőre.
A „luca” alakoskodás lényege, hogy a fehér
lepedőbe öltözött lányok, a kucsmás, vállukon
tarisznyát vivő fiúk jókívánságokat mondanak a háziaknak. A céljuk az, hogy megvarázsolják a tyúkokat, hogy többet tojjanak,
s egyúttal a gazdának is bőséget kívánnak.
Hálából a köszöntésért ajándékot kapnak a
tarisznyájukba. A lányok liszttel kenik be az
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emberek arcát, hogy egészségesek legyenek
egész évben ne legyenek kiütésesek, a fiuk
pedig bottal „kenegetik” meg a hátukat, hogy
kiűzzék belőlük a rosszat.

Karácsony
A karácsonyi ünnepet a zenei munkaközösség énekes betlehemi játéka és az iskolások
karácsonyi koncertje tette emlékezetessé.

Március 15.
A megemlékezés az 1848-as forradalom hőseire. A megelőző hét az érzelmi előkészítéssel
indul. Közösen eltervezzük és beszélgetünk a
”huszárok ünnepéről”, nemzetiszínű kis papírzászlókat, kokárdákat festünk, szalagokból
füzéreket fonunk, feldíszítjük csoportszobánkat. Versekkel, dalokkal készülünk nemzeti
ünnepünkre, ”menetelünk” játékosan.

Január 6. Vízkereszt

Húsvét

A karácsonyi ünnepkör zárónapja és hivatalosan ezen a napon kezdődik a farsang. Ezen
a napon szokás volt a víz- és házszentelés is.
Időjárásjóslás: „Ha fénylik vízkereszt, a búza
jól ereszt!”
Az év első közös ünnepsége a fenyő elbúcsúztatása volt vízkereszt napján. Mivel
ezen a napon gyűltünk először össze, ezért
népi mondókával, énekkel, tánccal kívántak
a néptánc csoportok tagjai boldog újévet. A
fenyőfát csillagszóró fénye mellett énekkel
búcsúztattuk el. A vízkereszt hagyományának ismertetése után közösen vonultunk fel
a templomba megtekinteni a betlehemet,
majd közös énekléssel tettük gazdagabbá a
gyermekek élményét.
A néphagyományokban bővelkedő télnek
azonban még nincs vége. Újabb feladatok
várnak ránk. Megkezdődik a vízkereszttől
hamvazószerdáig tartó hosszú, vidám, télbúcsúztató időszak a farsang. A gyerekekkel
közösen feldíszítjük a csoportszobákat, farsangi versikéket, dalokat tanulunk. A farsangi
időszak csúcspontjaként jelmezes vitaminbált
tartunk minden csoportban.

Húsvéti dekorációkkal feldíszítjük a csoportszobákat, barkácsolunk, tojást festünk,
mondókázunk, énekelünk. A gyermekekkel
beszélgetünk a húsvéti ünnepek hagyományáról és a népi szokásokról. (tojásfestés, locsolkodás). Különböző tevékenységek, foglalkozások
alatt igyekszünk minél több ismeretet átadni.

Február 2. gyertyaszentelő
Ehhez a naphoz több hiedelem is fűződik.
Többek között, hogy a medve téli álmából
Felébred, és kijön a barlangjából. Több csoportban is mackó napot vagy hetet tartanak,
mely során medvés játékokat, verseket, mondókákat tanulnak, s medvével kapcsolatos
dolgokat barkácsolnak.

A TAVASZ JELES NAPJAI, NÉPSZOKÁSAI
Március 12. Gergely napja
Jó alkalom ez a gyermek érdeklődésének
felkeltésére az iskola iránt, beszélgetések
megindítására, az iskola vonzóvá tételére, s a
gyermek megnyugtatására, hogy nincs egyedül a változásban. A negyedik osztályosok
ezen a napon ellátogatnak hozzánk, színjátékot adnak elő, iskolába hívogató rigmusokkal,
dalokkal vidám hangulatot keltve.
Mi is készülünk az iskolások fogadására,
finom ennivalóval és innivalóval vendégeljük meg őket. Amíg ők falatoztak, addig a
nagycsoportosok felöltöznek, majd közösen
ellátogatnak az iskolába és részt vesznek a
tanító nénik álltál szervezett foglakozáson.

Kiszézés, zöldág-járás
A farsang végének hagyományos játéka a
kiszézés. Téltemető, gonoszűző, tisztítást
adó szertartás. Óvodánkban minden évben
az óvónők készítenek egy nagy gyékénybábut,
amely végigjárja az összes csoportot. Minden
csoport ad a bábura egy-egy ruhadarabot vagy
szalagot. Mire körbejár a kiszebábu indulhattunk is a patak partjára. Először körbeálljuk és
közös énekléssel, tánccal elbúcsúztatjuk majd
a „Kice vice villő éneklésével a vízbe dobjuk a
telet és a betegséget jelképező kiszebábot. A
néptánccsoportosok télűző táncukkal színesítik a programot.

Májusfaállítás
Óvodánkban a lányok a májusfa állítás
reggelén néhány színes szalagot hoznak magukkal, amelyeket az általuk választott fiúknak adhatnak. A legények dolga a májusfa
feldíszítése. A feldíszített fa körültáncolásával,
a néptánc csoport táncával, közös énekléssel
ünnepeljük meg ezt a néphagyományt.
Anyák napja
A gyerekek az óvó nénik segítségével ajándékot készítenek az édesanyjuknak, verseket,
énekeket tanulnak. Otthon az apukák segítségével családi légkörben lepik meg őket az
ünnepnapon.

Pünkösd
Legjellegzetesebb pünkösdi népszokás az
ügyességpróbával egybekötött pünkösdi királyválasztás. Először minden csoport kiválasztja versenyjátékokkal a maga királyát
és királynéját, ezután pedig a győztesek
versenyeznek egymással. A fiuk lóversennyel,
a lányok sziromgyűjtéssel döntik el, hogy
ki a legjobb. A győzteseket ünnepélyesen
megkoronázzuk, majd kezdődik a májusfa
kitáncolása.

Évzáró
A csoportok színvonalas évzáró műsoraikban mutatják be a vendégeknek az év során
tanult verseket, mondókákat, meséket, énekeket, körjátékokat.

Írta: Szabóné Stenger Erika
munkaközösség vezető
Óvodánk,
a Herendi Hétszínvilág Óvoda és
Bölcsöde a köznevelési rendszer szakmailag önálló nevelési intézménye, a
családi nevelés kiegészítője, a gyermek
harmadik életévétől az iskolába lépésig.
Az óvodánk pedagógiai tevékenységrendszere és tárgyi környezete
biztosítja az óvodáskorú gyermek fejlődésének és nevelésének legmegfelelőbb
feltételeit. Az óvodánkban, miközben az
teljesíti a funkcióit (óvó-védő, szociális,
nevelő-személyiségfejlesztő), a gyermekekben megteremtődnek a következő
életszakaszba (a kisiskolás korba) való
átlépés belső pszichikus feltételei.
Az óvodai nevelésünk célja az, hogy elősegítse az óvodások sokoldalú, harmonikus fejlődését, a gyermeki személyiség
kibontakozását, a hátrányok csökkenését, az életkori és egyéni sajátosságok,
valamint az eltérő fejlődési ütem figyelembevételével (ideértve a kiemelt figyelmet
igénylő gyermekek ellátását is).
Óvodánk arculatát meghatározza a hagyományok ápolása, a művészeti nevelés
és nemzetiségi nevelés.
Az óvoda vezetése és nevelőtestületünk
fontosnak tartja a továbbképzések mellett
az önképzést.
Ezt támogatja 3 szakmai munkaközösség, mely 3 területen ad segítséget
a pedagógus munkakörben dolgozók
nevelő- oktató munkájához.
Két munkaközösség vezető munkáján keresztül kaphatnak az olvasók bepillantást
az óvodai életbe.
Írta: Vajai Ágnes
intézményvezető

DR. VAJCSNÉ FÁBIÁN ERIKA NYUGDÍJBA VONULÁSA UTÁN...
...akinek zene iránti szeretete, alázata példaértékkel ér fel számomra, a zenei munkaközösség vezetése szívemhez közelálló
feladatként jelent meg óvónői mindennapjaimban. Nyomdokain haladva szerettem volna
folytatni szépen ívelő munkáját.
A zene, az ének áthatja óvónői munkánkat
a nap bármely szakában, annak bármely pillanatában. A dallamok világát hívjuk segítségül,
ha a legkisebbek elválása könnyekkel teli, ha
játékba hívjuk őket, ha altatódal kell a nyugalomhoz, pihenéshez, ha váratlanul előtűnik
a nagyvilágból valami érdekes, szokatlan,
melynek létezésének örülhetünk. Számtalan
pillanat, és ok van, amikor dalra fakadhatunk. Egy ünnep, melynek meghittsége, vagy
mondanivalója dal, énekszó nélkül elképzelhetetlen. A zenei munkaközösség megléte és
fontossága így még inkább érthetővé válik.
Minden téren szükségünk van a megújulásra. A zene terén is. Korunkban az értékek
átalakulni látszanak. Ami régen érték volt,
az ma már lehet, hogy csak egy porlepte
eszmény. De mégis vissza-visszanyúlunk
azokhoz az értékekhez.
Kodály szerint azok a benyomások a legmaradandóbbak, amelyek hat éves koráig
érik a gyermekeket. Továbbá vallja, hogy a
gyermek zenei nyelve a magyar népzene kell,
hogy legyen. Ezen értékek megtartása mellett,
melyet Kodály közvetít, és a gyermekek zenei
nevelésében szem előtt kell, hogy tartsuk,
nyitnunk kell afelé, hogy a gyermekeinket
számos hatás éri a környezetükből. Jól kell
tudni szelektálni, hogy azokat az értékeket,
jelen esetben azokat a gyermekdalokat tegyük
magunkévá, melyek képviselhetik a múlt
értékeit, és vállalhatóak a jelenben is.
Ha a zene világát nézzük, óvónőinket is
más-más irány ihlet meg. Kit a népdalok világa, kit a ritmika. Van, akit a műzene, és van
olyan is, aki a kortárs zeneszerzők műveiben
érzi otthon magát. De a zenei alapok lerakása
mindenképpen Kodály Zoltán, Törzsök Béla,
Forrai Katalin kutatásai alapján történnek.
Ezen irányvonalak összeterelése kell, hogy
megadják gyermekeink számára a gondosan
összeválogatott, igényes ének-zenei nevelést.
Mindezeket szem előtt tartva tervezzük napi
munkánkat a gyerekek és a munkaközösség
részére.
Óvodai életünkben sok hagyomány, és ünnep kerül megrendezésre, melyek 2014 szeptemberétől a zöldovi jeles napjaival bővültek.
A zenei munkaközösség egyik feladata, hogy
nem csak csoportszinten ajánljon dalokat,
énekeket, hanem egy-egy nagy óvodai ünnephez adjon zenei forgatókönyvet. Kutatómunkával újabb gyöngyszemeket találhatunk a
Takarítás, az Állatok, a Víz Világnapjára, A
Föld, a Madarak és Fák napjára. Az új témákban való búvárkodás ösztönzőleg hat munkánkra. Legtöbbször a néphagyomány-őrző

