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Az ősz színei
Akkor szeretem az őszt,
Mikor a nap még fent ragyog.
Sápadt arany sugarába,
Néha betakarózhatok.

Kergetőznek még a szélben,
És talán éppen boldogok.
Hiszen szabadon repülni,
Számukra is oly jó dolog.

Már el nem vakít a fénye,
Mégis pillám mögül nézem,
Ahogy a nap csókja lángol,
Sok reszkető falevélen.

Ám a pajkos szél elillan,
A víg repülés véget ér.
Karját nyújtja avar szőnyeg
Belehullik a sok levél.

Ecsetjét színekbe mártja,
Piros, sárga, rozsda, barna,
Ezer árnyalat pompázik
Ágon, és puha avarban.

Szorosan ölelik egymást,
Így lesz a szőnyeg csodaszép.
Gyengéden betakargatják,
A fák minden gyökerét.

A kósza szél, ha erre jár,
Megrázza sorban a fákat.
Egyre több festett levélke
Mond búcsút ringató ágnak.

S ha fáznak is a kopasz ágak,
Él minden fában a remény.
A zord telet is kibírja,
S rügy fakad tavasz idején.
(Farkas Éva)

KÖZÉRDEKŰ

Tisztelt herendi Polgárok!
A kormány konszolidálta az önkormányzatokat, így Herend is megszabadult a hosszú
évek óta görgetett sokmilliós adósság csapdájából, és remény van arra, hogy az elkövetkező években fejlesztések is beindulhatnak a
városban. Ez bizakodással tölt el mindenkit.
Több sürgős, eddig megoldatlan problémát
kell orvosolnunk az elkövetkező hónapokban.
Elsődleges feladat annak megoldása, hogy
a felső városrész ne kerüljön ki a tömegközlekedésből. Mivel Uniós projekt a 8-as
gyorsforgalmi út építése, a határidő szűkre
szabott. Jövő év augusztusáig át kell adni a
projektet, hogy az építők el tudjanak számolni
a forrásokkal. Aluljárót nem lehet létesíteni,
mert a szakhatóságok engedélyét nem lehet
beszerezni ennyi idő alatt, és a gyorsforgalmi
úton buszmegálló öblök létesítését már nem
engedi a jogszabály. Ezért ingatlan részeket
kellene kisajátítani, és a bándi-hoz hasonlóan
terelő utat kellene építeni, mert kizárólag ilyen
megállóban állhatnak meg a buszok.
Jelen pillanatban „kevésbé rossz” megoldásként csak az jöhet szóba, hogy az Ajka felől
érkező buszok egy balra kanyarodó sávból a
temetőnél bejönnek a városba, a Veszprém
felől érkezők pedig szintén a Kossuth utcán
mennek végig. A két buszmegálló a templom
környékén lesz. Nyilvánvalóan ehhez szükséges az útburkolat teljes felújítása. Az erre
vonatkozó levelet elküldtem a közútkezelő
vezérigazgatójának. Kérdőívet küldtünk ki a
felső városrész lakóinak, hogy melyek azok
a járatok, amelyek feltétlenül be kell, hogy
jöjjenek Herendre.
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Mivel ez a Herendi Objektív első száma a választások óta, a
magam és az újonnan megalakult Képviselő-testület nevében
szeretném megköszönni a bizalmukat. Miután szinte teljes váltás történt a város vezetésében, és most erre nekem van lehetőségem, ezúton szeretném megköszönni az elmúlt ciklusokban
Herend településért dolgozó képviselők áldozatos munkáját.
Az útépítéssel kapcsolatos az a probléma
is, hogy a temető feltöltése után nem került
humuszréteg az odahordott agyagra. Ígéretet
kaptunk, hogy pótolják ezt a hiányosságot. A
bányató rekultivációja is befejezetlen maradt.
Ezt is meg kell oldanunk.
Tárgyalásban vagyunk az építőkkel abban
a témakörben is, hogy az ipari területünk
gyalogos megközelítését biztosítsuk. Aluljáróról már itt sem lehet szó, de megpróbáljuk
egy felüljáró létesítésére felkérni a tervezőket.
A másik fő probléma a csapadékvíz elvezetés. Át kell tekinteni az összes árkot és
a csapadékvíz elfolyását biztosítani kell.
Ezzel kapcsolatosan külön probléma, hogy
egyes házak ereszcsatornáját bevezették a
szennyvíz elvezető rendszeredbe. Felhőszakadás, nagyobb esőzések idején a szennyvíztelep nem tudja fogadni a jelentős mértékben
megnövekedett mennyiséget, és fennáll a
veszélye annak, hogy tisztítatlan szennyvíz
kerül a Sédbe. Ilyenkor előfordul az is, hogy
a Fasor utcától a Kossuth utca jobb oldalán a
szennyvízrendszerből kilép a szennyvíz és
elönti a kerteket.

Rendszeresen figyeljük a pályázati lehetőségeket, mert ekkora volumenű munkát csak
pályázati pénzből tudunk megvalósítani.
Pályázati megvalósításra várnak önkormányzati útjaink, melynek aszfaltburkolata
méltatlan városunk hírnevéhez.
Szeretnénk iskolánkat két tanteremmel
bővíteni, a konyha felújítása folyamatban van.
Feltétlenül szükségesnek tartjuk a kulturális élet fellendítését városunkban. A
kultúrigazgatói állás betöltésére pályázatot
írtunk ki, melyre öten jelentkeztek. A Humán
Ügyek Bizottsága meghallgatta a pályázókat
és az elkövetkező testületi ülésre tesz javaslatot a Művelődési Ház leendő igazgatójának
személyéről.
Feladataink vannak bőven, kérem a herendi
polgárok segítő együttműködését a problémák
megoldása érdekében!
Tisztelettel:

Jánszky Lajos László
polgármester

Engedjék meg, hogy bemutassam Önöknek a herendi Német Nemzetiségi Önkormányzat, 2014. október 21-én felesküdött
tagjait: Arnold Mária, Etlinger Gáborné,
Lennert Hajnalka, Hudi Katalin.
Mindannyian herendi lakosok vagyunk,
évek óta tevékenykedünk a német nemzetiségi kulturánk megőrzése és a továbbörökítése érdekében. A megválasztásunk
óta ezt a feladatot hivatalos háttérrel
láthatjuk el.
Felmerülhet az a kérdés, miért is van
szüksége városunknak német nemzetiségi önkormányzatra. A német gyökereink
vitathatatlanok, és azoknak, akik ebben
nőttek fel természetes, hogy megőrizzük
és továbbadjuk ezt az örökséget. Magunk
miatt teszünk az ügy érdekében: gyerekeink Christkindl játszanak karácsonykor,
már az óvodában németül verselnek,
énekelnek, az iskolában emelt óraszámban tanulnak németül, a sok programot
lebonyolító Herendi Német Nemzetiségi
Kulturális Egyesület magába foglal 60 embert, az énekkarosokat és a táncosokat.
Ez nemes feladat, mely sok energiát, időt
és anyagi ráfordítást igényel.
Azzal, hogy német nemzetiség ilyen
vagy olyan formában ennyi embert érint,
és megalakult a német nemzetiségi önkormányzat, törvényes, jogi hátteret,
midennemű támogatást kap a gyerekeket
nevelő pedagógus és a szabadidejében,
önkéntes munkát végző felnőtt.
Engedjék meg, hogy ezt néhány példán
keresztül mutassam be. Tárgyi feltételek,
mint pl. a kisbusz; anyagi háttér, mely
működési támogatásból és feladatalapú
támogatásból áll; szoros együttműködés
a városi önkormányzattal, mely a programok kialakításában és szakemberek
(pl. jegyző) hozzáértése miatt jelentős; a
városban élés, mely által a saját elképzeléseinket, a lakosság igényeit, ötleteit
tudjuk megvalósítani.
Ezért van szükség a nemzetiségi önkormányzatra, ezen dolgozunk mi a következő 5 évben.

Írta: Hudi Katalin
Német Nemzetiségi
-Önkormányzat elnöke
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Tisztelt
Herendiek!

Szent Euszták Kórus
Évadzáró koncert
2014. június 28.
Kórusunk évadzáró koncertet rendezett,
vendégként a Balatonedericsi Magnificat Kórust hívtuk.
Az esemény a Herendi templomban került
megrendezésre. Fővédnökként Sabjanics Miklós atyát kértük fel.
Köszöntőjében, utalt a baráti összejövetel
jelentőségére!
Idézem szavait: „Az emberek túl sok falat
építenek és túl kevés hidat. Úgy gondolom,
hogy ez a rendezvény hidakat épít a résztvevők között, talán ez a legnagyobb értéke
ennek a mai napnak.”
Nem miden évad végén van lehetőség az
ünneplésre, de most több apropója is volt, a
rendezvénynek.
A Balatonedericsi Magnificat Kórust régóta
szerettük volna meghívni, most ez jó alkalom
volt.
Sajnos elég kevesen jöttek el a koncertre, pedig nagy örömmel készültünk a rendezvényre!
A Másik fontos dolog, hogy közadakozásból elkészült orgonánk felújítása.
Mostanra jött össze a pénz rá, és nagy
sokára sikerült találnunk egy orgonaépítő
restaurátort, aki elvállalta a munkálatokat.
Már nagyon ráfért egy alapos felújítás,
hiszen, csak apró munkák készültek rajta,
olyan tűzoltás formájában.

Új ruhát is kapott a hangszerek királynéja,
a szép fényes hanghoz dukál a méltó küllem
is. Lefestettük a sípokat és az orgona homlokzatát, majd aranyozott ornamentikával
díszítettük.
Ezek a munkák is összefogással, társadalmi
munkával készültek.
Hamarosan elkezdjük a próbákat. Készülünk a december 21.-ei, Templomi Adventi
Koncertre. Reméljük, és bízunk benne, hogy
ez alkalommal, sokkal nagyobb lesz az érdeklődés.

Írta: Glück Lászlóné Kórustag
Fotó: Szent Euszták kórus

MEGHÍVÓ
A Herendi Német Nemzetiségi Önkormányzat
Képviselő-testülete
2014. december 8-án (hétfőn)
17:30 órakor
közmeghallgatást tart,
melyre Herend város lakosságát tisztelettel meghívom.
Napirend:
Tájékoztató a Herendi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2014.
évi tevékenységéről és a 2015. évi tervekről.
Helye:
Idősek Klubja (Herend, Kossuth Lajos utca 60.)
Hudi Katalin
elnök

2014. NOVEMBER
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Közösség
Kedves olvasó örömömre szolgál, hogy
ismét találkozunk. Így az októberi utolsó
napokban, az újságcikk megírására való felkérés lehetőséget ad arra, hogy számot vessek,
vessünk az elmúlt időszakról, értékeljük,
hogy az évre kitűzött célok közül miket
sikerült megvalósítanunk, és mik azok a
dolgok, amiken még dolgoznunk kell, hogy
megvalósulhassanak. Végigtekintve az elmúlt
10 hónapon a következő kisebb-nagyobb eseményekről számolok be Önöknek. Már most
leszögezem, bár problémáktól ez az év sem
volt mentes – de hol volt az – sok szép, lelket
melengető élményben volt része mindazoknak, akik velünk tartottak 2014-ben.
Kezdjük akkor a legelején. Már hagyomány, hogy minden év januárjában a Herendi
Hétszínvilág Óvoda és Bölcsőde Süni csoportja kíván minden klubtagunknak Boldog Új
évet, s teszik mindezt néhány kedves mondókával, dallal és ajándékkal, melyet mi házi
süteményekkel köszöntünk meg. A dicsérő
szavak a felkészítésért Weiszné Bod Szilviát,
Bakonyi Esztert és Kulics Mariannát illetik.
Reméljük, 2015 januárjában is találkozunk.
Amint arról már beszámoltam sikerült
egy az idősek lelki egészségét megőrző, lelki
egészség helyreállítását elősegítő kiscsoportos
foglalkozás beindítását lehetővé tenni. A
TÁMOP-os program keretén belül Urbanics
Julianna klinikai szakpszichológus foglalkozott tagságunkkal. Elfogadottságát minősíti,
hogy az emlékek széles tárháza került felszínre egy-egy alkalommal, de a konfliktuskezelő
stratégiák is napirenden voltak, csakúgy, mint
a játék. Most bizonyára sokan csodálkoznak a
játékon. Pedig „játszani kell(ene), minden korosztálynak, egyszerűen azért, mert játszani
jó” (Török Emőke). Ha látták volna a feszülten
figyelő, mosolygós arcokat akkor már nem is
csodálkoznának, vagy nem lepődnének meg
az előbb idézet sorokon.
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„Amit adunk,

azt megsokszorozva kapjuk vissza,
a legkisebb részletig is,
legyen az akár gondolat, akár tett. ”
(Napoleon Hill)

Hogy felelevenedjenek gyermekkori emlékeink, mert mint tudjuk „Egy napon elég
idős leszel ahhoz, hogy újra meséket olvass",
–/Clive Staples Lewis/ felkértük Nyakas
Krisztinát, (akkor még) a herendi Családsegítő Szolgálat munkatársát, hogy minden
hónapban szánjon ránk egy fél délelőttöt és
Boldizsár Ildikó által összegyűjtött mesékből
válogasson számunkra. Az eddigi alkalmak
bizonyítják, hogy jó kezdeményezés volt ez
részünkről, a mesélő által megelevenednek a
történetek, életre kelnek a szereplők, és újra
mosolyog a bennünk élő gyermek.
A tavaszi hónapok szó szerint mozgalmasak
voltak, izmainkról, mozgásunkról több alkalommal Őri-Kovács Melinda gyógytornász
gondoskodott, március elején Vajai László
Polgármester Úr köszöntötte a hölgyeket, s
a szép szavak mellé csokoládé formájában
boldogsághormont is biztosított nekünk.
És ha már megemlegettem a csokoládét, a
II típusú cukorbetegségről Magyar Laura a
Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi
Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézet
egészségnevelője tartott nálunk előadást,
egybekötve egy rizikófaktoros felméréssel,
melyből kiderült, hogy a tagság közül ki
veszélyeztetett ennek a betegségnek a kialakulására.

