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Wass Albert: Otthon
„Igen, valahogy így van: otthon
az, ahova hazatérsz. Ahol valaki
vár este. Ahol ismered a fal kopásait, a szőnyeg foltjait, a bútorok
apró nyikorgásait. Ahol úgy fekszel le az ágyba, hogy nem csak
alszol, hanem pihensz. Nem csak
pihensz, hanem kipihened magad.
Kipihened az életet, az embereket,
mindent. Ahol otthon vagy, az-az
otthon.
Nem kell hozzá sok. Elég egy
szoba. Ha tízen vagytok benne,
az se baj. Ha mind a tízen egyek
vagytok ebben, hogy haza tértek,
amikor este hazatértek. Nem kell
hozzá sok, csak egy szoba és egy
érzés. Egy egészen egyszerű állati
érzés: hogy ma itt élek. Van egy
ágy, amiben alszom, egy szék, amire leülök, egy kályha, ami meleget
ad. És hogy ebben a körülöttem
lévő széles, nagy és furcsa világban
ez a kis hely nem idegen és ma az
enyém. Jól érzem magamat benne,
ha kinézek az ablakon és kint esik
az eső, vagy süvölt a szél. És hogy
ha ide este bejövök, meglelem azokat, akik még hozzám tartoznak.
Ez az otthon.
Minden embernek módja van
hozzá. Egy szűk padlásszoba is
lehet otthon. Egy pince is. Még egy

gallyakból összetákolt sátor is otthon lehet. Ha az ember önmagából
is hozzáad valamit.
Elég egy szál virág, amit az útszélen találtál. Egy fénykép, amit
éveken keresztül hordoztál a zsebedben. Egy könyv az asztalon.
Egy ébresztőóra. Mit tudom én:
ezer apró kacat ragad az emberhez
útközben.
A fontos az, hogy érezd: jobbra és
balra Tőled áll a világ, a maga szépségeivel, és a maga csúnyaságaival.
Süt a nap, esik az eső, szelek járnak
és felhők futnak a széllel. Vannak
virágok és fák és patakok és emberek. Valahol mindezek mögött van
az Isten és Ő igazítja a virágokat,
a fákat, a patakokat és az emberek
közül azokat, akik neki engedelmeskednek. És mindezeknek a közepén itt ülsz Te, egy széken, egy
asztal előtt. És ez a szék és ez az
asztal ma a Tied. Ma. Ez a fontos.
És körülötted szép rendben a többi:
a virágok, a fák, a felhők, Isten
bölcsessége és az emberek kedves
balgaságai, ma mind a Tieid. És jól
van ez így. Mert hiszen az ember
úgyis elég keveset él. És még az is
jó, hogy keveset él.
Ha mindezt érezni tudod: nem
vagy otthontalan a világon.”

közérdekű
RovAt címe

Újabb lehetőség előtt a város
Miután átadásra került az iskola, a tornacsarnok és a városháza épületein a napenergiát
elektromos energiává alakító rendszer, 2015.
július 23-án újabb Kormányhatározat született
arra vonatkozóan, hogy a Környezet és Energia
Operatív Program keretén belül önkormányzatunknak lehetősége nyílik a középületeinek
kiemelt jelentőségű épületenergetikai fejlesztésére. Ez gyakorlatilag annyit jelent, hogy
külső hőszigetelést végezhetünk az iskola, a
tornacsarnok, a felső iskola, az egészségház, az
óvoda, valamint a városháza épületein, és ahol
szükséges nyílászárókat cserélhetünk összesen
150 millió Ft értékben.
Problémáink csupán a szűkös határidőkkel
vannak, a meglehetősen bonyolult közbeszerzési eljárások lefolytatásra. A Képviselő-testület három ajánlattevőből kiválasztotta azt a
legkedvezőbb ajánlatot tevő céget, amely lebonyolítja a közbeszerzési eljárást a megvalósulás
érdekében. Folyamatban van a műszaki doku-

mentáció összeállítása, amely tartalmára majd
kivitelezői ajánlatot lehet tenni. Kérvényeztük
a Kormányhatározatban megjelölt augusztus
31-i szerződéskötési kötelezettség idejének

meghosszabbítását, mert bár éjjel-nappal ezen
az ügyön dolgoznak a hivatal munkatársai, a
közbeszerzési eljárás lebonyolításának szabályai
miatt kicsúszhatunk a határidőből. Reméljük,
hogy logikus érveinket méltányolja a Kormány
és engedélyezi a későbbi szerződéskötést a
kivitelezővel.
Amennyiben megkapjuk a támogató okiratot,
a munkálatokat december 15-ig kell befejezni.
Sajnos Uniós projekt lévén, a kivitelezés időpontját nem mi határozzuk meg, így működő
intézményekben folynak majd a munkálatok. Ez
nyilvánvalóan különös figyelmet követel majd
meg az intézmények vezetőitől, munkatársaitól,
pedagógusaitól, a szülőktől és nem utolsósorban
a gyerekektől is. Ráadásul elkezdődnek az utakon is a felújítási munkálatok.
Jó szervezéssel, egymás iránti toleranciával ki kell bírnunk az előttünk álló néhány
hónapot, és ennek eredményeként Herend
élhetőbb, szebb kisvárossá válik.

írta: Jánszky Lajos László polgármester
Fotók: Rujzam Zsuzsa
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Búcsú Rybár Istvántól

egykori
Polgármesterünktől
Jánszky László polgármester beszéde a búcsúztatón
Kedves István!
Ezeket a sorokat Rónai György írja Ajánlás
című versében:
„Most, amikor még egyszer összegyűltünk, hogy
Isten hozzádot mondjunk neked, torkunkat két
marokkal szorítja a bánat.”
Kiszakadva a hétköznapok időként nagyon
is monoton rohanásából, megállunk egy pillanatra, hogy elbúcsúzzunk tőled. Megállunk,
és nem szánjuk könnyeink. Nem szánjuk,
hiszen távozásoddal szegényebbek lettünk.
Amikor most megállunk egy pillanatra és
búcsút veszünk tőled, talán azt kérdezhetné

valaki, vajon hová tűnik el, amit életedben
összegyűjtöttél. Hová tűnik el a jóságod? Tudásod? Szereteted? Gondolataidat? Minden napi
beszéded? Mi tudjuk a választ István, azok az
emberek, akik eljöttek, tudják mindezt. Tudják,
hogy mindazt, amit összegyűjtöttél, királyi
örökségként hagytad ránk. Mindent odaadtál
családodnak, rokonaidnak és nekünk. Együtt
visszük tovább, hiszen egy kicsit mi magunk is
ebből épülünk fel. A te szeretetedből, gondolataidból, eszméidből, amelyeket nekünk adtál,
és az óta részünkké lettek. Egész életedben a derekasan elvégzett munka tiszteletére tanítottál
minket. Vallottad, hogy ez jobb emberré tesz!

Természetszerető, fiatal erdészemberként
érkeztél Herendre, később belekóstoltál a
faiparba is. Rendszerváltáskor az első ciklusban képviselő, majd polgármester lettél. A
közösségért végzett munka mindig szerepelt
a mindennapjaidban. Polgármesterséged alatt
átadták Herenden a benzinkutat, elkészült a
herendi szennyvízhálózat második üteme,
és Bánd engedélyt kapott, hogy rákössön
a herendi szennyvízrendszerre. Megújult a
temetőben a ravatalozó, járdák, utak épültek
a településen. Lehajtó, és kanyarodósávok
épületek a 8-as úton a Herend – Szentgál
útkereszteződésben. Testvérvárosi kapcsolat
alakult ki Markleuthen és Herend között,
hogy csak a legfontosabbakat említsem. A
későbbiek folyamán a Porcelánmanufaktúra
dolgozójaként is megálltad a helyed, és több
cikluson keresztül voltál városunk képviselője.
Szó nélkül viseleted a testi, lelki fájdalmakat,
amelyek nem tudtak megtörni. Keményen
küzdöttél a halálosnak mondott kórral, szinte
megjárva az ismeretlen tartományt, ahonnan
nincs visszatérés. Neked azonban megadatott,
hogy visszatérhettél közénk még 11 esztendőre, mert tudtad, hogy nagy szüksége van rád
családodnak és mindnyájunknak. Tudjuk,
hogy a halál az élet része. Bár ne volna az.
Sajnos a mi sorsunk a haladó ember sorsa.
Remélem a nagy utazás végén kitárt karokkal
várnak az égi hazában azok, akiket nagyra
tartottál és már nincsenek közöttünk.
Engedd meg, hogy Márai Sándor szavaival
búcsúzzam tőled:
„ Az életnek értéket csak a szolgálat adhat,
amellyel az emberek ügye felé fordulunk.
Ember vagy, tehát ember módra és az emberek között kell élned. Ember módra élsz,
ha igazságosan élsz, ha minden cselekedeted
és szavas alján a szándék van: nem ártani
az embereknek. Néha csak azzal, hogy nem
hallgatod el az egyszerű igazságokat. Néha
csak azzal, hogy nem mondod tovább, amit
mások hazudnak. Néha csak azzal, hogy nem
mondasz igent, mikor mindenki kiabál: Igen,
Igen, Igen. Egy életen át következetesen nem
beleegyezni abba, ami az emberek hazugsága,
nagyobb hősiesség, mint alkalmilag hangosan
és mell- veregetve tiltakozni ellene. A halálos
ágyon csak akkor pihenhetsz nyugodtan, ha
minden nap, minden öntudatoddal az igazságot szolgáltad.”
Kedves István, Isten Veled, Nyugodj Békében!

Írta: Jánszky Lajos László polgármester
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közérdekű
RovAt címe

„ Most, halálom napjaiban még egyszer összegyűjtöm, amit a földön kaptam. Barátságot, szerelmet, hűséget, örömet, szeretetet, ragaszkodást,
szépséget, tisztaságot, jóságot, önfeláldozást,
és egy utolsó lendülettel felmutatom az égnek.”

közösség
w w w.herend.hu

„Kell egy kis áramszünet,
időnként mindenkinek!”
Tudjuk. Nem csak azért, mert orvosok, pszichológusok mondják, hanem mert érezzük és
tapasztaljuk. Túlhajszoljuk magunkat, sokat
dolgozunk.
Az élet nem csak munkából áll. Szükségünk
van a PIHENÉSre!
„Hat napon át dolgozzál és végezd el minden munkádat. A hetedik napon azonban az
Úrnak, a Te Istenednek napja van” – mondja
a Biblia. De értelmezhetjük ezt úgy is, hogy a
hetedik nap a Te saját napod, amit magaddal
kell, hogy tölts.
A „régiek” ügyeltek arra, hogy vasárnap ne
dolgozzanak. A vasárnapi munkának nem lesz
meg a haszna – tartották. Ellátták az állatokat
és nem tettek aznap mást, mint beszélgettek,
kötögettek, hímeztek, átmentek a szomszé-

dokhoz. Tudták és vallották, hogy az ember
nem csak annyit ér, amennyit dolgozik, termel.
A sok munkánk mellett még folyamatos
zajban is élünk. Zaj van a munkahelyen, az
autóban, a buszon, hangosak a gépek, az irodákban berreg a ventillátor, a háttérben mindig
szól a rádió, otthon a tévé. A fiatalok fején
állandóan ott a fülhallgató és gyanítom, hogy
nem meditációs zenét hallgatnak. Munka után
otthon is zajos ház körüli teendőink vannak.
Az agyunk már lassan soha nem pihen.
Zökkenjünk ki legalább vasárnaponként a
zajos taposómalomból!
Ha végig gondoljuk, a hétköznapok délutánjain mindig van/lenne idő füvet nyírni, fűrészelni, fát vágni. Legyünk vasárnap csendesek!
Herenden, sajnos a főút miatt amúgy is van

egy állandó alapzaj. Azonban vasárnap – ha
megfigyelik – ez a zaj is kisebb. Később indul
a forgalom, kevesebb az autó, nem mennek a
teherautók, kamionok olyan nagy számban.
Lehet legalább vasárnap Herend csendes, ha
nem aznap nyírunk füvet, vagy fűrészeljük a
téli tüzelőt.
Kedves HERENDIEK! Próbáljuk meg! Biztos
vagyok benne, hogy szomszédaink, barátaink
örömmel fogadják majd, hogy áthelyezzük zajos ház körüli teendőink elvégzését vasárnapról
egy bármely más napra. Ha pedig vannak nem
zajjal járó munkáink és azokat sem vasárnap
végezzük azt családunk és saját szervezetünk
köszöni majd meg!

írta: Csótai Csilla

A MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS
KÖNYVTÁR

2015. évi fejlesztéseiről
Örömmel tájékoztatjuk művelődési házunk
látogatóit és könyvtárunk olvasóit, hogy az
idei naptári évre tervezett fejlesztéseinket az
év közepére már majdnem teljes egészében
sikerült megvalósítani.