munkaközösséggel karöltve valósítjuk meg
elképzeléseinket. Azt gondolom, az együtt feldolgozott ünnepek magas hatásfokkal bírnak.
A tanév első igazán nagyobb lélegzetvételű eseménye, mely mára már szinte városi
eseményként nőtte ki magát; a Márton-nap,
melyet az óvoda apraja-nagyja a szülőkkel
együtt ünnepel. A nemzetiségi csoportok és
a zenei munkaközösség segítségével libáról,
tűzről és Szent Márton legendájáról szóló
dalok kerülnek elő óvónői tarsolyunkból,
melyeket a gyerekek szívesen éneklik saját
csoportzászlajuk alatt a tábortűznél. Az
együtt felhangzó énekek gyermekközösség
összetartó ereje érezhető.
A karácsonyi ünnepkör legfényesebb ünnepe Jézus születésének története. Hagyományossá vált óvodánkban, hogy a zenei
munkaközösség tagjai a gyerekeket és az
óvoda dolgozóit meglepvén, Betlehemes játékot adnak elő. Korhű ruháinkat magunk
készítjük. A számos, jó hangulatú próba után
örömmel állunk ki óvodai nézőseregünk elé.
A gyerekek szeretettel látják viszont óvó
nénijüket a mesélő, Mária, József, a pásztorok, a királyok, vagy egy angyal szerepében.
Előadásunk dallamvilága a népdalokból merít,
kiegészítve prózai, és vers részletekkel. A szólóénekek mellett a kánonban előadott dalok a
fülek számára is kellemes élményt nyújtanak.
Kedves és meghitt záróakkordja az évnek.

A tavasz utolsó nagy ünnepe
óvodánkban a májusfa állítása és
majdani kitáncolása
A hagyományőrző munkaközösség, gyerekek és a zenei munkaközösség szoros kapcsolatának köszönhetően gazdaggá válik a
hónapköszöntőnk körtáncokkal, körjátékokkal. Számos többszólamú kórusmű íródott,
melyek a tavasz hírnőkéről, a tavasz zsongásáról, csodálatos színeiről szólnak, és váltak
kedveltté körünkben, így ezeket a dallamokat
szívesen adjuk elő a gyerekeknek a díszes szalagokkal feldíszített, gyönyörű májusfa alatt.
Feladatunk a zenei kultúránk bővítése, az
ünnepi hangulat megteremtése, kétszólamú
és többszólamú énekkari művekkel és más
népek dalaival, kultúrájával való ismerkedés,
népi dalok, vagy elemi iskolás időkből ihletett,
elfeledettnek hitt művek éneklése.
Sokrétű, ugyanakkor szép feladat a zenei
munkaközösségben való részvétel, annak
vezetése, hiszen egyrészről a gyerekek részére
kínálunk igényes, és művészi értékű dalokat,
énekeket, ugyanakkor repertoárunk gazdagodik, közösségünk az együtténeklés ideje alatt
emelkedett hangulatba kerül, ami jótékonyan
hat lélekre, gyermekre egyaránt.

Írta: Weiszné Bod Szilvia
munkaközösség vezető
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ÓVODA

Gyereknap
Az óvodában minden nap a játékról szól,
de a gyermeknap örömére mindig valami
újat, érdekeset igyekezünk tervezni. A délelőtt folyamán a gyerekek szüleikkel együtt
különböző barkácsolási lehetőség közül választhatnak, mozgásos játékokat játszhatnak,
és zsákbamacskát választhatnak. Ahol ünnep
és gyerekek vannak, ott elmaradhatatlan az
édesség is: a dajka nénik goffrival és szörppel
koronázzák meg a gyermeknapot.
A gyermekek örömmel vesznek részt a jeles
napokat megelőző közös készülődésekben,
számukra az ünnepnap a várva várt nap.
Ha az ünnep napján a gyermeket körülvevő
felnőttek magatartása, és a környezet jelzései (ünnepi jelképek) hitelesek, a naphoz
kapcsolódó közös élmények a gyermekben
mély érzelmi nyomokat hagynak. Átérzik az
ünnepnapok másságát a bensőséges összetartozás élményét, alapozódik az „ünnepelni
tudás” képessége.

ISKOLA

IskolaI eredmények - november
Versenyző neve

Verseny megnevezése

Krein Benedek 1.a

német nemzetiségi versmondó verseny , Városlőd

Bácskai Bálint 2.b

Botev kupa sakkverseny

Kopácsi Áron 2.b

Labdarúgás

Nagy Benjamin 3.a

Nemzetközi foci torna U11

Nagy Benjamin 3.a

Országos djudo bajnokságba beválogatták

Eredmény

Felkészítő

4.hely

Krein Józsefné (nagymama)

3.helyezés

Szerencsiné Krámli Erzsébet

2.és 3.helyezés

Mihalik István

2. hely

Tuboly Csilla 4.a

Simonyi Helyesírás verseny – Veszprém

Hegyi Balázs 4/a

Megyei Taekwon-do bajnokság – Litér
– egyéni forma
– csapat forma

1. hely
1. hely

Megyei Tae-kwon-do bajnokság – Litér
– egyéni forma
– csapat forma

1. hely
2. hely

Dienes Erik 4/a

W W W.HEREND.HU

Leleményes Hősök
Herenden

6. helyezés
Halászi Dóra

Pátkai Zoltán

Fazekas Roland 4.b

Bólyai Anyanyelvi Csapatverseny Veszprém megye

2. helyezés

Pátkai Zoltán

Szabó Bernadett 4.b

Bólyai Anyanyelvi Csapatverseny Veszprém megye

2. helyezés

dr. Bakonyiné Lékó Erzsébet

Prebszl Arnold 4.b

Bólyai Anyanyelvi Csapatverseny Veszprém megye

2. helyezés

dr. Bakonyiné Lékó Erzsébet

Wittmann Alex 4.b

Bólyai Anyanyelvi Csapatverseny Veszprém megye

2. helyezés

dr. Bakonyiné Lékó Erzsébet

Béli Diána 4.b

Bólyai Anyanyelvi Csapatverseny Veszprém megye

3. helyezés

dr. Bakonyiné Lékó Erzsébet

Kis-Tamás Emma 4.b

Bólyai Anyanyelvi Csapatverseny Veszprém megye

3. helyezés

dr. Bakonyiné Lékó Erzsébet

Csikós Janka 4.b

Bólyai Anyanyelvi Csapatverseny Veszprém megye

3. helyezés

dr. Bakonyiné Lékó Erzsébet

Rankl Diána 4.b

Bólyai Anyanyelvi Csapatverseny Veszprém megye

3. helyezés

dr. Bakonyiné Lékó Erzsébet

Csikós Janka 4.b

Simonyi Helyesírás verseny – Veszprém

3. helyezés

dr. Bakonyiné Lékó Erzsébet

Pátkai Zsófia 7.b

A magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület
rajzpályázatára küldött rajza a 3373 rajz közül bekerült
abba az 59 pályaműbe, amelyeket most a deák 17
Gyermek és Ifjúsági Galériában kiállítanak Budapesten

Bácskai Péter 8.b

Ipari informatika

3.

Ravasz Imréné

Etlinger András 8.b

Ipari informatika

3.

Ravasz Imréné

Papp Lilla 8.b

Ipari informatika

7.hely

Ravasz Imréné

Tokai-Kiss Bálint 8.b

Ipari informatika

7.hely

Ravasz Imréné

Staub Dávid 8.b

Ipari informatika

7.hely

Ravasz Imréné

Bácskai Péter 8.b

Paksi Orsz. tájfutás

„A”kat. 7. hely

Etlinger András 8.b

Paksi Orsz. tájfutás

„B”kat. 2. hely

Bácskai Péter 8.b

Veszprém-Zala-Vas megyei tájfutás

5. hely

Etlinger András 8.b

Veszprém-Zala-Vas megyei tájfutás

3. hely

Tokai-Kiss Bálint 8.b

Veszprém-Zala-Vas megyei tájfutás

7. hely

Bácskai Péter 8.b

Bán-Ki-Mit-Tud

1. hely

Etlinger András 8.b

Bán-Ki-Mit-Tud

1. hely

Tokai-Kiss Bálint 8.b

Bán-Ki-Mit-Tud

1. hely

Pintér Katinka 8.b

Bán-Ki-Mit-Tud

5. hely

Tóth Karina 8.b

Bán-Ki-Mit-Tud

5. hely

Tóth Kata 8.b

Bán-Ki-Mit-Tud

5. hely

Mikor az első tájékoztatót hallottam a
„Leleményes Hősök” -ről még nem is
tudtam pontosan miről lehet szó, aztán
az Interneten megnéztük anyukámmal a
felhívást. Megtetszett és megbeszéltem
néhány 6-os osztálytársammal, hogy
menjünk el a Herendi Művelődési Házba
a Nemzeti Művelődési Intézet által tartott
előadásra. Itt már feladatokat is kaptunk.
Bemutattuk Herend nevezetességeit, lelkes osztályfőnökünket, és egy régi helyi
szép hagyományt a Christkindl-t. Nagy
sikere volt, mindenki érdeklődve hallgatott
minket. Itt döntöttük el, hogy szeretnénk
részt venni a kiírt versenyen!
Az iskolában hallottunk először osztályfőnökünktől arról, hogy van egy régi
hagyomány, melynek felelevenítésén dolgozott- ez a Christkindl.
Minden év karácsonyán, december 24-én
reggel a gyerekek elindulnak, és házrólházra járva énekelnek, megemlékezve
a kis Jézus születéséről. De nem ám a
szokásos farmer-lógó pulcsi tornacipő
szerkóban, hanem hagyományos népi
viseletben! Ezeket a ruhákat féltő kezekkel
varrja-javítgatja Gironné Marika néni.
Majd az előadás után pár nappal csörgött
a telefon. Megkérdezték, hogy beszélnék-e a pesti Lánchíd Rádió riporterével,
szeretnének interjút készíteni velem. Nagyon meglepődtem, kicsit féltem, hogy
elég ügyes leszek-e, de aztán kis rábeszélésre, segítőnk társaságában, Répási
Dáviddal, közel negyedórás beszélgetés
volt a riporter hölggyel.
Azóta sok minden történt. Készítettem
fotókat, videót a csodaszép ruhákról.
Kisidőre kísérhettem a Christkindl-seket,
őket is megörökítve. Folyamatosan dolgozunk a projektünkön, remélem jól fog
sikerülni és a verseny végén bemutathatjuk városunk lakóinak is!
Írta: Lacza Boglárka 6. osztályos tanuló

