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köszöntő
Nincs még egy ilyen gyönyörű évszak, mint a tavasz. A természet megújulásának, a szépségnek, a szerelemnek az időszaka. A szürke téli napok
után nagyon vártuk már jövetelét. Kitakarítottuk lakásainkat, összesöpörtük
udvarainkat, utcáinkat. Kicsit tán testben, lélekben is felkészültünk a fogadására. Itt van végre gyönyörű színeivel, kék egével, melengető napsugaraival.
A fű, a fák, bokrok, vetések, zsenge levélkék más-más üde zöldje, a gyepben
illatozó lila ibolyák, fehér százszorszépek, a kertekben, parkokban viruló
tulipánok, jácintok, nárciszok, aranyesők színpompái, a gyümölcsfák hófehér
virágai mind-mind csodásak. Néztünk már meg közelről virágzó almafát,
cseresznyefát, magnóliát? Látványuk mindig az oltár elé vonuló szépséges
menyasszonyokat juttatja eszembe. A szeszélyes április után itt a legszebb
hónapunk a május. Egy időszak sem hoz ennyi szépséget, illatot. Nyílnak a
csodaszép orgonák, pünkösdirózsák, akácok.
Folytatás a 2. oldalon
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köszöntő
Nincs is annál jobb érzés, mint amikor az
esti szél felénk hozza bódító aromájukat.
Kivirultak a domboldalak, hegyek. Az üde
zöld színek, köztük a fehér virágú fák,
bokrok látványa nem csak a szemünket, de
szívünket-lelkünket is gyönyörködteti. Ebből
a sok szépségből a muzsika sem hiányozhat.
Szorgalmas kis madaraink egész nap énekelnek, szolgáltatják a zenei aláfestést. Kell
ennél szebb?

Nemrég ünnepeltük a kereszténység életében fényt jelentő Húsvétot, Krisztus feltámadásának ünnepét. Ebben az évszakban
tartjuk a Föld napját, a Pünkösdöt és állítjuk a
májusfát a természet újjászületésének szimbólumát is. Biztosan nem véletlen, hogy amikor
legszebb a környezetünk, akkor ünnepeljük
azokat, akik szívünknek a legkedvesebbek,
az édesanyákat. Halmozzuk el őket szeretetünkkel, de ne csak ezen az egy napon, hanem

mindig. Sokan vagyunk, akiknek már csak a
szívükben, az emlékeikben él az édesanyjuk,
de amíg élünk, mindig szeretettel gondolunk
rájuk. Idén a Nemzetközi Gyermeknap a
tavasz utolsó napjára esik, tartsunk egy szép
napot családunkkal, kicsinyeinkkel.
A tavasz minden évben eljön. Nem csak
azért, mert várjuk, hanem mert ez a világ
rendje. Nagyon jó, hogy itt van, élvezzük
ki minden pillanatát ennek a gyönyörű évszaknak!

Írta: Spanics Lászlóné

Megújulnak
az állami tulajdonú utak Herenden

2014. októberében levelet írtam a Magyar
Közút Nonprofit Zrt. Vezérigazgatójának,
melyben kértem, hogy újítsák fel a kezelésükben lévő Kossuth és Vasút utcákat, mert
azok Herendhez méltatlan állapotban vannak.
Néhány hét után megérkezett az udvarias válasz, miszerint a 8-as projekt nem tartalmazza
a felújítást, egyéb anyagi források híján pedig
kérésünket nem tudják teljesíteni.
Ősszel, amikor a Nemzeti Fejlesztési Miniszter Úr Herenden járt, ígéretet tett arra,
hogy amennyiben szakmailag indokolt, és a
Kormány lehetőségei engedik, sor kerülhet a
felújításra. Eljuttattam tehát a Vezérigazgató
Úrnak írt levelet fényképekkel együtt a Miniszter Úrnak is, remélve, hogy emlékszik még
a herendi beszélgetésre.
Rövid idő múlva értesített a Magyar Közút
Nonprofit Zrt. Fejlesztési Igazgatója, hogy
szeretne Herendre látogatni és megnézni az
ominózus utcákat, hogy valóban indokolt-e a
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felújításuk. Dr.
Simon Attila Vezérigazgató Úrral
egyetértettünk abban,
hogy bizonyosan akadnak
olyan települések az országban, ahol még a
miénknél is rosszabbak az állami utak, de
egy évi 70 000 turistát vonzó, luxus porcelánt
előállító világhírű manufaktúra „külső körletének” is méltónak kell lenni az itt előállított
termékhez, és az ezzel megszerzett hírnévhez. A Manufaktúra csodálatos bemutató
termében együtt fogadtuk az Igazgató Urat,
aki azonnal meglátta az éles kontrasztot a
világhírű porcelán, és a herendi utak minősége között. Örömünkre 2015. február 25.-én
Kormányhatározat született!
A Kormány 1078/2015.(II.25.) Korm. határozatával egyetértett a Herenden áthaladó
országos közúthálózathoz tartozó közutak
felújításával, és felhívta a Nemzeti Fejlesz-

tési Minisztert, hogy tegye meg a szükséges
intézkedéseket a beruházás megvalósítása
érdekében. A Nemzetgazdasági Miniszter,
utasítást kapott, hogy a beruházás megvalósításához, és a pénzügyi tranzakciós illeték
megfizetéséhez szükséges bruttó 511,6 millió forint a Magyarország 2015. évi
központi költségvetéséről szóló
törvény alapján álljon rendelkezésre. A beruházás megvalósításának határideje
2015. december 31.
Az örömben egy kis
üröm is vegyült. Kiderült ugyanis, hogy a
Kossuth utca nyomvonalán futó több mint
50 éves, gyakran meg
hibásodó, eternit anyagú ivóvíz gerincvezetékek, és a fém rákötések
még az útépítő gépek okozta terhelést sem nagyon bírnák ki. Nem volna értelme új utat
építeni oda, ahol szinte garantált az
évi több csőtörés, és szabdalhatnánk össze
a frissen készült aszfaltot. A vezetékek cseréje
elengedhetetlen. A beruházás megvalósításához pályázatot nyújtunk be 80 millió Ft vissza
nem térítendő támogatás iránt. Reménykedünk abban, hogy ehhez a beruházáshoz is
valamilyen mértékű segítséget kapunk.
A vízvezeték cseréjének július végén el
kell kezdődnie, hogy az út felújítási munkák
szeptemberben realizálódhassanak.
Biztosan sok kellemetlenség ér mindnyájunkat a felújítási munkálatok során, de
gondoljunk arra, hogy olyan beruházás ér
el hozzánk, amely szebbé teszi városunkat!

Írta: Jánszky László polgármester
Fotók: Rujzam Zsuzsa

Elsőáldozás

Ahogy közeledett Húsvét ünnepe, egyre
izgatottabban készülődtek a harmadikos hittanosok, de nemcsak Krisztus Urunk feltámadásának ünnepére, hanem arra az eseményre,
amikor először vehetik magukhoz Jézus Krisz-

tus testét és vérét, az Oltáriszentséget. Kiss
József lelkiismeretes oktató-nevelő munkája,
a szülők (nagyszülők) segítsége meglátszott
rajtuk, amikor megjelentek az elsőáldozás
előtti „vizsgán”. Tanultak, készültek a nebu-

Írta: Miklós atya
Fotók: Kállay Tamás

Ízőrzők Herenden
A Német Nemzetiségi Önkormányzat decemberben felvette a kapcsolatot a Duna televízió
Ízőrzők című műsorának főszerkesztőjével, és
nagy örömünkre szolgált, amikor elfogadták
meghívásunkat. Ahogy a műsor címe is jelzi,
hagyományos helyi ételeket és látnivalókat,
hagyományápoló csoportokat mutatnak be.
Április 13-14-én városunkban forgatott a stáb
feszített tempóban, hiszen a 30 perces műsorhoz több órányi anyagot kellett felvenniük.
Polgármesterünk, Jánszky László mutatta be
röviden Herendet, és szó esett a város sváb
múltjáról, jelenéről.

Fódi Andrásné, Buzás Tiborné, Ujhelyi-Kiss
Gyuláné vállalták, hogy elkészítenek hat sváb
ételt, és főzés közben mesélnek arról, mikor
és milyen alkalomra főzték ezeket régen
Herenden.
Dr. Simon Attila bemutatta a porcelángyárat, majd a Minimanufaktúrában felvételek
készültek a porcelán elkészítésének folyamatáról, ill. a Múzeumban a leggyönyörűbb
porcelántárgyakról.
Templomunkról készült felvételeket Sabjanics
Miklós ismertetője és a Szent Euszták kórus
éneke tarkítják.

A Herendi Német Nemzetiségi Egyesület
énekkarának és a Vergissmeinnicht tánccsoportnak rövid műsora jelenítették meg a német hagyományok ápolását településünkön.
Duna Televízió várhatóan a nyáron sugározza
a műsort, s az első adást követően egy éven
keresztül havi rendszerességgel.
Számos előkészület és komoly összefogás
után nagy izgalommal, lámpalázasan néztünk
a felvétel elébe, a stáb barátságos és egyben
szakavatott hozzáállása segítette a film közel
100 résztvevőjét, hogy Herend legtündöklőbb
arcát mutassa meg.

Írta: Hudi Katalin
a Német Nemzetiségi
Önkormányzat nevében

2015. május

3

Közérdekű

lók, és némely szülőnek is izzadt a tenyere,
amikor elhangzottak a kérdések – de minden
jó, ha jó a vége: 14-ből 14-en sikeres vizsgát
tettek. Örvendetes volt látni, hogy az anyukák
közül többen is foglalkoztak gyermekeikkel ez
alkalomból, sőt néhány esetben ők kezdték el
a válaszokat mondani – a gyermekük helyett!
Április 18-án reggel a templomban gyülekeztünk, elpróbáltuk a másnapi szentmisén
rájuk váró teendőket, majd a hét fiú és hét
leány elvégezték életük első szentgyónását,
bűneiket beismerve, megvallva, és kibékülve
a jó Istennel.
Aztán másnap, húsvét 3. vasárnapján,
április 19-én 9:30-kor megkondultak a Szent
Euszták-templom harangjai, és elkezdődött az
elsőáldozási szentmise. A gyermekek kívülbelül ünneplőbe öltöztek, és hűséget fogadtak
Jézus Krisztusnak, amelyet a szentáldozáshoz
járulással pecsételtek meg.
Kik ők? Bieber Alexandra, Bodor Gergely,
Brotscholl Dávid, Hajgató Dominik, Juhász
Jázmin, Kanczler Levente László, Kerner
Máté Dominik, Kertai Márk, Lennert Márk,
Lennert Valentina Margit, Papp Zsófia, Sebesi
Kamilla, Szabadics Gréta és Szabó Lilla Kitti.
Reméljük, hogy ígéretükhöz híven hűségesek
maradnak a feltámadt Üdvözítőhöz, és ebben
továbbra is segítségükre lesznek családtagjaik,
ill. az egyházközség minden tagjai mindnyájan imádkozunk értük, s jó példát mutatunk
nekik!
Végezetül álljon itt az a néhány sor, amelyet
a szentmise végén az ő nevükben énekelt a
templomi kórus:
Jézuska, Jézuska, figyelj most reám! Kis
szívem, hű szívem, szeret igazán! Szívemet
egészen neked adom, Szeress te is engemet,
nagyon, nagyon!
Jézuska, köszönök és hazamegyek. Áldj meg
és segíts, hogy otthon jó legyek! Neked itt
egyedül rossz lesz nagyon, azért a kis szívemet
nálad hagyom!

Közösség

Változások a szociális
ellátások területén
„Ne félj az öregedéstől. A fejlődés végtelen. És az emberben lévő szellem örökké
fiatal, és teremt, alkot és él, és örökké élni is akar.”
Müller Péter

Idősek klubja

Kedves Olvasó! Ismét köszönthetem Önt
a herendi Objektív hasábjain. Mielőtt belekezdenék a címben megjelölt változások
ismertetéséhez, engedje, engedjék meg, hogy
pár gondolatban összefoglaljam az év eddigi
történéseit. Most, hogy nemsokára félévhez
érünk, talán időszerű is egy kis leltár elkészítése.
Íme, a statisztika, a száraz tények. A
szociális alapellátások területén a szociális
étkeztetést tekintve 2014-et 48 fővel zártuk,
s jelenleg is 48 fővel dolgozunk. Továbbra is a
herendi Általános Iskola biztosítja számunkra az étkeztetést, melynek konyháján a tavaly
év októberétől folyamatos korszerűsítést
hajtottak végre, ennek köszönhetően egészségesebb és korszerűbb táplálkozást tudnak
biztosítani. A beruházás eredményeként többek között új villanysütő, gáztűzhely, billenő
serpenyős sütő, hűtő, fagyasztó, ételmelegítő
került átadásra.
A házi segítségnyújtásban a tavalyi évben
14 fő gondozottat láttunk el, jelenleg 12
szépkorú mindennapjait könnyítjük meg,
ennek az ellátási formának a segítségével.
Ez az, az ellátási forma, amelyben az elmúlt
időszakban jelentős változások történtek,
s amely változásokat a későbbiekben részletezem.
Egy kicsit bővebben szeretnék szólni az
Idősek Klubjáról. Nagy örömömre szolgált,
hogy 2014. év végén Polgármester Úr kérte,
hogy gyűjtsük össze azokat a személyi és
tárgyi feltételeket, melyekben megítélésünk
szerint fejlesztésre, bővítésre, felújításra
lenne szükségünk. Reméljük, az általunk
felsorolt problémákra mielőbb kedvező megoldásokat sikerül találni.
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A 2015 első félévében bővelkedtünk programokban. Az eddigi előadók mellett, Ertli
Balázs az ORFI munkatársának két egészség
megtartással, egészségfejlesztéssel kapcsolatos előadását hallgathattuk meg. Az első témája az” Idősödés kora és a mozgás” kapcsolata
volt, a második ezzel szorosan összefüggő,
az ízületek szerepe, feladata, betegségei. A
hasznos tanácsok mellett jutott idő a saját
tapasztalatok átadására, vagy az egyéni problémák megvitatására is.
Már visszatérő vendégünk Magyar Laura a
Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi
Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézetének egészségnevelője, aki a sokakat érintő
szembetegségekről tartott előadást. Szó volt a
hályogok kialakulásáról, kezelésük formáiról,
beszélt a zöld hályog rohamról, mindvégig
hangsúlyozva a szűrővizsgálatok, az időben
történő kezelések jelentőségét.
Folytatódott a tavalyi évben megkezdett
„Együtt az Idősek Biztonságáért” programsorozat is. Fontosnak tartottam, tartottuk
a kezdetektől ezt a programot, hogy felhívjuk városunk idősödő lakosainak figyelmét,
azokra a már ismert formákra, amelyeket
előszeretettel alkalmaznak az ellenük bűncselekményt elkövetők. A téma komolysága
megmozgatta szépkorú közösségünket, sokan
éltek a lehetőséggel, nagy volt az érdeklődés.
Már harmadik alkalommal látogattak el
hozzánk a Veszprémi Rendőrkapitányság Herendi Körzeti Megbízotti csoportjának tagjai.
Fekete Csaba főtörzs zászlós és Kaszás György
törzsőrmester voltak vendégeink április 9-én.
Ez alkalommal került sor e program kapcsán
egy módszertani DVD vetítésére, két szakértőt hallgattunk meg a besurranásos tolvajok,