Március 17-én az „Együtt az Idősek biztonságáért” programsorozat első részén Kaszás György a Veszprémi Rendőrkapitányság
Herendi Körzeti Megbízotti Csoportjának
törzsőrmesterétől hallhattunk lényeges információkat, tanácsokat, arra vonatkozóan, hogy
hogyan ne váljunk áldozattá. A módszertani
DVD film vetítése után lehetőség nyílt kérdések megvitatására is. A következő előadást
november közepére tervezzük, ennek pontos
időpontjáról az érdeklődőket tájékoztatni
fogjuk!
Télbúcsúztató farsangi összejövetelt is
rendeztünk a Szabadidős Nyugdíjas klubbal
karöltve, zenével, tánccal, finom falatokkal
készültünk a tavasz közeledtére. Az idén még
arról sem feledkeztünk meg, hogy Húsvétkor
egy régi hagyományunkhoz mi is, ilyen for-

mán is csatlakozunk, és szépkorú hölgyeinknek egy-egy locsolóvers kíséretében, finom
kölnivel kedveskedjenek a ma már 3. b-s fiúk
egy csoportja. A felkészítő pedagógusoknak,
Dombi Károlynénak, Papp Árminnénak köszönet érte. És a fiúk is megérdemlik, hogy
név szerint említsük Őket:Lennert Márknak, Kanczler Leventének, Kókai Bálintnak,
Schäfer Ferdinándnak, Buzás Dávidnak, Kerner Márknak köszönjük ezt a szép délelőttöt.
A tavasz végét egy kisebb kirándulással
zártuk, Önkormányzatunk hozzájárulásával
lehetőségünk nyílt arra, hogy Bakonyjákóról
erdei kisvonattal látogassunk el Németbányára, megnéztük a kitelepítettek által építetett
kápolnát, majd a Farkasgyepűi Pisztrángost
követően értünk vissza Bakonyjákóra. A tiszta
erdei levegőn, a szép környezetben, felkészült
idegenvezetővel, történelmi információkhoz
jutva, hamar elrepült ez a nap is.
A nyár sem maradhatott esemény, program
nélkül, mert a nyarat, a napsütést nem csak
a diákok várják, hogy jól megérdemelt pihenésüket megkezdjék, hanem korosztálytól
függetlenül mindenki. Várjuk, hogy végre
kimozdulhassunk a négy fal fogságából, főleg
ha nem is vagyunk a téli sportok szerelmesei,
vagy lehetőségünk nincs arra, hogy kipróbáljunk, ezeket. És lássuk be a szép korúaktól
már nem is ez az elvárás. Így aztán már alig
várjuk, hogy madárcsicsergést hallgassunk,
hogy didergés nélkül tegyünk egy-egy sétát
a természetben, vagy mondjuk szép és tiszta
környezetben együtt köszöntsük kortársainkkal a legmelegebb évszakot. Így aztán
gondolva egy nagyot, már második alkalommal találkozhattak az Egyesített Szociális
Intézmény nappali ellátottai és a herendi
Szabadidős Nyugdíjas Klub tagjai Herenden,
de ezúttal Kaiser László elnök Úr, Dr. Szűcs
Lajos elnökhelyettes Úr és a herendi horgászegyesület jóvoltából, akik a tavaknál lévő
közösségi házat első szóra, rendelkezésünkre
bocsátották. Közel 110 veszprémi és herendi
klubtag élvezhette ennek a napnak minden
szépségét és jóságát. Egy – egy ilyen rendezvény nem jöhetne létre olyan emberek nélkül,
akik a tehetségükkel, legyen az akár anyagi,
akár dologi támogatnák azt, akik fontosnak
tartják, hogy segítséget nyújtsanak. Segíteni
tudó és akaró emberekben nem szenvedtünk
hiányt. Mint azt már említettem a Horgászegyesület biztosította a helyet, Nyírma Kft
jóvoltából kerülhetett finom étel Galambos
Péter jóvoltából kerülhetett finom ital az asz-

talokra, a gyümölcsről pedig Jánszky László
Úr gondoskodott. S ezúttal is számíthattam
keresztgyermekeimre, az ő tudásukra, felkészültségükre, és ők most is szívesen tettek
eleget ennek a felkéréseknek, bizonyítva
azt, hogy a zenén keresztül mennyi szeretet
átadására vagyunk képesek. Hirschl Laura és
testvére Alina jóvoltából a musicalek és mesék
zenei világából kaphattunk ízelítőt, de talán
a legnagyobb sikert az aratta, amikor a legkisebb testvér Ábel is csatlakozott, és együtt
az Apa és az Anya c. dalt adták elő, nem kis
derültséget keltve.
Ha most azt gondolják, hogy a műsor és
a finom falatok után már csak beszélgetésre maradt erőnk akkor tévednek. Kiderült
ugyanis, hogy a közösségi ház „terasza” kicsi
táncparkettnek, hogy ugyan már túl vagyunk
a 20-as éveinken, de önfeledten táncolni még
mindig szeretünk és tudunk is, főleg ha olyan
jó zene szól, mint amilyet Keller Sándor szolgáltatott ezen a délutánon, szintén társadalmi
munkában.
És persze ne feledjük a kollégákat se, akik
nap, mint nap az idősekkel, idősekért dolgoznak, és akik ezen a napon sem cselekedtek
másképp. Nekik is köszönjük.
Beszámolóm végéhez közeledve az őszi
programok közül először a legfontosabbról
szeretnék néhány szót szólni. Október 1-jéről
sokan tudják, hogy az a zene világnapja, és
nagyon bízom benne, hogy ma már legalább
ennyien tudják, hogy ez az Idősek Világnapja
is. Minden évben fontosnak tartjuk, hogy ez
az ünnep ne csak az ellátottjaink között kerüljön megünneplésre, hanem városunk minden
idős, idősödő polgára érezze, hogy számunkra
mennyire fontos, hogy ilyen formában is megköszönjük, elismerjük, mindazt a munkát,
erőfeszítést, szeretetet és küzdelmet, melyet
Ők tanúsítottak felénk. Igyekszünk erre a napra mindig egy színvonalas műsorral, néhány
finom falattal kedveskedni. Ebben az évben is
partnerünk volt Herend Város Önkormányzata és a Herendi Művelődési Ház és Könyvtár,
Téglás Miklós igazgató Úr vezetésével. A
fellépők mindegyike pedig tudásuk legjavát
adva tisztelegtek közönségünk előtt.
A hangulatot megalapozta Kellerné Marika
néni által előadott vers, majd Dávid Roland
énekest, Hirschl Laura és Alina követte. Az
énekes műfajt pedig a táncos lábú fiatalok
váltották, a HEPAI néptánccsoport diákjait
Kondics Gergely vezette. A tánc fiatalon tart,
ezt bizonyították a „Cavinton” tánccsoport

					
		
Írta: Kanczler Alíz
Klubvezető
Fotók: Rujzam Zsuzsa

2014. november
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tagjai is, Mayerné Szíjártó Adél vezetésével.
A műsort követően szerényen terített asztaloknál nyílt lehetőség egy kis beszélgetésre,
régi emlékek felelevenítésére.
Már nyáron terveztük, hogy az őszi programok között, még egyszer igénybe vesszük
a horgászegyesület jóindulatát és a közösségi
háznál egy kis közös főzöcskézéssel búcsúztatjuk a nyarat, ezúttal szűkebb körben.
Most klubtagjaink közül azok is kijutottak a
tavakhoz, akik a nyár elején nem tudtak részt
venni akkori rendezvényünkön. Így október
14-én az eredetileg lángosparty-ból Horváth
Krisztián Képviselő Úr felajánlásának köszönhetően, pincepörkölt kerekedett. Jánszky
László Polgármester Úr a finom italokról
gondoskodott és Pap Lali fagylaltot hozott
nekünk az Eszkimó fagyizóból.
Október végén ismét zenés délelőttöt tartottunk, s immár másodszor tisztelt meg bennünket előadásával Kaphegyiné Szabó Mária
pedagógus, kórusvezető. Ezúttal Beethoven
életével, munkásságával ismerkedhettünk
meg, zenés aláfestés kíséretében.
Mindenszentek ünnepe előtt kiskertünk
gyarapodott őszi virágokkal, melyeket Hegyi
Gábor Képviselő Úrnak köszönünk.
Talán észrevették, hogy a programok leírásánál többször többes számot használtam,
ezért végezetül engedjék meg, hogy ezúton
is megköszönjem közvetlen kollégáimnak
Szabóné Andinak és Marczal Mónikának
munkájukat. Köszönet Újné Varga Ilonának a
segítségért, Zsöllei Attilának - aki a technikai
részt biztosítja rendezvényeinken – és Rujzam
Zsuzskának – aki, több, mint egy éve rendszeresen készíti a fotókat rólunk és már vetítést
is állított össze belőle nekünk. Köszönjük
egész éves segítő, áldozatkész munkájukat,
mellyel biztosították a programok sikeres,
zökkenőmentes lebonyolítását.
Most már csak abban reménykedem, hogy
mindenki, aki megtisztelte rendezvényeinket
jelenlétével, szép élményekkel gazdagodott, és
bízik abban, hogy egy ilyen napnak a következő időszakban is részese lehet, mert akkor a
mi munkánk meghozta gyümölcsét.

Közösség

„VIKTÓRIA” Táncegyesület

Köve s s e e s e m é nye inke t:

H e r e n d Vár o s Hi v a t al o s o l d al a

Életképek
2014. Nyár – Ősz
2014. június 22.
Nagy sikerrel ünnepelte meg az Egyesület,
megalakulásának 10. évfordulóját. A jubileum
alkalmából, akik 10 éve táncolnak: Hegyiné
Erzsike, Illésné Terike, Keserűné Terike, Lőrinczené Ilonka, Máyerné Adél és
Nagyné Ani emlékplakettet kaptak.
Jutalomban részesült: Kléri Dóra és
Tischler Dóra, akik 2001-ben az elsők
között kezdték a táncot és Dienes Luca, aki
óvodásként kezdett táncolni 8 évvel ezelőtt.
A műsor valamennyi táncosa kapott egy szál
virágot és emléklapban is részesült.
2014. június 28.
A Hontravel Kft. által szervezett „Országos Nyugdíjas Ki – Mit – Tud? döntője volt
Keszthelyen.
A versenyben részt vevő „Kavinton” csoport
a „Nem csak a húszéveseké a világ” számával
„Arany minősítés”-ben részesült.
2014. július 05.
Herend várossá alakulásának 15. évfordulója alkalmából rendezett városi ünnepségen
Máyerné Szíjártó Adél tánctanárt, az
Egyesület elnökét, munkássága elismeréseként „Herend Kultúrájáért” kitüntetésben
részesítették.
Az ünnep délutánján a Csipet-csapat, Ariel,
Csupa balláb és Kavinton csoportok felléptek
a kulturális műsor keretén belül.
2014. október
A Kavinton csoport, az Arany minősítés
díjaként 3 napot töltött Prágában. Az utazás
fantasztikusan sikerült, az első napon Brno
nevezetességeivel ismerkedtek meg a táncosok: Vár, Szt. Petrus Székesegyház, Városháza,
Szt. Kereszt templom.
Másnap megcsodálták Prága óvárosának
patinás épületeit, végigsétáltak a híres, szobrokkal díszített Károly-hídon, majd 209 darab lépcsőn feljutottak a várba, ami a világ
legnagyobb kastélya és a maga 182.000 m”-es
területével Guiniess rekorder. Látták a palota
előtt az őrségváltást, a Cseh Köztársaság
legnagyobb templomát, a Szt. Vitust és a
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mini házakról híres Aranyutcácskát. Az egész
napos városnézés az U-Glaubica sörözőben
ért véget, csülkös vacsorával és finom barna
sörrel.
A harmadik nap reggelén ellátogattak Cesky
Sterberk-be, melynek kastélyát a család 774
éve 1240-ben alapította és 20 generációjuknak volt a rezidenciája. A program itt sajnos
befejeződött és a fáradt, de vidám utasoknak
indulni kellett hazafelé. Ezúton is köszönjük a
Hontravel Kft. vezetőjének Vadaszán Auréliának ezt a szép programot és Varjú Zoltánnak
a fantasztikus idegenvezetést.
2014 .november 15.
Lőrinczné Táborfi Julianna meghívására,
a Kavinton csoport a Veszprémi Sport és
Egészségnap keretén belül a Hangvillában
mutatkozik be, bizonyítva, hogy nem csak
a húszéveseké a világ!!!