ISKOLAI EREDMÉNYEK - DECEMBER
Versenyző neve
Etlinger Zsófia 1.b
Endrődi Emma 1.b
Tóth Zoé 1.b
Kiss Liliána Szofi 2.b
Tóth Kíra 3.a és
Koszorus Kristóf 4.a
Tóth Kíra 3.a
Molnár Lázár 6.a
Bácskai Péter 8.b
Tokai-Kiss Bálint 8.b
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Verseny megnevezése
Rock and Roll
Rock and Roll
Rock and Roll
Rock and Roll IX.
évzáró bajnokságon

Eredmény
1. hely
3. hely
3. hely
bronzminősítés
csapatban

Kid Rock Páros
Lovaglás Ajka
Ferenczy Kupa Kézilabda
Hajag kupa
Hajag kupa

1. hely
emléklap
2. hely
2. hely
3. hely

HERENDI OBJEKTÍV

Felkészítő

Lipovics Mónika

ISKOLA

JÁTÉKOS
sportverseny

Herend, 2015.01.21.
Városi forduló

I. hely

Herend, 2015.01.30.
Megyei forduló

I. hely

Bisztrán Anna
Budai Hanna
Dienes Erik
Ernhoffer Gréta
Fogl Máté
Gócza Márk
Hajgató Dominik
Hirschl Ábel
Kiss Liliána Szofi
Kopácsi Áron
Kopácsi Balázs
Kopácsi Zoltán
Magasházi Natasa
Máté Veronika
Miszori Réka
Molnár Sára
Piltman Márk
Rédling Renáta
Sipos Regina
Szabó Levente
Szabó Lilla
Varga Kíara
Vasmatics Vanda
Volf Benedek
Weisz Boglárka
Weisz Viktória
Wittmann Alex
Wittmann Erik

Télapó járt
a Herendi általános
iskolában

Lappföldön sok jót hallott Mikulás a herendi gyerekekről, tanítókról, tanárokról,
ezért december 6-án ismét felkereste őket az
iskolában. Már reggel szaloncukorral várta a
tanulókat segítőjével az iskola bejáratánál.
Krampusz a csínytevőket virgácsával picit
meglegyezgette, hogy jelezze, van még min
változtatni.
A csarnokban az alsó tagozatos tanulók
műsorral köszöntötték a Nagyszakállút. Az
első évfolyam magyar, a felsőbb évfolyamosok
pedig német anyanyelvű országok szokásait
elevenítették fel, hogy ott hogy várják a gye-

rekek a Mikulást. Színdarabok, dalok, táncok
színesítették a műsort. Mikulás sem feledkezett meg a gyermekekről, rengeteg ajándék,
lapult a puttonyában. A kicsik izgatottan
nyitották ki a csomagokat, amikből labdák,
könyvek, társasok kerültek elő.
Reméljük jó hírünk idén is eljut az Északisarkra.

Írta: Birher Krisztina
Fotó: Zsigray Dánielné Bárdos Mariann
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IskolaI eredmények - Január
Versenyző neve

Verseny megnevezése

Eredmény
csapat 2. hely

Felkészítő

Ujhelyi Luca 1.a

Megyei Torna Diákolimpia

Ternyák Martin 1.b

Sakk Deák Kupa

2. hely

Király Alexandra

Wittmann Erik 1.b

Sakk Deák Kupa

Különdíjas

Presits Nóra 1.b

Megyei Torna Diákolimpia

csapat 2. hely

Király Alexandra

Hajdu Katrin 2.a

Megyei Torna Diákolimpia

csapat 2. hely

Király Alexandra

Mihalik István
Mihalik István

Hegyi Borbála 2.a

Megyei Torna Diákolimpia

csapat 2. hely

Király Alexandra

Rózsa Panna 2.a

Megyei Torna Diákolimpia

csapat 2. hely

Király Alexandra

Miszori Noémi 2.a

Megyei Torna Diákolimpia

csapat 2. hely

Király Alexandra

Halmavánszki Dóra 2.a

Sakk Deák verseny

Halmavánszki Dóra 2.a

Sakk Veszprém Városi Diákolimpia lány
egyéni I. kcs.

Presits Janka 2.a

Csilicsala Csalavári Csalavér olvasópályázat

Strommer Kíra 2.a

Bem Matematika

3. hely

Mihalik István

1. hely
Megyei döntőbe jutott

Mihalik István

1. helyezés

Rauscherné Augusztin Ilona

megyei döntőbe jutott

Kolonics- Csizmadia Regina

Mészáros Bulcsú 2.a

Bem Matematika

megyei döntőbe jutott

Kolonics- Csizmadia Regina

Széphegyi Brúnó 2.a

Bem Matematika

megyei döntőbe jutott

Kolonics- Csizmadia Regina

Bácskai Bálint 2.b

I. Deák kupa sakkverseny

4. helyezés

erdősi Márton 2.b

Szarvaskend lovasverseny

6. helyezés

Kókai Bálint 3.b

Téli lovas kupa Szarvaskend

Kókai Bálint 3.b

Téli lovas kupa

Zsirai Kata 3.b

Megyei Torna Diákolimpia

csapat 2. hely

Király Alexandra

Szabó Lilla 3.b

Megyei Torna Diákolimpia

csapat 2. hely

Király Alexandra

darida Gergő 3.b

Sakk-Diákolimpia egyéni verseny I.
korcsoport

Mihalik István

Díjlovaglás 7. hely
Akadálylovaglás 10. hely

Városi verseny 1. hely

Mihalik István

Szabó Bernadett 4.b

Torna Megyei Diákolimpia

csapat 2. hely

Király Alexandra

Miszori Réka 4.b

Torna Megyei Diákolimpia

csapat 2. hely

Király Alexandra

Vasmatics Vanda 4.b

Torna Megyei Diákolimpia

csapat 2. hely

Király Alexandra

Rózsa Luca 4.b

Torna Megyei Diákolimpia

csapat 2. hely

Király Alexandra

Keller Fruzsina 5.b

Torna Megyei Diákolimpia

csapat 2. hely

Király Alexandra

Molnár Lázár 6.a

Horvátországi emléktorna

1.hely

Lipovics Mónika

Kósa Barnabás 6.b

Horvátországi emléktorna

1.hely

Lipovics Mónika

Matuszek Csenge 6.b

Torna Megyei Diákolimpia

csapat 2. hely

Király Alexandra

Hajdu Dzsenifer 7.a

Torna Megyei Diákolimpia

csapat 2. hely

Király Alexandra

Ujhelyi Júlia 8.b

Torna Megyei Diákolimpia

csapat 2. hely

Király Alexandra

SZÁMÍTÁSTECHNIKAI EREDMÉNYEK 2015. JANUÁR
LOGO ORSZÁGOS SZÁMÍTÁSTECHNIKAI TANULMÁNYI VERSENY
Megyei fordulóba bejutottak
Kiss Viktória
8. osztály
Horváth Kristóf
7. osztály
FÜLEMÜLE ORSZÁGOS INFORMATIKA VERSENY 2015
Országos döntőbe bejutottak
Bodor Péter
6.osztály
Holczmann Tamás
7. osztály
Schäfer Benedek
7. osztály
Etlinger András
8. osztály
Felkészítő: Ravasz Imréné
Szeretném megköszönni Petra néni és Marietta néni segítségét!
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Amikor a g
egy „KICSIT

A szülők egy része a játszótéren hamar észreveszi, hogy az ő gyereke egy kicsist „más”,
mint a többi. Eleinte nem is tudja igazán
megfogalmazni csak látja, hogy mindig az ő
gyereke ér fel utoljára a mászókára, vagy fel
sem mer menni, esetleg veszélyérzet nélkül
mászik fel mindenre, mindig ő verekszik, vagy
mindig őt verik. Nehezen tanul meg biciklizni, labdázni, sokszor elesik /csetlik, botlik/,
amit a kezébe vesz, az hamar elromlik, leejti.
Aztán, amikor az iskolába kerülnek a „kicsit
más”vagy hétköznapi szóval ügyetlen gyerekek, akkor megfigyelhető, hogy: ők azok, akik
nem tudnak megülni egy helyben, állandóan
izegnek-mozognak, illetve az ellentétük, akik
szinte fekszenek a padjukon, nehezen hozhatók „helyzetbe”. Padjuk körül minden szanaszét hever, amíg kijönnek a táblához a semmiben is megbotlanak, szinte állandó jelleggel
hintáztatják magukat a székükön. Figyelmük
nehezen köthető le, könnyen elterelhető, többen küzdenek tanulási, viselkedés-szervezési
nehézségekkel. Érzelmi-szociális viselkedésük
sem a korcsoportjuknak megfelelő. A szülők
szerint ilyen volt apuka illetve anyuka is. A
gyermek már csecsemőnek is nehéz eset volt.
Alvási, etetési nehézségekkel küzdött. A társainál jóval később illetve jóval előbb emelte
a fejét, fordult meg, kúszott, mászott, ült, állt
fel és indult el. Ezek a gyerekek nehezebben
tanulnak meg önállóan öltözködni, főleg a kötések, gombolások okoznak problémát. Többségük nem szereti azokat a tevékenységeket,

amikor a kéz finom motorikájára van szükség.
Általában ügyetlenebbek a mozgások, főleg
a céltudatos, tervezett mozgások területén,
nehezebben sajátítanak el sporttevékenységeket is. Beszédfejlődésük elmarad az elvárttól,
nehezen találják vagy nem is találják a helyes
ritmust a mondókáknál, kiszámolóknál. A
viselkedésükben is furcsaságok jelennek meg.
Az iskolába lépéskor ezek a jellegzetességek
még szembetűnőbbek, magatartási, tanulási
nehézségekkel párosulhatnak.
A szakemberben ekkor felmerülhet az organikus érintettség, kiderítheti, hogy a gyermek problémája organikus, pszichés, pedagógiai gyökerű-e.
Az organikus éretlenség: az idegrendszer működésbeli problémái, amelyek jelentkezhetnek

motoros, pszichés –kognitív, szociális területen.
Organikus okokra kell gyanakodni, ha az
ontogenetikus fejlődésmenetre jellemző lépcsőfokokban késés, lassulás, egyenletlenség
figyelhető meg a nagymozgások, finommozgások, befogadó és kifejező nyelvi készség,
kommunikáció, értelmi fejlődés, beilleszkedési területén. Az idegrendszerben az érési folyamatok részben genetikusan kódoltak, másfelől
a környezeti ingerek hatására indulnak meg.
A gyermekek a mozgások révén kapják
első ismereteiket a külvilágból. Születéskor
a magasabb agyi központokban az idegsejtek
közötti kapcsolatok még csak nagyjából állnak
készen. Ha a gyermekek elegendő ingerekhez,
köztük mozgásos ingerekhez jutnak, akkor
ezek az idegsejtek közötti kapcsolatok erősödnek, mind jobban bejáratódnak.
Nézzünk egy konkrét példát. A mászás
az agyféltekék közötti kapcsolatot fejleszti
(hiszen a jobb és baloldalon lévő testrészek
külön mozognak) ami fejleszti a térbeli, síkbeli tájékozódást, az oldaliságot, sőt a szem
fixációs képességét is, ami elengedhetetlen az
írás-olvasás, matematika tanulásánál.
A Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskolában minden első osztályba lépő
gyermeknél - akinél felmerülhet az organikus
éretlenség gyanúja- , mozgásvizsgálati tesztet
végzünk. A teszt eredményéről, a szakemberrel való megbeszélés módjáról a szülők írásbeli
értesítést kapnak. Vannak gyerekek, akiknek
egyéni terápiára van szükség, őket a megfelelő
szakemberhez irányítjuk. A gyerekek nagy
részénél elegendő a csoportos mozgásfejlesztő
foglalkozáson való részvétel.
Hetente két alkalommal van lehetőség a
fejlesztő foglalkozások megtartására. Egy alkalommal tornatermi, egy alkalommal üres tanteremben tarthatjuk a foglalkozásokat. Szerencsés
lenne a problémák szerinti, homogén csoportok
kialakítása, de sajnos ez rajtunk kívül álló okok
miatt nem lehetséges.