trükkös lopásokkal kapcsolatosan. Ezt követően áldozatok elbeszéléseit, az ő történeteiket
ismerhettük meg. Hogyan, milyen trükköket
alkalmaztak velük szemben, hogyan sikerült
megakadályozni az áldozattá válást. Az előadás után lehetőség volt párbeszédek lefolytatására is, mellyel éltek a hozzánk ellátogatók,
így hasznos információkkal ellátva térhettek
otthonaikba.
Természetesen az idei évben sem maradhatott el farsangi ünnepségünk, melyre a
sisakokat és a dekorációt a Herenden működő
„Lányok és Asszonyok” klubjában tevékenykedő hölgyeknek köszönhetjük.
Köszönjük a kézműves délelőttöt Zsölleiné
Ancsának, kinek segítségével „bohóckodtunk”
kicsit. Tojásokból, papírból készítettünk vidám, színes bohócfejeket.
Húsvétkor tojást festettünk, de kihasználtuk az áprilisi jó időt és közösen fagyizni
mentünk (idén először, de egész biztosan
nem utoljára).
Kis csoportunk tagjaival ellátogattunk a
helyi kézművesek kiállítására is, ahol lelkesen
csodáltuk a herendi alkotók által készített
különleges munkákat, s miközben egyik ámulatból a másikba estünk, megállapítottuk, hogy
micsoda remek gondolat volt ennek létrehozása. Ezúton is további sok sikert kívánunk az
alkotóknak és szervezőknek egyaránt. Remélem, még részesei lehetünk ilyen vagy ehhez
kapcsolódó kezdeményezéseknek.
Az idei évben a Herendi Művelődési Ház és
Könyvtár adott otthont a Veszprémi Tavaszi Játékok Összművészeti Fesztivál és Versenynek,
melyet Dávid Roland neve fémjelez. Nagyon
tehetséges művészeket, énekeseket hallgathattunk meg. És persze nem is én lennék, ha nem
említeném meg, hogy ezen a versenyen, arany
fokozatot érdemelt ki Hirschl Laura, ezüst
fokozatot pedig Hirschl Alina.
Kedves Olvasó, mint azt láthatja, igyekszünk tartalmas, szép programokkal megtölteni a mindennapokat az Idősek Klubjában.
Azonban azt is el kell mondani, hogy mindez
csak úgy valósulhat meg, ha van a programok
iránt fogékony, befogadó közösség. Én abban
a szerencsés helyzetben vagyok, hogy a mi
közösségünk ilyen. Összetartó, empatikus,
olyan közösség, akik tudnak a másikkal együtt
örülni, akik tudnak a másikkal együtt sírni.
Most pedig az alapellátásokat érintő változásokról. Ennek az évnek az elején jogszabályi
változások következtében a házi segítségnyújtás esetében történtek módosítások.
Mint arról már korábban írtam, a házi segítségnyújtás a szociális alapellátások körébe
tartozik, s melynek keretében „a szolgáltatást
igénybe vevő személy saját lakókörnyezetében
kell biztosítani az önálló életvitel fenntartása
érdekében szükséges ellátást.” A törvény
tartalmazza a konkrét feladatokat, melyeket biztosítani kell. A házi segítségnyújtás
biztosításának azonban kritériuma többek
között az úgynevezett gondozási szükséglet
vizsgálata, melynek során a leendő gondozott

Írta: Kanczler Alíz klubvezető
Fotó: Idősek Klubja
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mindennapi feladataival összefüggő készségeket és képességeket vizsgáljuk. A vizsgálat
során derül ki, hogy adott személynek mennyi
a gondozási szükséglete. Házi segítségnyújtásban az gondozható, akinél a gondozási
szükséglet eléri a 20 pontot .
Minden ellátási forma térítési díjköteles. A
Veszprémi Kistérség Többcélú Társulásának
megbízásából Veszprém Megyei Jogú Város-önkormányzatának Képviselő testülete
módosította a személyes gondoskodást nyújtó
ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről,
a fizetendő térítési díjak megállapításáról
szóló - 2015 május 1-től hatályba lépő 9/2014.
(III.27.) számú - önkormányzati rendeletét.
A rendelet értelmében a házi segítségnyújtás esetében a fizetendő térítési díjat jelentősen mérsékelték, mely konkrétan azt jelenti,
hogy az öregségi nyugdíjminimum (28.500.Ft) feletti jövedelemmel rendelkezők 80 Ft-os
óradíjat fognak a szolgáltatás ellenértékeként
megtéríteni.
A szociális étkeztetés térítési díjai is fenti
dátumtól változnak, s a besorolások több jövedelmi kategóriában történnek meg. A térítési
díjat mindenki saját jövedelme alapján fizeti.
Engedjék meg, hogy végezetül közvetlen
kollégáim mellett köszönetet mondjak Laczáné Fehér Anikónak, aki több alkalommal segítette rendezvényeink lebonyolítását, illetve
Rujzam Zsuzskának, aki minden alkalommal
vállalta plakátjaink, hirdetéseink elkészítését.

Rendőrségi előadás Időseknek
Április 9-én a Herendi Idősek klubjában szép számmal gyűltünk össze, hogy a Veszprémi
Rendőrkapitányság Herendi Körzeti Megbízotti csoportjának 2 tagja – Fekete Csaba rendőr
főtörzs-zászlós és Kaszás György törzsőrmesterek által tartott - Az „Együtt az Idősek Biztonságáért” programsorozat 2. előadását, - mely diavetítéssel volt egybekötve, - meghallgassuk,
megnézzük.
A tartalmas előadás után kötetlen beszélgetés kezdődött. Mivel manapság sok az álrendőr,
kérésünkre Fekete Csaba megmutatta, hogyan tegyünk különbséget, mivel tudjuk megállapítani a valódiságot. Több nyugdíjas társam is tett fel különböző, kérdéseket, melyeknek az
előadók nagyon örültek. Saját fotóikkal ellátott elérhetőséget is rendelkezésünkre bocsátottak.
Egy tartalmas délelőttel, új ismeretekkel lettünk gazdagabbak, szép színfoltja volt a kezdődő
tavasznak.

Írta: Kis Gábor klubtag
Fotó: Idősek Klubja

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,
illetve azoknak helyiséget biztosítsunk.
Olyan programok szervezésére törekszünk,
amelyek biztosítják a herendi fiatalok pozitív jellemfejlődését, a szabadidő hasznos
eltöltését, a közösségi élet kialakítását és
bekapcsolódást a község társadalmi életébe.
Fontosnak tartjuk, hogy összekovácsoljuk a
helyi ifjúságot, tekintve a fiatalabb és idősebb
korosztályt is.
Sikeresen zajlottak a klubdélutánok, melyeket a Herendi Művelődési Ház és Könyvtár
klub-szobájában tartottunk. A fiatalok itt
közösen tölthették el szabadidejüket. Lehetőség volt kézműves foglalkozáson részt venni,
társasjátékozni, csocsózni, beszélgetni.
A mai napra már a felső Iskolában kaptunk
helyet, melyet ezúton is köszönünk.

Szeretnénk rendszeresíteni a találkozókat,
melyeket minden páratlan hét péntekén
17.00-19.30 az említett helyen fogunk tartani
a gyerekeknek. Este 20.00 óra után az ifjúság
azon részét szeretnénk mozgósítani egy kis
beszélgetésre, játékra, akik már elhagyták az
általános iskola padjait.
Terveink között szerepel:
• a fiatalabb és idősebb korosztály igényeinek kielégítése,

• ünnepekhez kapcsolódó programok
szervezése,
• kikapcsolódás minden korosztály számára.
Köszönettel tartozunk az önkormányzat
segítőkész hozzáállásához, külön köszönet
Bácskai Zsuzsának a sok segítségért.

Írta: Herendi Ifjúsági Klub
Fotó: Rujzam Zsuzsa
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„Hivatásod legyen élni másokért és mások
boldogságában keresni a magadét!„

2015. március 27-én délután Herenden,
a Művelődési Ház előtt autók és emberek
sokaságát lehetett látni. Az arra gördülő
autóbuszon ülő emberek nem tudhatták mi
végett a sokadalom. A helyi kézműves alkotók kiállításának megnyitójára igyekeztek az
emberek. A kiállító terem zsúfolásig megtelt
érdeklődőkkel, és az alkotók tisztelőivel. Írásomban az egyik alkotót szeretném bemutatni. Igaz, kevés olyan ember van Herenden, aki
őt ne ismerné. Pátkai Miklósné nyugalmazott
óvónő, aki préseltvirág képeivel és mézeskalácsaival vett részt a kiállításon.
Katika első bemutatója 2001 tavaszán
volt itt Herenden, ugyancsak a Művelődési
Házban. Mézeskalácsainak formavilága, díszítőelemeinek tárháza kimeríthetetlen. A
látvány és az azt körüllengő illat elvarázsolta
a látogatókat.
A mézeskalácskészítő óvónéninek híre
ment. Egymást követték a kiállításokra szóló
meghívások, ahol később már nemcsak a mézeseit, hanem a szebbnél szebb préseltvirág
képeit is megtekinthették az érdeklődők.
Kati óvónéni kora tavasztól, az első kinyílt
virágoktól késő őszig, bármerre jár, gyűjti a
virágokat. Ezek után kellőképpen előkészíti
a szirmokat, majd gazdag fantáziavilágával
kompozíciókat készít, üveg alá teszi és képkeretbe foglalja őket. Kitűnően elsajátította ennek technikáját. Képein látszik hogyan játszik
a színekkel, formákkal, hogy megszülessen
a végeredmény. Katikát rengeteg kiállításra
hívták. Csak néhányat említenék ezekből:
• 2003-ban „Mesterek és tanítványa” című
kiállítás Magyarpolány,
• 2004-ben Élő Népművészet Veszprém
megyei Tárlatra és még ebben az évben a
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PÁTKAI
MIKLÓSNÉ
Finnországi ROVANNIEMI-ben mutatták
be alkotásait a Magyar Népművészeti
bemutatón majd Debrecenben a Téli Ünnepkör rendezvényen vett részt,
• 2005-ben Gyenesdiásra szólt a meghívás a
Községházban rendezett adventi kiállításra,
• 2006-2007-ben a Balaton-felvidék Népművészeti eseményein volt jelen,
• a Veszprémi Iparkamara több alkotását
zsűrizte és elfogadta,
• játszóházi foglalkozások sokaságán vett
részt a régióban,
• 2010-ben nemzeti ünnepünkön a Budavári Palotában rendezett XXIV. mesterségek
ünnepén is jelen volt alkotásaival.

Azóta is számtalan meghívásnak tesz
eleget, a nem kis fáradtsággal járó gyönyörű
munkáival.
Élete mottója: „Hivatásod legyen élni másokért és mások boldogságában keresni a
magadét!„
Ezt tette aktív óvónői pályafutása során is.
Gratulálok kedves kolleganőmnek! Kívánom és kérem, hogy még sokáig örvendeztesse a szépségre vágyó embereket gyönyörű
munkáival.

Írta: Gyetvai Antalné Terike néni
nyugalmazott óvodavezető,
Fotók: Pátkai Gyöngyvér

Herendi
Kézműves kiállítás

„A kreatív tehetség nemcsak az egyéni élet,
hanem az egész társadalom, sőt az egész
evolúció mozgatója is”
(Csíkszentmihályi Mihály)
Régi gondolat öntött formát a Herendi
Kézműves Kiállítással, ahol 23 helyi alkotó
mutatta be munkáit. Tudjuk, hogy településünkön a kézműves jellegből adódóan több
ügyes kezű „mester” él. A munkámból kifolyólag (pl. Herend Település Értéktára) egyre
többször kerültem kapcsolatba az amatőr
művészekkel, így tavaly őszén jött a végleges
gondolat - most már illene a helyi alkotókat
egy kiállítás keretében látni, bemutatni.
Tehát, 2015. március 27-én ez megvalósult,
és a Művelődési Ház és Könyvtár megtelt,
szebbnél szebb alkotásokkal! Foltvarrók, festők, gobelin és ékszerkészítők, mézeskalácsosok, fafaragók, képkészítők (különböző
technikákkal), dísztárgy faragó (agancsra),
bőrrel dolgozó, és áttört tojás készítő kézművesek mutatkoztak be.
Részemről nagy öröm volt a szervezés,
és az, hogy láthattam a kiállítók arcán a

Közösség

2015. MárciuS 27.

Kézműves kiállítás Herenden,
egy foltvarró szemével

lendületet, a végtelen örömet, ahogy a
bemutatóra készültek. Izgalommal várták
a megnyitót és hálásak voltak a lehetőségnek,
hogy megmutathatják műveiket a település
lakosainak is. A mostani kiállítás nem a teljes
képet mutatta, mivel még jó pár kézműves
van, akik sajnos ezen alkalommal nem tudtak
bemutatkozni..
Kedves volt Tamás Ákos iparművész úrtól,
hogy elfogadta meghívásunkat az ünnepélyes
megnyitóra, így emelve azt még színvonalasabbá. Ő is végigkísérte az eseményeket.
Köszönetet szeretnék mondani: Temesiné
Valika lelkes és szakmai hozzáállásának,
Glück Lászlóné Katika kreatív, és esztétikai
ötleteinek, Gfellner Péter támogató és szervezőmunkájának. Szeretném megköszönni
közreműködését a Művelődési Háznak, sokat
segített Zsöllei Attiláné és Ujjné Ica néni is.
Bízom a folytatásban! Ismerjük meg
egymást egy fenntartható közösség felé
haladva.