Írta és fotók:
Máyerné Szíjártó Adél
tánctanár

Közösség

Együtt jobb!
Ismét Szeptember és kedd, 16.00 óra. Már a
kultúrház előtt mosolyogva üdvözöljük egymást mi 10-en a herendi Lányok-asszonyok
Klub tagjai. Örülünk, hisz van, akivel a nyári
szünetben nem is találkoztunk.
A Klub megalakulásáról szólnék pár szót.
Mivel nagy igény mutatkozott a Nyugdíjas
Klub mellett egy fiatalabb korosztályt is magába foglaló közösségre, így 2004. december
7.-én Jusztin Józsefné tanítónő és Szesztai
Lászlóné felvállalta a herendi Lányok-asszonyok Klub megalakítását.
Az elején sokan érdeklődtek és vegyes
volt a korosztály. A programok általában
ünnepekhez kötődtek és kézműves jellegük
volt. Hímeztünk, horgoltunk, a foltvarrás
rejtelmeibe avatott be bennünket Kolosszár
Andrásné, de különböző ajándékkészítési
technikákat is tanított nekünk Glück Lászlóné Kati. A kész termékeket „Szeretet vásáron”
értékesítettük, majd jótékony célra fordítottuk
az ellenértékét. Adtunk az egyháznak, az
énekkarnak, a Bakony-Hargita körnek, iskolának, óvodának...
Ma már rendszeresen hívunk előadókat
is. A teljesség igénye nélkül: Körzeti rendőreink felhívták figyelmünket az életben
előforduló veszélyekre. Egészségünk védelmére gondolva meghívtuk Szabadics Imre
természetgyógyászt, Dienes Gábornét, aki
gyógynövénykertész , Puccné Lennert Dóra
a paleolit táplálkozásról tartott előadást, Sebestyén Adrienn egy elixírt javasolt nekünk.
Vendégünk volt egy alkalommal Rókáné
Kecskés Rita gyógymasszőr, Dr. Engler Tímea
pszichiáter. Migray Emőd témája az agykont-

roll volt. Meglátogatott bennünket Bácskai
Zsuzsa szociálpedagógus, a Taekwon-do-s
Pátkai Zoli és a Herbária boltot vezető Horváth Gabriella is. Előadást hallhattunk a víz
fontosságáról Temesi Zsolttól, a gombákról
Czanik Gábor beszélt, egy alkalommal pedig Toldi Éva újságírónő ismertette Kányádi
Sándor munkásságát. Filmes riport keretében
ismerhettük meg igazán, Művelődési Házunk
és Könyvtárunk igazgatóját Téglás Miklóst és
az ő könyvekhez fűződő szerelmét.
Ezek az érdekes előadások ablakot nyitnak
a világra, és mi élvezettel figyelünk minden
elhangzott mondatra.

Ha pedig éppen meghívott vendégünk nincsen, szívélyesen elbeszélgetünk. Megbeszéljük a napi-heti aktuális híreket, történeteket
és örömeinket , netán gondjainkat, problémáinkat . Jó nagyokat nevetünk Jusztinné Ilike
által előadott vicceken. Elmeséljük milyen
regényt olvastunk utoljára és alkalmanként
egy-egy vers is elhangzik. Részt veszünk nemzeti ünnepeinken való megemlékezéseken.
Minden évben, már október második felében
elkezdjük készíteni a színes dobozokat, díszeket, hisz a nőklub gondoskodik pár éve a város
karácsonyfájának díszeiről. Összejöveteleink
végén újabban kicsit tornázunk is.
Nagy szeretettel köszöntjük fel egymást
születés és névnapokon egy-egy szál virággal. Minden évben teszünk kerékpár vagy
gyalog túrát a közeli tájban. Az évadot jó idő
esetén a helyi fagyizónál zárjuk, vagy egyik
Klubtagunknál grillezünk. Szívesen megyünk
együtt , vagy kisebb csoportokban moziba, az
Apícius kávéház műsoros estjeire, múzeumi
megnyitóra, néha Veszprémbe színházba.
Szóval így telnek a kedd délutánjaink, amit
szeretnénk megosztani még sok anyukával ,
nagymamával, fiatal hölggyel. Jöjjenek, ha
úgy érzik, hogy örömükre szolgálna a meghitt
együttlét másokkal és egy új feltöltődés.

Írta és fotók: Temesi Ferencné Valika
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Megtapasztaltuk, hogy a mai gazdasági
helyzet nem minden családnak teszi lehetővé a különbféle táborok kifizetését, ezért a
gyermekfelügyelet és a tartalmas szabadidő
eltöltés sem megoldott a nyári szünetben. A
Herendi Önkormányzat nyári tábort biztosított az iskolások részére.
Nagy izgalommal készültünk erre a három
hétre. Célunk az volt, hogy a gyerekek minden
perce le legyen kötve és ne unatkozzanak.
Nap mint nap más, élménydús programot
találtunk ki számukra.
A hetek első napján parancsba foglaltuk
közösen a szabályokat. Ezután kendőt batikoltunk, zászlót készítettünk, ami a tábor
jelképévé vált. Délelőttönként közös játékokkal töltöttük az időt. Rendelkezésünkre állt a
játszótér, a pálya ahol fociztunk, sorversenynyel mértük fel erőnket, ügyességünket, és a
szuper vízibombát is bevetettük. Dolgoztunk
a megunhatatlan agyaggal, barkácsoltunk,
kézműveskedtünk. Sokat túráztunk, kirándultunk, megcsodáltuk a ház körüli állatok,
méhek életét. A közösen megsütöttük az
,,isteni répa sütit”, ami mindig kevésnek bizonyult. Lali bácsi fagyiját is több alkalommal
megízleltük. Ha az időjárás nem engedte a
szabadtéri mókázást, akkor filmvetítés vagy
folyosófoci volt a program. A hétvégére ütemeztük nagy kirándulásokat, így mindenki
kipurcant a végére.
Gyorsan és vidáman teltek a napok, a színes
programok alatt hamar elrepült az idő. Minden gyermek sajnálta, hogy véget ért a tábor.
Úgy gondolom, hogy ez a kellemes vakáció
igazi kis közösséget teremtett és a tartalmas
szórakozás mellett remek kikapcsolódást,
értéket és élményt is nyújtott valamennyiünk
számára. Fantasztikus érzés volt részese lenni
egy ilyen nagyszerű csapatnak.
Köszönöm gyerekek, köszönöm Zsuzsa.

A tábort a hosszú nyári szünet - a gyermekek megfelelő elhelyezésének problémája hívta életre.
Szerettük volna kijárni az útját és megvalósítani, próbaként. Szerencsére az akkori Pénzügyi
Bizottság partnerünk volt. Bebizonyosodott, hogy Herenden is szükség van hasonló táborokra és a szülők nagyon örültek még ennek a három hétnek is.
A kis csapat: az Önkormányzati háttér munka Princzes Györgyinek és Pichnerné Erikának
köszönhető. A tábor szervezése: Bácskai Zsuzsanna szociálpedagógus, és egy kiváló segítő
Vasmaticsné Répás Erzsébet munkája.
Külön köszönetet szeretnénk mondani, a programok lebonyolításában nagy segítségünkre
volt: Pataki Imre – őstermelő/méhész, Szabadics Imre Bánd – gyógynövény szakértő, Újhelyi
Gábor – „fafaragó mester”, Drexler Anna – őstermelő Bánd. Valamint a Paletta Étteremnek,
hogy rugalmas időbeosztásban tudtunk étkezni.

HURRÁ ITT A NYÁR ……..
A közös játékok, fagyizások, a parázson sült virslis ebédek, a környék felfedezése, hajagi
túrák, térképészeti ismeretek, a méhészkedés, a bándi kirándulások, gyógynövényes
kóstolók, tehenészeti és lovas udvari látogatás, a tiszafás megmászása, patakban történő
gázolás, a közös mozi, saját készítésű répa süti, „fafaragás”, a vizi-bomba csata, a játékos
kidobók, délutáni barkácsolások, dinnye majszolás mind-mind felejthetetlen élményt nyújtott
a gyerekeknek és nekünk is.
Gyerekszáj:
„ilyen jó táborban még nem voltam”, „szeretném, ha jövőre is lenne”, „nagyon jó volt”, „nagyon
jól éreztem magam”.
Szülők:
„igen nagy segítség volt a három heti nyári tábor”, „szeretnénk, ha jövőre is lenne”.
Írta és fotók: Bácskai Zsuzsanna táborvezető

Írta: Vasmaticsné Répási Erzsébet
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Egy mókuscsapat
bakonyi kalandjai
A herendi iskolában mindig a nyári szünet
második hetében szervezzük meg a Fürge mókus természetjáró tábort. Nagyon népszerű
a gyerekek körében, pedig komoly kihívást
jelent a napi túrák teljesítése. Nem utazunk
messzire, hanem környékünket, a Bakonyt
barangoljuk be hátizsákkal, bakancsosan. A
természet szeretetére és védelmére, a gyalogos
erdőjárás megkedvelésére neveljük a kicsiket.
A táborozók legtöbbje most harmadik
osztályos volt. Mindig aggódunk az időjárás
miatt, hisz egy esőhét sok bosszúságot tud
okozni. Néha lógott ugyan az eső lába, de
kedvezően alakult minden. Ebben az évben
a hétvége már „ottalvós” volt, amit nagyon
vártak a csemeték.
Az első nap a hárskúti Papodra gyalogoltunk el. A Vitéz Bertalan Árpád-kilátóból
csodás panoráma tárult elénk. A 664 méteres magasság már tiszteletet parancsoló, és
tényleg messzire láthatunk. Büszkék lehetünk arra, hogy ilyen szép vidéken lakunk.
Szomorkodunk, mert a Hajag tetejéről még
fantasztikusabb lenne mindez. Visszafelé
megkerestük a Borzás-hegyi-barlangot. Nem
könnyű rátalálni a meredek, köves ösvény
mentén. Másnap Zircre buszoztunk, ahol a
Bakonyi Természettudományi Múzeumot és
a Reguly Antal Könyvtárat néztük meg, majd
kisétáltunk a Pintér-hegyre. A játszótéren és
az erdőben gyorsan elszaladt az idő. Szerdán
Várpalotára vonatoztunk. Onnan külön autóbusszal jutottunk el Tésre. A híres szélmalmok
és a régi kovácsműhely mindenkinek tetszett.
Az Izma-kő melletti Széchenyi Zsigmondkilátóból ismét pompás panoráma tárult

elénk. Innen a Siska-kúthoz és a különleges
Szentkúthoz mentünk. A legszebb élményt
persze a Római-fürdő jelentette, ahol hatalmas
sziklafalak között zubog, dübörög a Gajapatak. A negyedik napon az eplényi Ámoshegyet jártuk be. Jutott idő játékra, vidám
dalolásra, a tanösvény alapos megismerésére.
A sípálya melletti kilátóból láttuk a Balatont,
a Papodot, a Kab-hegyet, a Kőris-hegy fehér
gömbjét, Zircet. Az ötödik napon először a
döbröntei várba másztunk fel. Itt sárkányt
eregettek, fociztak, bújócskáztak a gyerkőcök.
Ezután következett Pápa, ahol az uszodában

önfeledten lubickolt az ötven lurkó, feledve a
héten megtett kilométerek okozta fáradtságot.
A hétvégét Vinyén töltöttük. Az
Öregbakony Turistaházban aludtunk. A Cuhát gumicsizmában jártuk végig, gyönyörű
időben. Így sokat lehetett pancsolni a vízben,
meg köveket, csigákat gyűjtögetni. Este a tábortűznél virslit és szalonnát sütöttünk. Éjjel
bátorságpróbáztunk. Éreztük milyen izgalmas
és borzongató a sötétség, az éjszakai hangok
az erdőben. Vasárnap még túráztunk a Likaskőhöz, melynek üregeit négykézláb másztuk
végig. A Pápalátó-kőnél sikerült néhány Szent
László pénzt is gyűjteni. Ebéd után tábori
totó, értékelés, jutalmazás következett. Még
egy jót játszottak a mókuskák a kertben,
majd hazautaztunk. A mókus tábor élményeit
ősszel is örömmel mesélték egymásnak. Már
készülnek a következő táborra.
Programunkat az Általános Iskolás Gyermekeinkért Közalapítvány támogatta, melyet
nagyon köszönünk.