Írta: Halászi Dóra
Mozgásfejlesztő pedagógus
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A foglalkozások játékosak, igyekszünk sok
eszközt pl. mini trambulint, bobocart, guruló
deszkát, színes labdákat, plüss állatokat stb. bevonni a foglalkozásokba. A tornatermi berendezés leginkább egy kalandos játszótérre hasonlít.
Fő cél: az egyensúly és ritmusérzék fejlesztése, a nagymozgások változatos gyakoroltatása, irányának, tempójának finomítása,
szem-kéz, szem-láb koordináció, szerialitás
(sorrendiség) fejlesztése. Ezeken keresztül
fejlődik az észlelés, a figyelem, az emlékezet,
a gondolkodás, a képzelet. A koordinációs
képességekkel egyidejűleg ebben az életkorban
szinte észrevétlenül fejlődnek a kondicionális
képességek is. A pszichomotoros (érzékelés/
észlelés és a mozgás együttese) mozgásformák készségszintű elsajátítása nemcsak azért
fontos, mert ezekre épül a későbbi speciális,
sportági mozgások összessége, hanem azért
is, mert ezeken a mozogásokon keresztül
építi ki a gyermek saját alkotó, öntevékeny,
problémamegoldó gondolkodását is.
Nehéz ma szülőnek és pedagógusnak lenni.
Megváltozott a világ, a problémák, a megoldási módok. Ami régen természetes volt, hogy
kint a grundon, mezőn játszottak, legurultak
a domboldalon, pörögtek, ugráltak nagyszüleink, szüleink azt ma már mesterségesen kell
pótolnunk. Népi játékaink, néptáncunk szinte
mozgásfejlesztőként működött.
Próbáljunk meg minél tudatosabb szülők
lenni, hiszen nagyon sok könyv, kiadvány,
szakember lehet segítségünkre. Adjuk meg
gyermekünk számára a mozgás szabadságát,
biztosítsuk a mozgás-inger gazdag környezetet, engedjük, hogy felfedezze az adott
korának megfelelő világot. Bátran kérjünk
tanácsot, ha elbizonytalanodunk és kérjünk
segítséget, ha elakadunk.
Szeretném megragadni az alkalmat és
leírni az Általános Iskolás Gyermekeinkért
Közalapítvány számlaszámát: 7360003915300911.
Köszönjük a támogatásokat!

INTÉZMÉNY

Családsegítő szolgálat
Intézményünk már hosszú
évek óta működik, így már biztos valamikor, valahol hallották
nevünket, és olvasták felhívásainkat, kéréseinket, de mégis
úgy gondoljuk, hogy sokakban
felmerül a kérdés, hogy kik is ők
valójában, pontosan mivel foglalkoznak, mit csinálnak!
Lássuk, kik is vagyunk, mivel
is foglalkozunk! A nevünk, Herend Környéki Önkormányzatok
Családsegítő és Gyermekjóléti
Szolgálata ( Herend, Kossuth u.
125.), Szolgálatunk 8 településen
(Kislőd, Városlőd, Csehbánya,
Szentgál, Herend, Bánd, Márkó,
Hárskút) látja el a családsegítői és
gyermekjóléti feladatait, jelenleg
6 fővel. A Gyermekjóléti Szolgálat
keretén belül feladatunk, hogy
a gyermekek jogai érvényesüljenek, a gyermekek problémái a
családon belül megoldódjanak,
valamint a gyermekek egészséges
testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi
fejlődése biztosított legyen. Tanácsadással, segítő beszélgetéssel, rendszeres találkozásokkal
segítjük elő a családi, válási problémák, konfliktusok megoldását,
a gyermekek problémáinak rendezését, a gyermekbántalmazás
megelőzését, kezelését, segítjük

20

HERENDI OBJEKTÍV

a nevelési problémák megoldását,
továbbá támogatjuk a szociális
válsághelyzetben levő várandós
anyákat, segítünk hivatalos ügyek
intézésében. A Családsegítő Szolgálat célja, hogy a szociális vagy
mentálhigiénés problémák illetve
egyéb krízishelyzetek miatt segítséget igénylő személyek, családok problémái megelőzhetőek
legyenek, vagy a már kialakult
probléma megoldódjon. A hozzánk forduló kliensek képesek
legyenek életük önálló továbbvitelére, problémáik megoldására,
valamint az erőforrásaik mozgósítására, életvezetési képességeinek megőrzésére. Tájékoztatást
nyújtunk különböző ellátásokról,
segítünk ügyintézésükben, biztosítjuk az aktív korú tartós munkanélküliek segítő programját.
Feladatunk még az adományok
gyűjtése, szétosztása, szabadidős
programok szervezése, koordinálása.
Minden erőnkkel azon dolgozunk, hogy a felnőtteknek és a
gyermekeknek tudjunk segíteni,
örömet okozni. A családgondozói
munkánkon kívül, színes és vidám programokkal kedveskedünk
a gyermekeknek – húsvéti, karácsonyi játszóházak, kézműves

foglalkozások, szünidei túrák,
táborok, zenés klubdélutánok,
gyermek klubok szervezése- melyet a 2015-ös évben is szeretnénk
folytatni, megvalósítani. Szívesen bekapcsolódunk a helyileg
szervezett programokba is. Az
adományok gyűjtésére egyre nagyobb hangsúlyt fektetünk, mivel
egyre többen igénylik segítségünket. Megragadva az alkalmat
szeretnénk tájékoztatni Önöket,
hogy a tavalyi évben kihelyezett

ruhagyűjtő konténerek nem a
Családsegítő Szolgálat tulajdona,
az oda elhelyezett ruhaneműk
nem jutnak el a helyi lakossághoz,
rászorulókhoz, mivel az ismeretlen helyre kerül elszállításra.
Ezúton kérjük Önöket, ha van
olyan ruhája, mely még szép és
használható ( nem foltos, lyukas, szakadt és nem idejét múlt
stb.), akkor kérjük ne dobja be
a konténerbe, hanem hozza be
Intézményünkbe. Továbbá várjuk
működőképes tárgyak, eszközök
(háztartási gépek, bútorok, játékok, lakástextil stb.) felajánlását
is. Ha már az adományokat említjük, szeretnénk megköszönni
a lakosságnak azt a rengeteg
játékot, élelmiszert, tisztálkodási
szert, amit karácsony közeledtével adtak („Cipősdoboznyi szeretet, Vegyen 1 termékkel többet”)
, mellyel kb. 130 családnak tudtunk örömteli perceket okozni.
Szolgálatunk az év folyamán
bármilyen segítséget, felajánlást
elfogad, mellyel segítheti az Intézmény működését, a rászoruló
családokat!
Köszönjük eddigi segítségüket,
támogatásukat és amennyiben
kérése, kérdése, problémája van,
keresse fel Szolgálatunkat, bátran
kérje segítségünket!
Elérhetőségünk: 88/503-740
Mottónk:
„Ha el tudod képzelni, meg tudod
valósítani. Ha meg tudod álmodni,
képes vagy valóra váltani.”
(William Arthur Ward)

Írták és fotó: Családsegítő
Szolgálat dolgozói

INTÉZMÉNY

az

veszélyei

családsegítő szemmel
Manapság az Internet már mindennapi életünk részévé
vált, az élet szinte
elképzelhetetlen
lett nélküle. Ennek
kapcsán sokszor felmerül a kérdés, hogy
milyen hatással is van
életünkre a virtuális
világ ilyen mértékű
térhódítása.

Az internet kapcsán felgyorsult a világ és kitágult, minden könnyebben elérhető lett,
idő és távolság többé már nem
akadály. Információk tömkelege
áll rendelkezésünkre bármilyen
témával kapcsolatban, a tudás
többé már nem egy behatárolt,
nehezen hozzáférhető kincs. Manapság már a számítógép előtt
ülve kiművelhetjük magunkat az
érdeklődésünk szerinti témával
kapcsolatban. Ez hatalmas lehetőség, ugyanakkor kétélű fegyver
is egyben.
Mint minden nagy erejű és intenzitású dologgal kapcsolatban
a kérdés itt is az, hogy mire és
milyen céllal használjuk. Mert
az internet két dologban rejteget
komoly és aggasztó veszélyeket,
amire nekünk szülőknek mindenképpen fel kell készítenünk a
gyermekeinket.