Egy régi ötlet valósult meg Herenden. Péter
már régóta szerette volna összefogni, illetve
egyáltalán bemutatni a Herenden élő, ahogy
ő fogalmazta "ügyes kezű kézműveseket".
Ezen a tavasznyitó kiállításon mutatkoztunk be 23-an, ahol megmutattuk mivel is
foglalkozunk szabadidőnkben. Nem fogom
tudni felsorolni a szakmák képviselőit, a széles
skála miatt.
Nagyon jól esett Péter megkeresése, hogy
rám is gondolt, mint foltvarróra. Vittünk Icuval faliképeket, de amikor odaértünk Zsuzsa
és Ancsa első kérdése szinte ez volt: "Takarót
nem hoztatok?"
"Nem, de hazamehetünk érte. " válaszoltuk
nekik és így is tettünk.
Nagyon jó hangulatban rendeztük be a kiállítást és nézegettük meg egymás munkáit. Kis
szakmai eszmecsere, rácsodálkozás a másik
szép munkájára igen kellemes délutánt szerzett.
A Zsuzsa és Péter szervezésében nyíló
kiállítás előkészületeinek munkálataiba, már
csak a végén kapcsolódtam be. Hoztam a munkáimat, illetve egy tál süteményt a megnyitó
meghittebbé tételéhez.
Tamás Ákos iparművész nyitotta meg a
kiállítást a népes közönség előtt.
Egy hétig lehetett megtekinteni. Nagy
örömre a Művelődési Ház látogatottsága igen
megnőtt ezen a héten, jöttek az ovisoktól
kezdve minden korosztály.
Nagyon kedves bejegyzéseket olvastam a
vendégkönyvben. Aminek gondolom nem
csak én, hanem minden alkotó örült. Nekem
mindegyik, de különösen a nagy gonddal
megírt gyerekektől kapott nagyon jól esett.
A megnyitóról készült felvétel, amit a Herend Tv készített, az interneten is megnézhető.
Találtam még egy videot, amit a Szentgál
Tv készített. Ezen a felvételen a szervezők
is elmesélték gondolataikat, mi is késztette
őket a kiállítás megszervezésére. A Táj-kép
magazin első felében nyilatkoznak erről, a
következő linken elérhető:
http://indavideo.hu/video/Taj-Kep_Magazin_9_evfolyam_21_szam
Köszönöm a lehetőséget, hogy megmutathattam a munkáimat, hogy eljöttek és
megnézték a kiállítást!

Írta: Bácskai Zsuzsanna
Fotó: Klepeisz László

Írta és fotó: Gulyás Andrea foltvarró
www.beszand.blogspot.com
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prilis 3-án tényleg még csak
vártuk a tavaszt. A „nyuszi” nem
hozta meg a meleget, viszont
a gyerekek részére már tavaszi szünet
volt. Mindezek jegyében a Herendi
Tavaszi Programsorozatok keretében, a
Családsegítő és Gyermekjóléti szolgálat
munkatársaival közösen szerveztük a
vidám, tavaszi játszóházat. közel 30
gyerek jött el a régi iskolába. Játékos
ismerkedő után lehetett, húsvéti totót tippelni, porcelán masszából és
papírból díszeket készíteni. délután a
Palánta Bábmisszió várta a gyerekeket
a húsvét üzenetéről szóló előadásával,
és meglepetés ajándékaival a Herendi
Művelődési Házba.

Tavaszt váró

Írta: Bácskai Zsuzsanna, Herend
Város Önkormányzata
Monori Éva, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
Segített, és a fényképet készítette:
Laczáné Fehér Anikó

vásáR 2015. ápriliS 23.

Borongós időben, de bizakodva indultunk
el batyunkkal az idei év első herendi kirakodóvásárára.
Bár az elsők között érkeztünk, már egy
apuka a megunt, használt dolgainak nagy
részét kipakolta. Gyorsan mi is elfoglaltunk
egy padot a Művelődési Ház és Könyvtár
bejáratának szomszédságában. Lassan, de
érkeztek még mások is. Saját készítésű termékeikkel megtelt az asztaluk. Ínycsiklandozó
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illatokat éreztem, hát úgy döntöttem ideje
körülnézni. Étvágygerjesztő sajtok, mellette illatozó füstölt húsok, sonka, szalonna,
kolbász, aztán mézek, mézeskalácsok, volt
itt, mi szem szájnak ingere. A szörpök, és
gyógynövény tinktúrák, biolisztek, csírák,
az egészséges életmódot kedvelők igényeit
szolgálta. Aki pedig a környezetét szerette
volna ápolni, cserepes növények, muskátlik
között válogathatott.

Talán az időjárás riasztotta el a látogatók
hadát, de kevés érdeklődő jött el ezen a napon.
Kitartóan kínáltuk portékáinkat, beszélgettünk, ismerkedtünk, amit lehetett megkóstoltunk.
Szeretnénk minél több ilyen alkalmat és
várjuk az érdeklődőket!

Írta és fotó: Laczáné F. Anikó

Herendi
vizUális Műhely

Kifejezett célunk volt, hogy a gépies, rutinmunka /porcelánfestő/ során kialakult szemléletet levetkőzzük. Ehhez a szemléletváltáshoz hívtuk segítségül Kádár Tibort, kolozsvári
származású festőművészt. Hetente egyszer
találkozunk... csendélet, portréfestés mellett,
gyakran megyünk ki a természetbe festeni.
Az útkeresés, önmegvalósítás, a kísérletek
eredménye megmutatkozott a minden évben
megrendezett kiállításokon, amelyeken nemcsak a közönség hanem a szakma érdeklődését
is felkeltette. Komoly eredményeket értünk el
országos szinten történő megmérettetéseken.
2015. évben, mint előző években is, több kiállításon szeretnénk megmutatni magunkat.
Csoportunknak a Veszprémi Petőfi színházban január 23-án nyílt kiállítása, mely február
közepéig volt megtekinthető. Tervezünk még
kiállítást Tapolcán és Zircen is.
Évenként egyszer festőtábort szoktunk
szervezni, ez így lesz az idén is. Most a Szigetközt céloztuk meg, három napig csak a festés
örömének adjuk át magunkat.
A kiállításokhoz a keretezést (ami nem
kis költség), és az anyagköltségeket, mi saját
magunk finanszírozzuk, de szívesen vennénk
minden segítséget, ha lehetőség adódik rá.
A másik fontos kiadásunk a tanárunk,
Kádár Tibor tiszteletdíja, ez havonta 30000ft,
amit szintén mi, tagok adunk össze. Ezen a
téren is nagyon szívesen vennénk minden
segítséget.
Jelenleg 10 fő alkotja a műhelyt, de szívesen
látunk minden új érdeklődő embert…

Írta: Fogl Ildikó
Fotók: Herendi Vizuális Műhely
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1999-ben mi, herendi Porcelángyári festők, korongosok
alapítottuk az alkotóműhelyt, kezdetben 7-8 taggal.
azzal a céllal hoztuk létre,
hogy a kéz ügyessége mellett, megtanuljuk a festészet
szakmai alapjait és megpróbáljuk gondolatainkat
a képzőművészet nyelvén
megfogalmazni.

Közösség
w w w.herend.hu

Herendi Művészeti Alkotó Műhely
A Herendi Művészeti Alkotó Műhely 1999ben alakult lelkes amatőrök csoportjából a
Manufaktúra támogatásával. A csoportot
egy erdélyi származású festőművész Kádár
Tibor vezette egészen 2010-ig. Ez idő alatt sok
elismerést, kiállítási lehetőséget, alkotó tábori
munkát kapott a csoport.
2011-ben a csoport kettévált és egy új művész Felhősi István festőművész és restaurátor
segítségével folytatja munkáját a manufaktúra
szakiskolájában, ahol állandó működést biztosítottak a 8-10 fős kis csapatnak.
A csoport folyamatosan bővül,mert a manufaktúrában mindig akad olyan kolléga aki
szívesen kipróbálja magát ezen a vonalon is.
Érdeklődni és jelentkezni lehet Bendi Ildikónál ha esetleg valakinek kedve támadna a
csoporthoz tartozni.
Elérhetősége: 20/429-5193
e-mail:bendi.ildiko@gmail.com

Írta és fotó: Herendi Művészeti Alkotó
Műhely

MEDVE-HAGY-MA túra

Felhívás jövő évi
jubileumi
programunkhoz!
24 éve szabadult fel Herend, 1991. április
12-én 16.00 órakor! Ekkor vonult ki az
utolsó szovjet csapat városunkból. A 25
éves jövő évi jubileumi programunkhoz keresünk érdekes történeteket, riportalanyokat, relikviákat ebből a korszakból, hogy
egy izgalmas kiállítást tudjunk létrehozni
és megőrizzük a történelmi pillanatokat.
Elérhetőségeink: www.hajag.hu, e-mail:
info@hajag.hu, tel.:06-30/343-8213
http://indavideo.hu/video/
Kivomulas_19910312

Írta és fotó forrás: Bácskai Péter
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ikerült a jó időt elcsípnünk az idei medvés túránkhoz április 12-én Herenden!
Sokan kedvet éreztek a kirándulásra, mivel 65 lelkes túrázó vágott neki a 8km-es
kalandnak. Meleg szellők kergetőztek körülöttünk és csalták egyre jobban az erdő
mélyére a csapatunkat. A Rakottya-patakot követtük a Hajag irányába egy különleges
medvehagyma körig, melynek kialakulását egy mókás mondával ismertettem. Elmondtam, hogy miért is kell veszély esetén a cipő talpát a medvehagymával bedörzsölni.
A mesélés közben friss zöld levelekkel gazdagítottuk a szendvicseket és otthonra is
készleteztünk. A pihenést követően úttalan utakon vágtunk át a szomszédos völgybe
a Tamás-forráshoz. A kanyargó patak többször adott feladatot az átkelésnél, de sikerült szárazon megúsznunk. A szépséges völgy vízesésekkel, barlanggal, üde pázsittal
kárpótolt minket. Lerogytunk a tűzrakó helynél és jóízűen falatoztunk, szalonnáztunk.
Még a kutyusok is megnyalták a szájuk szélét! Gyerekek tanulmányozták a patak élővilágát tésztaszűrőn keresztül, majd beazonosítva az állatkákat megállapították, hogy
nagyon tiszta a patakunk. Akinek volt bátorsága megkereshetett tájékozódási pontokat,
majd számháborúban fogyaszthatta a maradék energiáit. Az apukák közben békésen
szunyókálhattak a kellemes melegben. Medvével szerencsére idén sem találkoztunk!
Köszönjük a részvételt! Egészségünkre!

Írta: Bácskai Péter és Bakonyiné Lékó Erzsébet túravezetők
Fotó: Bácskai Péter

TIsZTa VÍZ TÚRa
Világunkban sok felnőtt és gyermek hosszú
utat tesz meg, hogy ivóvízhez jusson. Az
együttérzés kifejezése hívta életre a „Gyalogolj
a vízért!” („Walking for Water”) nemzetközi
akciót, melyhez ezúton mi is csatlakoztunk.
Első lépés, hogy ismerjük meg a lakóhelyünk
közelében lévő felszíni vizeket!
Március 22-én a Víz Világnapja alkalmából
szervezett túrát a Hajagi Civil Közösség a
Bakonykarszt ZRt. támogatásával és dolgozóival közösen, a Bakony legnagyobb forrásához,
a Tiszta-víz forráshoz.

Április 26-án korán érkeztünk a Betekitsvölgybe, mivel Herend és Hajag turisztikai
látnivalóit terveztük népszerűsíteni kiadványunkkal és bemutatóinkkal. Gyors sátorszereléssel kezdtünk, majd tájfutó pályát
építettünk ki a völgyben. A hajagi rádióklub
rádióantennát telepített és bemutatta a rádióforgalmazást. A megnyitóünnepségen a
tortából is módunk volt kóstolni. A pincérek,
egy tálcán elhelyezett itallal teli pohárral
futottak versenyt. Gyűltek az érdeklődők.
Előkerült a rádiós mérővevő (rókavevő) és
bekötött szemű keresést lehetett kipróbálni.
A tájfutáshoz nagy kedvet csináltak a jutalom
állatkák, melyeket a távot teljesítő gyerekek
boldogan szorongattak. Fogytak a szórólapjaink. Körülöttünk folyamatosak voltak a
programok, így nem unatkozott, aki kilátogatott a szép időben. A titkos helyek közül
az óvóhely és a várbörtön került megnyitásra
és kínált különleges látnivalót. Köszönjük a
Veszprémi Honvéd SE tájfutóinak és a Bakony
Rádió Klubnak a közreműködést, a Tourinformnak pedig, hogy befogadtak bennünket
kiállítóként.Jövőre újra megyünk! A szezonban további érdekes programokat kívánunk!
HCK Herend, HATESZ Egyesület, Ha
tesz-jobb lesz!

A Séd-patakot követve
egészen 450m magasra kapaszkodtunk a nagy vízválasztóig. Itt a csoport fele folytatta
a 20km-es túrát, a többiek 7km-es
távon ismerkedtek a Séd vízfolyásaival, melyeket 18 forrás táplál a környéken. Utunkat
folytatva a Gella-patak vízgyűjtőjébe ereszkedtünk, ahol sok-sok forrás ered a völgyekben,
bővizű patakká duzzasztva a Gellát. Végig
galériaerdőben haladtunk, úttalan utakon.
Mellettünk váltakozva kísértek legelők, he-

Írta és fotó: Bácskai Péter HATESZ
Egyesület, Herend (Hajagi Természetvédő és Szabadidő E.)