Írta: dr.Bakonyiné Lékó Erzsébet
Fotó: György Jánosné
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Hazai vendég

az Apicius Kávéházban

W W W.HEREND.HU

Temesi Berci

Apicius Kávéházi estjeink újabb szezonjának nyitóeseményén a herendi származású,
mára a legismertebb basszusgitárosok közé
tartozó, s a honi zenei élet szinte minden
kiválóságával dolgozó Temesi Bertalan volt
a vendégünk.
A fiatal művész 15 éve van a zenei pályán,
s ennek apropóján szülővárosában, meghívott
barátok, s hírességek között beszélgetett

Kedves Herendiek!
A lehetőséget megragadva szeretnénk bemutatkozni és felhívni a figyelmet egy újonnan alakuló ifjúsági klubra.
Elsődleges célnak tekintjük, hogy a fiatalok
kötetlen összejöveteleihez szervezett kereteket biztosítsunk. Feladatunknak tartjuk, hogy
a településen élő fiatalok szabadidejének tartalmas eltöltését segítsük, programokat szervezzünk, ill. azoknak helyiséget biztosítsunk.
Olyan programok szervezésére törekszünk,
amelyek biztosítják a herendi fiatalok pozitív jellemfejlődését, a szabadidő tartalmas
eltöltését, a kzösségi élet kialakítását és
bekapcsolódást a község társadalmi életébe.
Fontosnak tartjuk, hogy összekovácsoljuk a
helyi ifjúságot, tekintve a fiatalabb és idősebb
korosztályt is.
Sikeresen lezajlott az első klub délutánunk, amelyet a Herendi Művelődési Ház és
Könyvtár klub-szobájában tartottunk 2014.
november 6-án. A fiatalok itt közösen
tölthették el szabadidejüket. Lehetőség volt
kézműves foglalkozáson részt venni, társasjátékozni, csocsózni, beszélgetni. Az őszi
időre való tekintettel, meleg teával vártuk a
betérőket. Örömünkre sikerrel zárhattuk az
összejövetelt.
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indulásáról, pályájáról, meghatározó pillanatokról. A művésszel a jól ismert televíziós
személyiség, Szily Nóra beszélgetett, akivel
együtt dolgoznak a népszerű X-faktor című
műsorban is.
A közönség egy végtelenül szerethető,
céltudatos, megbízható, tudatos fiatalembert
ismerhetett meg, s talán ahhoz is közelebb
juthatott, hogy lehet alig 34 évesen ilyen

sikereket elérni, de szóba került természetesen a gyerekkor, a herendi kötődések, a
sztorik is. S kihagyhatatlanul a basszusgitár
is kézbe került, így Berci önálló lemezéről 3
dal is elhangzott az este folyamán. Mivel a
művésznek könyve is jelent meg, így abból is
felolvasásra került 3 rész Garami Gábor rádiós
műsorvezető által.
A kiváló hangulatú, bensőséges beszélgetés
közben Villányból, Gere Attila pincészetének
borait is kóstolhattuk, Pauli Zoltán bemutatásával.
Az estet számos híresség megtisztelte jelenlétével! Emlékezetes este volt, folytatjuk!

Írta: Krámlik Attila
Fotó: Bak Zsolt

Herendi Ifjúsági Klub

Szeretnénk rendszeresíteni a találkozókat,
melyeket előreláthatólag minden csütörtökön
17.00-19.30 az említett helyen fogunk tartani.
Terveink között szerepel:
• egy állandó helyiség kialakítása, amely előreláthatólag a régi iskola egy tanterme lesz
• a fiatalabb és idősebb korosztály igényeinek
kielégítése
• ünnepekhez kapcsolódó programok szervezése

• a gyermekek kreativitásának feltérképezése
• kikapcsolódás minden korosztály számára
Köszönettel tartozunk az önkormányzat
segítőkész hozzáállásához, külön köszönet
illeti a Bácskai Zsuzsát.
Továbbá köszönet Téglás Miklósnak, aki
a művelődési házban helyet biztosít nekünk.
Sok szeretettel várunk mindenkit az Ifjúsági Központban

Írta és fényképezte: Répási Dávid

Október 6-i Megemlékezés
a Herendi Művelődési Házban
Fáklyás felvonulás a Hősök
Parkjába majd koszorúzás
Az Aradi Vértanúk Emléknapja alkalmából
tartott megemlékezés a Himnusz éneklésével
kezdődött, s ezután Téglás Miklós a Művelődési Ház és Könyvtár igazgatója köszöntötte
az egybegyűlteket. Egy összetett vetítést
követően, a miskolci Premier Színház tagjai-

tól a " Honfidal a hősökért ” címmel, kitűnő,
zenés, irodalmi összeállítást láthattunk. A
műsort Lévai Jolán dalokkal, Varga G. Zoltán
versekkel díszítette és Virág Gergely zongorán játszott. A színvonalas megemlékezés
után, fáklyás menettel, dalolva sétáltunk a

koszorúzás helyszínére. A Hősök Parkjában a
Herendi Önkormányzat nevében Vajai László
polgármester és Szesztay László képviselő úr
koszorúval tisztelgett az emlékműnél, majd a
Szózat következett. A világító fáklyák fénye
gyönyörűen beragyogta a parkot.

Írta és fényképezte:
Rujzam Zsuzsa

Az 1956-os ForrADAlom és szABADsÁGHArC
58. évForDUlÓJÁrA AlkAlmÁBÓl

OKTÓBER 23-ÁN DÉLELŐTT, A HERENDI MŰVELŐDÉSI HÁZ
MEGEMLÉKEZÉST TARTOTT

A rendezvényt Háromszéki Péter köszöntője nyitotta meg, majd Jánszky László polgármester úr emlékezőbeszéde következett.
Ezután Dávid Roland egy musicalrészletet
énekelt a Nyomorultakból „Üres szék, üres
asztal” címmel, majd Téglás Miklós előadásában hallhattunk egy irodalmi, zenés összeállítást " A szabadság lánctalpakon jött..." címmel , Bácskai Zsuzsanna közreműködésével.
Ahhoz, hogy a forradalom akkori történéseit,
drámai légkörét fel tudják idézni, korhű bútorokkal, használati tárgyakkal díszítették a
színpadot és a fény és hangtechnika is kifejező
volt Zsöllei Attillának köszönhetően.
A műsort koszorúzás követte a Hősök
Parkjában. Először a Herendi Önkormányzat
nevében Jánszky László polgármesterünk és
Csótai Csilla alpolgármester asszony helyezték el az emlékezés, a kegyelet virágait, majd a
Német Nemzetiségi Önkormányzat nevében
Etlinger Gáborné és Lennert Hajnalka koszorúzták meg emlékművűnket.

írta és fényképezte: Rujzam Zsuzsa

2014. NOVEMBER
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Kedves Herendiek!
Mint láthatták idén előbb lett felállítva a
„közösségi dekorációs kisház” Először
az ősz, Márton Nap jegyében. Majd
természetesen immár 2 éves hagyományt folytatva az adventre hangolódva
a Betlehem is. Itt ragadnám meg az
alkalmat, hogy szeretettel várnánk a ráérő segítőket, és ötletes kivitelezéseket,
anyagokat, kellékeket. Mottó: MINDENKI BETLEHEME.
Szeretet és a közösség jegyében:
Bácskai Zsuzsanna

A Herendi Önkormányzat és
a Herendi Közösségi Programok civil szervezetének közös
programja

Nagy tökszállítmányt adott a város, így a
hideg hétfő estén volt mit faragni a megjelenteknek a Herendi Művelődési Ház parkolójában. Szólt a zene, aki fázott meleg teát kortyolhatott, vagy ha megéhezett szendvicset
kapott. Volt Játszóház a kisebbeknek, ahol
lehetett rajzolgatni, színezni vagy kitölteni a
Tök totót. Dolgoztak a kis kezek, készültek a
tökfilkók, melyeket végül a zsűri díjazott. A
közösségi házikó idén előbb készült el és most
őszi díszek kerültek bele. Sokan eljöttek és
nagyon jó hangulatú közösségépítő program
kerekedett.

Írta: Bácskai Péter
Fotók:Rujzam Zsuzsa
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Közösség

ŐSZI TÁBOR

Gyerekek gondolatai
az ŐSZI TÁBORról:
„Nagyon izgalmas a tábor! Nagyon finom
a tea!” (Amarilla)

Ismét egy hosszabb szünet jött el – persze
gyermekek örömére – az ősz jegyében s adott
alkalmat, ismét hogy régi iskolában (Civil
Ház) tábori hangulat legyen.
Újra bebizonyosodott, hogy szükség van
Önkormányzat támogatásával e szolgáltatás
megszervezésére.
A hét igen jó hangulatban telt: sokat játszottunk közösen, megiserketünk egymással
- készítettünk házi bubi fújót, ellátogattunk
egy biodinamikus gazdálkodású tanyára,
ahol megtudtuk, hogy a mezőgazdaságban
milyen nagy szerepe van a teheneknek, mindenszentek napjára készítettünk termésekből
koszorút, a tanterem egy napra átalakult

mozivá – a napsütésben megnéztük a közeli
patakokat – beszélgettünk Pista bácsival, aki
egy igazi pásztor és megismerkedtünk Ügyes
nevű kutyusával, aki igen ügyesen tereli a
birkákat. Még a mezőn ólálkodó 3 róka is
unottan elsompolygott – utána igen jólesett
az ebéd is.
Köszönetet szeretnénk mondani:
-ifj. Varga Sándornak és feleségének, akik
az Élő Bolygó Alapítványnál láttak vendégül
bennünket.
-Schönig Gábor autóbuszvezetőnek, hogy
az Élő Bolygó Alapítványhoz térítésmentesen
elszállította a tábor résztvevőit.
Valamint – Varga Ferencnek, akitől egy rekesz almát kaptunk, így ki tudtuk egészíteni a
gyermekek ellátását.
Köszönet a finom teáért: Laczáné Fehér
Anikónak, és segített még: Arnold Marika
néni is.

„Igen, isteni a tea.” Ez a tábor a paradicsom!
Csinálj még ilyet sokszor”! (Kamó)
„Jó volt a tábor! A tanyán sem unatkoztunk! Volt ott egy nagy komondor és sok
disznó, volt ott még egy ló, aztán volt ott
tehén, a húgom megsimogatott egy bikát
is.” (Hanna)
Jó volt! (Bogi)
„Imádom ezt a tábort, többször is csinálj
ilyet Zsuzsa” (Zselyke)

Írta és fotók: Bácskai Zsuzsanna
táborvezető

2014. NOVEMBER
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Madéfalván jártunk

A Bakony-Hargita Baráti Kör ismét ellátogatott, immár 6.alkalommal Madéfalvára a
Hagymafesztiválra szeptember 11-14-ig.
Igaz hogy most egy kisebb létszámmal a
megszokottnál, de boldogan tettünk eleget a
meghívásnak.
Kitűnő hangulatban és gyönyörű napsütésben érkeztünk meg pénteken a kora délutáni
órákban Madéfalvára. Örömmel és szeretettel
fogadtak bennünket!
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Pénteken este részt vettünk a Hagymabálon, ahol kitűnő vacsorával és zenével fogadtak
minden résztvevőt.
Szombati nap a családokkal és barátokkal
többféle programon voltunk, ki-ki a szállásadóval, ki a kinti barátaival terveztek közös
programot. Lehetőség volt még arra is, hogy
ismerős családokat is meg tudtunk látogatni.
Este a Fészek klubban mulattunk a helyi
fiatalsággal és az ott szerzett új barátokkal.
Vasárnap részt vettünk a szentmisén, a
termények megszentelésén és az azt követő
rendezvénysorozaton.
Ellátogattunk közösen Ferencz Irénke nénihez, akivel együtt tiszteletünket tettük a férje
sírjánál, ahol szokásunkhoz híven koszorút
helyeztünk el és egy imával tisztelegtünk az
emléke előtt.
Koszorút helyeztünk még el a Madéfalvi
veszedelem, felújítás alatt álló emlékműnél is.

Vasárnap este a Művelődési házban egy
csodálatosan szép műsorral zárult a programsorozat, ahol a település vezetése hivatalosan
is megköszönte minden vendégnek és résztvevőnek, hogy hozzájárultak a fesztivál hangulatához és megtisztelték őket erre a pár napra.
Szívesen vette mindenki a már most beharangozott jövő évi fesztiválra a meghívást.
Boldogan tettünk és teszünk eleget a
meghívásnak,csak adjon a jó Isten erőt-egészséget, hogy jövőre és az elkövetkező években
ha kilátogatunk,szeretettel és örömmel tudjuk
átölelni madéfalvi barátainkat.
Kívánunk mindnyájunknak jó egészséget,
hogy ez a kapcsolat még sokáig így legyen!