Megvalósult fejlesztések
A mellékhelyiségekben állandó gondot okozott a textiltörölközők tisztán tartása. Ezt mi
is jól tudtuk, de a „biztonság” kedvéért valaki
névtelen levelében még inkább tudatosította
bennünk. Néhány hónapja beszereztük és
felszereltettük, a problémát teljes egészében
kiküszöbölő, elektromos kézszárítókat.
Az intézmény felújítása óta eltelt 12 esztendő alatt, teljesen elhasználódtak a fehér
abroszaink. Harminc darab hófehér, minőségi anyagból készített terítőt csináltattunk,
mely hosszú éveken át szolgálja az esztétikus
terítéket.
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Állandó gondot okozott a nagy termünk
növényi dekorációja is. Hosszú évek gyakorlata szerint, ha valakinek a lakását kinőtte
kedvenc dísznövénye, nekünk ajándékozta
azt. Mi eleinte örültünk is ennek, de aztán
tapasztalnunk kellett, hogy a gyönyörű dísznövények rendre tönkre mentek. Az ok a természetes fény hiánya, mely ellehetetlenítette
a fotoszintézist. Ezt sikerült kiküszöbölnünk
a két nagy méretű műnövény megvásárlásával,
mely hosszú időre megoldotta a megfelelő
színpadi dekorációt.
A kezdetektől éreztük, hogy mennyire
„féloldalas” nagy termünk hangosítása a mély
hangok hiánya miatt. Ezt a problémát sikerült
kiküszöbölni a közelmúltban beszerzett két
FBT Subline 15SA típusú mélysugárzó hangfal
beszerzésével, melynek nyomán professzionális hangzást tudunk nagy termünkben
produkálni.

Hátralévő fejlesztés
Még ebben az évben szeretnénk felderíteni
és kiküszöbölni az épületben időnként tapasztalható csatornaszag okát.
A két nyári hónapban karbantartási munkák végzése, illetve a szabadságok kiadása
miatt csak ügyeletet tartottunk, hétfőtől
péntekig, napi négy órás időtartamban, a
végzendő munkák rendjéhez igazodva.
Szeptember 1-től a megszokott nyitva
tartással és új lelkesedéssel várjuk Önöket.

írta: Téglás Miklós
Művelődési Ház és Könyvtár igazgató

közösség

Nemzetiségi Nap
Herenden

A zsúfolásig telt Művelődési házban a
helyi óvoda Süni csoportja, az általános
iskola Aprónép tánccsoportja és színjátszói,
a városlődi Heimatklang dalkör szórakoztatták dalaikkal, mondókáikkal, táncaikkal a
vendégeket. A Herendi Német Nemzetiségi
Egyesület különleges műsorral készült a jeles
napra: egy hagyományos sváb lakodalmat
vittek színpadra, műsorukban felcsendültek
régi dallamok és megelevenedtek az élőzenével
kísért táncok, lakodalmas játékok.
Este Svábbálon folytatódott a tánc - egészen
hajnalig - melyen a jó hangulatról a kiváló
dunaszentmiklósi zenekar, a ’Die Lausbuben’
gondoskodott.
A rendezvény szép példája a civil összefogásnak és a hagyományok ápolásának.
Május 9-én rendezte meg a hagyományos
Nemzetiségi napot a Herendi Német Nemzetiségi Önkormányzat.
A nagyszabású rendezvény német nyelvű
szentmisével kezdődött, melyet Dr. Csernai
Balázs - tapolcai kisegítő lelkész - celebrált

a római - katolikus templomban, majd a
Bauernhuber családi zenekar zenés vezetésével
felvonultak a népviseletbe öltözött fellépő
gyerekek és a Herendi Német Nemzetiségi
Egyesület tagjai, ezzel is a programra invitálva
a nagyérdeműt.

írta és fotó forrás: Hudi Katalin
a Német Nemzetiségi Önkormányzat
elnöke

A Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége és a Római Katolikus Egyház tulajdonában lévő Orgona utcai temető rendbetétele

Munkálatok az Ó temetőben

Újra aktuálissá vált az Orgona utcai temető
rendbetétele.
A Német Nemzetiségi Énekkar néhány tagja
a hagyományokhoz híven ismét megszervezte
a munkálatokat. Herend Város Önkormányzata mint már hosszú évek óta, kérésünkre a

Gondnokság dolgozóival lekaszáltatta a magasra nőtt füvet. Július 11-én a reggeli órákban
a megszokott, lelkes társaság összejött, hogy
ismét rendbe tegye őseink nyughelyét. A szorgos kezek vasvillával, gereblyével és damilos
fűkaszával megtisztították a sírokat és a sírok

környékét. Mikor végeztünk a katolikus temető résszel, átmentünk a zsidó temetőbe és ott
is kiirtottuk a bozótot, és összegereblyéztük a
füvet. A munka végeztével nosztalgiáztunk
egy kicsit, és megállapítottuk, hogy ez a lezárt
temető fekszik a legszebb helyen. Itt csend és
nyugalom van, csak a madarak éneke hallatszik. Munkánkat a feketerigók is figyelemmel
kísérték. Az itt nyugvó őseink örök álmát senki
és semmi nem zavarja. Reméljük, hogy ez örökre így is marad. Köszönet a szorgos csapatnak
a kitartó munkáért!
Név szerint: Arnold György, Arnold Mária,
Drexler Jánosné, Etlinger Gábor, Etlinger
Gáborné, Etlinger Mártonné, GaschlerIimre,
Glück László, Horváth László, Horváth Tibor,
Krén Péterné, Lennert Hajnalka, Lennert
Márk, Molnár Lajosné, Németh Erzsébet,
Staub Ferenc, Tavaszi Miklós, Ujhelyi Kis
Gyuláné, Ujhelyi Kis Judit.
Elfoglaltságuk miatt előző nap vette ki
részét a munkából a Fódi és a Giron család.
Köszönet nekik is.
Jövőre újból találkozunk!

írta: Etlinger Gáborné
Fotó: Lennert Hajnalka
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„… a tudásnak teszek panaszt …”

A könyvtáros morgolódása

KÖNYVEKRŐL ÉS OLVASÁSRÓL
A KuLTÚRA KoNTINuITÁSÁNAK üRügYÉN

Napjainkban, soha nem látott tempóban
száguldó technikai fejlődés tanúi vagyunk.
Egyre ellentmondásosabb világunkban egyszerre van jelen a globalizáció és a megosztottság. A fogyasztói társadalom kialakulásának
nem csak előnyeit élvezhetjük, de vadhajtásaival is meg kell küzdenünk. A fogyasztás
fokozódása nyomán jelentős, szinte fölfoghatatlan pénzkoncentráció ment végbe, mely
egyre-másra rajzolja át földünk gazdasági
térképét, a súlypontok eltolódását okozva. A
komfortos élet csábító, főleg ha könnyűnek
ígérkezik és ideig-óráig elérhetővé válik. Ennek
érdekében mindent gyorsabban, erősebben
és határozottabban akarunk tenni, hisz a
fölgyorsult világban gyorsabban telik az idő.
Ma egy órányi időtartam sokkal rövidebbnek
tűnik, mint tíz, vagy húsz esztendővel ezelőtt
és egy nap, egy hét, egy hónap úgy illan el,
hogy meg sem tudjuk élni igazán. Tragédiák,
bűnesetek, katasztrófák tesznek edzetté, a
hírek lehúznak a poklok mélyére. A rossz,
a gonosz a mai világban sokkal hangosabb,
könnyebben talál nyilvánosságot. A jóra és
a szépre nem jut elég figyelem, a szerénység
visszahúzódik, mert más a természetrajza.
Lassan szégyellni kell, ha valaki jót cselekszik,
mert reflektorfényt főleg a „celebek” kapnak.
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Kisebb a felhajtás a jól működő és szerethető
dolgaink körül, s az már nem is hír, ha valami
rendben van.
Ilyen körülmények között, gyerekeink életében (és a mienkben is) egyre nagyobb szerepet
kellene játszania az igazi értékeket közvetítő kultúrának, melynek mind a mai napig
legkönnyebben elérhető és leghatékonyabb
eszköze az olvasás. Akkor is így van ez, ha
a számítógépek és más elektronikus eszközök használatát napjainkban már sehol sem
tudjuk nélkülözni. A Guttenberg-galaxis és a
digitális korszak nem ellenfelei, sokkal inkább
kiegészítői egymásnak és ma már mindkettő
megkerülhetetlen. Ezt kellene megértetni a
technikai csodák bűvöletében élő és a képi
civilizáción növekvő gyerekeinkkel is.
Végezetül még egy problémára hívnám föl a
figyelmet. Ez pedig a klasszikus olvasmányok
trónfosztására irányuló próbálkozások elszaporodása. Régebben is történtek tévedések (pl.
A kis herceg, vagy a Légy jó mindhalálig című
regényeket mesének, és ifjúsági regénynek
gondolták), de manapság sokkal veszélyesebb
tendenciák kezdenek érvényesülni. A kőszívű
ember fiai „nehéz olvasmány” a ma ifjúsága
számára. A Pál utcai fiúk „elavult” történet,

melyből csak a gittrágás jut egyesek eszébe, a
hazaszeretet, a hősiesség, a bátorság és a kötelességtudat véletlenül sem. Sőt egyes ítészek
már odáig mennek, hogy még az Egri csillagokat is törölnék a kötelező olvasmányok kánonából. Ilyen alapon -kicsit sarkítva a kérdést és
tágítva a horizontot – már Homéroszt, Dantét
és Shakespearet is ki kellett volna selejtezni,
hiszen ők már mind „korszerűtlenné váltak”.
A sokat emlegetett életkori sajátosságok ürügyén, szerintük már Andersen meséket sem
volna szabad olvasni a bennük kétségkívül
fellelhető naturális részletek miatt. (Nem ettől
kellene félteniük gyermekeinket, hanem az
Internet bizonyos ártalmas és lélekromboló
tartalmaitól!)
Összegezve: szeretném fölhívni a figyelmet arra a tényre, hogy a kultúra nem csak
a rohamos fejlődés és változás generálta
diszkontinuitással (folytonosság megszakadásával) van szoros kapcsolatban, hanem
a klasszikus értékeket őrző kontinuitással
(folyamatossággal) is.

írta: Téglás Miklós
Művelődési ház és Könyvtár igazgató
Fotó: rujzam Zsuzsa

A közeledő anyák napja adta az ötletet,
hogy versíró versenyt hirdessünk a Herenden
élő, illetve itt tanuló felső tagozatos általános
iskolásoknak. A Herendi Művelődési Ház és
Könyvtár támogatásával tehát kihirdettük a
megmérettetést. Elkészült a csodaszép plakát
is, Rujzam Zsuzsa jóvoltából. Nekünk már
csak a megszületett költeményekre kellett
várnunk. Igaz, hogy sokkal több pályaműre
számítottunk, a bíráknak sajnos nem akadt
tengernyi feladata. Téglás Miklós igazgató úr
vezetésével döntött a zsűri, és a jutalmakat
is ő ajánlotta fel.

A sorrend eldőlt, az eredményhirdetés május
3o-án a gyermeknapi műsor megkezdése előtt
a Művelődési Ház nagytermében megtörtént.
Az Okleveleket és a szép jutalomkönyveket
a helyezettek átvették, a „Fagyis Lali„ által
felajánlott gombócokat is elfogyasztották!
A beérkezett verseket olvassák, fogadják
szeretettel.
Eredmények:
I. hely: Lacza Boglárka / A legjobb
barátom (14 pont) a Hetvenhét magyar
népmese című könyvet kapta

közösség

Anyák napi Versíró Verseny
II. hely: Fekete Nagy Flóra Marianna /
Anyák napjára (10 pont) az Én, te, ő című
könyvet kapta
III. hely: Babicska Bence / Ajándék Édesanyámnak (9pont) az Öreg néne őzikéje
című könyvet kapta
Különdíjas: Bácskai Eszter / Anya szeretlek (7pont) az Ezeregyéjszaka meséi
könyvet kapta

Gratulálunk nektek!

írta: Laczáné Fehér Anikó

A legjobb barátom
Jó reggelt, és repül a takaró,
siess, kész a kakaó.
Érezd jól magad,
s hátba lapogat.
Ha haza érek,
mindig friss ebéd fogad,
neki elmondhatom,
mi volt egész nap.
Ha nyűgös vagyok
és kiállhatatlan,
vagy vicces és komolytalan,
velem kacag,
nincs olyan gyerek,
ki hibátlan!
Mosolya nekem mindent megér,
a legjobb barátom,
nem adnám semmiért:
-az ANYUKÁM!

Anyák napjára
Mint megannyi színes virág a reggeli harmatban,
fürdőznek apró életek a szerető karokban.
Édesanyák, kik óvják gyerekeik, és családjuk,
fűszerei nekünk, s ezért csodáljuk.
Az édes erőtől, mivel tápláltak minket,
édes ízét adták az életünknek.
Esténként, a sok kedves mese, mit lágyan suttogott,
fáradtan ugyan, de mégis mosolygott.
Féltőn óvják az álmaink,
azt nem tudják mások,
csak az Édesanyáink.
Nekünk, gyerekeknek, nem elég hálásnak lenni,
imádjuk őt mindennél jobban, mert megérdemli!

Fekete-Nagy Flóra Marianna 6.a

Lacza Boglárka 6.a

Ajándék Édesanyámnak

Anya szeretlek

Bárhol voltam, mindig ott voltál mellettem,
Nem mondtam, de én minden percét élveztem.
Most rajtam a sor, hogy megháláljam ezeket,
Egy rövid verssel kedveskednék most neked.

Anya szeretlek,
de mennyire!

Tudom számodra ez csekély ajándék,
De valamivel én is kedveskedni szeretnék.
Másik kezemben frissen szedett virágom,
Legyél boldog anyák napján, ezt kívánom!

Amennyi virág
pompázik a réten,
amennyi vízcsepp
hullik az égből,
amennyi fűszál
kinő a földből!

Babicska Bence 6.a

Bácskai Eszter 5.o.