Turisztikai szezonnyitó

Írta és fotó: Bácskai Péter

2015. mÁJUS
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lyenként erdők. A meder végig természetes,
a part fákkal benőtt érintetlen természet. A
kanyargós zuhogó patak szinte körbe veszi a
vándort és nehezen ereszti útjára. Úti célunk
bőven rácáfol nevére. Kristálytiszta vízében
lelátni a forrás mélyére, 3m-es medencéjébe.
Hosszabb pihenőt tettünk partján, majd megkerestünk egy kincset, melyet a korábbi napon
a bakonybéli túrázók rejtettek el számunkra
telis-teli jókívánságokkal, verssel, bakonybéli
programnaptárral. Visszafelé útba ejtettük
Mátyás Király pincéjét, a Farkasréti-forrást és a
Hajagi Barkócafát. Ízelítőt kaptunk a rég letűnt
gazdag tanyavilágból. Jól esett lepihenni a Holló és Bárány vendégházhoz tartozó gyönyörű
réten, ahol nyársakkal, szalonnával várták a
fáradt vándorokat a Bakonykarszt kollégái.
A túravezetésben segített: Ujhelyi
Gábor és Horváth Levente.
Támogatóink: a Herendi Horgász
Egyesület és a Bakonykarszt ZRt.
Részt vettünk a Duna Múzeum
akciópályázatán is, ahol az ország
legjobb három helyezettje közt végzett csapatunk. A Bakonykarszt ZRt.
központját és laborját tekintettük meg
gyerekcsoporttal, majd egy 6km-es túrát tettünk március elején a településünk határában
található források felfedezésére. Nem is tudtuk, hogy milyen gazdag forrásvidéken élünk!

ÓVODA

2015. évi Valentin napi 25. jubileumi,

W W W.HEREND.HU

JótékonyságI óvodA bál

Mint minden évben, az idén is megrendezésre került a hagyományos óvoda bál,
amelyen 25. alkalommal rophattuk a táncot.
A bált megnyitotta Jánszky Lajos László
polgármester Úr. Ezt követte Vajai Ágnes
intézményvezető és Brotscholné Valika Szülői Közösség elnöke megnyitó beszéde, mely
stílusában eltért az előző éviektől, ezzel
megalapozva a bál jó hangulatát. Ezután
kezdetét vette a dínom-dánom, melyhez a
fergeteges zenét az 5 N zenekar szolgáltatta. A
25. jubileumi bál nemcsak a vidám hangulatú
megnyitó beszédben tért el a megszokottaktól, hanem egyéb meglepetések is várták a
szórakozni vágyókat. Anita, Nóri és Éva jóvoltából a vendégek Las Vegasi fogadalmakat
tehettek, melyről emléklapot is kaptak, és
profin kevert koktéljaiktól táncra perdültek a
lábak. A jókedvet fokozta a szülők és nevelők
műsora, amelyek idén is nagy sikert arattak.
A rengeteg felajánlásnak köszönhetően szebbnél szebb tombola tárgyak találtak gazdára.
Az est fénypontja, a Zsuzsa és Györgyi által
készített meglepetés torta volt.
Köszönjük mindazoknak, akik munkájukkal, jelenlétükkel, támogatásukkal emelték a
bál színvonalát!

Írta: Fischer Györgyi, Brotscholné Szabó Vali, Vecseyné Fazekas Zsuzsa
25. Szülők – Nevelők
báljának szponzorai
1. 5N zENEKAR
2. Albrecht László PUB Herend
3. Androvics Orsolya és családja
4. Árkossy Bútor kft.
5. Balend Higiéniai szakkereskedés Balogh Endre
6. Beurer Hungária Kft.
7. Bodnár zsolt és Plechinger zita
8. Brotscholl Miklós és Brotschollné Szabó Valéria
9. Chabada Gizella és Szesztay László
10. Csapó Ivett kozmetikus
11. Csenár róbert
12. Csizmadia-Kolonics Regina
13. Csótai Csilla
14. Csurgai Tibor és Polgár Judit
15. Dávid Roland és Burján Eszter
16. Dr. Csetényi Tünde
17. dr. Horzov Myroslav és dr. Luhova Halyna
18. Dr. Kovács Márta
19. Dr. Pfundné Dr. Altai Elvira
20. dr. Sebesi József és dr. Villand erika
21. Echinger Ferenc
22. Eckert zoltán
23. endrődi Marcell és endrődi kata
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24. Etlinger Tamás és Etlinger-Varga Tímea
25. Farkas István és családja
26. Farkas Márta
27. Farkasné Egri Adrienn
28. Fehér Mia szépségsziget
29. Fischer Szilárd és erős éva
30. Fódi Andrásné
31. Glück Lászlóné
32. gombás szabolcs és családja
33. Gosztolai Józsefné
34. gömbi Ágnes
35. Gömbi József
36. gyetvai Antalné
37. Halász Ferenc és családja
38. Halmavánszky gábor és családja
39. Hegyi gábor
40. Hegyiné zsuzsa Virágboltja
41. Herczeg zsuzsanna
42. Herendi Hétszínvilág Óvoda és Bölcsőde dolgozói
43. Herendi Hétszínvilág Óvoda és Bölcsőde Szülői közössége
44. Herendi Porcelánmanufaktúra zrt.
45. Hofstädter Balázs és Hofstädter Ildikó
46. Holczer Gábor, Tappancs oVI újság és könyvterjesztő
47. Horváth krisztián és Ágnes Húsbolt
48. Horváth zoltán és schneider Petra
49. Jánszky László
50. Juhász Tímea szépségsziget
51. Julianus Gyógyszertár
52. kakukk Vendéglő és Panzió, Bánd
53. Kalászné steinbach Ágnes mesterfodrász
54. Kazinczki Tibor és családja
55. kelepeisz krisztián és kelepeiszné Staub Ildikó
56. kelepeisz László
57. Kotány györgy
58. kotányné Móricz Annamária
59. Lajtafalvi Tamás és Tímea
60. LAMATeCH Méréstechnika kFT.
61. Lontai Péter és családja
62. Lontai Szaniszló és Presits Izabella
63. Lugosi Tamás és erika
64. Magasházy Csaba és családja
65. Magyar Péter és Bernadett
66. Magyar Tamás és családja
67. Magyari-Fischer Katalin
68. Marcal kenyér Kft. Ajka
69. Máté László és Máténé kopasz réka

70. Matejovszky Péter és Mónika
71. Mészáros Balázs és családja
72. Molnár Balázs és Molnár-Győri Ágota éva
73. Mozák Péter és Molnos Kata
74. Müller Ivett
75. Nagy Andrea mesterfodrász
76. Nagy Ferenc
77. Nagy László és családja
78. Nemes gábor és Annamária
79. Német Nemzetiségi önkormányzat
80. Németh János
81. Neubauer sándor
82. Niczki Péter
83. Pacher Irén
84. Palkovics Júlia és családja
85. Palvekné Matuszek Judit
86. Papp Attila
87. Papp Balázs és Papp-Lévai krisztina
88. Pátkai Miklósné
89. Peidl Roxána fodrászat
90. Plechingerné Polt Eszter és családja
91. Porcelán Bisztró Herend
92. Potháczky László
93. Prebszl zsolt és Veronika
94. Presits Tamás és Bezerédy Tünde
95. Presits zoltán és családja
96. Rák Kálmán és Amarilla
97. Reiner gábor
98. Ritter zsolt és Fischer györgyi
99. róka Csaba
100. sági Bernadett és családja
101. scharf Adrienn
102. scharf gábor és családja
103. Scharf Lászlóné
104. Scharf Tímea Lovas Bolt Veszprém
105. Schermann József és Márta
106. Schőnig Gábor személyszállító
107. Schőnigné roboz zsuzsanna
108. sipos sándor és családja
109. Sóskuthy István
110. Stáll József és Stállné Gőgh rita
111. strommer Kinga
112. Suriné László Mónika méterárubolt
113. Szabó Gábor és Horváth Andrea
114. Szabó József
115. Szabó-Auerbach Veronika és családja
116. szakács Péter és családja
117. szekér Edina
118. Szekeres László és családja
119. Szitási róbert és Csajági renáta
120. szremácz Dávid és Varga Alexandra
121. Tamás Norbertné
122. Tartó László és Benkovics Szilvia
123. Tavaszi Miklós
124. Tóth Ákos és Gosztolai Gabriella
125. Tóth zoltán és etlinger Helga
126. Vajai László
127. Varga Balázs
128. Varga zsolt és Petra
129. Varju Péter és Nemes györgyi
130. Városlődi Majolikagyár Csatári László
131. Vecsey Tamás és Fazekas zsuzsa
132. Vianni Herend
133. Vikidár kerámia műhely, Herend
134. zsöllei Attila és családja
135. zsöllei róbert és családja
- és mindazok, akik a bál résztvevői voltak

Köszönjük nagylelkű felajánlásaikat, támogatásukat, amellyel hozzájárultak a 25.
óvodabál sikeréhez.

Herendi Hétszínvilág Óvoda és Bölcsőde
Dolgozói és Szülői Közössége

Iskola

Az én

TANÍTÓM

Végső búcsú Kalmár Erzsike nénitől
Olyan tanítótól kell most búcsúznunk,
aki Goethe szavaival élve… mindig csak
adott, jó szót, bátorítást, mosolyt, hitet és
sok-sok önzetlen, tiszta szeretetet.
Bármit tett, mindig tudta, hogy egy tanító
egyszerre felelős a jelenért, a jövőért és a múltért. A kis első és második osztályosoknak 29
éven át volt egy kicsit az anyukája, mindig
türelemmel vigasztalta a pityergő gyermekeket. Családja biztos háttér volt neki, így élhetett hivatásának. Ahogy mondta egyszer:
„Addig voltam boldog, amíg tanítottam. Ha
becsuktam az osztályterem ajtaját, minden
gondom elfelejtettem.”
Erzsike néninek mindig nagyon fontos
volt a közösség. Úgy tartotta, hogy egymás
munkájából lehet táplálkozni. Szívesen
adott tanácsot és örömmel fogadta kollégái
tanácsait. Sokat segített és saját elmondása
szerint sokat tanult a nála hospitáló fiatal
tanítóktól. Könyvtáros, tankönyv felelős,
munkaközösség vezető és az Iskolás Gyermekeinkért Közalapítvány kuratóriumi
tagja volt.
Soha nem akart egyedül lenni. Nyugdíjasként lett tagja a Szent Euszták kórusnak, a
társaság és a muzsika szeretete miatt.
Ha csak tehette részt vett minden olyan
eseményen, ahol az iskolás gyermekek
zenéltek, szavaltak, táncoltak.

Így volt ez a legutóbbi karácsonyi ünnepen is, ahol többen utoljára köszönhettünk
neki. Most pedig el kell köszönnünk.
Nehéz a búcsú, osztozunk a család fájdalmában.
Számtalan gyermek ballagásán vett
részt, most mi, felnőtté vált gyerekek
ballagtatjuk őt az utolsó útján:
„Kézen fogott, és megmutatta,
hogy milyen szép a mi világunk.
Az ő szemével kezdtünk nézni,
s ma már a magunkéval látunk.
Amit tudunk, amihez értünk,
az út, amelyen visz a léptünk,
hogy eljussunk egy messze célig,
mind róla vall ma, őt dicsérik,
hálás szavaink neki szólnak,
aki vezetőnk, példaképünk
s jó barátunk (volt):
a tanítónknak!”
Nyugodjon békében Erzsike néni!

Írta: Krein Józsefné és Némethné
Kozma Éva adatai és instrukciói
alapján Csótai Csilla
Fotó: archív/reprodukció

Éppen előttem mentek. Anya és fia. Egy
összetöpörödött kicsi test, és egy magas
ember. Lassan, óvatosan lépkedtek. Isten
házába tartottak. Majd körülnéztek, hogy
átmenjenek az úton. Ekkor megpillantottak.
Köszöntem. Először az anya nem ismert
meg. Majd elmosolyodott, és mentegetőzött.
Megértően néztem rá. Tudom, hogy a dolgos
évek, igen, tudom, a sok nehézség, tudom, a
betegségek tettek ilyenné. Szívemet elöntötte
a szeretet, s visszagondoltam arra a két szép
évre, mikor tanítóm voltál. Soha hangos szó
nem hagyta el szádat. Kedves voltál mindig
és szelíd. Majd az a néhány év jutott eszembe, mikor munkatársad lehettem. Nagyon
tapasztalt, munkájára igényes, lelkiismeretes
pedagógust ismertem meg benned. Te nem
csak tanítottad, hanem féltetted, óvtad is
diákjaidat, mint ahogyan egy édesanya félti,
óvja övéit. Egy szép emlékem veled kapcsolatban, mikor a diákjaid tanítás után hiányos
öltözetben akartak haza menni, de te nem
engedted. Odamentél hozzájuk, a sálat a
nyakukba tetted, s meghurkoltad gondosan.
A sapkát is ellenőrizted a fejükön. Akinek nem
volt begombolva a kabátja, annak szépen
begomboltad. „Nehogy megfázzatok gyermekeim!”–mondtad kedvesen.
Az utolsó emlékem a karácsonyi koncerten
volt. Kicsit később érkeztél. Bottal botorkáltál le a dombról, de eljöttél. Lesegítettem a
kabátod. A botot leraktad a szék mellé, de
mindig eldőlt. Majd kotorásztál egy kicsit a
táskádban, talán zsebkendő után, s elindultál
befelé a terembe. Nem sokáig voltál, nem
vártad meg a műsor végét. Tudom, elfáradtál.
Mikor kijöttél, megkértél, hogy tolmácsoljam
mindenkinek a köszönetedet a szép műsorért. Mindig is értékelted kollégáid munkáját.
Nem fukarkodtál soha a dicséretekkel.
Aztán a szomorú hír. Szerettünk téged. A
mosolyodért, a türelmedért, a jóságodért, a
gondoskodásodért, a megértő szeretetedért,
a szelíd természetedért. Nekem a példaképem voltál. A nagybetűs Tanító. Istenhited
mindig végigkísérte életed. Ez adott erőt a
nehézségek közepette is.
Aztán eljött a találkozás. Isten ott volt veled.
Feladta rád a nagykabátot, nyakadba tette a
puha sálat, s gondosan megigazította. Majd
a meleg sapkát is a fejedre helyezte. És
végül begombolta szép lassan kabátodon a
gombokat, hogy meg ne fázz! S ezt mondta
lágyan: „Ne félj! Mivel hű voltál mindig hozzám, menj be Urad örömébe!” És te elindultál
szép lassan az úton, de már bot nélkül…

Írta: Papp Árminné Lőrincze
Gabriella

2014. november
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Intézményvezető

választás
a Herendi Német Nemzetiségi
Nyelvoktató Általános Iskolában
Dr. Markovszkyné Sindler Ágnes 20102015. között volt iskolánk igazgatója.
Mandátuma idén augusztusban lejár.
Nyilatkozott róla, hogy a következő ciklusra nem pályáz, ezért 2015.február 24-én
pályázatot írtak ki az intézményvezetői
állás betöltésére.
Bak Zsoltné és Horváthné Páter Beatrix
adott be pályázatot a poszt betöltésére.
Dr. Markovszkyné Sindler Ágnes lelkiismeretes munkáját szívből köszönjük!
Az intézményvezető személyéről az Emberi Erőforrás Miniszter dönt, melynek
várható időpontja 2015. június 19.
A két pályázónak pedig sok sikert, kitartást kívánunk!