az első a szelektálás
képessége
Napjainkban nem az a kérdés,
hogy van-e elegendő információ,
hanem az, hogy honnan jön.
Ki mondja? Mik azok a hiteles
források, amikre érdemes hall-

gatni, mert jó irányba terelik a
gondolkodásunkat. Egy gyermek
még nagyon védtelen a külvilággal kapcsolatban, könnyen befolyásolható. Szüksége van egy
biztonságot adó felnőttre, akiben
bízni tud, aki segít neki eligazodni az élet útvesztőjében. Nagyon
fontos, hogy a szülő támogató
jelenléte mellett megtanuljon szelektálni, hogy később magától is
ráérezzen mit kell elkerülni, mi
az ami rossz irányba sodorhatná.
Ebben csakis a felnőttekre számíthat, ők a példaképek, akitől az
élet játékát megtanulják játszani.
Kedves szülők, kérjük, ne hagyják, hogy gyermekük órákat töltsön egyedül, kontrollálatlanul a
számítógép előtt ülve. Használják
az internetet tudásuk fejlesztésére, arra tökéletes, az a legnagyobb
előnye, de semmiképpen ne unaloműző, időölő segédeszköznek.
Technológiailag fantasztikusan
fejlett világban élünk, de a természetjárás szépségét, egy családi beszélgetés meghittségét, egy
könyvből történő meseolvasás
csodáját, az anyai vagy apai ölelés melegségét soha nem lesz
képes semmilyen technológiai
vívmány pótolni. Ezek csak se-

gédeszközök, amelyek megkönynyítik a mindennapi életünket,
de ne felejtsük, hogy mi emberek
vagyunk szívvel, lélekkel.
Ezzel el is érkeztünk a második aggasztó jelenséghez, ami
az Internet egyre nagyobb térhódítása nyomán erősödött fel.
Ez nem más, mint az emberi
kapcsolatok elsorvadása. Elmagányosodtunk. Ülünk a számítógépünk előtt egyedül, írjuk az
e-mailt a barátunknak, vagy éppen facebook-on, vagy skype-on
csevegünk vele. Látszólag kapcsolatban vagyunk, de mindketten
egyedül ülünk a gépünk előtt,
nem látjuk egymást, nem halljuk egymás hangját, nem érünk
egymáshoz, nem találkozik a
tekintetünk, nem érzékeljük az
apró metakommunikációs jelzéseket, egyszóval nem vagyunk
közös térben. Találkozásunk nem
igazi találkozás, nem történik
meg az összekapcsolódás kettőnk
között, amitől olyan jó érzés
tud lenni egy találkozás olyan
emberekkel, akik közel állnak
hozzánk. A közelség itt kulcsfontosságú, félünk közel kerülni.
Félünk megmutatni magunkat.
Elbújunk inkább egy gép mögé,

mert ott biztonságban érezzük
magunkat, bármilyen szituációból azonnal kiléphetünk, ha
akarunk. Felmerül azonban a
kérdés, létezhetnek igazán közeli
kapcsolatok odafigyelés, alkalmazkodás, elköteleződés nélkül?
Mert mennyivel több időt és energiát fordítok egy olyan barátomra,
akivel megbeszélek egy találkozót, alkalmazkodom az időponthoz, annak megfelelően alakítom
a programomat, hiszen fontos
számomra a másik, elmegyek a
helyre ahol találkozunk, rászánom az időmet, és odafigyelek
rá. Az időnk a legfontosabb kincs,
amit bárkinek is adhatunk. Kedves szülők, ne egy gépnek adjuk.
Adjuk egymásnak, a párunknak,
a gyermekeinknek, ők azok, akik
mindig mellettünk vannak, ők
ölelnek át, ha bánatosak vagyunk,
vagy velünk örülnek a jó dolognak. Forduljunk egymás felé,
mert szükségünk van egymásra,
hiszen ahogy az egyik kedvenc
idézetünkben is áll:
„Félszárnyú angyalok vagyunk
mindannyian; ezért csak akkor
tudunk repülni, ha a másikat átöleljük.”
Luciano De Crescenzo

2015. FEBRUÁR
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Hogyan figyeljünk
gYerMekÜnkre?

W W W.HEREND.HU

ÚtMutató szülők és GyerMekGondozók száMára
Az Országos Gyermek-egészségügyi Intézet (OGYEI) célkitűzései közé tartozik, hogy
mindent megtegyen a gyermekekkel szembeni durva bánásmód
megelőzéséért. Feladatunk a gyermekek védelme, ebbe beleértendő
a tanácsadás, a felvilágosítás és a
szülők, illetve gondozók támogatása. Az alábbiakban felsorolunk
néhány szempontot, melyek rávilágítanak annak fontosságára,
hogy figyeljünk gyermekünkre
és igyekezzünk őt minél jobban
megérteni. Folytatásos cikksorozatunkban szeretnénk közreadni
ezeket az információkat, hogy
minél szélesebb körben elterjedjenek az ismeretek és gyakorlati
használatuk.
A gyermekkel való jó kommunikáció alapvető a bántalmazás
megelőzésében. Azok a szülők,
akik nem tudnak jól kommunikálni gyermekükkel, gyakrabban
ütik meg őket ideges pillanataikban. Azok a gyermekek, akiket
nem hallgatnak meg, azzal az
érzéssel nőnek fel, hogy ők nem
igazán számítanak a számukra
fontos felnőtteknek. Ezeknek a
gyermekeknek alacsony lesz az
önértékelésük. Az odafigyeléssel azt is elmondjuk, hogy azon
vagyunk, hogy védjük és oltalmazzuk őt. A kommunikációba
beletartozik a gyermek megfelelő
informálása arról, hogy kerülheti
el a veszélyeket. A gyermek számára létfontosságú, hogy meghallgassák és figyeljenek rá. A
bizalom, amely így kialakul a
szülő és a gyermek között azt is
eredményezi, hogy a gyermek is
figyel a szüleire, testvéreire, más
emberekre. Így jobban megértik
őket, ha bajban vannak vagy szomorúak. Mások számára példát
mutathat azzal, hogy odafigyel a
gyermekére. Ne szégyellje kimutatni, hogy szeret a gyermekére
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figyelni. Ezzel is hozzájárul egy
olyan társadalmi légkör kialakulásához, amelyben a gyermekek
fontosak, ahol tekintettel vannak
rájuk és meghallgatják őket. Aki
figyel a gyermekére, az számtalan
jó élményben, örömben részesül:
vele együtt élhet meg felfedezéseket, rácsodálkozást, útkeresést.
Büszke lehet arra, hogy olyan
emberré neveli Őt, aki másokat
megért, képes másokra tekintettel
lenni.
Miért fontos a valódi odafigyelés?
A valódi odafigyelés azt jelenti,
hogy nemcsak odafigyel arra,
amit a gyermek megnyilvánulásaival kifejez vagy mond, hanem
bátorítja, hogy kifejezze, elmondja gondolatait, érzéseit. Ez tehát
azt jelenti, hogy figyel a gyermek
cselekedeteire, viselkedésére is,
mert nem mindig tudja szavakkal
kifejezni magát. A valódi odafigyelés azért is fontos, mert a gyermek önértékelésére is kihat. Azok
a gyermekek, akikre figyelnek,
jobban tudnak alkalmazkodni és
nagyobb az önbizalmuk. Azok a
gyermekek, akikre nem figyelnek,
visszahúzódóvá, nehezen kezelhetővé válnak, extrém esetben
egész életükre kiható lelki sebeket
hordoznak, mely később deviáns
magatartást okozhat. A valódi
odafigyelés kétoldalú kommunikációt jelent, melyben mind a
szülő, mind a gyermek figyelembe
veszi és tiszteletben tartja a másik
igényét, szükségletét, véleményét.
Ha gyermekünk boldogtalannak
látszik, de szavakkal nem tudja kifejezni magát, segítsük őt,
hogy valamilyen módon ki tudja
fejezni érzéseit. Ha megtanuljuk,
hogyan kell hatékonyan kommunikálni gyermekünkkel, jobban
meg tudjuk érteni, hogy mire
van szüksége, ezzel csökkenthetjük, esetleg el is kerülhetjük a

gyermekneveléssel járó nagyobb
nehézségeket. Odafigyelés révén
a szülő és a gyermek között bizalmas kapcsolat alakul ki. Ezzel
elérhetjük, hogy a gyermek a
szülőhöz forduljon, ha bajban van
vagy boldogtalan.
Hogyan értsük meg kisbabánkat?
Egészen a kezdetektől megérthetjük csecsemőnket. A mosoly, a simogatás, az ölelés, a
beszélgetés és egymásra tekintés
minden egyes etetésnél, tisztába
tevésnél és fürdésnél kommunikációs lehetőség a kisbabával. A
születés pillanatától a kisbaba képes figyelni Önre. Néhány héttel
később, mosollyal és gügyögéssel
jutalmazza meg Önt – ekkor
gyermeke már beszélget Önnel. A
sírás a kisbabák nyelvének fontos
részét képezi. Abban az esetben,
ha gyermeke még akkor is sír, miután minden nyilvánvaló dolgot
ellenőrzött – éhség, szomjúság,
szélgörcsök, pelenkacsere, nincs
melege, nem fázik – előfordulhat,
hogy Önt a tehetetlenség érzése
fogja el. Ebben az esetben próbálkozhat a „Mit tehetünk, ha
sír a baba?” címszó alatt felsorolt
megoldások valamelyikével.
tudjon róla:
• A sírás teljesen természetes
viselkedés egy csecsemő életében.
Az első néhány hónapban a kisbabák átlagosan a nap 24 órájából 2
órát sírással töltenek.
• A sírás a szülők számára
egy olyan jelzés, amely nehezen
hagyható figyelmen kívül. Ez biztosítja, hogy a baba szükségleteit
kielégítsük.
• A sírás nem az Ön, és nem
a gyermek hibája, idővel javul a
helyzet.
„Mit tehetünk, ha akkor is sír a
baba, ha már minden szükségletét
kielégítettük?”
Talán az alább felsorolt ötletek

1. rész
közül néhányat hasznosnak talál:
• Az ölelés a legjobb és legegyszerűbb vigasz. Abban az esetben,
ha képes így lazítani és nem
érzi magát feszültnek, Ön jelenti
gyermeke számára a legnagyobb
megnyugvást.
• A pólyázás – a kisbaba finom,
laza körülölelése egy puha takaróval – néhány kisbaba számára az
anyaméh megnyugtató biztonságát idézheti fel.
• Ha mindent megtett azért,
hogy kisbabája meg tudjon nyugodni, beteheti őt az ágyába, és
a közelében maradva, szükség
esetén újra és újra megnézheti,
megsimogathatja, beszélhet hozzá. Ha a csecsemők egyébként
szeretetteljes gondoskodásban részesülnek, és nem hagyjuk őket
magukra, képesek maguktól is
megnyugodni, előbb-utóbb megtanulnak elaludni, akár egy kedves tárgyat (takarót, plüssállatot)
magukhoz ölelve.
• Énekeljen, vagy beszéljen
halkan a babához.
• Játsszon le neki olyan hangokat, halk muzsikát, amelyeket az
anyaméhen belül hallhatott, beszéljen hozzá, énekeljen neki. Néhány újszülöttet ez megnyugtat.
A következő eljárások egyszeregyszer átsegíthetnek minket
nehezebb órákon, de gondolni
kell arra, hogy mi vagyunk felelősek azért, ha valamihez hozzászoktatjuk gyermekünket. Ha
hosszú távon nem tudjuk, nem
szeretnénk ezeket a szokásokat
fenntartani, igen óvatosan kell
alkalmazni azokat – igen nehéz
lehet azokról később leszoktatni
egy kisgyermeket!
• Ringassa gyermekét bölcsőben vagy babakocsiban.
• Néhány kisbaba szereti a monoton zajokat, mint pl. a porszívó
vagy a mosógép zümmögése.
• Sétálgasson vele fel-alá.
• Rögzítse testéhez közel a
picit kendőben vagy kenguruban. Ez a közelség a felnőttnek is
megnyugvást jelenthet, és lehet,
hogy jobban oda tud figyelni a
gyermekre tevékenysége közben.