Írta: Varjuné Herczegh Zsuzsa
Fotó: Csótai László

DÉLKELETI
MAGYAR ZARÁNDOKÚT
2014. július 22-25.
A „gyári leállás” első hetében 46 utassal a
fedélzetén elindult az autóbusz, hogy az idei
évben is felkeressen néhány zarándok-, ill.
kegyhelyet. Ebben az évben Magyarország
keleti határvidékének környéke volt az úti
célunk.
Július 22-én hajnalban indultunk Herendről,
majd a Keszthelyen felszállókkal kiegészülve
Ópusztaszerre utaztunk, ahol megtekintettük
a Nemzeti Történeti Emlékparkot. Megcsodáltuk a Feszty körképet, a panoptikum
viaszfiguráit, s közben felidéztük őseink
történelmének fontos eseményeit. Délután
Petőfiszállás felé vettük az irányt. Pálosszentkúton Csaba testvér fogadott minket
a pálosok egyik központjában. Bemutatta a
kegyhelyet, a szentkút történetét, beszélt az
egyetlen magyar alapítású szerzetesrend eredetéről, történelméről, lelkiségéről, és jelenéről. Ezután közösen mutattuk be a szentmise
áldozatot, és hallgattuk Csaba testvér lelkesítő
szentbeszédét. A szentmise után leróttuk
tiszteletünket és közösen imádkoztunk Vezér György Ferenc mártírhalált halt pálos
szerzetes sírjánál, akit 1951-ben végeztetett
ki a kommunista államhatalom. A nap végén
Makóra érkeztünk, ahol elfoglaltuk a szállásunkat, és elköltöttük a vacsorát.
Másnap reggeli után Szegedre utaztunk,
ahol idegenvezetőnk, dr. Somorjai Ferenc
szakszerű és minden igényt kimerítő kalauzolásával bebarangoltuk a város nevezetességeit, látnivalóit. A teljesség igénye nélkül: Az
alsóvárosi ferences templomtól a Széchenyi
téren keresztül, a Dugonics téren át, az Aradi
vértanúk terének érintésével, a Dóm teret bebarangolva eljutottunk a híres szegedi Dómba,
sétáltunk a Tisza-parton és a Várkertben. A
városnézés befejezése után buszra szálltunk,

és visszamentünk Makóra, ahol szabadidős
délután keretében sétálhattunk, ill. lazító
fürdőzéssel töltöttük a nap hátralevő részét a
gyönyörű Hagymatikumban. A vacsoránkat
is ott fogyasztottuk el.
A következő napon a gúnyhatárt átlépve
Aradra utaztunk. Ott megtekintettük a Páduai Szt. Antal-templomot, majd felkerestük az
aradi vértanúk emlékművét, ahol elhelyeztük
a hála koszorúját, elénekeltük a magyar- és
a székely himnuszt. Ezután A „Megbékélés
Parkjába” (eredetileg Attila tér) sétáltunk
megcsodálni Zala György párizsi díjat nyert
alkotását, az aradi vértanúk monumentális
emlékművét. A tér mellett található egy
magyar könyvesbolt és vendéglő, ahol eltöltöttünk egy kis pihenőt. Ezt követően újra
buszra ültünk, s felkerestük az ősi és méltán
híres Mária kegyhelyet: Máriaradnát. Sajnos
a templom főbejárata és homlokzata nem nagyon látszott, mert teljes külső felújítás alatt
van (13 millió eurós pályázati forrást nyertek),
ám belül minden csodaszép. Reinholtz András
plébános atya szívélyesen fogadott minket.
Részletesen beszélt a kegyhely eredetéről, a
Maros völgye fölé emelkedő, több mint 60 méter magas, kéttornyú barokk kegytemplomról,
s a mellette lévő kolostorról, ahol fénykorában
30 ferences szerzetes lakta e házat. A templom
kegyképe a Szűzanyát ábrázolja a kis Jézussal.
A tűzvészt csodás módon túlélt kegyképnek
Mária Terézia készíttetett rokokó foglalatot
mintegy 30 kg. ezüst felhasználásával. A
Szűzanya és a kis Jézus koronáját Rudnay
Sándor esztergomi érsek ajándékozta a kegyhelynek. A bíboros annyira megszerette e
kegyhelyet, hogy végrendeletében azt írta,
halála után szívét őrizzék a kegykép közelében. Azóta Radnának féltve őrzött kincse

a prímás formalinba helyezett szívét őrző
ezüst szelence. A templomban szentmisét
mutattam be, és imádkoztunk otthon maradt
családtagjainkért, szeretteinkért, betegeinkért. Búcsút intettünk a Radnai Szűzanyának,
s megköszöntük neki, hogy gyarapíthattuk
azon zarándokok számát, akik évente kb.
százezren keresik fel az ő kegyképét. Estére
visszaértünk a makói szállásunkra.
Elérkezett a hazaindulás, az utolsó nap. Mivel töltöttük meg? Kiskunhalasra mentünk,
ahol a Csipkemúzeum kiállított darabjaiban
gyönyörködtünk. A herendi szemeknek, kezeknek különösen is érdekes volt megvizsgálni az aprólékos munkákat! A halasi csipke
hungarikum, méltó vetélytársa a brüsszeli
csipkének. Innét Bajára buszoztunk, ahol a
belvárosi séta után elkölthettük az ebédünket.
Többen döntöttek úgy, hogy megkóstolják
a speciális bajai halászlét. Ezután Kalocsára
utaztunk, ahol a zárdatemplomban szentmisével köszöntük meg Szűzanyánkon keresztül
a gondviselő Istennek ezt a néhány napot. A
székesegyházba nem tudtunk bejutni, mert
áprilisban ideiglenesen lezárták. Mi történt?
A Szent Koronát hozó Asztrik kalocsai érsek
relikviáit azonosították! A régészeti felfedezésről Dr. Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti
érsek a következő közleményt adta ki:”A
kalocsai Nagyboldogasszony Főszékesegyház kriptájában található, XII-XIII. század
fordulójára datált főpapi sírlelet nem Győr
nembeli Saul (1193-1202 közötti időben) volt
kalocsai érsek csontmaradványa, mint eddig
azt feltételezték. Asztrik – korabeli nevé
Ascherik – érsek sírleletét őrzi az a szarkofág,
melyet Foerk Ernő, 1910-1911 között végzett
ásatásakor találtak meg, a feltárt Szent István
kori székesegyház szentélyének közelében,
a főhajó tengelye mellett, csaknem 3,80 m
mélységben, a mai főszékesegyház szentélye
alatt. A vörösmárvány szarkofág az I. kalocsai
érsek csontmaradványait őrzi.”
Így hát végül szakszerű tárlatvezetésen
vettünk részt a Paprika múzeumban, korabeli
munkaeszközökkel, oklevelekkel és ábrázolásokkal „fűszerezve” a látottakat, hallottakat.
Buszra szállva kissé megöntöztük hangszálainkat, és énekekkel, nótákkal róttuk a
kilométereket hazafelé.

Írta: Sabjanics Miklós plébános
Fényképezte: Hetényiné
Karika Melinda

Pálosszentkút (Petőfiszállás)
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Amit
a kullancsokról
tudni érdemes
Hajagi Tanösvények Találkozója
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túrabeszámoló
A nyáron átadott Fekete István tanösvény
népszerűsítésére szervezett túrát 2014.11.8-án
a Hajagi Civil Közösség (HCK) Herendről,
melyet a VERGA ZRt. és Herend Város Önkormányzata is támogatott, így széleskörű
összefogás jellemezte a szervezést. Elkészült
első kiadványunk, mely a Hajag környéki
túrák hasznos kelléke lehet.
A találkozó előtt pár nappal már esővel
riogattak az előrejelzések. Amikor Zalaegerszegi túrázók azt írták, hogy szakadó esőben
is jönnek, elhatároztuk, hogy mi is kitartunk
mellettük. Jól tettük, mert az eső nem olvas
híreket és nem akart esni, sőt hét ágra sütött
a Nap. Fényében még szebben pompázhatott
az erdő arany köntöse. Az országos eső híre
azonban nem növelte az érdeklődők számát.
De mi jól éreztük magunkat és szerintünk
a túrázóknak is szép élményeik lettek. A jól
összeszokott rendező csapat hamar felállította
a tisztáson a központunkat. Készült a tea és
a zsíros kenyerek. Volt még időnk elszaladni
a György-forráshoz. Lassan érkeztek az első
túrázók, vendégek és tanösvények képviselői:
Pangea egyesület (kék T) Fehérvári Bence,
Erdőbirtokosság Dr. Markó Lászlóné és Péti
Miklós, Ráktanya Horváth Ferenc (piros T),
VERGA Zrt. Kotány György Kabhegyi Erdészeti Igazgató (zöld T), Mag Éva a VMTSZ-től,
Jánszky László Herend Város Polgármestere..
A szerény megnyitón Kotány úr ismertette a
VERGA beruházásait és újabb terveit, melyet
örömmel fogadtunk. A jó hír környékünknek,

hogy kerékpárút épül Veszprém-Bánd között.
A találkozón felmerült egy esetleges konferencia terve a jobb együttműködés érdekében a
környék érdekeltjeinek bevonásával. Közben
működött az önkiszolgáló büfé, fogytak a kitűzők és emléklapok. Az Óriás Pöfeteg tanösvényt is megtekintette egy nagyobb létszámú
csoport akiket Péti Miklós kalauzolt. Megérkezett a herendi gyerekcsapat is Bakonyiné
Erzsike túravezetésével. Jót falatoztak az ifjú
túrázók, majd Bácskai Zsuzsa Totó kérdéseire
válaszolva apró ajándékokkal gazdagodtak
támogatóink jóvoltából. A körtúrázókra még
7km táv megtétele várt, hogy teljesítsék a
20km-es körtúrát és Herendre érjenek.
Köszönet a támogatásért: VERGA ZRt.
Herend Város Önkormányzata, Bakony és
Balaton Térségi Turisztikai Nonprofit KFT,
Külön köszönet a Hajagi Civil Közösség lelkes
csapatának (herendi civileknek) a lebonyolításért!

Írta és fotók: Bácskai Péter
HCK, Herend

A kullancsok változatos klimatikus feltételek között, világszerte előforduló vérszívó
ízeltlábúak. A kullancsfélék családjába világszerte mintegy 700 ismert fajt sorolnak.
Viszonylag nagytermetű (1-6 mm) ízeltlábúak, amelyek elsősorban madarak és emlősök,
kisebb arányban hüllők vérszívói. Hazánkban
mintegy kéttucat fajuk honos. Megtalálható
Írországtól az Urálig, valamint a skandináv országoktól Észak-Tunéziáig. Magyarországon
is gyakori. A kullancsokat a háromstádiumú
életciklus jellemzi: lárva, nimfa és ivarérett
adult stádiumok követik egymást. Minden
állapotukban obligát vérszívó életmódot folytatnak; a vér a vedlésekhez, és így a soron
következő stádiumba alakuláshoz elengedhetetlen. A teljes életciklus átlagosan 2-4 év. A
kifejlett nőstény vérrel teleszívott állapotban
eredeti tömegének mintegy 100-szorosára
duzzad meg. Az emberre többnyire az erdei
kirándulás, kocogás, táborozás alkalmával
vagy a kerti munka során, rendszerint a
cipőre, zoknira vagy a nadrág szárára kapaszkodnak fel. Az így ránk akaszkodó kullancs
a ruhán vagy a bőrön továbbmászva keresi
meg a vérszívásra leginkább alkalmas, vékony
bőrfelületet. Előnyben részesíti a könyök- és
térdhajlatot, a felkar belső felületét és a hónaljat, valamint a deréktájékot. A kullancs a
vérszíváskor véralvadásgátló, érzéstelenítő
és értágító hatású anyagokat tartalmazó
nyálat juttat a sebbe. A kórokozók a nyállal,
valamint a vér sebbe történő visszaöblítésekor
juthatnak be az emberbe. A kullancs okozta
agyhártyagyulladás-vírus már röviddel a vérszívás megkezdése után, a fertőzött nyállal a
sebbe juthat. A Lyme kór esetében azonban az
átvitel késleltetett; minél hosszabb idő telik
el a vérszívás kezdetétől, a kórokozó-átvitel
kockázata annál nagyobb.
A kullancs által terjesztett főbb betegségek:
1.Kullancs által okozott agyhártyagyulladás:
A vírus a behatolás helyén és a regionális
nyirokcsomókban szaporodik el, majd a
vér útján jut a központi idegrendszerbe. A
nálunk előforduló vírus okozta betegség
a kullancscsípést követően, az esetek
jelentős részében tünetmentesen, kisebb
részében 7-14 napos lappangási idő után,
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enyhe betegségtünetekkel láz, fejfájás,
izomfájdalom, rossz közérzet, étvágytalanság, émelygés, hányinger, hányás stb.
zajlik le. Típusos esetben három-négy
napig tartó, láz levertséggel, végtagfájdalmakkal is jár, majd néhány napos láztalan szakaszt követően hirtelen magasra
szökő láz és idegrendszeri gyulladásos
tünetek jelentkeznek. Súlyos esetekben
azonban gyulladás, majd az idegsejtek
károsodása következtében felső végtagi
enyhe vagy részleges mozgásszervi bénulások is kialakulhatnak, sőt, a légzőközpont bénulása miatt halálos kimenetelű
megbetegedés is előfordul.
2.Lyme-kór:
Legjellegzetesebb a vándorló bőrpír,
amely általában néhány napos lappangási
idő után, a csípés helyén jelentkezik. A
bőrelváltozás mindig kis kerek folt formájában kezdődik, majd
a széli részeken terjedve, középen halványulva, gyűrűt formál. A bőrjelenséget
enyhe helyi fájdalom, égő érzés, ritkán
viszketés kísérheti. Kezeletlen betegeknél
napokkal, hetekkel, esetleg hónapokkal a
kullancscsípés után idegrendszeri, mozgásszervi szívpanaszok jelentkezhetnek.
Megfelelő adagban és ideig alkalmazott
antibiotikummal általában jól gyógyítható.