Írta: Az Általános Iskola választási bizottsága
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Szakmaismereti
Verseny
2015 márciusában egy négyfős csapattal vettünk részt a Veszprém Megyei Iparkamara által
kiírt 3 fordulós szakmaismereti versenyen, melyen a porcelánkészítő, korongos mesterséget
mutattuk be.
A résztvevőknek az első fordulóban egy interjút kellett készíteniük a kiválasztott foglalkozás egy
jeles képviselőjével. Tanulóink Pátkai Zoltánnal beszélgettek. A tudósításhoz fotókat is kellett
mellékelniük. A képek közé olyanokat is beillesztettek, melyeken ők maguk ismerkednek ezzel
a szakmával kézműves órán, a Fischer Mór Porcelánipari Szakképző Iskolában. A második
forduló feladata egy címer, cégér tervezése volt és egy jelmondat kitalálása. A harmadik
forduló az Iparkamara épületében egy általános műveltséget igénylő, 12 oldalas feladatsor
kitöltése volt. Ide már csak az első 10 helyezettet hívták meg a 30 pályázóból. Csapatunk
tagjai: Borbás Enikő, Dienes Luca, Gócza Sára és Pátkai Zsófia, ők minden hetedikesek és
a harmadik helyen végeztek!
A gyerekek nagyon büszkék voltak, egyben nagyon örültek is, mert értékes ajándékot nyertek!

Írta és fotó: Horváth Henrietta

Versenyző neve

Verseny megnevezése

Eredmény

Farkas Richárd,
Novák Bálint 1.a

Úrkút kupa-U9 utánpótlás
labdarúgótorna

csapatban 1.

Szabó Dávid 1.a

Judo Diákolimpia, Nemesvámos

2.

Ticz Ádám 1.b

Foci kupa

csapatban 1.

Kopácsi Áron 2.b

Bükk focitorna

1. és gólkirály 11 góllal

Kopácsi Balázs 2.b

Bükk focitorna

1. és a torna legeredményesebb játékosa

Nagy Benjamin 3.a

Pelc focikupa Pápa

csapatban 1.

Nagy Benjamin 3.a

Judo diákolimpia, Nemesvámos

1.

Fogl Adrienn 5.a

Szépíró Verseny megyei fordulója

1. és országos döntőbe jutott

Kerner Martin 7.a

Tekézők megyei diákolimpiája

2. és területi döntőbe jutott

Bácskai Péter8.b

Honvéd Cross futóverseny

2. hely

Tokai-Kiss Bálint 8.b

Honvéd Cross futóverseny

3. hely

Felkészítő

Klauszer Anita

Bem József megyei matematikaverseny
Karikó Lajos 5.b

1.

Kaphegyiné Szabó Mária

Dienes Luca 7.a

6.

Orbán Noémi

Tóth Kíra 3.a

6.

Fuchs Karolin

Kajos Márton László 5.a

9.

Kaphegyiné Szabó Mária

Babicska Bence 6.a

11.

Kaphegyiné Szabó Mária

Horváth Kristóf 7.a

12.

Orbán Noémi

Mészáros Bulcsú 2.a

13.

Kolonics-Csizmadia Regina

Ujhelyi Patrik 5.a

14.

Kaphegyiné Szabó Mária

Bodor Gergely 3.a

16.

Fuchs Karolin

Papp Benedek 8.a

19.

Orbán Noémi

Széphegyi Brúnó 2.a

20.

Kolonics-Csizmadia Regina

J

átékos sportverseny országos elődöntő, Gárdony,

4. hely, 1 ponttal lemaradva a dobogóról!
Bisztrán Anna 4.a
Budai Hanna 2.b
Dienes Erik 4.a
Ernhoffer Gréta 3.a
Fogl Máté 3.a
Gócza Márk 3.b
Hajgató Dominik 3.a
Hirschl Ábel 2.b
Kopácsi Áron 2.b
Kopácsi Balázs 2.b
Kopácsi Zoltán 4.b
Magasházi Natasa 3.a
Máté Veronika 4.a
Miszori Réka 4.b
Molnár Sára 4.b
Piltman Márk 2.a
Rédling Renáta 3.b
Sipos Regina 2.b
Szabó Levente 4.b
Szabó Lilla 3.b
Varga Kíara 2.b
Vasmatics Vanda 4.b
Volf Benedek 5.a
Wittmann Alex 4.b
Wittmann Erik 1.b
Felkészítő: dr Bakonyiné Lékó Erzsébet

Simonyi Zsigmond
Helyesírási Verseny
iskolai fordulója
február 26. 14.00 órától

44 tanuló írt tollbamondást és töltött ki feladatlapot. Remek eredmények születtek.
5. osztály
1. Keller Fruzsina 97 pont
2. Kajos Márton 96 pont
3. Kőhegyi András 85 pont
Megyei fordulóra kimagasló eredménye
miatt Keller Fruzsina és Kajos Marci vár.
6. osztály
1. Fekete-Nagy Flóra 84pont
1. Simonyai Lujza 84 pont
2. Lacza Boglárka 81 pont
3. Torma Anna 79 pont
7. osztály
1. Hajdu Dzsenifer 85,5 pont
2. Dienes Luca 78 pont
3. Szemere Veronika 77 pont
8. osztály
1. Pintér Judit 90 pont
2. Tóth Kata 89 pont
3. Kiss Viktória 88 pont
Pintér Judit bizakodhat, esélye van a
megyei fordulóra.

Sakk Diákolimpia
Körzeti csapateredmények:
1. a felsős fiú csapat:
Halászi Csaba Péter, Béli Kristóf, Bodor Péter,
Darida Levente, Darida Gergő
2. az alsós fiú csapat:
Bácskai Bálint, Ternyák Martin, Wittman Erik
3. az alsós lány csapat:
Halmavánszki Dóra, Etlinger Zsófia,
Németh Réka
Megyei egyéni döntő eredményei:
I. korcsoport:
1. Darida Gergő 100%-os teljesítménnyel
III. korcsoport:
2. Darida Levente
4. Béli Kristóf
Lányok:
8. és a 9. Etlinger Zsófia és Halmavánszky
Dóra, pontegyenlőséggel
Felkészítő: Mihalik István

Torna Diákolimpia
Országos Elődöntő
Eredmények (2015. márc. 1.)
I. korcsoport leány csapat
7. helyezett
(13 csapatból, 5 megyéből)
Rózsa Panna 2.a
Hegyi Borbála 2.a
Hajdu Katrin 2.a
Presits Nóra 1.b
Miszori Noémi 2.a
Ujhelyi Luca 1.a

II. korcsoport leány csapat
9. helyezett
(12 csapatból, 5 megyéből)
Szabó Lilla 3.b
Vasmatics Vanda 4.b
Zsirai Kata 3.b
Rózsa Luca 4.b
Miszori Réka 4.b

III-IV. korcsoport leány csapat 4. helyezett és az országos
döntőbe jutott
(10 csapatból, 5 megyéből)
Ujhelyi Júlia 8.b
Hajdu Dzsenifer 7.a
Szabó Bernadett 4.b
Matuszek Csenge 6.b
Keller Fruzsina 5.b

Egyéni
Keller Fruzsina 3.
Felkészítők:
Király Béláné, Király Alexandra

2015. május
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Iskolai eredmények - február

Iskola

Iskolai eredmények - március
Versenyző neve

Verseny megnevezése

Eredmény

Felkészítő

Házi szavalóverseny
1. évfolyam
Újhelyi Luca 1.a

1.

Szakács Veronika

Endrődi Emma 1.b

2.

Béliné Glück Noémi

Bogdán Viktória 1.a

3.

Szakács Veronika

Nagy Levente 1.a

különdíj

Szakács Veronika

1.

Rauscherné Augusztin Ilona

2. évfolyam
Volf Regina 2.a
Sipos Regina 2.b

2.

Németh Nóra

Budai Hanna 2.b

3.

Németh Nóra

Strommer Kíra 2.a

különdíj

Rauscherné Augusztin Ilona

Weisz Viktória 3.a

1.

Főczény Mária

w w w.herend.hu

3. évfolyam

Rédling Renáta 3.b

2.

Papp Árminné

Halászi Gyöngy Virág 3.b

3.

Papp Árminné

Zsirai Kata 3.b

különdíj

Papp Árminné

Csikós Janka 4.b

1.

dr. Bakonyiné Lékó Erzsébet

Kis-Tamás Emma 4.b

2.

dr. Bakonyiné Lékó Erzsébet

Máté Veronika 4.a

3.

Halászi Dóra

Bostai Hajnalka

Különdíj

dr. Bakonyiné Lékó Erzsébet

4. évfolyam

az Általános

felsősök
Kazinczki Tibor 5.b
Fekete-Nagy Flóra 6.a
Horányi Lili 6.b
Schermann Zsófia 6.b
Dienes Luca 7.a
Pintér Zalán 8.a

Márkói szavalóversenyen
képviselték az iskolát

Országos Nyelvész megyei fordulója
Csikós Janka

3

dr. Bakonyiné Lékó Erzsébet

Etlinger Zsófia 1.b

4.

Béliné Glück Noémi

Fazekas Roland Máté 4.b

4

dr. Bakonyiné Lékó Erzsébet

Kajos Márton 5.a

7.

Varga Kiara 2.a

8.

Rauscherné Augusztin Ilona

Prebszl Arnold 4.b

14

dr. Bakonyiné Lékó Erzsébet

Tuboly Csilla Laura 4.a

15.

Halászi Dóra

Dienes Erik 4.a

17.

Halászi Dóra

Koszorus Kristóf 4.a

25.

Halászi Dóra
Klauszer Anita

Fogl Adrienn 5.a

Szépíró Verseny megyei fordulója

3.

Mészáros Bulcsú 2.a

Zrínyi Matematika verseny, megyei

10.

Kolonics- Csizmadia Regina

Mészáros Bulcsú 2.a

Kenguru matematika verseny, megyei

1.

Kolonics- Csizmadia Regina

Buzás Dávid 3.b

Kenguru matematika verseny

megyei 5.

Papp Árminné

Darida Gergő 3.b

Országos Sakkverseny

egyéni 9.

Mihalik István

Darida Levente 5.a

Országos Sakkverseny

egyéni 14.

Mihalik István

Szabó Dávid 1.a

Zalaegerszegi Regionális Judo Verseny

1.

Kókai Bálint 3.b

Díjlovaglás

14.

Kókai Bálint 3.b

Ügyességi lovaglás

7.

Darida Levente 5.a

XXI. mezei futás

egyéni 11. csapat 2.

Keller Fruzsina

Connektor Táncfesztivál

1.

Kerner Martin

Tekézők diákolimpiájának országos versenyén

6.

Darida Levente

XXI. meze i futás

egyéni 11. csapat 2. hely

Sport

16

herendi objektív

Nemzetisé

Hagyományainkhoz híven az idei tanévben
is megrendeztük iskolánkban a nemzetiségi
napot. Ezúttal a születés és a gyerekkor
(Geburt und Kindheit) téma köré kapcsolódtak programjaink.
Alsó és felső tagozaton egyaránt népszerű volt a fánksütés (Krapfen backen) és a
kézműveskedés: nagyanyáink játékai közül
a rongybabát (Stoffpuppe) és a csutkababát
(Kolbenpuppe) készítették el tanulóink. Idén
sem maradt el a kézimunka, keresztszemes
hímzéssel monogramokat készítettek fiúklányok egyaránt.
Német népismeret órákon sokat tanultak
diákjaink az ehhez a témához kapcsolódó
hagyományokról, mint például a bábaas�szonyról (Hebamme), a komatálról és a
keresztelőről (Taufe). Ezzel kapcsolatosan
számos állomáson adhattak számot az elsajátított tudásukról: komatál összeállítása, totó
kitöltése, babapólyázás, pelenkázás, lúdgége
készítés(Gänsekragen),stb.
Nagyon köszönjük azon szülők, nagyszülők
segítségét, akik most is örömmel vállalták,
hogy részt vesznek ezen a napon és minden
tekintetben támogattak minket!
Délelőtti programunkat rövid műsorral
zártuk. Miután értékeltük a nemzetiségi
nap legeredményesebb tanulóit, három rövid
jelenetet mutatott be a 2.a és b osztály. Ezt

Versenyző neve

Verseny megnevezése

Eredmény

Iskola

Iskolai eredmények - április
Felkészítő

Nyelvész Tudásbajnokság megyei döntő
Ternyák Martin 1.b

1.