2015. augusztus
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Prelude Tavaszi Gála
2015. május 28-án a Herendi Művelődési
Ház Nagytermébe volt hivatalos kórusunk,
a Veszprémi Liszt Ferenc Kórustársaság és
karnagyunk Kővári Péter orgonaművész.
Nagy örömmel fogadtuk el kórustársunk és
szólamvezetőnk, Kaphegyiné Szabó Mária
invitálását, hogy az általa vezetett – javarészt
herendi pedagógusokból álló - Prelude Nőikarral adhassunk tavaszi koncertet Herenden.
15 éve vagyok a Liszt Kórus tagja és be-
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vallom jobban izgultam, mint egy verseny,
vagy nagykoncert előtt. Az élmény azonban
háromszoros volt, hiszen: „hazai közönség”
előtt énekelhettem, szeretett általános iskolai énektanárom kórusát hallgathattam,
majd kórustársként együtt is énekelhettem
Kaphegyiné Szabó Máriával.
A Prelude Nőikar és a herendi közönség
nagy szeretettel fogadott bennünket és vastapssal jutalmazta a produkciókat. A koncert

végén a nőikar előadásában egy vidám, dél-afrikai zulu himnusz feldolgozását hallhattuk,
amelyhez az ütőhangszeres kíséretet Glück
Balázs szolgáltatta, remekül! Nem is bírtuk
sokáig, mi is csatlakoztunk hozzájuk, többkevesebb sikerrel ugyan, de annál nagyobb
lelkesedéssel „fújtuk a nótát”!
Kórusunkat a koncert után igazi „terülj, terülj asztalkám” várta, majd jó hangulatú, baráti
beszélgetéssel zárult a délután és persze az ígéret sem maradt el: „Jövőre, Veletek, ugyanitt!”.

írta: Varga-Csarmasz Helga – a Veszprémi Liszt Ferenc Kórustársaság tagja
fotók: Papp Ármin

közösség

Country
a Bakonyban

2011 februárjában alapítottuk a zenekart
Üveges Csabával. Neki volt bendzsója, nekem
szájharmonikáim így összeültünk a fáskamránkban zenélni. Nagyon jól éreztük magunkat,
de hamar kiderült, hogy azért a két hangszer
kevés. Elkezdtünk tagokat toborozni és hamarosan minden posztra találtunk zenészt. Mivel
időközben nyolc tagúra bővült a csapat, a kamra
már picinek bizonyult. Egy merész ötlettől
vezérelve az akkori városvezetéshez fordultunk
segítségért. Felajánlottak a régi iskolában egy
termet, ami azóta is a zenekar főhadiszállása.
Country zenét játszunk, ami azonban elég
széles műfajt takar a tábortűz melletti gitár-

kísérettől az elektromos gitárral, dobbal kísért
country rock-ig. Kezdetben az egyszerűbb és
többnyire ismert számok közül válogattunk,
mára azonban megszólaltatunk igényesebb,
instrumentálisabb számokat is. Nagyon szeretjük ezt a zenét, mert nem korosztályhoz kötött,
dallamos, táncolható és úgy tűnik hazánkban
is egyre szélesebb körben kedvelt.
Fesztiválokon, falunapokon és szórakozóhelyeken egyaránt szívesen zenélünk. Két éve
voltunk a testvérvárosban, Marktleuthenben,
és idén augusztusban egy lovas rendezvényközpont meghívására ismét Németországba
látogatunk.

A jelenlegi felállásban tavaly augusztus óta
játszunk. Bod Szilvia énekel, Ládi Zsuzsanna
hegedül, basszusgitáron Cseh Balázs játszik,
Szabó Krisztián kezeli a gitárt és a dobrót, Raáb
Zsolt üti a dobokat, Üveges Csaba bendzsózik,
gitározik és énekel is. Jómagam harmonikázom
és washboardozom.
Nagy terveink nincsenek, csak szeretnénk
magunkat még sokáig jól érezni a zene segítségévet!

írta: Matejovszky Péter
Fotó: Hoffmann Ágnes

2015. augusztus
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Herendi Kézműves fes

Fotók: Rujz
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RovAt címe

sztivál 2015 képekben

zam Zsuzsa

2015. augusztus
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A Garda-tónál…

Az idei év zarándoklata az itáliai Garda-tóhoz indult július utolsó hetében. Az autóbusz
fedélzetén 38 utas és a pilóta vágott neki az
útnak július 27-én, hétfőn, felszerelkezve
jókedvvel, imákkal, énekekkel, finom süteményekkel, s némi gyümölcspárlattal. Első
állomásunk az ősi, egyetemi város, Padova
volt. A hatalmas ovális parkban 78 szobor áll,
amelyek a városhoz köthető híre embereket
ábrázolnak, köztük az 1222-ben alapított
egyetemen tanult Báthory Miklóst, a későbbi
váci püspököt (XV.sz.). Ezután a Szent Antalbazilikát csodáltuk meg, s imádkoztunk az itt
eltemetett ferencrendi szerzetes földi maradványainál. Tovább indulásunk előtt a Szent
Jusztina vértanú sírja fölé emelt bazilikát
látogattuk meg. Késődélután megérkeztünk a
szállásunkra, Negrarba, ahol az üdvözlő italok
elfogyasztása után elfoglaltuk a szobáinkat a
Hetol San Vitoban.
Keddi programunk: Reggeli után Veronába
utaztunk, ahol magyar nyelvű idegenvezető
fogadott bennünket, és 3 órás séta közben
felkerestük a belváros legismertebb látnivalóit.
A város felett magasodó Mária kegyhelyen
kértük a Szűzanya közbenjáró segítségét szeretteinkért, majd a lábunk előtt elterülő város
képében gyönyörködhettünk. Városnézésünk
során láttuk Júlia erkélyét, a piacteret, rene-
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szánsz és gótikus palotákat, Dante szobrát,
az egykor 22 ezer nézőt befogadó I. századi
arénát, imádkoztunk a Szent Anasztázia
templomban. Innét Solferino felé vettük utunkat, ahol az 1859-es szárd-francia – osztrák
háború, döntő ütközete zajlott. A múzeumban
és a győzelmi emlékoszlopnál tett látogatás
után vacsorázni indultunk szállásunkra.
Szerdán szentmisét tartottunk a hotel
egyik termében, s a svédasztalos reggeli elfogyasztása után Bresciába utaztunk, ahol varázslatos belváros várt ránk: a régi dóm román
stílusú, ezer éves zömök, kerek falai mozaikjaival, az új dóm grandiózus barokk épülete
Veronese és Tintoretto oltárképeivel, a XVI.
századi óratorony, melynek számlapja a hold
állását is mutatja. Közben szabadidő: kévé,
fagylalt, sör…Ezután Montichiari kegyhelyét
kerestük fel, ahol 1947 óta több alkalommal
is adott magán kinyilatkoztatást a Szűzanya.
Közös énekkel, imádsággal köszöntöttük égi
édesanyánkat, majd rövid szünetet tartva
tovább indultunk Sirmione városába, amely
a Garda-tó déli partján, mélyen benyúló földnyelv végén helyezkedik el. Hangulatos szűk
utcák, templomok, szállodák…nehéz leírni
szavakkal e hely szépségét. Meg kell látogatni!
A tó vizének hőmérséklete kellemes volt, nem
is hagytuk ki a strandolást! Buszra szálltunk,

és elindultunk vacsorázni. Útközben az időjárás Urától bőséges csapadékot kapott a vidék,
s bizony jól esett a jó néhány fokos enyhülés.
Csütörtök: Reggeli után több mint kétórás
buszozás után érkeztünk Milánóba, ahol szintén idegenvezető várt ránk. A teljesség igénye
nélkül igyekeztünk minél több látnivalót
felkeresni, bár ebben korlátozott bennünket
az, hogy 12-től 15 óráig szinte minden zárva
tart. Elsőként a Sforza-kastélyt próbáltuk
felfedezni, aztán ellátogattunk a világhírű
operaházhoz (Scala), innét a Királyi palota
melletti közel 150 m hosszú, 12 ezer m²
alapterületű Dómot csodáltuk meg, amely a
katolikus templomok között a harmadik legnagyobb. Közben imádságos lélekkel kerestük
fel Borromei Szt. Károly sírját a kriptában.
Csendes áhítattal sétáltunk az 52 oszlop által
támogatott gótikus templomban, s nem is próbálom leírni, hogy mit láttunk, mert az újság
összes oldala is kevés volna hozzá. A Santa
Maria delle Grazie-templom melletti kolostorba sajnos nem sikerült bejutnunk, pedig ott
látható Leonardo híres freskója, a több mint
500 éves Utolsó vacsora. Viszont bejutottunk
a város védőszentje által alapított IV. századi
Szent Ambrus-bazilikába, és imádkozhattunk
az ő közbenjárásáért. A városnézés befejeztével visszamentünk a buszhoz, és indultunk a
szállásra, hogy elköltsük utolsó vacsoránkat
– természetesen „tésztát pasztával”!
Pénteken a reggeli előtt szentmisén vettünk
részt, majd összepakoltunk, és indultunk
hazafelé. S hogy a maradék eurók megtalálják helyüket, Tarvisio piacán tartottunk bő
kétórás shoppingolást, és éjjel 10 óra körül
érkeztünk vissza Herendre.

írta és fotók: sabjanics Miklós

Tavaly ősszel, néhány barátommal megbeszéltük, hogy 2015 tavaszán egy hosszabb
kirándulás keretében Erdélybe kellene látogatnunk. Mindannyiunk egyik leghőbb
vágya volt, hogy egyszer részt vehessen a
csíksomlyói búcsún. Így maga az időpont is
adott volt, pünkösd.
Az elgondolás után télen az utazás szervezése is elkezdődött. Fódi Róbert és Auerbach
Rita vállalták magukra a szervezés feladatát.
Május 21-én, csütörtökön 0 óra 15 perckor
szakadó esőben indult el Herendről 28 fős népes kis társaságunk Schőnig Gábor buszával a
várva-várt hosszú útra. Az utasok közül sokan
még soha nem jártak Erdélyben, a másik fele
viszont újra és újra visszavágyott.
Fontos megállója minden magyarnak a
Király-hágó, ahol már gyönyörűen sütött a
nap. Az első nap programjai közé tartozott
még Nagyvárad gyönyörű városa, Torda
monumentális sóbányája és Tamási Áron
szülőfaluja, Farkaslaka. A nap már nyugovóra
tért mire megérkeztünk Csíkrákosra, ahol
vendéglátóink meleg vacsorával s rendkívül
nagy szeretettel fogadtak bennünket.
A vidám csapat jóízűen fogyasztotta el a
nekünk felszolgált hagyományos ételeket.
Szálláshelyünk elfoglalása utan még sokáig
nem tudtuk álomra hajtani fejünket az izgalomtól, melyet az első nap okozott s melynek
értékét az út fáradalmai sem tudták csökkenteni. Másnap Gyergyószentmiklós főterén,
Gyergyószárhegyen a Lázár kastélyánál, a
Pongrácz tetőnél, majd a Gyilkos-tó égnek
meredező fenyőmaradványainál és a Békásszoros gyönyörű s meredek szurdokainál,
végül pedig Marosfőn a Maros forrásánál
folytattuk emlékgyűjtő körutunkat. A csapat
egyre jobban egymáshoz szokott, s egyre
emelkedettebb hangulatban folytatódott a
kirándulás.
Majd elérkezett a várva várt nap mikor is
indulhattunk csíksomlyói búcsúra, találkozni
az Úrral. Már korán reggel hallottuk a környező falvakból, városokból, gyalogosan és lovas
szekéren elindult embereket, ahogy énekelve,
imádkozva mentek utunk célja felé. Felemelő
érzés volt mindenki számára.
Reggeli után mi is felkerekedtünk, s buszszal indultunk Csíkszereda felé, hogy minél
közelebb juthassunk desztinációnkhoz. Mivel
az egész város le volt zárva, így csak annak
határában tudtunk megállni. A nap egész idő
alatt mosolygott ránk, egy felhő sem állta
sugarainak útját.
Idősek és fiatalok, felnőttek és gyerekek,
mindenki hangtalanul közeledett a Nyereg
felé, hogy minél előbb felérjen, s jó helyet
tudjon elfoglalni.
Négy kilóméter s egy óra zarándoklat után,
fél tízkor értünk fel célunhoz, a Nyeregbe. Órák
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erdélyben jártunk