Írták: Vérné Weiner Judit és
Horváth Gyöngyi védőnők
Tervezett Baba mama
klubfoglalkozások:
2015.03.05 Nőnap
2015.04.02 Húsvéti nyuszi
simogató
2015.05.07 Anyák Napja
2015.06.04 Játszóterezés
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Az influenza a téli, kora tavaszi időszak
visszatérő vírusos fertőző megbetegedése.
Az influenzavírusnak három
fő csoportja (A, B és C) ismert.
A nagy járványokat az A típusú
törzs okozza, mely emlősöket és
madarakat is képes megbetegíteni. A vírus antigén szerkezete
évről-évre különböző mértékű
változásokon megy át, így okozva
kisebb-nagyobb járványokat. A
nagy antigén váltásokat mindig
világjárványok követték (pl. 1918ban a spanyolnátha, 1957-ben az
ázsiai influenza pusztított, majd
1968-ban és legutóbb 2009-ben is
tömeges megbetegedések fordultak elő). Jelenleg a legelterjedtebb
altípusok a H1N1 és a H3N2
törzsek.
A fertőzés forrása a beteg,
vagy a tünetmentes vírushordozó, akinek a légutaiból kikerülő
kórokozók cseppfertőzéssel vagy
szennyezett tárgyak közvetítésével jutnak el a fogékony szervezetekhez. Az aeroszol formájában
bejutott vírusok zömmel a légúti
nyálkahártyát betegítik meg, bár
ritkán más szervekhez is eljutnak,
vagy akár az egész szervezetet is
eláraszthatják. A vírus a megfertőzött sejt genetikai állományába
épül be, így kényszerítve azt vírusok termelésére, végül a megbetegített légúti hámsejt elpusztul.

Tünetek:
A fertőzés lappangási ideje 2-3
nap, mely után hirtelen magas
láz, hidegrázás, bágyadtság, fejfájás, izomfájdalmak, szédülés,
szemkönnyezés, fájdalom, esetenként hasmenés jelentkezik (kisebb gyermekeknél sokszor nem a
fenti jellegzetes tünetekkel zajlik
a fertőzés). Jellemzők még a helyi
légúti tünetek: torokfájás, száraz,
kínzó köhögés, nátha. A láz és a
rossz közérzet 2-3, esetenként 5
nap után szűnik meg, de a köhögés elhúzódóan, akár két hétig is
megmaradhat.

Szövődményként az influenzafertőzés tüdőgyulladáshoz,
szívizomgyulladáshoz vezethet,
ill. a csökkent légúti védekezőképesség miatt más kórokozók is
okozhatnak fertőzéseket.
A fenti tünetek elég jellegzetesek, mégis gyakran az egyéb légúti vírusfertőzéseket, esetenként
az egyszerű náthát is influenzának minősítik.

Kezelés:
A gyógyuláshoz nélkülözhetetlen a pihenés, ami kifejezetten ágynyugalmat jelent. A
"lábon kihordott" influenza elhúzódóbb lehet, és a szövődmények gyakorisága is magasabb.
A megfelelő lázcsillapítás, vitaminpótlás, bő folyadékbevitel
és tüneti kezelés is nélkülözhetetlen. Immunerősítőként használhatunk nagy dózisú C-vitamint, multivitaminokat, ásványi
anyagokat, gyógynövényeket
(Echinacea, grapefruitmag, stb.),
ezüstkolloidot, homeopátiás szereket (Oscillococcinum), de akár
antioxidáns tartalmú ételeket
is (hagymafélék, sötét, bogyós
gyümölcsök,
káposztafélék,
citrusfélék, stb.). Alkalmazzuk
nagyanyáink régi jól bevált
gyógymódjait, mint pl. hagymatea, mellkasborogatás, gyógyteák
(kamilla-, bodza-, hársfavirág,
csipkebogyó). Gyermekeknek ne
adjunk szalicilát tartalmú lázcsillapítót (pl. Aspirint és készítményeit) az esetleges súlyos
szövődmények miatt. Létezik
speciális vírusellenes gyógyszer
is, mely azonban csak igen súlyos
vagy szövődményes fertőzéseknél
használandó.
Nagyon fontos kihangsúlyozni, hogy az influenza vírusfertőzés, és így szövődménymentes
esetekben nincs szükség antibiotikus kezelésre. Az antibio-

tikumok kizárólag baktériumok
ellen hatásosak, és megfontolt
adásuk feltétlen szükséges, mivel áldásos hatásuk mellett több
problémát is okozhatnak. Indokolatlan alkalmazásuk egyrészt
a szervezetet, főként a májat
feleslegesen terheli, másrészt ellenálló baktériumtörzseket szelektál ki az adott szervezetben,
melyek ellen későbbiekben már
csak nagyon erős antibiotikumok
lesznek hatásosak, harmadrészt a
szervezet normál, védő baktérium
flóráját is elpusztítja, így hasmenést és gombás megbetegedéseket
okozhat.
Az influenzavírus hatására a
szervezetben ellenanyagtermelés
indul el, mely segíti a gyógyulást.
Az adott ellenanyagok hosszú
távon nem adnak védettséget az
influenzavírus gyors és gyakori
szerkezetváltásai miatt.

Megelőzés:
Minden őszi időszakban lehetőség van influenzafertőzés elleni
védőoltásra, mely elölt kórokozókat tartalmaz (minden évben
más, a WHO ajánlásának megfelelően a várható alcsoporttal megegyező összetétellel). A krónikus
megbetegedésben szenvedők és
idős emberek számára ajánlott
a védőoltás, mely a szervezetet
ellenanyag-termelésre serkenti,
így fertőzés esetén gyorsabb és
hatékonyabb védekezést indít el.
A védettség kialakulásához 2 hét
szükséges.
Általános szabály, hogy járványos időszakban kerüljük a
zsúfolt helyeket, szellőztessünk
gyakran, a betegeket lehetőleg
különítsük el, gyakran mossunk
kezet, köhögésnél, tüsszentésnél
használjunk papír zsebkendőt.
Természetesen egyéb formában is lehet és kell készülni az
influenza és egyben más fertőzések megelőzésére, az egész
évben folytatott egészséges és
kiegyensúlyozott életmód nélkülözhetetlen a testi, lelki és
szellemi jólléthez.

Írta: dr. Kovács Márta
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• Egy autókázás időnként hatásos lehet.
• Abban az esetben, ha kisbabája különösen szeret szopni, de
már meggyőződött arról, hogy
nem éhes és nem szomjas, végső
esetben átmenetileg megpróbálhat cumit adni a szájába, csak
győződjön meg arról, hogy tiszta,
és ne mártsa előtte semmilyen
cukrozott anyagba. Számoljunk
azzal, hogy a cumi ronthat a
szopás technikáján és hatékonyságán.
• Ha elcsendesedett, tegye
vissza a kiságyba. Ha elfogyott
a türelme, gondoljon arra, hogy
feszültsége csak tovább fokozza gyermeke sírását. Nem kell
szégyenkeznie érzései miatt – a
legtöbb szülővel előfordul, hogy
néha haragot érez gyermekével szemben. Menjen picit ki és
higgadjon le, foglalja el magát
valamilyen tevékenységgel, zuhanyozzon le, vezesse le dühét egy
kispárnán, kérjen valakitől segítséget, vagy jól sírja ki magát. Miután lenyugodott, menjen vissza
ismét gyermekéhez. Mindkettőjüknek segíthet megnyugodni, ha
elmennek sétálni. A friss levegő
minden évszakban egészséges, és
igen jót tehet, ha közben megbeszélheti nehézségeit barátnőivel,
vagy más szülőkkel. Ha gyermeke állandóan sír, kérdezze meg
védőnőjét vagy gyermekorvosát,
vegye fel a kapcsolatot a helyi
baba-mama klubbal, internetes fórumokkal. Ilyen helyeken
megoszthatják tapasztalataikat
más anyukákkal, eloszlathatják
esetleges kételyeiket, erősíthetik
önbizalmukat. Segíthet, ha látja,
hogy másoknak is vannak ilyen
gondjaik. (folyt. köv.)
forrás: www.ogyei.hu, www.
gyermekbantalmazas.hu
filmajánló: YouTube/Sose rázd
a kisbabádat rajzfilm
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kenguru Torna club
MegYei tornásZ diákoliMpia
A Megyei Tornász Diákolimpián iskolánk
diáklányai gyönyörű eredményt értek el!
Mindhárom korcsoportban begyűjtötték az
ezüstöt, ezzel kivívva maguknak a jogot, hogy
az országos elődöntőn - mely 2015. február
28-án lesz, várhatóan Pécsen - képviselhessék
városunkat! A gyerekek szereplésére méltán
büszkék edzőik: Király Béláné Heni és Király
Alexandra! Gratulálunk a lányoknak, Herend
büszke rájuk!
• I. korcsoport: Hegyi Borbála, Rózsa Panna, Presits Nóra, Hajdu Ketrin, Miszori
Noémi, Ujhelyi Luca, versenyen kívül
Strommer Kíra

W W W.HEREND.HU

• II. korcsoport: Vasmatics Vanda, Szabó
Lilla, Zsirai Kata, Rózsa Luca, Miszori Réka
• III. korcsoport: Ujhelyi Julianna, Szabó
Bernadett, Hajdu Dzsenifer, Matuszek
Csenge, Keller Fruzsina, Orbán Dominika

írta: Ujhelyi Gabriella

Jótékonysági
Tornászbál
2014. november 15-én a Kenguru Torna Egyesület immár hagyományosan megrendezte éves,
jótékonysági bálját, melyen a kis tornászokon kívül közel 130-an vettek részt. Minden bálozó
remekül érezte magát, melyről a gyerekek műsora és a jó zene, büfé és italbár is gondoskodott. A tornászok álma egy speciális torna szőnyeg, erre gyűjtöttek a gyerekek, a 2013-as
és a 2014-es jótékonysági bál megszervezésével. Az álom végre megvalósulni látszik, már
csak a megfelelő gyártót kell megtalálni, hogy a tornászok végre tulajdonukba vehessék a
hőn áhított eszközt! Az Egyesület ezúton is szeretne köszönetet mondani mindenkinek, aki
bármilyen módon segítette őket ebben!
Kérjük, adója 1%-ával támogassa a Kenguru Torna Club Egyesületet!
Adószám:
18504808-1-19
Bankszámlaszám:
10300002-10599850-49020011 MKB Bank Zrt.