Béliné Glück Noémi

Csikós Janka 4.b

1.

dr. Bakonyiné Lékó Erzsébet

Kis-Tamás Emma 4.b

4.

dr. Bakonyiné Lékó Erzsébet

Béli Diána 4.b

7.

dr. Bakonyiné Lékó Erzsébet

Márkói Kistérségi szavalóverseny
Volf Regina 2.a

1.

Rauscherné Augusztin Ilona

Bodor Katalin 2.a

1.

Rauscherné Augusztin Ilona

Zsirai Kata 3.b

2.

Papp Árminné

Hajdu Katrin 2.a

különdíj

Rauscherné Augusztin Ilona

LÜK kistérségi verseny
Mészáros Bulcsú 2.a

égi nap

Iskolában

1.

Rauscherné Augusztin Ilona

Bieber Alexandra 3.a

LÜK Szentgál

1.

Tuboly Csilla 4.a

LÜK verseny

2.

Szitási Zalán 3.a

LÜK Szentgál

3.

Bodor Gergely 3.a

LÜK Szentgál

5.

Presits Janka 2.a

LÜK kistérségi verseny

6.

Rauscherné Augusztin Ilona

Strommer Kíra 2.a

Verga Rajzpályázat

díjazott

Rauscherné Augusztin Ilona

Süle Dominika 2.b

Mesemondó Boba

1.

Németh Nóra

Móczár Hanna 2.b

Mesemondó Boba

3.

Németh Nóra

Orosz Blanka 8.b

Országos német nyelvi verseny megyei
forduló

3.

Fódi Judit

Faliújság házi verseny tavaszi forduló
Szabó Bernadett 4.b

1.

Zsöllei Luca 4.a

2.

Ternyák Ildikó 4.b

3.

Levelezős versenyek

követte a 4.b osztályosok műsora, ők helyi
gyűjtésű sváb játékokat, kiszámolókat, csúfolókat adtak elő. Zárásként megnézhettünk
néhány, a 2.b osztály által betanult német
néptáncot. Köszönjük a felkészítő tanárok
munkáját!
Tartalmasan és vidáman töltöttük el ezt a
délelőttöt, reméljük folytatódik a hagyomány,
és jövőre újabb témát dolgozhatunk fel a következő iskolai nemzetiségi napon.

Írta és fotók: Fódi Judit, német munkaközösség vezető

Kellermayer András 6.b

Bendegúz levelezős verseny Megyei Döntő
- Történelem

2.

Horváth Henrietta

Dienes Luca 7.a

Mozaik Kiadó levelezős történelem verseny

országos 13.

Horváthné Páter Beatrix

Kerner Martin Benedek 7.a

Bendegúz levelezős történelem verseny

megyei 3.

Horváthné Páter Beatrix

Kellermayer András 6.b

Bendegúz levelezős verseny Megyei Döntő Természetismeret

6.

Pataki Márta

Dienes Luca 7.a

Mozaik Kiadó levelezős biológia verseny

országos 5.

Pataki Márta

Dienes Luca 7.a

Bendegúz levelezős biológia verseny

megyei 1. hely országos
döntőbe jutott!

Pataki Márta

Kerner Martin Benedek 7.a

Bendegúz levelezős biológia verseny

megyei 3. hely

Pataki Márta

Szakmára fel! szakmaismereti vetélkedő
Borbás Enikő 7.a
Dienes Luca 7.a
Gócza Sára 7.a
Pátkai Zsófia 7.b

megyei 3.

Horváth Henrietta

Sport
Darida Levente 5.a

Báthory kupa

2.

Mihalik István

Halmavánszki Dóra 2.a

Emlék Sakkverseny

4.

Mihalik István

Darida Levente 5.a

Fehérvári Atlétikai verseny

csapat 2.

VEDAC

Etlinger András 8.b

Fenyőfő tájfutó maraton

3.

Etlinger András 8.b

Tájfutás hosszú távú bajnokság

1.

Bácskai Péter 8.b

Honvéd cross kupa tájfutás

2.

Tokai -Kiss Bálint 8.b

Honvéd cross kupa tájfutás

3.

Etlinger András 8.b

Honvéd cross kupa tájfutás

4.

Nagy Benjamin 3.a 3.a

III. Bakony Kupa Pápa Djudo

1.

Schäfer Ferdinánd 3.b

Diákolimpia tájfutás megyei

6.

2015. május
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A Herendi Német Nemzetiségi
Nyelvoktató Általános Iskola

informatikai
eredményei

a 2014-15-ös tanévben
Számítástechnika szakkörre iskolánkban
harmadik osztályosoktól nyolcadik osztályig
bezárólag 40 tanuló jár. Tanulóik nagyon jól
teljesítettek a versenyek során.
A veszprémi Ipari Szakközépiskola és
Gimnázium a 2014/2015-ös tanévben 3.
alkalommal rendezte meg a háromfordulós
informatika versenyét, a III. Iparis Informatikai Versenyt a közoktatásban tanuló
7-8. évfolyamos diákok számára.
A verseny tematikája:
I. forduló: A magyar informatikai cégekhez
kapcsolódó feladatok az általános iskolai informatika tananyag szinte minden témakörét
lefedik. A feladatok sikeresebb megoldása érdekében érdemes a Spektrum csatorna Ötlettől
a milliókig című rövid dokumentumsorozatát
előzetesen megismertetni a tanulókkal. A sorozat a három legsikeresebb magyar informatikai
vállalat bemutatására tesz kísérletet.
II. forduló: Alkalmazói ismeretek (képszerkesztés, szövegszerkesztés, prezentációkészítés, weblapkészítés)
III. forduló: Hardverismeretek, szoftverismeretek, internethasználat. Négy csapattal
indultunk:
8.osztály
• mtkultrak 3. hely
Etlinger András, Bácskai Péter
• justfordream 7. hely
Papp Lilla, Staub Dávid, Tokai-Kiss Bálint
• mzbm 8.hely
Gócza Márton, Papp Benedek, Auerbach
Martin
7. osztály

• nova 11.hely
Horváth Kristóf, Holczmann Tamás,
Schäfer Benedek

Négy tanulónk jutott a döntőbe:
• Etlinger András 8. osztály
• Schäfer Benedek 7. osztály
• Holczmann Tamás 7. osztály
• Bodor Péter 6. osztály

Öveges
Informatikai Verseny 2015
21 csapat részvételével rendezték meg az
iedei versenyt, melyen az alábbi eredményekkel végeztek tanulóink:
• 1. helyezett: a Toser nevű csapat,
Tokai-Kiss Bálint, Bácskai Péter és Etliger
András 8. osztályos tanulók.
• 10. helyezett: a Pixelek, Holczmann
Tamás, Horváth Kristóf, Schäfer Benedek
7. osztályos tanulók.

háromfordulós verseny
Minden fordulóban a következő három
témakörből voltak feladatok:
• Gondolkodtató szöveges feladatok
• Programozás (mindig mellékelve a szükséges ismeretek leírását is)
• Alkalmazás (szövegszerkesztés, bemutató készítés, táblázatkezelés, az internet
használata információgyűjtésre)
Papp Lilla 67; Kiss Viktória 63,5; Pintér
Zalán 63,5; Bácskai Péter 63,5; Staub József
Dávid 62; Etlinger András 60,5 és Tokai-Kiss
Bálint 59,5 pontot ért el.

Logo Számítástechnikai Országos Tanulmányi Verseny
A versenyen három korcsoportban indultunk. Ezen a versenyen már a kicsik is megtapasztalhatták a számítástechnikai verseny
nehézségeit. A házi versenyből két tanulónk
jutott tovább a megyei fordulóba.
Horváth Kristóf, aki megnyerte a megyei fordulót korcsoportjában és tovább
jutott az országos döntőbe, ahol 59. helyezett lett.
Kiss Viktória megyei 3. helyezett lett.

Kozma László Országos InforVerseny
Négy tanulónk indult. A verseny fő témái:
Grafika, Szövegszerkesztés, Prezentációkészítés, Internet-használat. Az országos elődöntő
eredményei:
• 6.osztály: Bodor Péter 110. hely
Szimku Kornél 129. hely
Auerbach Dávid 145. hely
• 5.osztály Heizer Olivér 51. hely

herendi objektív

Informatika Verseny 2015

Lovassy informatikai verseny

matika Alkalmazói Tanulmányi
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Fülemüle Országos

Az Internet veszélye
Háziverseny erdményei
6 osztály:
1. helyezett Szimku Kornél
2. helyezett Babicska Bence
3. helyezett Kovács Gergő
4. helyezett Bodor Péter
7-8 osztály:
1. helyezett Etlinger András
2. helyezett Papp Benedek
3. helyezett Horváth Kristóf
4. helyezett Borbás Enikő
5. helyezett Holczmann Tamás
6. helyezett Kerner Martin
A díjakért köszönetet szeretnék mondani
igazgatónőnknek dr Markovszkyné Sindler Ágnesnek és a DÖK- nek az anyagi támogatásért.
Az idei év utolsó versenye a LADIK médiavetélkedő sorozat. Négy csapat képviselte
iskolánkat, az első két fordulót sikerrel vette
mind a négy csapatunk, de Veszprém megyei
döntőjébe Szabad kőművesek nevű csapat:
Etlinger András, Bácskai Péter, Tóth Kata,
Halászi Csaba, Auerbach Dávid jutott tovább.
Köszönöm minden diákomnak a kitartó
és eredményes munkát, a tisztelt szülőknek
a segítséget.

Írta és fotó: Ravasz Imréné (Ildi néni)
számítástechnika tanár

Iskola

Atlétika

diákolimpia,
Veszprém város
Egyéni Verseny:
Darida Levente II. hely magasugrás
Kelecsényi Artúr II. hely 60 m futás
Kósa Barnabás III. hely kislabda dobás
Takács László II. hely 100 m futás
Auerbach Martin II. hely kislabda dobás
Tokai-Kiss Bálint II. hely 1500 m futás
Bácskai Péter III. hely 1500 m futás
Dienes Luca IV. hely súlylökés
Ujj Martin IV. hely 60 m futás
Keller Fruzsina IV. hely 60m futás
Etlinger András VI. hely 1500m futás
Pintér Zalán VI. hely 100 m futás

Veszprém város és körzeti általános iskolák atlétikai többpróba,
diákolimpia
Csapat verseny:
II. korcsoport fiú
IV. hely : Gócza Márk, Dienes Erik, Dávid
Roland, Szabó Levente, Kopácsi Zoltán,
Nagy Benjámin
III. korcsoport lány
V. hely : Horváth Csenge, Fogl Adrienn, Rédling Benigna, Mesrterházi Rita,
Simonyai Lujza
III. korcsoport fiú
VII. hely: Takács Bence, Kósa Barnabás,
Kelecsényi Artúr, Szimku Kornél, Ujj martin,
Schöffer Erik
IV. korcsoport fiú
V. hely: Takács László, Auerbach Martin,
Gócza Márton, Kiss Benedek, Tokai-Kiss
Bálint
Egyéni összetettben
Kopácsi Zoltán 4. helyezett.

Egy kis csapat nagy küzdelmei
Az asztalomon vaskos mappában sorakoznak az elmúlt 25 évben nyert játékos sportos
oklevelek, gyönyörű csoportképek. Jó érzés
nézegetni őket.
Mit jelent a herendi gyerekeknek a játékos
sport? Nagyszerű lehetőséget a vidám, önfeledt játékra, a sportágak megalapozására, életre szóló élményt, versenyeket, győzelmeket. A
játékos sportvetélkedő diákolimpián 18 alsós
tanuló alkot egy csapatot, ahol váltóverseny
formájában küzdenek meg ellenfeleikkel.
Elengedhetetlen az ügyesség, a bátorság, a
gyorsaság, a leleményesség, a kitartás, az
összefogás, a jó csapatszellem.
Ebben a sportágban évek óta kiválóan szerepelnek a herendiek. A harcot a jó eredményekért minden évben újra kell kezdenünk, hisz
csak a sikerekben fürdőzve nem lehet győzni.
A felkészülés szeptemberben kezdődik. Ekkor
jönnek az új második osztályos csapattagok
hozzánk. A nagyobbak kíváncsian várják
őket, hisz nagyon fontos a jó utánpótlás.
Január elején a veszprémi városi döntőn kell
először bizonyítania a csapatnak, majd a
megyei döntő következik, melyet második
éve a mi iskolánk rendez a Megyei Diáksport
Szövetséggel karöltve. A rendezés felelősség-

teljes, rengeteg munkát, összefogást kíván, de
nagy öröm és elismerés is számunkra. Hazai
közönség előtt győzni csodálatos, felejthetetlen élmény. A versenyekre a szülők elkísérik
a gyerekeket, de helyben az osztálytársak,
ismerősök, rokonok is láthatják a küzdelmet.
A hangulat fantasztikus, egy jó kézilabda
meccshez hasonló.
Idén újra városi és megyei bajnokok lettünk,
így utazhattunk a gárdonyi országos elődöntőre. Ott a rangos negyedik helyet értük el,
egy ponttal lemaradva a dobogóról. Ide már
20 versenyszámmal kellett készülni, ami
nehéz és összetett feladat a csapatnak. Az
őszi szünettől kezdve, egészen február végéig
szombatonként is edzettünk a tornacsarnokban. Ehhez elengedhetetlen az iskolavezetés, a
kollégák, a szülők és a Herendi Önkormányzat
támogatása, amit ezúton köszönünk.
A sok edzés, izgalom után a pihenés, a
vidám játék, a szabadtéri foglalkozások következnek, a kicsik nagy örömére.