Utasok a képen: Altai Sándorné, Auerbach Antal, Auerbach Rita, Csáfordi Béla, Csáfordi Béláné, Csarmasz
Lászlóné, id. Fazekas Jánosné, Fódi József, Fódi Róbert, Fódi Tamás, Fódiné Rippel Franciska, Fuchs
Róbertné, Hartmann József, Hartmann Józsefné, Lendvai Péter, Lendvai Péterné, Rippel József, Rippel
Józsefné, Tavaszi Miklós, Vida Bettina, Vida Katinka, Vidáné Straub Erika, Zsinkó Tiborné
Nincs a képen: Nagy Ádám, Bánkuti Anett, Krúg Antal, Krúg Antalné, Schőnig Gábor

teltek el nyugodt várakozással, míg elkezdődött
az istentisztelet, de mindenki belül készülve,
csendben figyelte, ahogy egyre jobban megtelt
a Nyereg az emberek végtelennek tűnő áradatával. Egyes becslések szerint több mint 800 ezer
ember találkozott ezen a napon az Úrral, aki
szokásához hűen erős széllel és mennydörgéssel
tette ismertté jelenlétét közöttünk. Igazán felemelő érzés volt mikor a szertartás végén több
százezer ember egyként énekelte himnuszainkat. Külön köszönet illeti Lendvai Péternét, kedves Katónkat, aki készített egy Herend táblát,
melyre még egy magyar zászlót is kötöttünk.
Büszkén álltunk mellette, s a gyerekek boldogan
tartották. Csodálatos napunk volt; elmesélni
nagyon nehéz lenne s leírni szinte lehetetlen,
ezt az érzést ott helyben kell megtapasztalnia
minden magyar és keresztény embernek.
Mielőtt a visszatértünk volna szálláshelyünkre Herend testvértelepülése, Madéfalva,
felé vettük az irányt. A felújítás alatt álló, a madéfalvi veszedelem emlékét őrző műalkotásnál
közösen koszorút helyeztünk el, utána pedig
az Anna kápolnát tekintettük meg, melynek
az oltárképét elhunyt férjem, Zsinkó Tibor,
festette még 2001-ben. Megtekintettük a község
épülő új kápolnáját is. Vacsora után a panzió
nappalijában beszélgettünk, énekelgettünk és
iddogáltunk.
Másnap a Gyimesekbe indultunk, hogy
megnézzük az ezeréves határt, de sajnos a nem
várt forgalom miatt vissza kellett fordulnunk,
viszont a csodálatos táj képe örökre emlékezetünkbe vésődött. Délután utunk lovasszekérrel
a Hargitára vezetett. Amíg mi hegyet másztunk, kirándultunk addig a szekérhajtó székely férfiak tüzet raktak, s visszatértünkkor
mennyei lakomával vártak minket frissen
sült szalonnával, miccsel, hagymával és friss
kenyérrel, melyet pálinkával, s hargitai sörrel

öblíthettünk le. Itt is élménydús, emlékezetes
órákat tölhettünk együtt.
Az ötödik napot Csíkszeredán a Makovecztemplom megtekintésével kezdtük. Utána a
Szent Anna-tó szépségén álmultunk, majd egy
székely legény vezetésével a Mohos-tőzeglápot
jártuk körbe. Utunkat ezután, Torja s világ legnagyobb székelykapujának és kopjafájának közbeiktatásával, Kézdivásárhely felé vettük, ahol
a város főterét és Gábor Áron szobrát járhattuk
körbe. Gelencén a Szent Imre tiszteletére szentelt templom 13. századi freskóit és 17. századi
kazettás mennyezetét csodálhattuk meg. A déli
körutunk zárásaként a Nyerges-tetőn található
emlékművet és a kopjafák erdejét olvastuk végig.
Az utolsó estét búcsúesttel zártuk. Megfogadtuk, hogy jövőre, ha módunkban áll, ugyan
ezzel a csapattal, újabb kirándulást szervezünk. Nagyon jól érezte magát a húsz évestől
a nyolcvan évesig mindenki. Szomorú szívvel
csomagoltunk este, s pakoltuk be a buszba a
bőröndjeinket másnap reggel. Az időjárás is
megsiratta távozásunk s végül szakadó esőben
indultunk el. Hazafelé még Farkaslakán s Korondon álltunk meg, hogy csekély ajándékokkal
tudjuk meglepni otthon maradt szeretteinket s
Marosvásárhely szépséges épületeire vetettünk
még néhány pillantást.
Az időjárás teljesen elromlott, s végig szakadt,
míg át nem értünk a határon. Úgy gondolom
ez a kellemes kirándulás igazi kis közösséget
teremtett, tartalmas programok mellett remek
kikapcsolódást, feltöltődést, értéket és élményt
nyújtott valamennyiünk számára.
Fantasztikus érzés volt részese lenne egy
ilyen nagyszerű csapatnak. Köszönjük még
egyszer a Szervezők munkáját!

írta: Zsinkó tiborné
Fotó forrás: auerbach rita
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TE SZEDD!
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LOMTALANÍTÁS
Csatlakoztunk idén a TE SZEDD - Önkéntesen a tiszta Magyarországért! – hulladékgyűjtési akcióhoz. Május 16-án szombaton
Herend környékét tisztogattuk. Spanicsné
Marika résztvevőnk az alábbiakat írta az
akcióról:
„Nagy örömömre szolgált, hogy délelőtt
14 lelkes fiatallal (akik időt, és energiát nem
sajnáltak) és Gergő unokámmal a Herendről
Bányatelep felé vezető út két oldalát hihetetlen mennyiségű szeméttől szabadítottuk meg.
A rengeteg műanyag flakontól a mikróig, a
telefonokig sok mindent összegyűjtöttünk.
A teljességre törekedtünk, ami lehetetlen volt.
Így is nagyon sok zsák telt meg. Megszépítettük a környezetet. Most már jobb kedvvel
sétálhatunk, kerékpározhatunk arra addig,
amíg sok meggondolatlan, igénytelen ember
újból be nem szemeteli. A kiszórt műanyagok
nem bomlanak el, nagyon sokáig mérgezik a
talajt, a levegőt, a vizeinket, ezáltal minket
embereket, és az állatokat is. Tegyünk hát meg
mindent azért, hogy tiszta levegőn, egészséges, szép környezetben élhessünk!”
Részt vett az akcióban a Herendi Horgász
Egyesület és a Herendi Polgárőr Egyesület.
Május 17-én a hajagi bázison aktivizálódtunk négy fő részvételével. Partnerünk volt a
VERGA ZRt. és a Johans KFT. A két helyszínen összegyűlt kb. 80 zsákot saját járművekkel gyűjtőpontra helyeztük és elszállíttattuk
az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség segítségével. Ha kirívó
szemétkupacot talál kérjük jelezze!
LOMTALANÍTÁS június:
Mindenki nagyon várta, hogy megszabadulhasson végre a lomjaitól. Ez egy ingyenes
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jó lehetőség a lakosságnak. Tájékoztatva is
lett mindenki, hogy mit lehet és mit nem
lehet kihelyezni ilyenkor. Facebook-on indítottunk egy csereoldalt, ahol lomokat lehetett
felajánlani ami esetleg másnak kincs lehet. Kerékpárok, korcsolyák, egyéb tárgyak cseréltek
gazdát és nem kerültek a szemétbe. A lomok
hivatalos elszállítása után sajnos a „nem oda
való dolgok” még több hétig kellették magukat
a házak előtt. Építőanyag, festék, autógumi.
Legközelebb legyünk figyelmesebbek! Gyűjtsük szelektíven a hulladékokat és használjuk
a hulladékudvart. Tegyünk közösen a környezetért!

írta és fotó: bácskai Péter, hatesZ e.
www.hajag.hu

A HATESZ Egyesület
megalakulása
Több éve tevékenykedik csapatunk, a Hajagi
Civil Közösség Herenden és környékén szabadidős programok szervezésében. Júliustól
hivatalosan bejelentett egyesületként szeretnénk tovább tevékenykedni, mint Hajagi
Természetvédő és Szabadidő Egyesület
– HATESZ E.
Az egyesületünk célja: A természetvédelem
és a fenntarthatóságra nevelés, közösségépítő tevékenységek a sport, oktatás, nevelés,
művelődés és a szabadidő hasznos eltöltése
területén. Várjuk továbbra is színes programokkal a herendieket!
HA TESZ – Jobb lesz! Üdvözlettel: Bácskai
Péter elnök , www.hajag.hu

közösség

SZÜLINAPOS

KILÁTÓ

Egy éve került átadásra a Fekete István
kilátó és tanösvény a Hajag közelében.
Szép panorámában gyönyörködhetünk a
könnyen megközelíthető Kis-Bükk 486mes csúcsáról. Az innen induló tanösvény
sok kilométeren át vezet a hajagi rengetegbe sok látnivalóval.
Összeállítás az átadás 2014.07.16-i pillanatairól:
ht tp://indavideo.hu/video/FEKE TE _
ISTVAN_KILATO_SZULINAP
Jó túrázást: HATESZ E.
www.hajag.hu
Írta és fotó: Bácskai Péter

Cserkésztábor - HAJAG
Csapatunk a Budakeszin működő 1909. Prohászka Ottokár Cserkészcsapat. Létszámunk
200 és 250 fő között mozog, a nagyobbak
táborában 90-120-an szoktak részt venni.
Egy vallási alapokon működő, ifjúságnevelő
szervezet vagyunk, amely fiatal vezetőkkel
tart foglalkozásokat és épít közösséget gyerekeknek. Nagyon fontos a természet szeretete
és tisztelete, mely a törvényeinkben is megjelenik, és ennek szellemében a gyerekeket
minden évben kivisszük táborozni az erdőbe,
ahol 11 napon keresztül a természetben és a

természettel együtt élve foglalkozunk velük.
Idei táborunkat július elején a Hajagon
tartottuk, amiért ezen a helyen is szeretnénk
köszönetet mondani a Verga Zrt-nek, amely
lehetővé tette és segítette táborunk megszervezését. Ők ajánlották a pihenőhelyet táborhelyül, amelyet nagy örömmel fogadtunk el.
A környezet nagyon jó volt egy ilyen tábor
lebonyolításához, s ez is hozzájárult ahhoz,
hogy igen jól éreztük magunkat. Sok maradandó élményünk közül kiemelhetjük a tábor
közepén lecsapó vihart, amikor is testközelből

érezhettük meg a természet erejét. A szél és
a víz nyomokat hagyott a felszerelésünkön,
megváltoztatta a programunkat, de végül igazi
élményként könyvelhettük el mind a vihart
magát, mind pedig a „kárelhárítás” összekovácsoló erejét, amely örömteli, gyümölcsöző
csapatmunka volt.

Üdvözlettel: Hencz László táborparancsnok – HATESZ EGYESÜLET
riportja
Fotó forrás: Bácskai Péter
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Ismét eltelt egy tanév, és eljött a nyári Vakáció. Diákoknak nagy-nagy öröm, a szülőknek
inkább fejtörés a hosszú szabadságban a gyermekek elhelyezése. A szünidő közeledtével
már sok-sok szülő és gyermek szólított meg, és
kérdezte: „ugye lesz tábor”? Lelkesen vállaltam
a tábori szervezést, célom főleg a négy héttel,
hogy a gyermekek ismerjék meg településünk
közeli és elérhető természeti lehetőségeit.
Olyan tartalmas és hasznos tábori napokat
biztosítani, mely iskola időben nem érhető
el és a nyári hangulathoz a szünidő felhőtlen
vidámságához illik. A négy héten keresztül
végig - hetenként - harminc főt meghaladó
létszámmal kalandoztunk.
Ezekben a napokban:
- megismertük a tanyavilágot: Németbányán tócsit ettünk, lovagoltunk, íjászkodtunk,
kincset kerestünk, kecskét fejtünk...Pataki
Zsuzsiéknál az állattartás szabályait tanultuk,
és pici nyuszikat simogathattunk...
- az Élő Bolygó tanyán átélhettük az önfenntartó gazdálkodást, és ebédre szalonnát
sütöttünk...
- közkedvelt helyünk a kislődi Kalandpark
volt, ahol a fürdés mellett, vízbicikliztünk,
boboztunk, csúszkáltunk és jókat ettünk...
- Hajag tető, és Tamás forrás árnyékos fái
közt számháborúztunk, patakban sétáltunk és
még az ebéd is házhoz jött az erdőbe – Laci bácsi és Gabi néni (Paletta Étterem) segítsége által.
- (Idén) a Balatonra is eljutott kis csapatunk,
Tihanyban Barátlakások hűsítő falai után, jó
érzés volt megmártózni a vízben, és a strandolás nem telhetett el lángos nélkül sem...
A tábori programokkal célom volt többek
között az ismeretátadás, a fenntarthatóságra
nevelés és a környezettudatos magatartás
bővítése –egy kicsit másképp.
Tanulmányoztuk a patak- és erdőlakó állatokat. Teg-

Nyári Napközis Tábor 2015.

zeseket és rákokat vadásztunk, megnéztük a
patak minőségét, az erdőben állatnyomokkal
ismerkedtünk. Ellátogattunk Márkóra, ahol
Eckert Zoltán vadászmester fogadott bennünket, rövid ismertető után, vidám vetélkedő
kertében tisztáztuk, hogy az őzből sosem
lesz szarvas, és a szarvas nem az őz családjához tartozik.
Bakonyjákón betyárokkal
találkoztunk és megtudtuk, hogy Sobri Jóska
eredeti neve Pap József volt. Pattogós ostort
készítettünk, majd több geológiai korban
röppentett el bennünket Rita néni kisvonatjával. Megismertük, hogy mi a mész tufagát és
hogyan képződik – és milyen egyedi jelenség
itt környezetünkben. Képzeletben különböző
földtörténeti korok tengereiben (pl: Szarmata-tenger) lógattuk a lábunkat és láttuk a víz

nyomait, s következményeit a földrétegekben.
Kézműves foglalkozások közül igen népszerű volt Horváth Levente paracord karkötője és
a Porcelángyár Szakképző Iskolájában Kriszta
néni várt hétfő délelőttönként bennünket,
ahol kiskutyát, oroszlánt, bonboniért készíthettünk, gyurmázhattunk porcelán maszszával. Nagyon köszönjük az élményeket, a
feláldozott szabadidőt, mely színesítette a
programokat!
Hálás köszönet Vasmaticsné Erzsikének,
aki ismét elvállalta, hogy segít három héten
keresztül. Az ő segítsége nélkülözhetetlen immár a tábori szervezésben. Külön köszönöm,
hogy az első héten kisegített felügyeletével
Kaphegyiné Marika és Orbán Noémi tanárnők, valamint köszönöm Princzes Györgyi önkormányzati munkáját is. Köszönjük a Paletta
Étterem rugalmas és készséges segítségét: a
behűtött dinnyeszeleteket és üdítőket, az „erdei tálalást”... Alkalmanként segített Laczáné
Fehér Anikó kulturális közfoglalkoztatott is,
segítségünkre volt még két iskolai közösségi
szolgálatosunk Kriszti és Lídia, akik szívesen
jöttek velünk.
Képes beszámolónk megtalálható a
www.hajag.hu-n is.