írta: Ujhelyi Gabriella
Fotó: Miszori Róbert
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Biztosan az élmezőnyben

A Herend Városi Teke Klub az elmúlt évben
az NB1 Nyugati csoportjában kezdte meg a
versenyzést, ahol egy-egy megingás kivételével kiegyensúlyozott, jó játékkal a második
helyen zártuk az őszi szezont, 4 ponttal
megelőzve a rivális Ajkát és csak 3 ponttal
lemaradva az élen álló Vasasszonyfától. Jövő

évtől változik a legfelsőbb osztály létszáma,
így ha a jelenlegi második helyet sikerülne
megőriznünk, jogosultak lennénk egy osztályozóra ahonnan a Szuperligába is kerülhetnénk! Az ifjúsági csapatunknak nem sikerült
ilyen jól az őszi szezon, ők jelenleg a hetedik
helyen tanyáznak, de egy jó tavaszi hajrával

FUTÓNAGYKÖVET

Herenden
A múlt év közepén elindult egy új kezdeményezés Herenden, ami a tömegsportot és
azon belül elsősorban a futást kívánja népszerűsíteni. A Budapest Sportiroda (BSI) herendi
futónagykövetét, Steszli Balázst kérdeztük az
első hónapok tapasztalatairól.
H.Objektív: Milyennek értékeled az
elmúlt néhány hónapot?
S.Balázs: Röviden jónak, kicsit bővebben
pedig nagyon jónak. Magam is meglepődtem,
de szinte azonnal sikerült összehozni egy
olyan kis csapatot kezdő futókból, akikkel
minden héten kedden, este 6 órakor találkozunk az iskolai sportcsarnoknál egy rövid
kocogás, futás erejéig. Teljesen kezdő futókkal
sikerült 3 hónap alatt eljutni addig, hogy
novemberben már 7 km-es versenyen indultunk és mindenki szép eredménnyel be tudta
fejezni a versenyt. Természetesen nálunk nem
a versenyzésen van a hangsúly, de a fejlődés
mérésére és újabb sikerélmények megszerzése
miatt néha érdemes ellátogatni egy nagyobb
tömegsport rendezvényre. Nagyon jó 6-8-10
futóval rendszeresen együtt futni, de egészen
fantasztikus élmény 4-5 vagy 20 ezer futóval
közösen tenni ugyanezt.
Decemberben a nagy hideg ellenére a csapat-

Siófok szezonzáró verseny, november 15.
Balról jobbra: Endler Lászlóné, Lencsés Katalin,
Steszli Balázs, Pintérné Lendvai Katinka, Vajky Éva,
Lendvai Krisztina,

ból mindenki elindult a herendi Hajag Kupán
(ezúttal is köszönet a szervezésért Bácskai
Péternek) ahol a kategóriákban szereztünk
első, második és harmadik helyezést is.
Ezen sikereken felbuzdulva a csapat már
be is nevezett az áprilisi budapesti Vivicitta
városvédő futás 10 km-es távjára, ahol több
mint 20 ezer induló lesz.
Az utóbbi néhány hónapról még egy érdekesség, hogy a csapat összesen lefutott 682
km-t, közben elégettünk kb. 39480 kalóriát.
Tehát váltófutásban már Marktleuthenig
eljutottunk volna.

Hazai mérkőzéseink időpontjai:
• Március 7. 14:00 óra Herend : Lauf
(Z.egerszeg),
• Március 28. 14:00 óra Herend : Balogunyom,
• Április 18. 14:00 óra Herend : Horváth TK
(Sz.hely)
Idén is várjuk az adó 1%-os támogatásukat a
19384593-1-19-es adószámra!

írta: Hegyi Dávid
Fotó: Teke Klub

H.Objektív: Mik az elképzelések az
idei évre?
S.Balázs: Az idei év különleges év lesz
Magyarországon. 2015 a futás jubileumi éve,
ugyanis 30 éve rendeztek először az országban
maraton versenyt. Akkor még IBUS Maraton
Néven.
Nagyon jól mutatja a fejlődést, hogy akkor
650 induló volt, az idén pedig 70 országból,
több mint 22 ezren fogunk ott állni a rajtvonalnál.
Nyugodtan állíthatom, hogy végre eljutott
Magyarország is oda, hogy divat lett mozogni,
divat lett sportolni, divat lett futni. 10-15
éve még furcsa volt, ha valaki sportolt, ma
már a futók az utcakép szerves része minden
városban. Szeretnénk, ha Herenden is egyre
többen jönnének el velünk, hiszen itt nem
a kőkemény edzésről szól a mozgás, hanem
arról, hogy mindenki a saját szintjéhez mérten
mozogjon és tegyen valamit a saját egészsége
érdekében.
Kezdőként eleinte lehet csak pár száz métert tud futni, de garantált hogy néhány hónap
múlva már 5-10 km távokra is képes lesz.
Ma már bizonyított tény, hogy a rendszeres
sport (heti 1-3 óra) 2-2,5évvel hosszabbítja
meg az életkorunkat. De ami sokkal fontosabb
ennél, hogy évtizedeken keresztül javítja az
életminőséget. Tehát a legfontosabb cél, hogy
ebben a 30. jubileumi évben minél többen
kezdjenek el mozogni, sportolni, futni. Ehhez
pedig minden lényeges segítséget megkap, ha
keddenként 6 órakor csatlakozik hozzánk.

Fotó forrás: Steszli Balázs
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HEREND VÁROSI TEKE KLUB

a dobogóra is felérhetnek! Egyéni versenyekben is a fiatalok jutottak játéklehetőséghez,
ahonnan a megyei és területi döntőkről a
Herenden tartott Nyugat - Magyarország
döntőig jutottak, de ezt sajnos sikerült nekik
teljesíteni, így az Országos döntőben nem szerepelhettek. Tavasszal is várunk mindenkit,
aki szeretne egy kicsit kikapcsolódni és mindenkit, aki bíztatásával, buzdításával segítene
a csapatunk menetelésében! Nagy szűkségünk
lenne a tekecsapat létszámának emeléséhez,
ezért várunk minden olyan sportolni szerető
férfit, fiút, aki legalább 12 éves és megismerkedne ezzel a sportággal. Jelentkezni: minden
kedden és csütörtökön 16 órától a tekepályán!

SPORT
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Herendi Modellező sporteGyesület
„A repülő feltalálása semmiség.
A felépítése már valami. A repülés: az minden.”
(Otto Lilienthal)
2014-ben a két herendi mellett Szentgálon,
Hárskúton, Eplényben és Nemesgulácson tartottunk bemutatót. Jellemzően a bemutatók
sportpályán vannak, ezek a repüléshez kicsinek számító területek speciális modelleket,
eszközöket igényelnek és legfeljebb enyhe
szélben alkalmasak biztonságos repülésre. Sajnos az időjárás nem egyszer közbeszólt, ennek
ellenére egyre színesebb és zenei aláfestéssel
fűszerezett programot tudtunk kínálni.
Borovszky András habkönnyű elektromotoros repülőmodelljével a legerősebb széllel
is dacolva, változatos figurákkal „festette”
meg az eget. Katona Mihály szintén habrepülővel, tivadari Mihály pedig helikopterrel kuszálta össze a légteret, míg Baki zsolt
nagy, villámgyors, hangos autómodelljével,
riogatta-nevetette meg a közönséget. A herendi tavon egy kis hajózásra is lehetőség volt.
Az érdeklődők aktív részeseivé is válhattak
a rendezvényeknek: szimulátoron próbálkozhattak a vezetéssel és volt, ahol meg is
építhették a kezdő siklómodelleket.
A versenyszezont az általunk rendezett
szabadonrepülő Dunántúl Bajnoksággal
kezdtük. Az elsősorban utánpótlás versenyen
gyönyörű időben 7 klub 25 versenyzőjét láthattuk vendégül a tapolcai reptéren. Szomorú,
hogy a herendiek közül csak egy versenyzőnk
állt rajthoz. (Sajnos az utánpótlás nálunk is
hiányzik.)
Debreczeni tibor emlékverseny ezúttal
is nagy sikerrel zajlott, az antik kategóriákban
a hazai versenyzők mellett néhány szlovák ide
már „hazajár”. Tudják és tapasztalják évről-évre, hogy jó szervezésű és hangulatú repülőnap
előtt állnak. A szentgáli dombtetőn rendezett
versenyen, a különleges, gyönyörű antik
repülők lomhán szálltak a magasba, majd
leszálláshoz ügyesen lavíroztak a szénabálák
között. A csúcstechnikás, másik kategória
(F5J, F5-J400) 3,5 méteres fesztávolságú,
hatalmas, elektromotoros vitorlázó modelljei
pedig másodpercek alatt, rakétasebességgel
emelkedtek olyan magasságba, ahol már
látni is alig lehetett őket, még a madarak is
csak irigykedtek! Igazán látványos és érdekes
verseny volt.
Legnagyobb versenyünk a 23. alkalommal megrendezett szabadonrepülő Herend
Kupa, melyet ismét sikerült különlegessé
tenni. Társítottunk mellé még egy versenyt
Balaton Kupa névvel, mindkettő az F1H Euro
Challenge sorozat része, illetve záró fordulója
volt. A kétnaposra tervezett viadal első napján
az időjárás lehetetlenné tette a reptetést, de a
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A Herendi Modellező Sportegyesület életében mindig fontos
szerepet játszott az utánpótlás-nevelés (a legtöbb sikert ifjúsági
versenyzőink érték el), a sportág népszerűsítése, versenyzési
lehetőség biztosítása. Az ilyen jellegű események szinte már
nagyobb számban vannak, mint mikor tagjaink vesznek részt
versenyen.
program ügyes átszervezésével, pirkadattól
sötétedésig, sikerült mindkét versenyt rövidített formában egy nap alatt lebonyolítani.
Hat ország ötven sportolója a túlnyomórészt borult, hideg, de versenyzésre tökéletesen alkalmas, csaknem szélcsendes időjárási
viszonyok között reptetett, az élmezőny minden kategóriában maximális eredményt ért el.
A korai napnyugta miatt már-már úgy tűnt,
hogy az egyik szétdobást csak reggel lehet

megtartani, de végül az égiek jóvoltából, a
szinte tökéletes időben, bár már szürkületben,
sikerült minden döntő startot végrehajtani.
A mezőny már sötétben hagyta el a repteret.
Mindkét verseny, továbbá az F1H Euro
Challenge éves eredményhirdetésére is jó
hangulatú bankett keretében egy tapolcai
étteremben került sor.
Az F1H Euro Challenge-ben tavaly 20
országban, 41 versenyt rendeztek. 22 nemzet
206 pontszerző sportolója között a magyarok
több alkategóriában is és csapatversenyben is
az élmezőnyben végeztek.
Az évadzáró szabadonrepülő versenyt kedvezőtlen időjárási viszonyok miatt ezúttal
el kellett halasztani. Így a kuriózumnak
számító 7. tél Kupa januárban gyakorlatilag évadnyitó viadal lett. Bár ismét nagyon
bizonytalannak ígérkezett az időjárásnak, az
éjszaka is szinte viharos szél után viszont, két
front között, ragyogó napsütés és csaknem
szélcsend fogadta a röptetésre és az ünnepi
lakomák után egy kis mozgásra vágyókat.