A kullancsok által terjesztett agyhártyagyulladás megelőzési lehetősége-a védőoltás.
Az oltásokat a várható lehetőleg télen, a
fertőzésveszélytől mentes időszakban kell
elvégezni vagy megkezdeni! Az alapimmunizálást biztosító 3 oltás beadásának két
lehetősége van.
A hosszantartó védettség biztosítása érdekében szükséges emlékeztetőoltások beadatni.
A kullancsok fő ártalmának, a fertőző
betegségek átvitelének megakadályozásához
legfontosabb a bőrbe fúródott kullancs mielőbbi eltávolítása, illetve a kullancsriasztó
szerek alkalmazása.

(Forrás: Az Országos Epidemiológiai
Központ 2. Módszertani Levele A kullancsok elleni védekezésről)
Összeállította: Vérné Weiner Judit,
Horváth Gyöngyi védőnők

A GYÓGYÍTÓ BETEGSÉG
Mindennapi életünk velejárói, figyelmeztető eseményei a betegségek. Gyermekkorban
a magas lázzal járó hurutos megbetegedések
dominálnak, majd a fiatal felnőttkor viszonylagos betegségmentessége után, idősebb korban főként a krónikus elfajulási folyamatok
és daganatok válnak gyakoribbá.
Ahhoz, hogy helyesen értékeljük a betegségeket, tudnunk kell, hogy az egészség nem
pusztán a kórságok hiányát jelenti. A WHO
(Egészségügyi Világszervezet) meghatározása
szerint az egészség a teljes testi, lelki,
szellemi és szociális jólét állapota.
Ahogy a betegségek különböző szinteken,
síkokon alakulnak ki, ugyanúgy a gyógyulás
sem egylépcsős folyamat, hiszen pusztán a
fizikai tünetek megszűnése nem jelenti a teljes
regenerációt. Az élet maga a fejlődés, melyben
folyamatosan haladunk (jó esetben előre), ha
akadályba ütközünk, azt leküzdve, magasabb
szinten megyünk tovább. Próbáljunk kissé
változtatni a szemléletünkön, a betegségeket
ne minket zavaró, dühítő, elkeserítő eseményként éljük meg, hanem életünk és fejlődésünk
részeként. Ha figyelve tekintünk a világba,
múltbéli eseményekre, akkor látjuk, hogy egyegy helyesen megélt (nem végigszenvedett!)
betegségből új képességekkel, ismeretekkel
és tapasztalatokkal felvértezve, megerősödve
lépünk tovább.
Hogyan válhatnak a betegségek gyógyítóvá?
Móra Ferenc szavai szerint az élet meghoszszabbításának titka, hogy meg ne rövidítsük.
Nagyon fontos, hogy még a fizikai tünetek
megjelenése előtt tegyünk egészségünkért.
Figyeljünk az egészséges, azaz a természetünkkel, hajlamainkkal és a természet
törvényeivel harmonizáló életmódra. Ami
a jelenben jó, az hosszú távon sokszor
nem a fejlődésünket és egészségünket
szolgálja.
A test a lélek temploma, így ne mérgezzük
káros szenvedélyekkel, tápláljuk egészségesen és erősítsük napi rendszeres mozgással.
Drága időnket ne engedjük át a média üres
filmjeinek, a számítógépes játékok sokszor
már függőséget kialakító vagy agresszív programjainak.
Fontos a lelki egyensúly megőrzése, a
kapcsolataink rendezése, a megfelelő, feltöltő
hivatás megtalálása és a pozitív gondolkodás
is. Próbáljunk nem görcsösen megfelelni a
társadalmi normáknak és elvárásoknak.
Ne csak a ruhatárunkra, a bankszámlánkra,
hanem szervezetünk jelzéseire is figyeljünk.
Egy fizikai tünet, fájdalom, rosszkedv, de akár
egy elejtett pohár is jelezheti a kimerülést. Ad-

junk magunknak lehetőséget a feltöltődésre,
a napi megszokott robot után tudjunk "kilélegezni", lazítani, töltsünk minél több időt a
természetben. Naponta gondoskodjunk lelki,
szellemi táplálékról is, pl. egy igényes könyv
olvasásával vagy egy zenemű hallgatásával.
Késlelteti a leépítő, "öregítő" folyamatokat, ha
új kihívásokat keresünk, új dolgokat tanulunk.
Életünkön csak magunk változtathatunk,
méghozzá odafigyeléssel és tettel. Valóban
könnyebb bevenni egy csodagyógyszert (bár
ilyen nincs!), de hosszú távon ez nem segít. Ha
a betegséget kiváltó ok helyett csak a tünetet
kezeljük, az gyakran csupán átmeneti javulást
hoz, vagy egy másfajta panasz megjelenését
váltja ki. A fenti gondolatok megvalósítása
rengeteg akaraterőt, kitartást és odafigyelést
igényel. Mai kapkodó, döbbenetesen pörgő életünk mellett életmódunk helyességével ritkán,
sokszor csak egy betegség szorító félelmében
foglalkozunk. Ne hibáztassuk magunkat az
elmulasztottakért, figyeljünk a jelenre, annak
lehetőségeire, ne keressünk kifogásokat.
Amennyiben kialakult a betegség, a
gyógyulási folyamatnak ne csak paszszív szemlélői, hanem aktív, tevékeny
és tudatos résztvevői legyünk. Éljünk
egészségesen! Fentieket szem előtt tartva,
adjunk időt szervezetünknek a gyógyuláshoz.
Pihenjünk, hisz feladataink megvárnak. Egy
teljesen meg nem gyógyult betegség magában
rejti az újabb, súlyosabb kórság lehetőségét.
Gyermekeink betegségénél ne csak fizikailag,
pl. gyógyszer beadásával segítsük szervezetüket, hanem lelkileg is támogassuk őket.
Ilyenkor még fontosabb a körülölelő szeretet,
és az együttérző ápolás.
Próbáljunk természetes úton gyógyulni
(immunerősítők, gyógynövények használatával, szervezetünk saját erőinek mozgósításával), hiszen nagyon sok gyógyszernek van
alternatívája.
Utolsó gondolatként Márai Sándor szavait ajánlom útmutatóként. "A szervezet oly
hálás a legcsekélyebb figyelemért! S ezek
az apró, mesterséges, a betegség parancsa
nélkül felidézett betegségi és gyógyítási
állapotok, önkéntes diéták, megvonások
és pihenések felérnek egy keleti úttal
vagy egy vakbélműtéttel. Kíséreld meg.
Csodákat látsz majd."
Ne feledjük, hogy a leghosszabb út is az
első lépéssel kezdődik, tegyük ezt meg most,
és lépjünk többet, nagyobbakat, merészen az
egészségünkért és harmonikus jövőnkért!

Írta: Dr. Kovács Márta
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"Nem a világi jókat megtagadni, de józan ésszel vélük élni tudni, a bölcsességnek titka
és jele."
Berzsenyi Dániel

BÖLCSŐDE

BÖLCSŐDÉNKRŐL

múltban
és jelenben

A JELEN………….

A MÚLT………….
Bölcsődénk 1965-ben nyitott. Egyetlen
szakképzett gondozónő a bölcsőde vezetője
volt. Az indulás nehézségein túljutva, kezdetleges körülmények között, viszonylag zökkenőmentesen zajlottak a munkanapok. Minden
dolgozó végezte a rászabott feladatát. Gyorsan
rájöttek, hogy az ösztönös szeretet nem elég.
A gyermekek szakszerű gondozásának, helyes
nevelésnek bonyolult feladatát, csak megfelelő
képzettség elsajátításával lehet megoldani.
Három gondozónő a veszprémi Csecsemő
és Gyermekgondozó Képzőben hároméves
képzési idő alatt megszerezte, a gondozónői
képesítést. Ez egyben a többiekre is nagyobb
feladatot rótt, hiszen az iskolanapokon is
helyt kellett állniuk. Az iskolában tanult új
módszereket délutánonként megbeszélték, s
az eredmény szemmel látható volt.
Az újonnan belépett szakképzett munkatársak gondolatai találkoztak a régiekével. A
bölcsőde szépült, felszerelése egyre korszerűbb lett. A gyermekek testi, szellemi fejlődése
örömmel töltött el mindenkit. A közös célok
közös megvalósítása, az azonos érdeklődés
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kialakítása összeforrasztotta az embereket.
Vállalásunkhoz híven, mindent megtettünk,
hogy gyermekeink egészségesek legyenek,
testileg, szellemileg jól fejlődjenek, érzelmi
életük kiegyensúlyozott legyen. Havonta
friss, aktuális plakátokat helyeztünk el a
faliújságon.
A gyermekekkel kapcsolatban adódó problémákat a szülőkkel megbeszéltük, szükség
szerint tanácsokat adtunk a megoldásra. Bölcsődénk szebbé tételét kézimunkák, bábok,
babaruhák, egyéb felszerelések készítésével
oldottuk meg. Bölcsődénk otthonosságáról,
ízléses, célszerű berendezéséről a szülők dicsérettel szóltak. A gyermekek örömmel jöttek,
jól érezték magukat!
1977-1988 között tagja lehettem ennek a
kitűnő közösségnek. Most 2014-ben ismét
elmondhatom, hogy hasonló közösségben
dolgozhatok mint gondozónő. Remélem
munkámmal erősítem a BÖLCSŐDE JÓ
HÍRNEVÉT.

Írta Eckert Éva Eleonóra
gondozónő

A bölcsődét, mint szakmailag és gazdaságilag önálló intézményt Herend Város
Önkormányzata alapította meg 2007. 09. 01.
napjával.
Bölcsődénk Herend város közigazgatási területéről veszi fel a gyermekeket, alapellátáson
túli szolgáltatásokat nem végzünk.
Egycsoportos bölcsődénk a helyi igényeket
ki tudja elégíteni, szakképzett kisgyermeknevelők és dajka néni közreműködésével folyik
a nevelési-gondozási tevékenység.
Célunk a családban nevelkedő kisgyermekek számára, napközbeni ellátás keretében a
gyermek érzelmi- és fizikai biztonságának
és jólétének megteremtésével, feltétel nélküli
szeretettel és elfogadással, tapasztalatszerzési lehetőség biztosításával, identitásának
erősítésével, nemzetiségi etnikai hovatartozásának figyelembe vételével, viselkedési
minták nyújtásával elősegíteni a harmonikus
fejlődést. A hátrányos helyzetű, a szegény és
a periférián élő családok gyermeki esetében a
hátrányoknak és következményeiknek enyhítésére törekvés, szükség esetén más intézményekkel, szervezetekkel, szakemberekkel
együttműködve.
Bölcsődénkbe felvehető minden olyan kisgyermek, akiknek szülei, nevelői, gondozói
valamilyen ok miatt nem tudják biztosítani
a napközbeni ellátást. A gyermekvédelmi
törvény szerint előnyben kell részesíteni a
felvételi eljárás során azon kisgyermeket, akinek szociális- vagy egyéb ok miatt egészséges
fejlődése érdekében szükséges a bölcsődei
nevelés, gondozás.
Intézményünk egészségügyi, egészségnevelési, nevelési, szociális és családsegítő, munkahelymegőrző funkciókat tölt be.
A bölcsődei ellátást igénylő szülő a bölcsődevezetővel veszi fel a kapcsolatot, személyes
találkozó formájában. A szülő elmondja az
ellátás igénybevételének indokait, majd tájékozódik az ellátással kapcsolatos legfőbb
dolgokról. A vezető nyugodt beszélgetés
keretében elvégzi a felvétellel kapcsolatos

dokumentációs, adminisztratív feladatokat,
bemutatja az ellátásba felvett kisgyermek
leendő gondozónőit, csoportszobát, gyermeköltözőt, mosdót, udvart.
Bölcsődénk nyitvatartási idejét a fenntartó
határozza meg, figyelembe véve a csoportba
járó gyermekek szüleinek munkakezdését,
ill. befejezését. Egy gyermek napi gondozása
az alapellátás idejében nem haladhatja meg a
tizenkét órát.
Az új tanév első napján megkezdődtek a
beszoktatások bölcsődénkben, melynek ideje
gyerekenként 2 hét. A szülővel való folyamatos beszoktatás a családdal való együttműködést helyezi előtérbe. A kisgyermekeknek a
szülők jelenléte biztonságot ad, és megkönynyíti az új környezethez való alkalmazkodást.
A kisgyermekek és a gondozónők közötti
fokozatosan kialakuló érzelmi kötődés segíti
a gyermekeket az új környezetének elfogadásában, megkönnyíti a beilleszkedést a
bölcsődei közösségbe, mérsékli az adaptáció
során mutatkozó nehézségeket. Pl.: étkezési,
alvási nehézségek, sírás, tiltakozás, nyugtalanság, szülőkhöz való fokozott ragaszkodás,
stb... Amire szüksége van a gyermeknek
a bölcsődében: otthonról hozott kedvenc
játékra, kényelmes cipőre, ruhára (cseréről
is gondoskodni kell), eldobható pelenkára,
törlőkendőre. Nem utolsó sorban Édesanya,
Édesapa őszinte szeretetére, türelmére, ami az
itt tartózkodás ideje alatt is érezhető!
A beszoktatás folyamata magával hozza a
családlátogatás lehetőségét, melynek célja a
családdal való kapcsolatfelvétel, a gyermeknek
és a szülőknek otthoni környezetében való
megismerése, ezért erre a gyermek ébrenléti
idejében kerül sor. Arra is lehetőséget nyújt,
hogy a szülő bővebben informálódjon a
bölcsődei életről, jobban megismerje azokat
a gondozónőket, akikre gyermekét bízza.
A családi élet az emberek intim szférájához
tartozik, ezért a családlátogatás lehetőségének
ajánlásakor, az időpont kiválasztásakor, a családlátogatás alatt és után a család kívánságait
mindenekfelett tiszteletben tartjuk.