Írta: dr. Bakonyiné Lékó Erzsébet
csapatvezető
Fotó: Zsigray Dánielné Bárdos Mariann

Első szárnypróbálgatások a tekében!
A herendi általános iskola 7. osztályos tanulója, Kerner Martin idén tavasszal első alkalommal vett részt a teke diákolimpia küzdelmeiben. A megyei döntőt februárban hazai pályán
rendezték, korcsoportjában a 2. helyezést érte el, míg bátyja Larion 5. lett. A területi versenyt
szintén Herenden rendezték, amelyen a 6. helyezéssel zárt, és a kevés induló miatt továbbjutott a Zalaegerszegi országos döntőbe. Ezen a versenyen nagyon szoros küzdelemben,
mindössze 6 fával lemaradva a dobogóról, ismét a 6. helyet sikerült elcsípni. Martin a teke
mellett repülőmodellezik is, ahol szintén nagyon szép eredményeket ér el, saját építésű A1es modelljeivel. A Herend Városi Teke Klub és a Herendi Modellező Se tagjaként bízunk a
további jó folytatásban, és a sikerekben. Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani Gaschler
Emilnek, és Kerner Ferencnek a versenyekre való segítő felkészítésekben!
Írta: Kernerné Pintér Zsuzsanna, fotó: Kerner József
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KEnGUrU Torna Club

A megyei Torna Diákolimpián a Kenguru
Torna Club lányai gyönyörű eredményeket
értek el. Mindhárom nevezett korcsoportban
begyűjtötték a második helyet, ezüstérmesek
lettek, így továbbjutottak az országos elődöntőbe. A versenyt 2015. március 1-jén rendezték
meg Pécsen.
Az I. Korcsoportban VII., a II. korcsoportban IX. helyezést értek el a lányok.
A III.-IV. Korcsoportban IV. helyezettek
lettek tornászaink, és ezzel kivívták maguknak az országos döntőbe való bejutást!
Pécsen, egyéni összetettben Keller Fruzsina
III. helyezést ért el, bronzéremmel tért haza!
Az Országos döntőt, Budapesten tartották
2015. március 21-én.
a III.-IV. Korcsoportban induló csapat
az országos 16. helyen végzett!
Versenyzőink:
I. Korcsoport tagjai:
• Miszori Noémi
• Hegyi Borbála
• Presits Nóra
• Ujhelyi Luca
• Hajdu Ketrin
• Rózsa Panna
II. Korcsoport tagjai:
• Miszori Réka
• Rózsa Luca
• Szabó Lilla
• Zsirai Kata
• Vasmatics Vanda
III.-IV. Korcsoport tagjai:
• Szabó Bernadett
• Matuszek Csenge
• Keller Fruzsina
• Hajdu Dzsenifer
• Ujhelyi Júlia
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Egyesületünk régi, nagy vágyát sikerült
beteljesíteni azzal, hogy összegyűlt a pénz,
és megvásárolhattuk a rég áhított új tornaszerünket, az Airtrack-et! Ez az akrobatikus
szőnyeg nagy segítség számunkra, mivel mobilizálható, hightech, ízületkímélő és lehetővé
teszi a gyors fejlődést, új elemek tanulását.
2 év nehéz adománygyűjtő munkája, több
jótékonysági tornabál, a szülők, vendégek,
akik jegyvásárlásukkal, adományaikkal és
fogyasztásukkal hozzájárultak a bevételhez
segítettek bennünket álmunk megvalósulásához. A szülőkön, báli vendégeken túl,
támogatóink, akik hozzájárultak még az
Airtrack megvételéhez:
• Herend Város Önkormányzata
• Jánszky László
• Csetényi Tünde
• Csótai Csilla
• Horváth Krisztián
• Euro Family Üzletlánc
• Miss Rose Kft.
• Árkossy Bútor Kft.
• Heizer Szabolcs és családja Bánd
Mindnyájuknak nagyon köszönjük a támogatást, segítséget!
További versenyeink:
Május 23-án délelőtt megrendezésre kerül
a IV. Kenguru Kupa Városi Tornaversenyünk
Herenden, az Iskola tornacsarnokában, ahová
minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Május 30-án a XV. Országos Balaton Kupa
Meghívásos Tornaverseny résztvevői lehetünk
Kőröshegyen, melyre első ízben kaptunk
meghívást, és veszünk részt két csapatunkkal
(I., II. korcsoport), egyéni indulóinkkal (Keller
Fruzsina, Matuszek Csenge, Seprényi Virág,
Seprényi Alexa, Korbély Anna), valamint fiú
versenyzőnkkel (Ujhelyi Patrikkal).

Írta és fotó: Kenguru Torna Club, Herend

Herendi
porcelá

a Herendi Porcelán SK 85 éve
szolgálja a herendi és a környező települések fiataljainak és
idősebb korosztályának sportolási lehetőségeit, ami által az
egészséges életmód szemléletét
közvetíti.
Jelenleg a futball és az asztalitenisz szakosztály alkotja a sportkört. Közel 100 igazolt
játékossal veszünk részt az U7, U9, U11,
U13, U16, az ifjúsági és a felnőtt Megyei I.
osztályú labdarúgó bajnokságban. A sportkör
részt vesz a Bozsik programban az U7, U9 és
U11 korosztállyal. Nagy eredménynek tarjuk,
hogy az utánpótlás korú játékosok száma az
elmúlt években folyamatosan növekszik. A
gyerekek hozzáállása példaértékű, játékban,
technikai képességeikben, az edzők segítségével, folyamatosan fejlődnek.
A labdarúgó korosztályok felkészülését
szakképzett (UEFA C és B licences) edzők
segítik elsősorban társadalmi munkában. Az
edzők részt vesznek a Magyar Labdarúgó
szövetség által tartott képzéseken, továbbképzéseken, hogy még nagyobb szakmai
hozzáértéssel tudják a herendi labdarúgást

segíteni. Elsősorban fiatal edzőkről van szó,
akik folyamatosan fejlődni szeretnének. A
sportkör különböző korosztályai, az edzések
időpontját összehangolva a hét minden napján tartanak foglalkozásokat. Az edzők és a
játékosok hozzáállása mindig is kiváló volt,
a lehetőségekhez mérten a maximumot próbálják megvalósítani munkájuk során, amiben
a hiányosan rendelkezésre álló eszközbázis
nincs igazán segítségükre.
Az egyesület labdarúgó szakosztálya a
Herendi Porcelán Manufaktúra tulajdonában
lévő sportpályán üzemel. A pályát és környékét a felnőtt labdarúgó csapat tagjai és az
edzők tartják karban, társadalmi munkában,
amibe beletartozik a fűnyírás, pályavonalazás
és az egyéb karbantartási munkák.
Az asztalitenisz szakosztály 5 fővel működik, az NB III-as bajnokságban. Az edzések az
iskolai sportcsarnokban vannak. A mérkőzésekre történő utazásokat és az egyéb költségeiket, a játékosok saját forrásból fedezik. A
futballpálya melletti kisméretű sportcsarnok
rendelkezik asztalitenisz asztallal, azonban
ha a csarnokot és a hozzátartozó épületet
sikerül egyéb pályázati forrásból felújítanunk,
akkor az edzéseket helyben is meg lehetne
szervezni.
A sportkör korábbi és jelenlegi eredményei
segítették a herendi labdarúgás és asztalitenisz

Több helyi civil szervezettel együttműködünk, részt veszünk települési rendezvények,
a közösségi életet színesítő programok megszervezésében.
A közeljövőre vetített elsődleges céljaink
között szerepel, hogy tagjainknak, a helyi
és a környező települések fiataljainak, illetve az idősebb korosztálynak megfelelő
sportolási lehetőséget, rendszeres testedzést
biztosítsunk, továbbá, hogy a szakosztályokat
megfelelően működtessük, és hogy tagjainak
közös érdekképviseletét ellássuk, tehetségeket
kutassunk, a helyi sportegészségügyet fejleszszük, valamint további sportkapcsolatokat
létesítsünk és több labdarúgó bevonásával,
a futballt népszerűsítsük a településen és
vonzáskörzetében.

Alapvetően az egészséges környezetet szeretnénk megteremteni, a rendelkezésre álló
sportlétesítményeket innovatívan fejleszteni,
aminek számos közvetlen és közvetett hatása
van a sportolni vágyókra, hiszen a jobb körülmények miatt nagyobb kedvet kaphatnak a
fiatalok a sportoláshoz.
Rendkívül fontosnak tartjuk a gyermekek
testi, lelki és szellemi egészségének, fizikai
erőnlétének fejlesztését a mindennapos testedzés biztosításával, a testmozgás megszerettetését, az egészséges életmód fontosságának
tudatosítását, a diákok tanórán kívüli mozgásának elősegítését, akiknek köztudottan
mozgásra azért is van szükségük, hogy megdolgoztassák, megerősítsék izmaikat, keringési rendszerüket, ami által ellenállóbbá
válik a szervezetük. Ezt a szemléletmódot
már a gyerekkorban tudatosítani szükséges,
ezért is fontos a heti 3-4-szeri rendszeres
sporttevékenység szemléletének kialakítása
és biztosítása.
A szabadidősport, a labdarúgás jó teret
ad egyrészt a szabadidő hasznos eltöltésére,
másrészt a kikapcsolódásra, minél több szülő,
sportbarát kicsábítására a mérkőzésekre. A
szabadidősport, rekreációs sport terén a környék turisztikai lehetőségeinek kiaknázása
és megismertetése is lehetővé válik, az erre
irányuló törekvéseket szintén támogatjuk,
miáltal közösségünk, településünk összetartó
ereje növekszik, a rendszeres programok által
tovább növelhető a település lakosságmegtartó hatása.
Különös figyelmet akarunk továbbra is fordítani a tehetséggondozásra, illetve bázisának
kiépítésére. Fontos célunk a sportolók számának növelése, főként az ifjabb korosztályból.
A jövőben egyesületünk új tagokkal bővül,
további 3-4 önkéntes bevonásával kívánjuk
folytatni tevékenységünket és fontosnak
tartjuk egyesületünk taglétszámának növelését, mert így a pálya körüli munkákat is
hatékonyabban tudjuk elvégezni.

2015. mÁJUS
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hagyományainak ápolását és megőrzését. A
Herendi Porcelán SK labdarúgó és asztalitenisz szakosztálya a Veszprém megyei sportélet meghatározó szereplője. Az egyesület
2015 évben a Herendi Porcelán Manufaktúra
és az Önkormányzat segítségével, valamint
a tagdíjak befizetésből tartja fenn magát.
A működés költségei jelentős terhet rónak
a tagokra, akinek véges anyagi lehetőségei
korlátozzák a fejlődést és fejlesztést minden
területen, beleértve az utánpótlás nevelési
feladatok ellátását is, aminek ellenére továbbra
is elsődleges célunk a minőségi sportolás biztosítása Herenden és környékén.
Az egyesület minden évben részt vesz a
TAO pályázaton, amit a Manufaktúra támogatásával sikeresen elnyert az elmúlt években,
de más szervezetek által kiírt pályázatokon
is rendszeresen próbálkozunk több-kevesebb
sikerrel, mivel a pályázati önrész előteremtése
jelentős probléma volt minden esetben. Jelenleg a sportpálya melletti öltöző és a lelátók
felújítását szeretnénk elvégezni pályázati
pénzből, ami elengedhetetlenül szükséges
ahhoz, hogy tagjaink megfelelő körülmények
között végezhessék tevékenységüket.
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A leírtak alapján szakmai programunkat az
alábbiak szerint határoztuk meg:
• Az utánpótlás tömegbázisának szélesítése
Az utánpótlás csapatok létszámának minimum évi 5-10%-kal történő növelése.
• Sportegészségügyi fejlesztés
Fontosnak tartjuk a fiatalok egészségi
állapotának javítását, az egészséges életmódra nevelést a sport gyakorlása által.
• Óvodai, iskolai futball népszerűsítése
A legfiatalabb korosztályok bevonásával
a futball népszerűsítése a településen és
vonzáskörzetében.
• Tehetségkutatás
Az anyagi terhek könnyítésével összhangban azon fiatalok sportolásának elősegítése, akik ezt jelenleg különböző okok miatt
nem tudják megtenni.
• a futball, mint szórakozás, népszerűsítése
Egyre több fiatal bevonásával, a szülők és
a sportbarátok nagyobb számban történő
kicsábítása a futballmérkőzésekre.
A korábbi években, az ismert okok miatt
sajnos nem igazán számíthattunk az Önkormányzat támogatására, de a jelenlegi
megváltozott környezet révén ez a helyzet
már érezhetően pozitív irányba mozdult el.
A herendi futballklub, eredményei alapján

napjainkban nem a legsikeresebb időszakát éli,
de hisszük, hogy kitartó munkával és jelenlegi, illetve jövőbeli támogatóink, valamint a
mérkőzésekre kilátogató nézők segítségével az
egyesület hamarosan újra visszatalál a korábbi
időszakok fényét idéző sikerekhez. Fotókon a
jelenlegi állapot látható.

a Taekwon-do világbajnokságon!
Az idei ITF Taekwon-do Magyar Bajnokságon 2015. február
28-március 1-én üllőn, 31 klub 265 versenyzője vett részt. A
herendi klubból Róka Norbert a versenyen;
-küzdelem, formagyakorlat és erőtörés kategóriákban indult.
A formagyakorlatok „A” kategóriájában (ifjúsági 1.dan) a 2. helyen
végzett.
A döntőben, szoros versenyben 2:1 -es pontozással maradt alul
ellenfelével szemben, így Norbi küzdelmi kategóriában (ifj. -75kg)
itt is a 2. helyen végzett.
Erőtörésben az ugyancsak 9 pontot elért Turjányi Kolos, és közte a
2. és 3. hely eldöntése érdekében „széttörésre” került sor. Sajnos
Norbinak nem sikerült eltörnie a két lapot, míg ellenfelének igen,
így a 3. helyen végzett.
Ez az eredmény lehetővé teszi, hogy a magyar válogatott tagjaként
képviselje hazánkat a 2015.május 27-31-n a Jesoloban megrendezésre kerülő Taekwon-do Világbajnokságon!
Majd március 28-án Budapesten, a Vasas Fáy utcai sportcsarnokában rendezték 7 ország 303 versenyzőjének részvételével a "Spitir
Open" nyílt, nemzetközi taekwon-do versenyt. Róka Norbert az
ifjúsági 1.Dan formagyakorlat kategóriában itt aranyérmet szerzett.
A verseny szünetében dőlt el, ki indul Jesoloban a VB-n formagyakorlat versenyszámban. A válogatón öt ifi versenyző közül döntötték el, ki képviseli hazánkat. Norbi itt is szépen hozta a formáját, így
Olaszországban nem csak egyéni küzdelemben, erőtörésben, és
speciáltechnikai törésben, hanem formagyakorlatban is indulhat!
Gratulálunk neked, hajrá Norbi!!!