írta: bácskai Zsuzsanna táborvezető
Fotók: bácskai Zsuzsanna, vasmaticsné
répási erzsébet és laczáné Fehér anikó
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Hurrá! Itt a vakáció!

Idén újra beindult a nyári tábor.
Hétfő délelőttönként csapatépítő játékokkal
töltöttük el az időt, majd elsétáltunk a herendi
középiskolába barkácsolni. Minden táborlakó
kicsit belekóstolhatott a pocengyári életbe.
Nagyon egyszerűnek tűnő műveletekkel, kutyát, oroszlánt és bonboniere-t készíthettünk.
Szebbnél szebb ajándékokkal tértek haza a
gyerekek. A pedagógusok nagy türelemmel segítették, irányították a sok ügyes kezű fiatalt.
Az ebédet a Paletta étteremben fogyasztottuk. Senki nem maradt éhen, nagyon
empatikusak és rugalmasak voltak a konyhán.
Elutaztunk Tihanyba, ahol a Barátlakásokkal ismerkedtünk, visszafelé megmártóztunk
a magyar tengerben. Ha Balaton part, akkor
a lángos sem maradhat ki, valamennyien
jóízűen lakmároztunk.

Minden héten kitombolhattuk magunkat a
kislődi Kalandparkban. Legnagyobb sikere a
bobnak és a fánknak volt. Mindegyik gyermek
összeszedte bátorságát és óriási sikoltozások
közepette száguldottunk lefelé. Amikor csak
tehettük megfürödtünk a tóban is. Nagy
kihívás volt az akadálypálya a víz felszínén.
A bátortalanabbak a tutaj használatával jutottak át a szigetre, már aki megúszta szárazon.
A mozi szolgáltatásait is igénybe vettük,
megnéztük az Agymanók c filmet, s közben
kukoricát majszoltunk.
A háziállatok életét Németbányán a farmon, és az Élő Bolygó Alapítvány birtokán
nézhettük meg, az erdő lakóit pedig a márkói
Vadászházban. Érdemes volt figyelni, mert
utána egy totó során összemértük tudásunkat.
Érdekes és hasznos információkat tudtunk
meg.
A Hajagban, és a Tamásforrásnál a ,,régi
idők” kedves elfoglaltságát, a számháborút játszottuk. Bebizonyítottuk, hogy ez a stratégiai
játék soha nem évül el, tovább kell őriznünk
a 70 es évek kincsét.
Vidámsággal, hangos kacagással, dalolással
telítettük meg a csendes erdőt, Herend utcáit
és a régi iskolát, ahol a táborunk volt.
Bízom benne, ahogy nekem, úgy mindenki
számára szép emlékekkel teli, tartalmas időtöltés volt ez a négy hét.

írta: Vasmaticsné Répási Erzsébet

Herendi nyári napközis tábor gyerekszemmel

A

tavalyi kedves emlékek után, idén is táboroztunk Herenden, a régi iskolában. Már nagyon
vártuk ezeket az izgalmas napokat. Mi két hetet is eltöltöttünk itt a barátainkkal. Rengeteg
közös élményben volt részünk. Karkötőket készítettünk Leventével. (Ezeket még ma is hordjuk.) Felejthetetlen volt, amikor zuhogó esőben fociztunk az udvaron, és hajszárítóval kellett
megszárítani a zokninkat, hogy senki meg ne fázzon. ( Ilyet otthon soha nem csinálhatunk.)
Többször ettünk finomakat a Paletta konyháján. Még a Tamás forráshoz is kihozták az ebédet,
ahol nagyot túráztunk, számháborúztunk. Kislődön is voltunk a Kalandparkban, mondani
sem kell, szuper volt. Egyik kánikulai nap örömünkre a Balatonban is megmártózhattunk
Tihanynál. Pataki Zsuzsi nyúl farmján megsimogathattuk az édesebbnél édesebb nyuszikat.
Szóval rengeteg jobbnál jobb programot szerveztek nekünk. Köszönjük Zsuzsa néni, Erzsi
néni, Noémi néni, Marika néni odaadó munkáját, hogy sem idejüket sem energiájukat nem
sajnálták, és velünk táboroztak. Nagyon kellemes élményeket szereztek nekünk. Reméljük
jövőre is táborozhatunk!
Mindenki nevében köszönjük szépen!
Buzás Bálint, Dávid

I

dén már második éve vettem részt a Nyári Napközis táborban, ahol Bácskai Zsuzsa néni
és Vasmaticsné Erzsike volt a táborvezetőnk. Ez a tábor egy igazi kalandtábor volt, egész
hetes karszalaggal.
Nagyon jól éreztem magamat abban a 2 hétben, amit velük és a sok iskolatársammal együtt
töltöttem el itt. Igazán jól indult így a VAKÁCIÓ, mert sok jó élményben volt részünk. Sokat
kirándultunk, fűben hemperegtünk, patakban gázoltunk, porcelánt készítettünk, állatokat
simogattunk, kalandoztunk, fürdőztünk, fagyiztunk, moziba is eljutottunk és mindenki maga
készíthette el saját tábori sapkáját. Köszönjük szépen! Remélem, hogy a jövőre is sokan
részt vehetünk ebben a táborban és együtt tölthetjük az időt, amíg a szüleink dolgoznak.
Kis-Tamás Emma volt 4.B osztályos tanuló

Nyári Napközis Tábor
segítő szemmel

Július hónapban a Herendi Önkormányzat szervezésében, Bácskai Zsuzsanna vezetésével, egy hetes turnusokban, Napközis
Táborban vehettek részt az általános iskolás
gyerekek. Itt voltam segítő.
A régi iskolánkban volt hétfőnként a gyülekező, az első nap mindig bemutatkozással, ismerkedéssel, közös játékokkal telt. A
résztvevő gyerekek változatos programokon
vehettek részt a hetek folyamán. A Kislődi
Kalandparkban például többször is járhattak,
de élményekkel teli kiránduláson voltunk az
Élő Bolygó területén is. Itt biogazdálkodás
folyik, sokat tanulhattunk tőlük. Jártunk a
németbányai Tarka Boci portán, ahol friss
tócsival vártak minket. Itt korhű ruhákat
próbálhattunk fel, volt kötélhúzás, íjászat
és még lovagolhattak is a gyerekek. Majd
Bakonyjákóra, a Forrás Vendégházba tettünk
látogatást, ahol történelmi örökségünket két
jó betyár, természeti kincseinket vendéglátónk mutatta be röviden. Kisvonatozhattunk
is, ellátogattunk a helyi Pisztrángos tóhoz.
Hetente volt lehetőség a Herendi Porcelángyár Zrt. Szakiskolájában porcelán figurákat készíteni, a gyerekek kézügyességét
fejleszteni. A tábor alatt készítettünk zászlót,
különleges fonási technikával karkötőt és
bőrből ékszert.
Nem maradt el természetesen a közelebbi
környezetünk megismerése sem.
Táborvezetőnk bemutatta a patakok élővilágát, jártunk a régi temető dombon és környékén, átlátogattunk a Márkói Vadász Társaság
központjába is. Az utolsó tábori napon a kis
csapat a Tamás forrásnál járt.
Egyszóval izgalmas, élményekkel teli hetek
voltak.

írta: Laczáné Fehér Anikó
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Fürge mókusok az erdő mélyén

w w w.herend.hu

Fotó: György Jánosné

A Fürge mókus természetjáró tábort most
is a nyári szünet második hetében szerveztük
meg a gyerekeknek, immáron 10. alkalommal.
Az egy hét alatt a hazai táj szépségeit, rejtett
kincseit mutattuk meg a kicsiknek. A 10-15
km-es túrákat gyalogosan teljesítettük. Így
közvetlen kapcsolatba kerültek a gyerekek az
erdő, a mező élővilágával. Megtapasztalhatták
a természet nagyszerűségét, de a nehézségeket is le kellett küzdeniük. A résztvevők
gyakorlott túrázók voltak, hisz a legtöbben
már negyedik éve járják velünk a Bakony, a
Balaton-felvidék hegyeit.
Az első nap szikrázó napsütésben indultunk
útnak. Farkasgyepűről először Németbányára
ereszkedtünk le, ahol a Bitva-patak partján és
a falu játszóterén jót játszottak a csemeték.
A túra nehezebb része ezután következett,
mert sokáig emelkedős, keskeny ösvényen
mentünk. Közben csodaszép bükköst láttunk. Délután a Bakony legnagyobb forrását,
a Tiszta-víz-forrást kerestük meg. Régen itt
mindig indiántábor rejtőzött az eldugott,
csendes tisztáson. Mire Csehbányára értünk,
rongyos lett a talpunk a sok gyaloglástól.
Majdnem lekéstük a buszt, pedig nagyon
kapkodtuk a végén a lábunkat.
Kedden igazi esőnapot fogtunk ki, így
Herenden maradtunk. Megnéztük a
Minimanufaktúrát és a Porcelánmúzeumot.
Köszönjük Simon Attila vezérigazgató úrnak
a látogatás engedélyezését. Délután pillangót hajtogattunk, mandalát színeztünk, legóztunk, társasoztunk, zenét hallgattunk,
versenyeztünk a tornacsarnokban. Az első
keményre sikerült nap után jól esett egy kis
lazítás.
Szerdán újra sütött a nap. Várt bennünket
a Recsek-hegy, a Koloska-völgy. Kipróbáltuk
az erdei tornapályát, megúsztattuk a Koloskapatakban a színes hajóinkat. Felbaktattunk a
híres sziklákhoz. Nagyokat kurjongattunk
a lentieknek, élveztük a magaslat szépségét.
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Csütörtökön Pápára utaztunk, ahol a szabadidő parkban játszottunk, énekeltünk, majd
önfeledt fürdőzés következett a strandon.
Pénteken reggel már vittük a buszhoz
a hétvégi csomagjainkat is, mert két éjjel
Óbudaváron szálltunk meg. Úgy néztünk
ki, mint a málhás csacsik. Kicsit több holmit
sikerült bepakolnunk a kelleténél, egy hétig is
bőven elég lett volna. Délelőtt a nagyvázsonyi
kovácsmesternél jártunk, majd Dörgicsére
mentünk. A napi gyalogtúra innen kezdődött.
A templomromnál csodálatos a rálátás a Balatonra, a tanúhegyekre, a környező falvakra.
A hely nyugodt, különleges. Alkalmas vidám
játékra, sárkányeregetésre, beszélgetésre, csendes pihenésre egyaránt. Csak az zavart bennünket, hogy a Halom-hegy, ami a következő
célpont volt, nagyon távolinak és magasnak
tűnt. Kicsit hosszabb, de szebb úton, a tűző
napsütést elkerülve jutottunk fel oda. Az új
Kossuth-kilátó, a most átadott mencshelyi

vulkán tanösvény minden fáradságot kárpótolt. Csodálatos itt a körpanoráma! Családi
programnak is jó szívvel ajánlom. Óbudavárra
érkezve elfoglaltuk a szállást, sátrakat állítottunk, majd szalonnát és virslit sütöttünk a
Mosókútnál. Nagyon barátságos, kedves hely.
Imi bácsival az éjjeli túrán a falu környékét
jártuk be, csillagokat, fényeket figyeltünk.
Az éjszaka neszei nagyon sejtelmesek, néha
ijesztőek tudnak lenni.
Másnap a bőséges reggeli után a herendi és a
Szent Balázs templomromhoz vezette Imi bácsi
a mókuskákat. Lelkesen mesélte a legendát, mely
szerint arra is volt régen Herend nevű település.
Utána a szentantalfai sportpályán fociztak, tornáztak, fogócskáztak, pihegtek a gyerekek, majd
tekéztünk egyet a fagyizónál. A festői Nivegyvölgyben haladva érkeztünk meg Óbudavárra.
A szülők bográcsos vacsorával, meglepetés
gofrival vártak bennünket. Nagyon finomat
készítettek. Mikor besötétedett, bátorságpróbáztunk. Egyedül vagy párban kellett elhozni
egy képeslapot elemlámpa nélkül a hosszú és
sötétnek tűnő szekérútról. Nem mindenkinek
sikerült rögtön, de izgalmas, jó feladat volt.
Vasárnap csak a Vilmos-ház körül töltöttük
az időt. Még lehetett íjászkodni, röplabdázni,
futkosni, ki mire vágyott. A tábori totó mellé
most keresztrejtvényeket is kaptak a gyerkőcök. Az ízletes ebéd után az értékelés, a jutalmazás, az emléklapok átadása következett.
Az együtt töltött hét nap nagyon kellemesen,
sok élménnyel gazdagon telt el. Reméljük, a
gyerekek évek múltán is örömmel emlékeznek
a közös túrákra, és a természetet szerető , óvó
felnőttekké válnak.
Programunkat az Általános Iskolás Gyermekeinkért Közalapítvány támogatta, melyet
nagyon köszönünk.
Táboroztató tanító nénik:
György Jánosné, Glück Noémi, Főczény
Mária, Zsigray Dánielné Bárdos Mariann,