„Saját gondozónő" rendszerben dolgozunk,
amely a személyi állandóság elvén nyugszik. A
csoport gyermekeinek egy része (6-7) tartozik
egy gondozónőhöz. A nevelés-gondozás mellett ő kíséri figyelemmel a gyermek fejlődését,
vezeti a feljegyzéseket, törzslapokat, fejlődési
naplókat. A "saját gondozónő" szoktatja be a
kisgyermeket a bölcsődébe, és a bölcsődébe
járás egész időtartama alatt ő a gondozónője,
ezt felmenő rendszernek is nevezzük. Ebben
a rendszerben több figyelem jut minden gyermekre, számon tudjuk tartani a gyermekek
egyéni igényeit, problémáit, szokásait, és
átsegítjük őket a bölcsődei élet során adódó
nehézségeken.
A jól szervezett, rugalmas és folyamatos
napirendünk a gyermekek igényeinek, szükségleteinek kielégítését, a nyugodt, folyamatos
gondozás feltételeit biztosítja, ezzel megteremtve a biztonságérzetet és a kiszámíthatóságot, nem utolsó sorban az önállósodást és az
aktivitást. Fontos szempont, hogy a csoport
életében is áttekinthető rendszer legyen, a
gyermekek tájékozódhatnak a várható eseményekről. Egy jól szervezett napirend kiiktatja a
felesleges várakozási időt, mely a csoport belső
nyugalmát is biztosítja. Az egymást követő
események a gyermekek biztonságérzetét, jó
közérzetét teremtik meg. A napirend függ a
gyermekek életkori összetételétől, fejlettségüktől, de befolyásolják azt az évszakok, az
időjárás és a csoportlétszám is. Példaként még
ide sorolható az intézmény nyitva tartása is.
Kialakításának további feltétele még a személyi állandóság, a tárgyi feltételek, a kisegítő
személyzet összehangolt munkája.
A nevelési tervet egy hónapra előre elkészítjük, hetekre lebontva, melyben szerepel a
vers- mese-mondóka, ének-zene; énekes játék,
kézügyesség fejlesztés-ábrázolás, mintázás, és
a mozgásfejlesztés. Fontos a gyermek zenei
érdeklődésének felkeltése, és hogy érzelmeit
gazdagítsuk énekes játékkal és az együtténeklés örömével. Az anyanyelvi nevelésnek

Írta Szakállas- Lipp Zsuzsanna
gondozónő
Fotók: Rujzam Zsuzsa
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és az érzelmi biztonság megadásának egyaránt fontos eszközei a vers és a mese, és a
többnyire játékos mozgásokkal összekapcsolt
mondókák. Az alkotótevékenységre az egész
nap folyamán lehetőséget biztosítunk. Maga
a tevékenység és ennek öröme a fontos.
Megismertetjük a gyermekeket különböző
anyagokkal, a kézi munka alapelemeivel,
főbb alkotó tevékenységeink az ujjfestés,
tépés, gyöngyfűzés, ragasztás, gyurmázás,
építés, rajzolás. Nagy hangsúlyt fektetünk
a mindennapos mozgásra, sok nagymozgást
fejlesztő játékunk van a csoportban (csúszda,
tornaszer, felfújható ugráló pacik) és az udvaron egyaránt (mászóka, csúszda, ratikon,
autók, motorok, biciklik, fűnyírók, talicskák,
kisvonat, labdák, stb.)
Az ősz beköszöntésével az időjárási változások miatt kevesebb időt tölthetünk az udvaron, ezért ősztől tavaszig hetente egyszer előre
meghatározott ütemterv szerint rendszeresen
meglátogatjuk az intézményünkben lévő sószobát, ahol a felszereltségnek köszönhetően
számos tevékenységre lehetőség nyílik. A
„terápia” elsősorban az immunerősítést, az
ellenálló képesség megnövekedését segíti elő.
A személyes gondoskodást végző személyeknek, (gondozónőknek) továbbképzéseken kell részt venniük. 2012. dec. 1-jén
hatályba lépett törvény módosítás szerint
a továbbképzési időszak tartama hat év. Ez
idő alatt 60 pontot kell összegyűjteni, ebből
40 pontot szakmai továbbképzéseken érünk
el. Veszprémben, a Módszertani Bölcsődében
tartják ezeket a képzéseket, ahol rengeteg új
információt szerzünk és osztunk meg egymással, melyet gyermekeink között tudunk
hasznosítani.
Az idei Szülők-Nevelők bálja támogatásából a nyáron sikerült felújítani a bölcsődei
csoportot és a hozzá tartozó öltözőt. A csoport ablakaira redőnyöket szereltettünk fel.
Új, színes szőnyegeket vásároltunk, aminek
a gyerekek nagyon örültek. A nyári leállás
alatt a csoport és az öltöző kifestésére is sor
került. A mosdóba új, színes törölközőtartó
és egy új tisztítószeres szekrény került. Az
öltözőszekrény is új arculatot kapott, lecseréltettük az első frontokat, új fogantyúkat
szereltettünk fel. A pelenkázó mögötti falat
a lambéria helyett színes bútorlap váltotta
fel, amitől még barátságosabb, hangulatosabb
lett az öltözőnk. Az udvarunkra kaptunk egy
nagyon szép kis házat, amit a gyerekek hamar
birtokba is vettek.
Bölcsődeorvosunk heti beosztásban látja el
a bölcsőde egészségügyi feladatát. A védőnő is
rendszeresen látogatja a csoportot.
Szeretettel várjuk intézményünkbe a leendő
bölcsődéseket: Éva és Zsuzsi gondozó nénik,
Vajai Ági néni vezető és Zsuzsa mama.
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ISKOLAI eredmények

SZEPTEMBER

OKTÓBER

Versenyző neve

Osztály

Verseny megnevezése

Eredmény

Felkészítő

Presits Janka

2.a

Eötvös Károly Megyei
Könyvtár és a Veszprémi
Magyar -Finn egyesület
Plakátrajzoló verseny

1.

Rauscherné
augusztin Ilona

Presits Janka

2.a

„Levél az erdőből”c.
rajzpályázat

különdíj

Rauscherné
augusztin Ilona

Darida Gergő

3.b

sakkverseny-B.füred

3.

Mihalik István

Veleczky Dániel

5.a

az én Bakonyom
rajzpályázat

3.

Horváth Henrietta

Pető Ádám

5.a

az én Bakonyom
rajzpályázat

2.

Horváth Henrietta

Fogl Adrienn

5.a

az én Bakonyom
rajzpályázat

1.

Horváth Henrietta

Darida levente

5.a

széchenyi István
sakkverseny

1.

Mihalik István

Darida levente

5.a

Köztársaság kupaatlétika

3.

lipovics Mónika

schermann
Marcell

5.b

„Levél az őszi erdőből” a
Verga KFT.rajzpályázata

Különdíj

Horváth Henrietta

simonyai lujza

6.b

az én Bakonyom
rajzpályázat

1.

Horváth Henrietta

schermann zsófia

6.b

„Levél az őszi erdőből” a
Verga KFT .rajzpályázata

Különdíj

Horváth Henrietta

simonyai lujza

6.b

Kerner Martin és
schäfer Benedek

7.a

Huber Noémi

„Levél az őszi erdőből” a
Verga KFT rajzpályázata

Emléklap az
eredményes
részvételért

Horváth Henrietta

Modellező országos
bajnokság - Tapolca

csapat: 3.
egyéni: Kern. M. 4.
schäfer B. 5.

Kerner Ferenc

8.a

az én Bakonyom
rajzpályázat

2.

Horváth Henrietta

Bácskai Péter

8.b

az én Bakonyom
rajzpályázat

1.

Horváth Henrietta

Bácskai Péter

8.b

Szigliget, tájfutók
megyei rövidtávú
bajnoksága

3.

Bácskai Péter

8.b

Szigliget, tájfutók
megyei rövidtávú
bajnoksága

6.

Bácskai Péter

Etlinger andrás

8.b

Szigliget, tájfutók
megyei rövidtávú
bajnoksága

7.

Bácskai Péter

Bácskai Péter

8.b

Szigliget, tájfutók
megyei rövidtávú
bajnoksága,
csapatbajnokság

3.

Bácskai Péter

Tokai-Kiss Bálint

8.b

Szigliget, tájfutók
megyei rövidtávú
bajnoksága,
csapatbajnokság

4.

Bácskai Péter

Darida levente

5.a

Köztársaság Kupa

3.

lipovics Mónika

Kelecsényi artúr

6.a

Köztársaság Kupa

3.

lipovics Mónika

Tokai-Kiss Bálint

8.B

Köztársaság Kupa

3.

lipovics Mónika
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Osztály

Verseny megnevezése

Eredmény

Felkészítő

Hegyi Balázs

4.a

Megyei Tae-kwon-do
bajnokság - küzdelem

1. hely

Pátkai zoltán

Dienes Erik

4.a

Megyei Tae-kwon-do
bajnokság - küzdelem

1. hely

Pátkai zoltán

sárközi Erik

4.a

Bozsik Torna Veszprém

legjobb játékos

Molnár sára 4/b

4.b

Üstökös Kupa

legjobb kapus

Horváth Csenge

5.a

6. akrodance országos
táncverseny

3.

szabó Bence

5.b

Teekwando Pétfürdő

2.hely

Pátkai zoltán

Kazinczki Tibor

5.b

Taekwando Pétfürdő

3.hely

Pátkai zoltán

Molnár lázár

6.a

szentgotthárdi kézi Kupa

2. hely

lipovics Mónika

Kerner Martin

7.a

modellező verseny F1H Euro
Challenge forduló

I. hely

Kerner Ferenc

Tóth Kata

8.b

Egy nap az egészségért

2

Pataki Márta

Pethő Tamara

8.b

Egy nap az egészségért

2

Pataki Márta

Papp lilla

8.b

Egy nap az egészségért

2

Pataki Márta

Matuszek Virág

8.b

Egy nap az egészségért

2

Pataki Márta

Kiss Viktória

8.a

Egy nap az egészségért

2

Pataki Márta

gócza Márton

8.a

Egy nap az egészségért

2

Pataki Márta

Takács Benedek

8.a

Egy nap az egészségért

2

Pataki Márta

Pintér zalán

8.a

Egy nap az egészségért

2

Pataki Márta

lipovics Mónika

Pataki Márta gyermekei 30.000 Ft-ot nyertek, melyet osztálykirándulásra használhatnak fel.

Tokai-Kiss Bálint
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Versenyző
neve

Megyei Bolyai Matematika Csapatverseny eredményei
2014
Helyezés

Csapatnév

Csapattagok

Elért
pontszám

Felkészítő

8. hely

észlények (3.b)

Buzás Dávid
Dávid Roland
Darida Gergő
gócza Márk

101 pont

Papp Árminné

6. hely

Matek harcosok (5.)

Darida levente
Kajos Márton lászló
Karikó lajos
Volf Benedek

126 pont

Kaphegyiné szabó Mária

12. hely

4 nanomilliméter (5.)

Heizer olivér
Kőhegyi András
Lennert Gergő
Ujhelyi Patrik

111 pont

Kaphegyié szabó Mária

2. hely

Macskaember (6.)

Horányi lili
Pfund angelika
simonyai lujza
schermann zsófia

170 pont

Kaphegyiné szabó Mária

16. hely

(F)osztogatók (6.)

Babicska Bence
Béli Kristóf
szimku Kornél

130 pont

Kaphegyiné szabó Mária

2. hely

4 a hetediken (7.)

Dienes luca
Holczmann Tamás
Horváth Kristóf
Papp Boróka

140 pont

orbán Noémi
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Az Általános Iskolás Gyermekeinkért
Közalapítvány bemutatása
Az Általános iskolás Gyermekeinkért Közalapítványt Herend Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete alapította 1994-ben 100 000 Ft
alaptőkével.