Írta és fotó: Pátkai Zoltán
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futóversenyen Budapesten

Írta: Sóskuthy István
Fotók: Rujzam Zsuzsa

Újra lesz herendi induló

Róka Norbert a versenyen

HERENDI CSAPAT
A TELEkOM VIVICITTa

Április.19 zajlott minden idők legnépesebb
szabadidősport rendezvénye hazánkban.
Több mint 26 ezren álltak rajthoz a 30.
jubileumi Vivicitta futóversenyen a Margitszigeten. 75 országból érkeztek futók
a 21 km, 10 km, és 7 km távokra. Ahogy
a szervezők fogalmaztak: „lassan annyian
vagyunk, hogy elsüllyed a Margitsziget”.
De mit is jelent a Vivicitta? 1984-ben az
olaszok kigondoltak valamit. A gyönyörű,
de zsúfolt és lassan lakhatatlanná váló
történelmi városaik lakóit szerették volna
ráébreszteni lakóhelyük értékeire.
Innen a verseny neve: Vivicitta – Éljen a
város, szeresd a várost!
Azóta rengeteg világváros csatlakozott az
eseményhez, így New yorktól Budapestig,
mindenhol megtalálhatóak ezek a versenyek, ahol a futók egy napra birtokba
veszik a városaikat.
De egy ilyen verseny nem csak a kilométerekről és a másodpercekről szól.
Futó közösségekben nagy hagyománya
van a jótékonysági futásnak. Az idei versenyen 700 sporttársunk kötötte össze
futását adománygyűjtéssel. Gézengúz
Alapítvány, Bátor Tábor, UNICEF, Magyar Hospice Alapítvány, Gyermekmentő
Szolgálat, Magyar Vöröskereszt, stb.
szervezetek támogatására 12,5 millió Ft
gyűlt össze, ami szintén rekordnak számít.
A herendi futócsapat 14 fővel állt rajthoz
és mindenki egyéni csúccsal ért célba. A
reggeli hűvös idő ellenére, a rajt időpontjára tökéletes futóidő lett, így rajtpisztoly
eldördülése után mindenki fantasztikus
hangulatban vághatott neki a saját távjának. A hangulatról a szervezők is gondoskodtak, hiszen a pálya mentén végig
zenekarok szórakoztatták a versenyzőket.
Minden herendi indulónak csak gratulálni
tudok, mert ebből is látszik, hogy 6-8
hónap felkészüléssel az ember képes
arra, hogy 7-10 km-t fusson akár már
versenyen is.
Ha valaki kezdőként szeretne csatlakozni hozzánk, akkor várjuk a csapatba
keddenként 18.00 órakor az általános
iskolánál.

Írta: Steszli Balázs
BSI Futónagykövet Herend
Fotó: Tóth József

Egészség

A legegészségesebb

táplálék

A

babavárás mindig egy várakozással,
reményekkel, nagy tervekkel teli időszak kezdete, melybe néha aggodalom
is vegyülhet, hogy vajon képesek leszünk-e
megadni gyermekünknek mindenből a lehető legjobbat, hogy fejlődése a legideálisabb
legyen. Azonban arról, hogy mi a "legjobb",
igen különbözőek a vélemények, és a mindentudó internetet böngészve is szinte bármilyen
témáról olvashatunk teljesen eltérő nézeteket.
Bár egyre általánosabban elfogadott tény,
hogy a túlzott zsír-, só- és szénhidrátbevitelt
kerülni kell, abban igen különböző az álláspont, hogy mely táplálékot mivel, és milyen
arányban fogyasszunk. Mégis van egy örök
ideális táplálék, melynek összetétele a csecsemő számára tökéletes. Ez az anyatej. Az első
tápszer csaknem 150 éves megjelenése óta
folyamatos a gyártó cégek erőfeszítése, hogy
az anyatejjel azonos minőségű tápszereket
állítsanak elő. Mind a mai napig azonban ez
nem történt meg, hisz a legtöbb csecsemőtápszer alapját adó tehéntej összetétele jelentősen
különbözik az anyatejétől. Számos kutatás,
tanulmány számol be az anyatej kedvező élettani hatásairól, és újabb és újabb létfontosságú
alkotóelemet azonosítanak benne. Így nem
véletlen, hogy minden táplálkozási fórumon
elhangzik, hogy a csecsemő legegészségesebb tápláléka az anyatej.

Mit jelent ez?
Közismert tény, hogy a szoptatás az anya
és gyermek kapcsolatát pszichésen kedvezően befolyásolja. A magzati élet során a
gyermek az édesanyával teljes egységet alkot,
mely nemcsak a táplálkozás és a vérkeringés
kapcsolatát jelenti, hanem a lelki harmónia
alapja is. A születés drámai elszakadást jelent,
az egység fizikai felbomlását. A csecsemőt
új és ismeretlen ingerek özöne bombázza,
melyben a béke és boldogság forrása az anyatej
fogyasztása, mely az éhség csillapítása mellett
az édesanya testi közelségét is biztosítja. A
babának és édesanyának is megnyugtató,
lelki feltöltődést adó egymás szívverésének,
testi melegségének érzékelése. A csecsemőkori
szoros kapcsolat hosszú távon is kedvező,
az anyai védőburok a testi leválás után is
nélkülözhetetlen a gyermek lelki, szellemi
fejlődéséhez.
Az anyatej ideális összetételű, kiegyensúlyozott arányban tartalmazza a különböző
tápanyagokat, ásványi anyagokat, nyomelemeket és a vitaminok jelentős részét (D és

K vitamin kiegészítés szükséges). Az anyatej
összetétele nem állandó, a baba életkorának,
igényének, de akár a napszaknak megfelelően is változik, például egy koraszülött baba
édesanyjának a teje az adott életkor fokozott
növekedési ütemének megfelelően nagyobb
mennyiségben tartalmaz fehérjét, kalóriát és
vitaminokat is. Az anyatejben speciális, nélkülözhetetlen fehérjék, zsírsavak találhatók,
melyeket a csecsemő szervezete maga nem tud
előállítani, de növekedéséhez, az idegrendszer
fejlődéséhez, és az erek épségéhez is szükségesek. Kimutatták, hogy az anyatejjel táplált
gyermekeknél kisebb az elhízás kockázata, és
az intelligenciaszintjük is magasabb.
A légúti- és emésztő-szervrendszeri fertőzések a szoptatott csecsemőknél ritkábban
alakulnak ki. Egyrészt a kisebb fertőzési kockázat miatt, hiszen a steril anyatej biztonságos körülmények között jut el a babához, így
csökken a kórokozók bekerülésének lehetősége. Másrészt, a fő védőhatást az anyatejben
lévő többféle ellenanyag biztosítja, melyek
segítenek a fertőző betegségek leküzdésében, és az immunrendszer érésében is.
Megfigyelhető, hogy a szoptató anya esetleges torokgyulladását vagy más fertőzését a
csecsemője nem kapja meg, mivel az anyatej,
mint egy kész speciális gyógyszer védőhatást
gyakorol, így a betegség nem is jelentkezik a
babánál.

Az anyatej segítségével a bélben speciális egészséges baktériumok szaporodnak el,
melyek szintén védő hatással rendelkeznek,
valamint nem tartalmaz fajidegen fehérjét, így
ritkábban jelentkezik colica (hasfájás), és kisebb az allergiás betegségek kockázata is.
Az anyatej mindig rendelkezésre áll, tökéletesen higiénikus és megfelelő hőmérsékletű,
így akár egy családi kirándulás során is kön�nyen megetethető a csecsemő.
A szoptatás az anya számára is kedvező, hiszen segíti a méh összehúzódását, így csökken a
szülés utáni vérzés mértéke, és egyes daganatos
betegségek megelőzésében is szerepet játszik.
Természetesen nem elhanyagolható szempont, hogy a szoptatás egyszerű, biztonságos és olcsó is.
A fenti előnyöket mérlegelve minden édesanyának javasolt, hogy szülés után gyermekénél az anyatejes táplálást kezdje el, és 4-6
hónapig kizárólag, majd akár még a csecsemőkor után is kiegészítő táplálásként folytassa.
Az anyatej hiánya igen ritkán fordul elő, de
ilyenkor is a kezdeti nehézségeken átlendülve
gyakori etetéssel, kitartással, türelemmel,
segítő praktikák (bő folyadék, speciális teakeverék, homeopátiás szerek) használatával
elkerülhető a tápszer adása.

Írta: Dr. Kovács Márta
Fotó: Horváth Zoltán
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közérdekű HÍrek

A település fiataljai részére
2015. évben ismét lesznek
NyÁRI NAPKÖZIS TÁBOROK
Herenden!

Értesítjük a Tisztelt lakosságot, hogy
Herend Város területén a 2015. évi lomtalanítás időpontja a következő:

IDŐPONTOk :
- június 22 – 26.
- június 29 – július 3.
- július 6 - 10.
- július 13 – 17.
Helye: Felső Iskola
Foglalkozások: 7.30 – 16.00 óráig
Étkezés: Paletta Étterem
Részletek hamarosan!
Igényüket jelezzék Önkormányzatunknál a
06-88/513-700, vagy
a 06-30/351-2642 telefonszámokon.
Táborvezető: Bácskai Zsuzsanna
segítő: Laczáné Fehér Anikó

kihelyezés időpontja:
2015.06.13. - 2015.06.14.
Elszállítás kezdetének időpontja:
2015.06.15.

IGAZGATÁSI SZÜNET

a Polgármesteri Hivatalban
W W W.HEREND.HU

Lomtalanításról
tájékoztatás

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy
Herend Város Önkormányzat Képviselő-testületének 35/2015. (II.26.) számú
határozata szerint a Herendi Polgármesteri Hivatal 2015. július 27-től
2015. augusztus 10-ig igazgatási
szünet miatt zárva tart.
Szíves megértésüket köszönjük!
Tisztelettel: Polgármesteri Hivatal

A kihelyezett lomok elszállítását a „VHK”
Veszprémi Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft. (8200 Veszprém, Haszkovó út 11/a. Tel: 06/80/949849) végzi.

a 2015. június 14. után kihelyezett tárgyakat nem szállítják el.
Az ingatlanon nem rendszeresen képződő
és a szolgáltató által az adott területre
rendszeresített gyűjtőedényben el nem
helyezhető nagyobb méretű hulladék
elszállítása lomtalanítás keretén belül
történik.
Kérjük az utcán úgy helyezzék el a feleslegessé vált dolgaikat, hogy a közlekedést
ne zavarja.

Nem helyezhető ki:

építési törmelék, veszélyes hulladék (festék, akkumulátor, vegyszer), kerti hulladék, gumiabroncs.
Tisztelettel:
Herend Város Önkormányzata

MEGHÍVÓ

Tavaszi koncert
Helye: a Herendi Művelődési Ház Nagyterme
Ideje: Május 28. 17 óra 30 perc
a hangverseny díszvendége:
a VESZPRÉMI LISZT FEREnC KÓRUSTÁRSaSÁG
karnagy: Kővári Péter
Közreműködnek:
Papp Ármin a Győri Zeneművészeti Szakközépiskola növendéke,
a Herendi Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola
diákjai, és a házigazda, a Prelude női kar
karnagy: Kaphegyiné Szabó Mária
a BELÉPÉS DÍJTaLan!

TŰZGYÚJTÁS, ÉGETÉS
szabályairól
tájékoztatás
Herend Város belterületi részein az
avar és kerti hulladékégetést Herend
Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2005.(V.25.) számú rendelete
szabályozza, amely alapján:
• A kert hulladékok égetése március 1-től
május 1-ig, illetve szeptember 15-től
november 15-ig végezhető hétköznap
10.00 órától 20.00 óráig, szombaton 10.00
órától 12.00 óráig. Ünnepnapokon és
vasárnap az égetés szigorúan tilos
• A növényi hulladék égetése kizárólag
személyes felügyelet mellett történhet
• Nagy mennyiségű füstöt termelő anyagot
(nedves kerti hulladék) égetni tilos
• Az égetendő avar és kerti hulladék egyéb
(nem veszélyes, vagy veszélyes) hulladékot nem tartalmazhat
• Füstköd (szmog) riadó elrendelése esetén
az égetés szigorúan tilos.
Minden külterületi égetésre, legyen az szántóföldön, gyümölcsösben,
tanyán, vagy zártkertben, az irányított
égetés szabályait kell alkalmazni, tehát
a szabadtéri égetést engedélyeztetni
kell az I. fokú tűzvédelmi hatósággal
(Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 8200 Veszprém, Dózsa
György utca 31.).
A kérelmet legkésőbb az égetés tervezett időpontját megelőző 10. napig be kell
nyújtani a területileg illetékes katasztrófavédelmi kirendeltségnek. A tűzvédelmi
hatóság a kérelmet annak beérkezésétől
számított 5 munkanapon belül bírálja el.
Egy kérelmen egy darab 10 hektár vagy
ennél kisebb terület égetése jelenthető be,
és az első fokú eljárásért fizetendő 3.000
Ft illetéket kérelmenként kell megfizetni.
Kérelem nyomtatvány letölthető a Katasztrófavédelmi Igazgatóság és Herend
Város honlapjáról is.
Tűzgyújtási tilalom esetén az erdőkben
(beleértve a kijelölt tűzrakó helyeket
is), valamint az erdőterületek határától
számított kétszáz méteren belül is tilos
tüzet rakni.
Tűzgyújtási tilalom esetén az érintett területen akkor sem megengedett a tűzgyújtás, ha azt egyébként
más jogszabály megengedi.
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