írta és fotó: dr. Bakonyiné Lékó Erzsébet

Óvoda

Nyári élet
a Herendi Hétszínvilág Óvoda és Bölcsődében
Itt a nyár. Júniusban a herendi óvoda lakói
és dolgozói számára is megkezdődött a nyári
időszámítás. Az óvodákban május végén,
június közepén lezárásra kerül a nevelési év
nagyobb része és megkezdődik a nyári élet,
amely egészen augusztus 31-ig, a nevelési év
végéig tart. Ez a periódus a pihenés, nyaralás
időszaka mindenki számára, így a pedagógusok országszerte ekkor veszik ki szabadságuk
nagy részét. A gyerekek több időt tölthetnek
családjukkal, ezért az óvoda ilyenkor csökkentett létszámmal működik.
Az óvodai nyári élet az idén június 15-től,
augusztus 31-ig tart a Herendi Hétszínvilág
Óvoda és Bölcsődében. Ebben az időintervallumban 3 hétre teljesen leáll az intézmény.
Az idén ez a 3 hét, július 20-tól augusztus
7-ig tart. A hagyományokhoz híven az óvoda
igazodik a Herendi Porcelánmanufaktúra
Zrt. július utolsó hetében és augusztus első
hetében történő leállásához. Azonban az
óvodában, ebben a 3 hétben sincs teljes megállás. Karbantartások, felújítások történnek,
valamint a dajka nénik ekkor végzik el a
nyári nagytakarítást, hogy mire a gyermekek
szeptemberben újra a birtokukba veszik csoportszobáikat, öltözőiket, mosdóikat, addigra
friss, tiszta környezet fogadja őket.
A nyári élet alatt, az éppen aktuális csoportszobák befogadási rendje is évek óta jól
működik. Az igazságos, arányos kihasználtság
érdekében a leállás előtti időszakban a Fasor
úti épületrész csoportszobáit használhatják
a gyerekek, míg a leállást követően a Rózsa
úti épületrész csoportszobái állnak nyitva az
óvoda lakói előtt.
A gyermekek ebben az időszakban összevont csoportokba járnak. A csoportok számát
a gyermekek létszámától tesszük függővé.
Idén júniusban 3 csoporttal indítottuk a nyarat, majd a létszám csökkenése miatt elegendő
volt 2 csoportot működtetni. A gyerekek
létszáma nyáron napról-napra, hétről-hétre
változó, ennek megfelelően igyekszik az
intézmény ellátni a feladatokat. A nyár elei
létszámfelmérések megkönnyítik a csoport
és a személyzet beosztását.
Változó a csoportösszetétel és a felnőtt
személyzet jelenléte ebben az időszakban.
Ez új, ismeretlen helyzetet jelenthet gyermek
és pedagógus számára egyaránt. Vannak
gyermekek, akik nehezebben élik meg, hogy
nem a megszokott környezetük fogadja őket
reggelente, azonban van pozitív hozadéka
is az összevont csoportoknak. A gyermekek
nyitottabbá válhatnak mind a társaik, mind
a felnőttek iránt, tehát szocializációjuk új
irányba fejlődhet a kissé idegenebb közegben,
új tapasztalatokkal gazdagodhatnak. A peda-

„Homokvárhoz: kupacot,
Horgászoknak: kukacot,
Hegymászóknak: nagy hegyet,
hűs fagyihoz: friss tejet,
folyópartra: fát, nagyot,
vakációt - száz napot!”
/Horváth Imre: Mit kívánjak nyárra?/
gógusok is megismerik a más csoportba járó
gyermekeket, ők is új kihívásokkal kerülnek
szembe, melyek edzik pedagógiai érzéküket.
Egymás munkájára is több rálátást nyernek,
valamint pedagógiai, módszertani tapasztalatot szerezhetnek.
A nyár nem csupán új környezetet jelent
az óvoda gyermekei és dolgozói számára, de
más szokásokat, napirendet is eredményez. A
napirendet főként az időjárás és a gyermekek
életkor szerinti összetétele határozza meg. A
hőség miatt ügyelnek a pedagógusok, hogy
a legmelegebb, legveszélyesebb időszakban a
gyermekek ne tartózkodjanak a szabadban,
valamint a folyamatos folyadékpótlásra is
nagy figyelmet fordítanak. A gyermekek
bármikor ivóvízhez juthatnak és kötelező folyadékpótlást is beiktatnak a gondozók. Ezen
kívül az életkori sajátosságokat is figyelembe
veszik, hiszen más az igénye egy kiscsoportos és más egy középsős vagy nagycsoportos
óvodásnak. Az óvónők ügyelnek tehát a kisebbek és nagyobbak differenciált gondozására,
nevelésére.
Az intézmény bölcsődéjében a gondozó
nénik felváltva dolgoznak a nyáron, ezzel
biztosítva a csöppségek számára a biztonságot
nyújtó állandóságot. A bölcsődés gyerekek
a megszokott helyükön tölthetik ezt az
évszakot is. Nyári napirendjük változatos,
esetlegesen az időjárás befolyásolhatja.
Az óvoda a játékról szól, mivel az óvodás
gyermek alapvető mozgatója a játék. Nyáron
még több idő jut a szabad tevékenységre,
mivel ez egy kissé lazább, üdébb időszak,
mind a gyerekek, mind a felnőttek számára.
Az időjárástól függően több időt töltenek a
gyerekek az udvaron, mint év közben. A szabadabb óvodai élet ellenére fokozott figyelmet

fordítanak a pedagógusok az udvari szabályok
betartatására, az esetleges balesetek megelőzése érdekében.
Ez az évszak rengetek érdekes játékot
tartogat az óvodások számára, ezeket az
alternatívákat a nevelő testület igyekszik is
kihasználni. Az óvoda udvarának játékai minden nap lehetőséget kínálnak a sokoldalú mozgásfejlesztésre. Ezeken kívül a pedagógusok
fantáziáján múlik az udvari élet színesítése.
A gyerekeknek lehetőségük van pancsolásra,
mert minden csoport birtokában van egy
kalózhajó, amely pont ennek a célnak felel
meg, és nagyon kedvelik a gyerekek. A homokozóban sarazhatnak, krétával rajzolhatnak
a betonra, motorozhatnak, biciklizhetnek,
összegyűjthetik a nyári vihar által levert,
letört fák kincseit, melyekről beszélgetés
során információt gyűjthetnek vagy barkácsolhatnak belőle. Lehet kavicsot gyűjteni,
majd megfesteni, papírhajót hajtogatni és
úsztatni. Ezen kívül pedig sok más játék is a
rendelkezésükre állhat.
A napirendnek megfelelően a nyáron is
tartanak az óvodapedagógusok úgynevezett kötött foglalkozásokat az óvodások
számára. Lehetőleg minden nap kört alakítanak a szőnyegen, vagy esetleg az udvaron.
Megszámlálják hányan vannak, énekelnek,
mondókáznak, táncolnak, játszanak és megbeszélik a nap menetét. Beszélgető kört alakítanak, hiszen a nyár sok élményt tartogat,
melyeket szívesen megosztanak egymással.
Lehet az akár strandolás, kirándulás, fagyizás.
Ha alkalom nyílik rá, az adott ünnepek sem
maradhatnak el, úgy, mint a szülinap, névnap,
vagy a kenyér ünnepe (augusztus 20.), amikor
ha van rá mód, kenyeret is sütnek.
A nagy melegben előfordul, hogy a gyerekeknek korán el kell hagyniuk az udvart,
ilyenkor ebéd előtt jó program lehet úgynevezett IKT eszközök használata. Lehet diafilmet
vetíteni a számukra, vagy akár tv-n, laptopon
rajzfilmet megtekinteni. Kiváló alkalom a
gyerekek tv nézési kultúrájának és esztétikai
érzékének a nevelésére, formálására. Fontos,
hogy a minőség iránti igényüket még korai
életszakaszban kialakítsuk. Az óvó néni meséjét azonban semmi nem pótolja, a gyermeki
képzelőerő szárnyakat kap.
Így telik a herendi óvoda lakóinak élete a
nyár folyamán. Szeptembertől pedig ismét
szeretettel várja a gyermekeket a saját óvó
nénijük, dajka nénijük és a saját csoportjuk.

írta és fotó: Gömbi Éva Dóra
német nemzetiségi óvodapedagógus,
fejlesztő – differenciáló szakpedagógus
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Búcsúzó Nyugdíjba vonuló Óvónőinktől
Werb Jánosné Erikától és Katona Mihályné Margittól

w w w.herend.hu

(részletek az eseményen elhangzottakból)
Kedves Nyugdíjba vonuló kollégák!
Kedves Nyugdíjas kollégák!
Kedves régi kollégák!
Kedves kollégák!
Kedves vendégek!
Nem a tanévzárón vagyunk együtt. Nem
karácsonyra gyűltünk össze, hogy a Betlehemes játék adta melegség után elengedjük
magunkat. Nincs tanévnyitó, hogy átbeszéljük a 2015/2016-os nevelési év feladatait.
2015. július 4-én (szép nyári délutánon) mégis
összegyűlt a Herendi Hétszínvilág Óvoda és
Bölcsőde minden dolgozója, mivel meghívást
kaptunk két kedves kolléganőtől: Erikától és
Margittól. Meghívtatok bennünket, hogy
együtt zárjuk le, vagy együtt nyissunk meg
egy új korszakot. Úgy gondolom, a lezárása
történik egy életszakasznak, és megnyitása
egy másiknak.

Kedves Erika és Margit!
Egy holland közmondás szerint nincs nagyobb ajándék az életben, mint az-az idő, amit
együtt töltöttünk el.
Ennek az intézménynek a csapata – még ha
nem is tartozik a legnagyobbak közé – együtt
éli a mindennapjait. Igazán fontos és nemes
munkánk van. A mi közösségünk rendelt
feladata, küldetése a szolgálat, a gyermekek
közösségének szolgálata.
De azért jöttünk itt össze, hogy elköszönjünk valakiktől, akik ennek a közösségnek
a részei. Erikától és Margittól, akik 40 éves
szorgalmas munka után, kérték nyugdíjaztatásukat.
Hosszú és gazdag életet éltek és most eljött
az ideje, hogy élvezhessék ennek gyümölcseit. Többet lehessenek együtt az unokákkal,
többet lehessenek együtt a családdal, ismerősökkel, barátokkal és minden nap, az eddiginél
legalább 2 órával tovább aludhassanak.
Nagy örömünkre szolgál Fenntartónk elismerése, amiben két nyugdíjba vonuló kollégánkat részesítette.
Jánszky Lajos László polgármester úr Okleveleket adott át virágcsokor kíséretében.
Katona Mihályné - Margit óvónéni HERENDÉRT oklevelet, Werb Jánosné - Erika
óvónéni pedig HEREND OKTATÁSÁÉRT oklevelet vett át. Gratulálunk mindkettőjüknek!

Kedves Erika!
Jól emlékszem az első találkozásunkra.
1981-et írtunk. Az óvoda és a bölcsőde közötti járdaszakaszon toltad a babakocsit és
beszéltél nagyon kedvesen 2 év körüli kisgyermekedhez. Olyan szeretettel ahogyan,
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egy édesanya, ahogyan egy gondozónő,
ahogyan egy óvónő tud beszélni. Ez az első
pozitív élmény mindvégig megvolt a kapcsolatunkban.
Porcelángyár üzemi bölcsődéjében nevelted és gondoztad 2 nagyobbik gyermekemet
sok más aprósággal együtt. 1981. február 2-án
kerültél a bölcsibe a Veszprém megyei Tanács
Kórházából, ahol asszisztensként dolgoztál
1981. február 1-ig. Szakközépiskolai érettségi
bizonyítványodat nagyon szép eredménnyel
a győri Kazinczy Ferenc egészségügyi szakközépiskolában szerezted. Végzettségeddel
csecsemő és gyermekgondozónők országos
nyilvántartásába kerültél, majd ezt az utat
választva léptél a gondozónői pályára.
2000. 01. 01 – 2004. 08. 31-ig a Hétszínvilág
Alapítványi Óvoda volt a munkáltatód.
2014. 09. 01- 2007. 08. 31-ig a Hétszínvilág
Alapítványi Óvoda és Bölcsőde lett a másik
munkáltatód.
2007. 09. 01- 2015. 09. 15-ig Herend Város
Önkormányzata lett a munkáltatód.
Ezek a dátumok nem munkahelyváltozást
jelentenek, fenntartónk változott, nevek
változtak. 1981. 02. 02 – 2015. 09. 15. napjáig
a bölcsődében, vagy az óvodában dolgoztál.
Hivatásodul választottál egy gyönyörű
pályát: gyermekekkel foglalkozást.
1995 – 1998 tanévben Sopronban, a „Be-

nedek Elek Pedagógiai Főiskolán” óvodapedagógusi diplomát szereztél. Ekkor már 3
kisgyermek édesanyja voltál, plusz feleség
és gyermek, aki gyakran emlegette nagy
szeretettel édesanyját.
Emlékszem erre az időszakra, mivel együtt
dolgoztunk. Freili Évivel együtt jártatok
Sopronba, együtt tanultatok, vizsgáztatok,
támogattátok egymást.
Zilahy Katinál tanultatok rengeteg verset,
mondókát, mesét, amit az óta is, a mindennapi munkád során, nap – mint nap használtál.
A Zilahy Kati féle módszert kezdted alkalmazni, ami hatással volt az egész közösségre.
Munkád nyomán hamar kialakítottad saját
arculatodat, saját profilodat. Te lettél a dramatizálós, bábozós óvó néni, alakítva ezzel
óvodánk sajátos arculatát is.
Beiratkozáskor gyakran kérték a szülők a
„bábozós – mesés” óvó néni csoportját.
Pedagógus teljesítmény mérésekor, hospitálásoknál, vezetői látogatásnál tanulhattunk Tőled, és Te nem fukarkodtál átadni
a tudásodból.
Te varrtad a legtöbb bábot a csoportod
gyermekeinek, akik tudták használni a
bábokat és éltek is a felkínált lehetőséggel.
Napi munkád mellett plusz feladatokat is
vállaltál. Minőségfejlesztési munkaközösség aktív tagja voltál, majd hosszú évekre