A közalapítvány fő céljai:
- a Herendi Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola
tanulóinak oktatási feltételeinek
javítása,
- Herend város gyermekei általános műveltsége fejlesztése
érdekében külföldi és belföldi tanulmányi kirándulások segítése,
-A tehetséges tanulók továbbtanulásának elősegítése. Pl.: tanulmányi versenyeken való részvétel,
- A tanulók nyelvtudásának
növelése érdekében a nyelvek
oktatásához szükséges feltételek
megteremtése,
- A tanulóközösség összefogása,
a szabadidő hasznos eltöltésének
biztosításához táborok, egyéb

programok szervezése: ennek
anyagi feltételeinek megteremtése.
A közalapítvány kezelőszerve
a kuratórium, amely négy tagból
áll.
Összetétele:
Halászi Dóra
elnök
Erős Éva titkár
Pátkai Zoltán tag
Weisz Viktor tag
Külsős segítők: Illés Andrea
könyvelő
Kernerné Pintér Zsuzsanna
pénztáros
Ellenőrző bizottsági tagok:
Bácskai Zsuzsanna elnök
Pintér Józsefné tag
Rybár Judit tag

Az Általános Iskolás Gyermekeinkért Közalapítvány Kuratóriumának évente minimum
kétszer kell összeülnie. Az ülések
nyilvánosak. Az ülések időpontjáról a Polgármesteri Hivatal hirdetőfaláról tájékozódhatnak az
érdeklődők.
Az Általános Iskolás Gyermekeinkért Közalapítványban
dolgozók társadalmi munkában
látják el feladataikat.
Egyéni, illetve csoportos formanyomtatványokon lehet benyújtani az alapítványhoz a kérelmeket. /Az iskola honlapjáról
letölthetőek/
A kérelmek főleg osztálykirándulások, tanulmányi kirándulá-

sok, tanulmányi versenyek támogatására irányulnak. Örömmel
fogadjuk - minden nehézségével
együtt - a lelkes pedagógusi illetve
szülői kezdeményezéseket különböző pályázatok benyújtására,
amelyhez alapítvány szívesen
nyújt segítséget.
Ez úton szeretnénk megköszönni minden vállalkozó és
magánszemély támogatását,
hiszen önzetlen segítségük
nélkül az alapítvány nem tudná ellátni feladatát.
Az Általános Iskolás Gyermekeinkért Közalapítvány
Adószáma: 18916955-1-19
Általános Iskolás Gyermekeinkért Közalapítvány számlaszáma: 73600039-15300911
/Szentgál és Vidéke Takarékszövetkezet/
Megköszönve eddigi és bízva további támogatásukban,
az alapítvány kuratóriumának
nevében:

Halászi Dóra

2014. november
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Taekwon-do
Európa Kupa

(2014.OKTÓBER 10\11\12)
A Pestszentimrei Sportkastélyban megrendezett Taekwon-do
Európa Kupára 29 országból érkeztek mesterek és magas övfokozatú versenyzők, hogy megküzdjenek egymással. A „kis EB-n”

W W W.HEREND.HU

Róka Norbert

nem csak a résztvevő nemzetek
válogatottjainak tagjai, hanem
számos klub, más rangos versenyzője ( mintegy 650 fő) állt
pástra. Magyarországot is több
csapat képviselte a válogatott
mellett. Ifj. Róka Norbert egyéni
küzdelemben, egyéni formagyakorlatban és a Vízió Team névre
hallgató ifjúsági csapat tagjaként
csapatküzdelemben és csapat-

formagyakorlatban szerepelt a
rangos versenyen. Szombati napon zajlottak az egyéni versenyszámok. A versenyek egyenes
kieséses rendszerben zajlanak (aki
veszít kiesik). Norbi elsőnek a
nála majd egy fejjel magasabb
orosz ellenfelét megverte, majd
a második fordulóban egy még
az orosz fiúnál is magasabb finn
ellenfelétől kapott ki, így egyéni

Norbi és a csapat

küzdelemben a legjobb nyolc közt
végzett. Egyéni formagyakorlatban lengyel ellenfelét legyőzve jutott tovább. A következő körben
két hosszabbítás után ír ellenfelét
ítélték jobbnak a bírók.
Vasárnap került sor a csapatversenyszámokra. A több klubból
összeverbuválódott Vízió Team
kemény felkészülése meg is hozta eredményét. A csapat tagjai:
Csorba Ádám, Molnár Márk
Máté (Hatvan), Nagy Adrián,
Tar Balázs, Liszi Gergő (Budapest), és Róka Norbert (Herend)
két bronzéremmel zárta a vasárnapot. Küzdelemben a lengyel
csapatoknál bizonyultak jobbnak
és orosz ellenfeleiktől kaptak ki.
Formagyakorlatban elsőre a svédeket győzték le és a britekkel
szemben maradtak alul. A Vízió
Team a ranglista 9. helyén végzett
ifjúsági kategóriában.

Írta: Pátkai Zoltán
Fotó: Róka Norbert

MEGYEI KÜZDELMI BAJNOKSÁG
A pétfürdőiek 7 klub 61 résztvevővel rendezték a versenyt. A
Megyei Taekwon-do bajnokságon kilenc herendi indult. Dienes
Erik, Fuith Tamás, Hegyi Balázs, Kazinczki Tibor, Lázár Tamás és
Szabó Bence számára ez volt az első küzdelmi megmérettetés!
Nagyon szépen helytálltak és az idősebbek is rendkívül kemény
mérkőzéseket vívtak. Élményekkel néhány kék folttal, no meg
érmekkel gazdagodva térhetett haza a kis csapat. (Három arany,
négy ezüst, és két bronzérmet hoztunk) Köszönjük a szülőknek,
hogy elkísérték gyermekeiket, szurkoltak értük és lehetővé tették,
hogy eljussunk a versenyre!
Helyezettek:
Első: Dienes Erik, ifj Hegyi Balázs, Róka Norbert
Második: Rák Dániel, Suri Máté, Szabó Bence, Fuith Tamás
Harmadik: Kazinczki Tibor, Lázár Tamás

Fotó: Pátkainé Farkas Enikő
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Bemutatkozik

a kratosz Sportkutya Iskola!
Iskolánkban tudomásul veszszük, hogy nem mindenki akar
„szuper”ebet, és megelégszik egy
boldog és szótfogadó kutyával is,
ezért számunkra fontos, hogy az
egyszerű családi kutya és gazdája harmonikus együttélésében is
tudjunk segíteni.
Több alkalommal együttműködünk más civil közösségekkel,
pl. állatvédő szervezetekkel. Segítünk a viselkedés problémás
kutyák szocializációjában, hogy
be tudjanak majd illeszkedni egy
családba és az emberi közösségben.

Különböző önkormányzatok
felkérésére, vállalunk, tartunk
bemutatókat, ízelítőt adunk a
kiképzésről. Segítséget nyújtunk
a fegyveres testületeknél szolgálatot teljesítő kutyások munkájában. Csapattagjaink a munkakutya sport versenyeken nagyon
szép eredményeket értek el (országos versenygyőztes, nemzetközi
versenyen dobogós helyezések).
Egyesületünk és iskolánk azáltal,
hogy Herenden működik, még ha
csak kis mértékben is, de hozzájárul a település adta infrastruktúra
lehetőségek kihasználásában, ill.
örgebítí, terjeszti a város jó hírét!
Havi rendszerességgel érkeznek

hozzánk az egész ország területéről a tanulni vágyó kutyások
(Debrecen, Budapest, az Őrség,
és még hosszan sorolhatnánk,
több alkalommal külföldről is).
Általában több napra érkeznek a
vendégek, így az étkezésük, szállásuk, pihenésük és szórakozásuk
is Herendhez köthető, ezzel is
részt veszünk a város vérkeringésében. Iskolai foglalkozásokat
minden szombaton délelött 10
órától tartunk, ahova minden érdeklődőt sok szeretettel várunk!

Írta: Schindler László
Fotó: Hodvogner Gábor

Ezúton szeretnénk megköszönni a Herendi Önkormányzatnak,
hogy segítő kezet nyújtott iskolánk elindításban, immáron 5 éve,
és mind a mai napig biztosítja számunkra a megfelelő területet, ami
a 8 -as számú fő út melletti futball
pálya területét jelenti. Iskolánk
egyesületi formában működik!
Fő célkitűzésünk a kulturált, civilizált, és tudatos kutyatartás
népszerűsítése! Széleskörű tájékoztatás a kutyatartás előnyeiről,
ebbe tartozik pl: az egészséges
életmód, a mozgás élettani hatásai, a gyerekek, ill. a fiatalok
felelősség érzetének kialakítása,
és a kutya család összetartó ereje.
A szabadidő hasznos eltöltése
és a környezetvédelem összhangjának megteremtése! Tagjainknak
biztosítani szeretnénk a teljesítmény vizsgákra vagy versenyekre
való felkészítését.
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VÁROSUNKBAN DECEMBERI
TERVEZETT PROGRAMOK:
» nov. 30. /
Herendi Adventi Esték programsorozat kezdete;
Az Adventi koszorú megszentelése,
az első gyertya meggyújtása és Betlehemi bemutató a Művelődési Ház
parkolójában

Könyvtári Hírek

W W W.HEREND.HU

A Nemzeti Kulturális Alap könyvtámogatási programja keretében, pályázat útján, Téglás
Miklós igazgató úrnak köszönhetően új kötetek érkeztek ingyenesen, a Herendi Művelődési
Ház Könyvtárába.
Többek között az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képben, Jókai Mór válogatott műveiSzerelem, Hősiesség, Szenvedély és Gárdonyi Géza művei sorozatok.
A könyvek kölcsönözhetőek illetve helyben olvashatóak!
A Herendi Könyvtár használata továbbra is INGYENES!!!
Nyitva tartás:
Hétfő: 14-20h
Szerda: 14-20h
Péntek: 12-16h
Minden könyvbarátot és olvasni vágyót szeretettel vár a Herendi Könyvtár!

» dec. 07. / Herendi Adventi Esték a Művelődési Ház előtt; Télapó
» dec. 14 és 21. / Herendi Adventi Esték
a Művelődési Ház előtt; programok,
karácsonyi vásár..
» dec. 18. / Iskolai karácsonyi koncert a
Művelődési Házban
» dec. 21. / Karácsonyi Adventi Koncert
a Templomban
» dec. 23. / Mindenki karácsonya Ünnepség a Művelődési Ház előtt és a
nagyteremben
» dec. 27. / Futóverseny - Hajag kupa

a berlini fal
leomlÁsa

» dec. 28. / Bejglitömörítő túra - Somló
» jan. 11. / III. Kauker Márton Emléktúra
Herend-Hárskút

a hidegháború emlékei

Német-magyar
bunkertalálkozó
Németország a napokban ünnepli a berlini fal 25-évvel ezelőtti leomlását, melyben
Magyarországnak is történelmi jelentősége
volt. A Herend melletti Hajagon található
a BARS504 különleges volt katonai objektum, mely e kor figyelmeztető emléke. Civil
közösségünkkel szervezett keretek között
többször tartottunk itt sikeres családi napokat
bemutatókkal.
A közösségünk felvette a kapcsolatot egy
Berlin melletti hagyományőrző egyesülettel,
akik a hajagi állomással azonos bunkert üzemeltetnek különleges módon. Kapcsolatunk
eredményeként 15 fős csapatunkkal október
elején baráti látogatást tettünk a BARS301
állomásra.
Amit tudni kell erről a rendszerről,
hogy még a 80-as években a VSZ elhatározta egy tagországok összeköttetését
biztosító autonóm kommunikációs hálózat kiépítését, ami egy esetleges atomháborúban is működőképes lehet. Ezek
általában erősen védett sokszor földalatti
objektumok voltak. A sor az NDK-tól

egész a Szovjetunióig ért. Minden ország
megépítette a saját állomásait. Magyarországon az egyik a Hajag tetőn üzemelt.
A rendszer a 80-as évek végére került
beüzemelésre, rövid időn belül megszűnt
a VSZ, így ezek jó esetben összesen 1-2
évet üzemeltek.
A BARS 301 Troposzféra állomás magán
tulajdon, múzeum és gyakorlatilag teljesen
üzemképes állapotú. A laktanya részében a
felszínen meg is lehet szállni, igazi emeletes
ágyakon NVA (NDK hadsereg) berendezési
tárgyakkal, az étkezdében van lehetőség
enni, és zuhanyoztunk egy klasszikus sokzuhanyzós fürdőben is. A vendéglátók nagyon
rendesek, a garázsokban álló járműveket
beindítják, a rádiók, a gépészet duruzsol a
bunkerban, ami kétszintes, végig vezetnek,
mindent kinyitnak. Éjszaka is sétáltunk egyet
a területen. Csak arra kell vigyázni, hogy éjjel,
működik a 8000V-os nagyfeszültségű kerítés.
Az autót nem is zártam be éjszakára bízva a
védelemben.

Az itt töltött napok abszolút a retró jegyében teltek. Itt minden eredeti, hiteles! Mintha
egy időutazáson vettünk volna részt, és hirtelen ismét a '80-as évekbe csöppentünk volna.
Megnéztük a kifogástalan állapotú bunkert,
és az egykori személyzeti épületben berendezett nagyszerű gyűjteményt, kiállítást. Utolsó
nap, indulás előtt még beindították és néhány
percig járatták nekünk az egyik Kamaz-ba
telepített 30kW-os dízelgenerátorokat.
Berlin környéken nagyon sok különböző
volt katonai objektum található, melyekben bemutatókat tartanak. Többet meg is
néztünk. A laktanyák gyönyörű szépen át
lettek alakítva korszerű lakásoknak, közösségi objektumoknak. Példát kaptunk, hogyan
kell megőrizni és bemutatni a történelmi
emlékeket, hogy mások is tanulhassanak
később belőle.
Részletes beszámoló és további érdekességek a honlapon: www.hajag.hu

írta és fényképezte: Bácskai Péter
HCK, Herend
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