Írta: Kerner Ferenc SE elnök
Fotók: Modellező SE

Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani
legfőbb támogatóinknak:
Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt.
Herend Város Önkormányzata
Nagy és Társai Kft.
Nemzeti Együttműködési Alap
Serlegdiszkont (Csikár Imre)
Köszönjük továbbá a múlt évi SZJA 1%-os
felajánlásokat! Kérjük továbbra is támogassák
Egyesületünket!
Adószámunk: 19259800-1-19

2014. ÉVI EREDMÉNYEK
Tisza Kupa április 13. Szeged
F5-J400 kategória
3. helyezés Borkuti Balázs
Ifjúsági F5-J400 kategória
1. helyezés Borkuti Balázs
Meghívásos Vas M. Bajnokság május 24. Szombathely
Serdülő F1H kategória
5. helyezés
Kerner Martin Benedek
id. rubik ernő emlékverseny június 7. esztergom
Antik elektromos (ELOT) kategória
1. helyezés
Debreczeni Oszkár
serdülő Országos Bajnokság június 15. kiskunfélegyháza
serdülő F1H csapat 4. helyezés (Kerner Martin Benedek, Kovács Gergő, Schäfer Benedek)
Korona/Euro Kupa június 19. Matkópuszta nemzetközi
F5-J400 kategória
7. helyezés
Borkuti Balázs
15. helyezés
Borkuti Béla
Debreczeni Tibor Emlékverseny július 19. Szentgál
Antik elektromos (ELOT) kategória
2. helyezés
Debreczeni Oszkár
Szeged Kupa szeptember 14. Szeged
F5-J400 kategória
3. helyezés
Borkuti Balázs
F1H Országos Bajnokság szeptember 20. Tapolca
Ifjúsági F1H csapat 3. helyezés (Kerner Martin Benedek, Schäfer Benedek)
Id. Árva János emlékverseny szeptember 28. Salonta nemzetközi
F1A kategória
8. helyezés
Kerner Ferenc
Bányász Kupa október 4. Várpalota
Antik vitorlázó kategória
2. helyezés
Debreczeni Oszkár
SoarFest október 4. Kecskéd nemzetközi
F5-J400 kategória
2. helyezés
Borkuti Balázs
6. helyezés
Borkuti Béla
Herend Kupa október 25. Tapolca nemzetközi
F1A kategória
5. helyezés
Kerner Ferenc
Ifjúsági F1H kategória
4. helyezés
Kerner Martin Benedek
Balaton Kupa október 25. Tapolca nemzetközi
F1A kategória
5. helyezés
Kerner Ferenc
Tél Kupa január 3. Tapolca
F1A kategória
1. helyezés
Kerner Ferenc
Ifjúsági F1H kategória
3. helyezés
Kerner Martin Benedek
Megjegyzés: az eredményjegyzékben a hazai versenyek első 5, a nemzetközi versenyek első
15 helyezettje van kigyűjtve!

Minősítések
Borkuti Balázs
F5-J400
Borkuti Béla
F5-J400
Borkuti Márk
F5-J400
Debreczeni Oszkár
ELOT
Horváth Kristóf
F1H
F1H
Kerner Ferenc
F1A

I.o., ifi arany
II. o.
ifi bronz
ARCV
II.o.
I.o.
serd. bronz
ifi bronz
II. o.

Kerner Martin
Benedek

F1H
F1H
Kovács Gergő
F1H
Schäfer Benedek F1H
F1H
Vereb Imre
F5-J400

serd. bronz
ifi ezüst
serd. bronz
serd. ezüst
ifi ezüst
III. o.
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A téli körülményekhez igazodva minden kategóriában csak öt startot kellett végrehajtani
két perces repülési idővel. A csodálatos időben
ez a többségnek nem okozott gondot, így
három kategóriában is döntőt kellett tartani.
A házigazdák is szépen szerepeltek, az F1A vitorlázóknál a második „szétdobásban”, Kerner
Ferenc modellje maradt legtovább a levegőben,
2. Halász-Szabó István (Hódmezővásárhely), 3. Szteblák tamás (zalaegerszeg).
F1H ifjúságiban Rémai Martin (Várpalota), Kovács Levente (Ajka), Kerner Martin
Benedek (Herend) lett a végeredmény.
A hagyományokhoz híven most is egyedi,
különleges, saját készítésű díjakat vehettek át
a helyezettek, a legjobbaknak pedig termelői
mézet is felajánlott az egyik résztvevő. Természetesen nem maradhatott el a sült kolbász
és a meleg tea sem, de ismét volt mézeskalács
repülő és ezúttal pogácsa, szaloncukor is került az asztalra nemcsak a rendezők, hanem
a résztvevők jóvoltából is.
A tapolcai reptéren ugyan nem sok nyoma
volt a télnek, de hóemberből mégsem volt
hiány, mert a jó hangulathoz az „égieken” és
magukon a versenyzőkön kívül a díjakhoz
stílusosan öltözött hóember is hozzájárult.
Nehézségeink, szűkös lehetőségeink ellenére tagjaink többnyire önerőből mintegy
15 versenyen vettek részt. Szinte minden
kategóriában és korosztályban születtek szép
sikerek. Szabadonrepülő vitorlázó F1H serdülő és ifi korosztályba Kerner Martin
Benedek nyújtott egyenletes teljesítményt
és állhatott többször dobogóra. Az F5-J400
távirányítású, elektromotoros vitorlázóknál
az ifjúsági Borkuti Balázs nyert több érmet
a felnőttek között is és az országos ranglistán
az 5. helyen végzett abszolút értékelésben.
Antik modellekkel pedig Debreczeni Oszkár
szerzett győzelmet és értékes helyezéseket.
Egyesületünkben továbbra is minden modellezés iránt érdeklődőt szeretettel várunk!

tuk első újságunkat melyen sokat nevettünk.
Harmadik órában rádióadást készítettünk.
Beosztottuk a szerepeket: műsorvezető, rádió
hangja (aki a reklámokat, műsorokat ismerteti), reklámosok, időjárás jelentő, játékos,
interjú alany. Mindenki nagyon élvezte a foglalkozást, oktatónk Anita segített beilleszteni
a különböző effekteket. Az óra végén meghallgattuk művünket, melyen jókat derültünk.
Szünetben a kis fotelekkel szórakoztunk, és
a friss újságjainkat nézegettük.
Negyedik órában kisfilmet forgattunk
egy kispolszkival. Az első két ajtaja helyén
egy-egy fekete függöny volt. A hátsó ablak
mögött egy nagy képernyőn játszottuk le a
kiválasztott háttereket (egy kaszás közeledik
a távolból, rendőrös üldözés) majd miután
leforgattuk, különböző hang-effekteket tettünk rá. Végül összeült az egész csoport és
szemezgetve meghallgattuk pár rádióadását,
belenéztünk pár híradókba, kisfilmbe. Nagyon
nagy nevetések közepette összekészülődtünk, elbúcsúztunk, és felszálltunk a buszra.
Hazafelé már mindenki elfáradt, viszonylag
csendesebben beszélgettek az osztályok.
Erre a napra kivétel nélkül mindenki
mosolyogva emlékszik vissza. Köszönjük
Bűvösvölgy!
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VEGYES

Bűvösvölgyi

Írta: Pintér Judit,
8.B Herendi Általános Iskola
A Herendi Általános Iskola felső osztályos
tanulói jelentkeztek és lehetőséget kaptak a
Bűvösvölgy meglátogatására novemberben. Kora
reggelre külön buszt küldtek részünkre mellyel
Budapestre indultunk. Út közben jó hangulat volt
a buszon, azonban érződött már az izgatottság is.
Bűvösvölgy Magyarország első médiaértés-oktató központja, amelyet a Nemzeti
Média- és Hírközlési Hatóság hozott létre. A
központ feladata, hogy megtanítsa a magyar
gyerekeknek, hogyan használják tudatosabban és biztonságosabban a médiát.
Miután beléptünk az épületbe, megtörtént
az eligazítás. Mindenki kapott egy-egy élelmiszercsomagot: egy fél literes üdítőt, csokit,
két szendvicset és egy almát. Bepakoltunk a
külön szekrényeinkbe, majd megérkeztek az
oktatóink.

Négy csoportra bontottak minket és mindenki elindult az első órájára. Mi híradó és
időjárás jelentéssel kezdtünk. Beálltunk egy
bizonyos „Green box” elé (egy zöld vászon,
amire különböző helyeket, akár filmrészleteket tudunk vetíteni számítógépen), kiválasztottuk a témákat, majd a súgó gépről
felolvastuk a szöveget a kamerába. Közben
mindenki más is dolgozott a felvételen, indultak a riportok, bejátszások, időjárás jelentés.
Végül megnéztük a kész munkánkat, amivel
nagyon elégedettek voltunk. A szünetben
falatoztunk, megvitattuk az élményeinket
és elindultunk a második órára, ahol újságot
szerkesztettünk. Kis csoportokban leültünk
egy-egy számítógéphez. Megnyitottunk egy
kész 3 oldalas mintát, majd átalakítottuk a kiválasztott témánkra. Szünetben már lobogtat-

Ebösszeírás!
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Herend Város
Önkormányzata
2015. március 1. és 2015. március 27.
között ebösszeírást tart. A kutyák összeírása során az ebtartóknak kutyánként
egy, az újság mellékleteként megküldött
adatlapot kell kitölteni és azokat az Önkormányzat rendelkezésére bocsátani.
Az adatlap Herend város honlapjáról is
letölthető.

Herendi Objektív – Herend város Önkormányzatának ingyenes kadványa. Digitális formában letölthető a http://objektiv.herend.hu webhelyről.
Felelős kiadó: Herendi Művelődési Ház és Könyvtár • Főszerkesztő: Rujzam Zsuzsa • Tördelő-szerkesztő: Vecsey Tamás • Grafikai előkészítés: Skindrome
studio • Nyomda: OOK-Press Kft Veszprém • Információ: titkarsag@herend.hu, 06-88/513-700 • Facebook: Herend Város Hivatalos oldala • 11. évfolyam 1.
szám, 2015. február • Címlapfotó: Rujzam Zsuzsa

28

HERENDI OBJEKTÍV