A te feladatod a gyermekek nevelése volt!
Mérhetetlen türelemmel, mosolyogva, sokszor öniróniával fűszerezve mondandódat,
méltatlankodtál, hogy megváltozott a világ!
Megváltozott vele együtt a gyermek is, akinek
gondolkodását, a tanuláshoz, az élethez való
viszonyát mi, öregebbek, már nehezen tudjuk
tolerálni. De te tetted a dolgodat, vetetted a
magot, reménykedve, talán kikel, ha későn is,
de megfogan! Végigfutottad ezt a pályát, végigjártad annak minden útvesztőjét, megízlelted
minden édességét és keserűségét.
Elgondolkodtál – azon:
hány csoportnaplót írtál meg
hány gyermekdossziét állítottál össze
hány gyermekrajzra írtad rá a gyermek nevét
hány letörölt könnyel, mosolygó örömteli
gyermekarcot jegyez a 34 év.
E számvetés után senki sem vitatja, hogy
jöhet a megérdemelt pihenés, egy új életforma.
Ismét a költő szavait idézem:
„Ne kérdezz, ne csodálkozz, fogadd el az
utat, amit az élet nyújt neked, fogadd el a tényt,
hogy az előtted álló ösvény új irányba vezet.
Rázd le a miérteket és a „mi lenne, ha…..” kérdéseket, s megszabadulsz kétségeidtől. Mindegy, mi ért – az már a múlté. Bármi volt is
– fontos lehetett. A múlt rövid villanás csupán.

Kedves Margitka!

jában mindig szigorú mércét állított magának
és mindig annak megvalósítására törekedett.
Rövid idő elteltével magánéletében változás
történt. Férjhez ment. Két gyermeke született.
Távollétében is érdeklődött az óvodában
történtekről. Nem szakadt meg a kapcsolat.
Gyesről visszatérve az óvodába helyettesi
feladatot is kapott csoportja mellé. Ugyanaz
a lelkes óvónő maradt. Munkáján érződött a
hivatástudat, a gyerekek szeretete, nagyfokú
igényessége. Nem szürkült el. Folyamatosan
lépést tartott az óvodapedagógia fejlődésével.
Rugalmasan követte a változásokat. 1982ben az új 100 férőhelyes épületünk átadása
után, függetlenített vezető helyettes lett.
Nagy segítség volt a kép nélküli kollégák
irányításában, a frissen végzett óvónők indításában, a tárgyi, személyi, tartalmi feltételek
megteremtésében. Miután személyi feltételeink rendeződtek új feladattal tisztelték
meg óvodánkat szakmai feletteseink. Bázis
óvoda lettünk, rendszeresen bemutató foglalkozásokat kellett tartanunk a vendég kollégák
részére. Ezek szervezésében, irányításában is
oroszlánrészt vállalt. Szívesen, szeretettel,
igényességgel végezte ezt a munkát is és
nemcsak azért, mert feladata volt. Könnyedén
megtalálta a hangot a pályakezdő fiatalokkal.
Mint csoportban dolgozó óvónő, mint vezető
helyettes, illetve vezető óvónő munkásságodat
összegezve.
Példaértékű a szakmai utad! Méltó a Kecskeméti Óvónőképző hírnevéhez. Pedagógiai
műveltséged, szakmai alázatod, emberszereteted, egyenességed, nyíltságod az általános

Számodra is elérkezett ez a nap, mikor
utoljára vagy együtt kedves kollégáiddal,
munkatársaiddal. Elérkezett ez a nap, pedig,
mintha csak tegnap lett volna, mikor a Napló
hasábjain olvastam két kecskeméti végzős,
óvónőképzős diáklányról. A riporter kérdésére, hogy mik a terveik a jövőt illetően az
volt a válaszuk "Mindenképpen óvónőként
szeretnének dolgozni. Számításba jöhet akár
üzemi óvoda is. Természetesen a két óvónőjelölt közül az egyik a mi MARGITKÁNK volt.
Gyors intézkedés, levélváltás és megjelent nálam egy kedves, mosolygós fiatal lány. Farmer,
póló, szőttes tarisznya a vállán. Szemében
az érdeklődés, lelkesedés csillogásával. Rövid
beszélgetés után mindketten megéreztük,
hogy a jövőben együtt fogunk dolgozni. Tele
energiával, lelkesedéssel vetette bele magát
a munkába. Az óvoda új épületében kapott
csoportszobát, melyben ősszel várhatta az
első igazi gyermekcsoportját. Nagy felelősséggel, megfontoltsággal, a képzőben szerzett
tudásával, akkor még csekély tapasztalatával
próbálta kedvessé, üdévé, vonzóvá varázsolni
a helységet.
Margitkánkra illik Müller Péter idézete:
"Ha valamit szeretettel teszünk, észre
sem vesszük, milyen teljesítményre vagyunk
képesek a szeretet mérhetetlen energiát ad.
Fáradhatatlanná teszi az embert, feltölti
energiával."
A kollégák, a gyerekek, a szülők hamar
megszerették. Csoportjában mindig derűs,
vidám, barátságos légkört teremtett. Munká-

A jövőt még be kell teljesíteni. A ma, ami itt
vár. Járd végig utadat, mindig csak egy lépést
lépve – bátorsággal, hittel, határozottsággal.
Emeld fel fejedet, s helyezd álmaidat a csillagok
fölé. Lépteid hamarosan határozottá válnak,
szilárdan állsz majd a földön. Sose álmodott
út tárul fel előtted, ez lesz a legegyszerűbb,
legsimább ösvény, amit valaha remélni mertél.
Bízz magadba állhatatosan, és vágj bele az új
utazásba. Felemelőnek gyönyörűnek találod
majd, s szebbnek legmerészebb álmaidnál.”
Kollégáid által megbecsült, szorgalmas, áldozatkész munkatársat ismertem meg benned.
Hiányozni fog közösségünk számára:
kedvességed,
aggódó gondoskodásod,
elfogadó, mindenben a pozitívat kereső lelked.
Eljött a pihenés ideje számodra. Megérdemelsz egy kicsit lassabb tempót, nyugalmat.
A mindennapos rohanás, készenlétben állás
után, már koncentrálhatsz családodra, élhetsz
hobbidnak. Jobban odafigyelhetsz önmagadra,
egészségedre.
Szép nyugdíjas éveket, további jó egészséget
kívánunk!

írta: Vajai Ágnes / Óvoda és bölcsőde
Intézményvezető

emberi értéket képviseli. Szakmai utad tartalmas, gazdag volt. Magánéleted példamutató,
a pedagógus hivatásához méltó.
Miért az emlékezés? Mert ez a munka, ez a
feladat, a hivatásod a végére ért. Ez volt a múlt,
most következik a jövő és ezt a pillanatot, ezt
a köztes állapotot Tóth Árpád verstöredékével
szeretném illusztrálni:
"Múlt és jövő közt, kik középen álltok,
S kiket ez ünnep, mint ezüst halom
Emel magasra, honnan messze láttok
Boldog látványt kíván néktek dalom.
Szép volt a múlt. Várjon ragyogva rátok
Még szebb jövő, még dúsabb jutalom.
S ezek között, bár szerény fény gyanánt ég,
Szeretetünk is hadd legyen ajándék "
Köszönöm az együtt töltött éveket a magam és munkatársaim nevében is. Kívánok
neked jó erőt, egészséget, boldogságot, hosszú
tartalmasan töltött éveket kedves családod
körében.

írta: Gyetvai Antalné Terike néni
nyugalmazott óvodavezető
Fotók: Jánszky László
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Óvoda

átvetted az irányítását. Precízen és etikusan
végezted a kérdőívek bedolgozását, vélemények százalékolását.
„Pedagógusok a kistelepülésekért” pályázati felhívásra többször kaptál javaslatot a
Nevelőtestület részérő.
Szívesen vettél részt továbbképzéseken és
ezt a tudást megosztottad kollégáiddal.
Hosszú éveken át óvónőként, munkaközösség vezetőként dolgoztál. Sok – sok gyermek ma már családanyák – apák szeretett
óv nénije voltál, akik szívesen emlékeznek
vissza a régi óvodás önmagukra. A kirándulásokra, mesékre, bábelőadásokra, tornafoglalkozásokra, közös programokra, élményekre.
Erősítetted az intézményünk csapatát
OVI – bálokon, gyermeknapokon, egyéb
rendezvényeken.
A költő szavait idézem:
„ Minden embernek kell, legyen egy feladata
ebben az életben – kötelességen belül, vagy
azon felül is talán -, mert különben nem lenne
értelme annak, hogy él. Az emberi világ több
kell, legyen, mint egy bonyolult szerkezetű
gép, melyben minden ember egy fogaskerék
szerepét tölti be…… Minden embernek kell,
legyen egy feladata, egy titkos küldetése, mely
Istentől való.”

Iskola

Iskolai eredmények - május
Versenyző neve

Verseny megnevezése

Eredmény

Felkészítő

egyéni 1.

Király Alexandra

Kenguru Kupa szertorna verseny
Ujhelyi Luca 1.a

I. korcsoport

Miszori Noémi 2.a

I. korcsoport

egyéni 2.

Király Alexandra

Szabó Bernadett 4.b

II. korcsoport

egyéni 1.

Király Alexandra

Vasmatics Vanda 4.b

II. korcsoport

egyéni 2.

Király Alexandra

Zsirai Kata 3.b

II. korcsoport

egyéni 3.

Király Alexandra

Miszori Réka 4.b

II. korcsoport

egyéni 4.

Király Alexandra

Keller Fruzsina 5.b

III. korcsoport

egyéni 1. összetett
1.

Király Alexandra

Matuszek Csenge 6.b

III. korcsoport

egyéni 2.

Király Alexandra

Horányi Lili 6.b

hobby kategória

egyéni 2.

Király Alexandra

Ujhelyi Patrik 5.a

fiúk

egyéni 1.

Király Alexandra

Horányi Máté 4.a

fiúk

egyéni 2.

Király Alexandra

Szabó Bálint 1.b

fiúk

egyéni 3.

Király Alexandra
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Balaton Kupa Országos Meghívásos Torna verseny
Ujhelyi Luca 1.a
Presits Nóra 1.b
Miszori Noémi 2.a
Hajdu Katrin 2.a
Hegyi Borbála 2.a
Rózsa Panna 2.a

I. korcsoport
csapat bajnokság

8.

Király Alexandra

Zsirai Kata 3.b
Szabó Lilla 3.b
Miszori Réka 4.b
Rózsa Luca 4.b
Vasmatics Vanda 4.b

II. korcsoport
csapat bajnokság

6.

Király Alexandra

Ujhelyi Patrik 5.a

III.-IV. korcsoport fiú

egyéni összetett 5.

Király Alexandra

Keller Fruzsina 5.b

III. korcsoport

egyéni összetett 20.

Király Alexandra

Matuszek Csenge 6.b

III. korcsoport

egyéni összetett 22.

Király Alexandra

Kid Rock and Roll csapat
Tóth Zoé 1.b

1.

Endrődi Emma 1.b

1.

Etlinger Zsófia 1.b

1.

Tóth Kíra 3.a

páros 1., csapat 3.

Sebesi Kamilla 3.b

3.

Halászi Gyöngy Virág 3.b

3.

Rák Amarilla 3.b

3.

Egyéb sport
Schäfer Benedek 7.a

tájfutás diákolimpia

22. hely

Kerner Martin 7.a

modellezés területi verseny
Szombathely

serdülő 1.
ifjúsági 2.
összetett 4.

Kerner Ferenc

Nagy Benjamin 3.a

Foci kölyökliga

Schäfer Ferdinánd 3.b

középtávú tájfutó bajnokság

Tantárgyi és egyéb versenyek
4.a-ból:
Bisztrán Anna
Bátor Bálint
Dienes Erik
Koszorús Kristóf
Horányi Máté
Kacsándi Bálint
Magasházi Áron

Szuper Tudorka Újság Duna
pályázat

országos 2.

Dienes Nikoletta

8.b-ből:
Etlinger András
Bácskai Péter
Halászi Csaba
Tóth Kata
Papp Lilla

Ladik Médiavetélkedő
Veszprém megyei döntő

2.

Ravasz Imréné

Csikós Janka 4.b

Tudásbajnokság Anyanyelv
országos

3.

dr. Bakonyiné
Lékó Erzsébet

Ternyák Martin 1.b

Bendegúz nyelvész verseny
országos döntő

13.

Béliné Glück
Noémi

Dienes Luca 7.a

Bendegúz biológia országos
verseny

12.

Pataki Márta
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herendi objektív

Versenyző neve

Verseny megnevezése

Eredmény

Felkészítő

Babicska Bence

Varázsírók vers- és prózaíró
verseny, Laschober Mária
Német Nemzetiségi
Nyelvoktató Általános Iskola,
Ajkarendek

1.

Erős Éva

Kajos Marcell

Simonyi Zsigmond helyesírási
verseny megyei fordulója

7.

Fekete-Nagy
Marianna

Simonyai Lujza 6.b

Német nyelvi verseny
Ajkarendek

6.

Arnold Mária

Tóth Kata

Német nyelvi verseny
Ajkarendek

6.

Fódi Judit

Szitási Zalán 3.a

LÜK területi verseny

5.

Bieber Alexandra 3.a

LÜK területi verseny

6.

Bieber Alexandra 3.a

Bendegúz Levelezős verseny

Arany fokozat

Fodor Zselyke 3.a

Teki Totó

Bronz fokozat

Brotscholl Dávid 3.a

Teki Totó

Ezüst fokozat

Csikós Janka 4.b

járási szavalóverseny

1.

Kis-Tamás Emma 4.b

hegedű, Veszprém

Arany minősítés

dr. Bakonyiné
Lékó Erzsébet

Anyák napi versíró verseny –
a herendi Művelődési Ház és Könyvtár meghirdetésében
Lacza Boglárka 6.a

1.

Fekete-Nagy Flóra 6.a

2.

Babicska Bence 6.a

3.

Erős Éva

Országos Szakma Sztár Fesztivál
2015 tavaszán részt vettünk 3 évfolyamtársammal
a Veszprém Megyei Iparkamara szakmai vetélkedőjén,
ahol 30 induló csapatból 3.
helyen végeztünk. Ennek a
programnak folytatásaként
kaptunk az Iparkamarától
egy ajándékutazást, amelyen
iskolánk 12 tanulója vehetett részt. A kirándulás célja
az Országos Szakma Sztár
Fesztivál volt. Ez a kirándulás
segíthet minket később a
pályaválasztásban is.
Amikor odaértünk, kicsit
megijedtünk, hogy ennyi
ember között el fogunk tévedni, de szerencsére erre
nem került sor. A fesztiválon
a legjobban a fodrász bemutató és a sminkes tetszett.
Hatalmas élmény volt az is,
hogy némelyik szakmát mi
is „kipróbálhattuk”. Így otthon az élménybeszámolónál
képek mellett tárgyi bizonyítékokkal is szolgálhattunk.
Iskolánkból sokan kedvet
kaptak az itt látott tevékenységek elsajátításához. Sajnos az idő hiányában néhány

szakma „kipróbálására” nem
került sor.
A gyümölcs/étel faragás is
fantasztikus volt, szinte egész
nap néztem volna, hogyan
„varázsolnak” át egy hétköznapi gyümölcsöt egy csodává. Ezen kívül még nagyon
tetszett a marcipánformázás
is.
Az egyik standnál észrevettük, hogy ki lehet próbálni a
vérvételt is. Beálltunk a sorba
és néztük, ahogy az előttünk
álló vért vesz. Ezután mégis
továbbmentünk, mert egy
nagyon picit tű-fóbiám van,
az osztálytársam meg nem
tudta volna megbökni még
azt a műkezet sem. Így csak
messziről néztük, hogy is
kellene.
Miután az ácsingózást meguntuk, továbbmentünk a
logo-tervezéshez, ahol fantasztikus munkákat láttunk.
Hihetetlen, hogy néhány
összetört csempedarabból
micsoda mozaik képet lehet
készíteni!
Még megnéztünk pár férfi
szakmát is, pl. térkövezőt,

az Általános Iskolánkban
Iskolánkban 2015. 06.15-én
rendeztünk a most már több
éves hagyományokkal rendelkező Diákönkormányzati Napot.
A tanévet lezáró programunk
játékos és sportos megmozdulás,
melyen iskolánk minden tanulója részt vesz az utolsó tanítási
napon.

ahol kipróbáltuk, hogy milyen
egy mesterember feladata,
persze csak kicsiben. Viszonylag hamar megoldottuk
a feladatot!
Ezután tovább mentünk a
festő-mázoló felé, ahol szintén megcsodáltuk, hogy miket alkotnak. Itt sajnos nem
kerültünk sorra, mert a sor
hatalmas volt. Inkább tovább
baktattunk, egyenesen a női
szabó felé, ahol kipróbáltuk
a masnikészítést és a gombvarrást is.
Nagyon örültünk annak, hogy
a szakemberek türelmesek
és segítőkészek voltak velünk, mert ennyi gyerekkel
türelmesnek lenni nem kis
feladat!
A hazafelé úton közös élménybeszámolót tartottunk.
Megbeszéltük, hogy ki merre
járt, és hogy kinek melyik
rész tetszett a legjobban.
Összességében fantasztikus
kirándulás volt és mindenki
nagyon élvezte.
Köszönjük szépen a lehetőséget!

Az idén igyekeztünk minél
több sportágat bemutatni a diákoknak, abban a reményben,
hogy kedvet csinálunk a mozgáshoz.
A napot egy futóversennyel
indítottuk. Egy kis bemelegítés
után aki kedvet és erőt érzett hozzá, a korosztályának megfelelő

távot teljesíthette. A fényképek
tanúsítják, hogy sokan éltek a
lehetőséggel!
A délelőtt hátralévő részében
minden osztály választhatott
a 15 féle tevékenység közül és
forgószínpad-szerűen látogatták
végig a helyszíneket, hogy kipróbálják az egyes mozgásformákat.
Így tanulóink „belekóstolhattak”
a tájfutásba, játékosan sportolhattak, trambulinozhattak is a
torna helyszínen. A komolyabbak
sakkoztak, aki hozott biciklit az
ügyességi pályán próbálhatta ki
magát. Lehetett tekézni az iskola udvarán újonnan felállított
lengőtekével, taekwon-dozni,
néptáncolni és hipp-hopp táncolni. A már jól ismert és sokat
játszott foci és kézilabda mellett
különlegességként megpróbálkozhattak az aknakereséssel és a
mátrix pályával, valamint megismerkedhettek a modellezéssel
is. Mindenki találhatott kedvére
való mozgásformát, pihenésképpen pedig kitölthettek egy totót a
sportágakkal kapcsolatban.
A program megvalósításában
nagy szerepet játszottak a pedagógusok mellet mostani és már

írta: Horváth Henrietta
fotók: Rujzam Zsuzsa

Írta: Borbás Enikő 7.a
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Diákönkormányzati Nap

korábban végzett diákjaink is,
akik már régóta foglalkoznak
egy – egy sportággal és most
bemutatták társaiknak. Köszönet Halászi Csabának, Dienes
Máténak, Schäffer Benedeknek,
Kerner Martinnak, Kiss Benedeknek, Takács Lacinak, Horváth
Annának, Somogyi Laurának, Dienes Lucának, Juhász Kingának!
Külsős segítséget is a kaptunk,
ezért köszönet Bácskai Péternek
HATESZ E., Kondics Gergőnek
és a Szülői Munkaközösségnek!

Iskola

Ballagás és évzáró

w w w.herend.hu

Ballagás
Iskolánkban sok éves hagyomány, hogy legkiválóbb tanítványainkat 8 éves munkájuk elismeréseként plakettel jutalmazzuk.
A plaketteket Enyingi Mihály és
felesége készítették és ajánlották
fel az Általános Iskolás Gyermekeinkért Közalapítvány számára.
A 8 éves kimagasló tanulmányi munkájáért Jó tanuló
Plakettet kapott:
»» Kiss Viktória 8.a
»» Orosz Blanka 8.b
»» Papp Lilla 8.b
»» Pethő Tamara 8.b
A 8 éves kimagasló sporteredményeiért Jó sportoló Plakettet kapott:
»» Bácskai Péter 8.b
»» Etlinger András 8.b
»» Halászi Csaba 8.b
»» Ujhelyi Júlia 8.b
A 8 éves kimagasló tanulmányi- és sportmunkájáért Jó
tanuló, jó sportoló Plakettet
kapott:
»» Tokaji-Kiss Bálint 8.b
Jeles tanulmányi eredménye
mellett részt vett többek között
matematika, fizika, informatika
tanulmányi versenyeken, ahol
előkelő helyezéseket ért el. Atlétika, tájfutás és pentaque versenyeken többszörös megyei, országos
dobogós helyezett.
Közösségi Munkáért Plakettet kapott:
»» Simonyai Lili 8.a
Kulturális Tevékenységért
Plakettet kapott:
»» Pintér Zalán 8.a
»» Takács Benedek 8.a
»» Tóth Kata 8.a

Könyvjutalmat
kaptak
»» Auerbach Martin: tanulmányi
eredményéért, szorgalmáért
»» Bittmann Eszter: tanulmányi
eredményéért, szorgalmáért
»» Gócza Márton: tanulmányi
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eredményéért, szorgalmáért
»» Huber Noémi Kata: jó tanulmányi eredményéért, szorgalmáért
»» Papp Benedek: tanulmányi
eredményéért, szorgalmáért
»» Trum Dorina: jó tanulmányi
eredményéért, szorgalmáért
»» Matuszek Virág: kitartó szorgalmáért
»» Veszprémi Brigitta: kitartó
szorgalmáért
Bánd község önkormányzata
a Herendi Iskolával való szoros
kapcsolatát fejezte ki azzal, hogy
hagyományteremtő szándékkal
egy bándi 8. osztályos diákját
kimagasló tanulmányi eredményért jutalmazta. A Bándért díjat
idén Kiss Viktória 8.a osztályos
tanuló kapta, melyet Steigervald
Zsolt Bánd Község Polgármestere
adott át.
A Bándi Német Önkormányzat
8 éves kiemelkedő nemzetiségi tevékenységéért elismerésben részesítette Glück Bianka 8.a osztályos
tanulót, aki a bándi Christkindl
csoport tagjaként vesz részt több
éve a nemzetiségi hagyományok
ápolásában. A díjat Krein Péter, a
Kisebbségi Önkormányzat képviselője adta át.
A Herendi Német Önkormányzat 8 éves kiemelkedő nemzetiségi tevékenységéért jutalmazott. A
díjakat Hudi Katalin, elnök adta
át , melyeket kapták:
Etlinger András
Horváth Anna
Kiss Klaudia
Pintér Katinka
Tóth Kata
Veszprémi Brigitta
Egy 8. osztályos tehetséges,
hátrányos helyzetű tanulót jutalmaztak. Jó tanulmányi eredménye, példamutató szorgalma
miatt az idei díjazott Gócza Márton. A díjat az Általános Iskolás
Gyermekeinkért Közalapítvány
nevében Halászi Dóra elnök adta
át.
Orosz Blanka saját verssel köszönt el a 8-osok nevében az idei
Ballagáson.

2014/15 .
Évzáró

Plakettet kaptak:
Év tanulója:
»» Csikós Janka 4.b
»» Dienes Luca 7.a
Év sportolója:
»» Darida Gergő 3.b
»» Keller Fruzsina 5.b
4 éves kiemelkedő munkájukért plakettet adományoztunk a következő tanulóknak:

Jó tanuló
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»

Bogár Vivien 4.a
Koszorús Kristóf 4.a
Tuboly Csilla 4.a
Fazekas Roland 4.b
Kiss-Tamás-Emma 4.b
Szabó Bernadett 4.b
Wittmann Alex 4.b

Jó tanuló,
jó sportoló
»» Bisztrán Anna 4.a
»» Dienes Erik 4.a

Jó sportoló
»»
»»
»»
»»

Kopácsi Zoltán 4.b
Miszori Réka 4.b
Molnár Sára 4.b.
Vasmatics Vanda 4.b

Kitűnők
2.a
»» Mészáros Bulcsú
»» Presits Janka
»» Strommer Kíra
»» Varga Kiara
2.b
»» Budai Hanna
»» Sipos Regina
3.a
»» Bieber Alexandra
»» Bodor Gergely
»» Fodor Boglárka Zselyke

»» Glück Vivien
»» Magasházi Natasa
»» Nagy Benjámin
»» Szitási Zalán
»» Tóth Kíra
3.b
»» Buzás Dávid
4.a
»» Bisztrán Anna
»» Bogár Vivien
»» Dienes Erik
»» Kárász Eszter
»» Máté Veronika
»» Tuboly Csilla Laura
4.b
»» Csikós Janka
»» Fazekas Roland Máté
»» Kis-Tamás Emma
»» Prebszl Arnold
»» Szabó Bernadett
»» Wittmann Alex
5.a
»» Horváth Csenge Viktória
»» Ujhelyi Patrik
5.b
»» Keller Fruzsina Adél
6.a.
»» Babicska Bence
»» Kovács Gergő
»» Lacza Boglárka
»» Mesterházy Rita
6.b
»» Horányi Lili
»» Matuszek Csenge
»» Simonyai Lujza
7.a
»» Dienes Luca
»» Hajdu Dzsenifer
»» Szemere Veronika
7.b
»» Hirschl Laura
»» Kárász Dorka
»» Nagy Petra
»» Papp Boróka
8.b
»» Papp Lilla

iskoLa
8.A. névsora: Auerbach Martin, Bittmann Eszter, Fekete Csenge, Friedl Mátyás, Glück Bianka, Gócza Márton, Hegyi
Bálint, Huber Noémi, Kiss Viktória, Pap Bernadett, Pap Henriett, Papp Benedek, Pintér Zalán, Simonyai Lili, Szalay
Marcella, Takàcs Benedek, Trum Dorina

8.B. névsora: Bácskai Péter, Etlinger András, Gfellner Dominik Péter, Halászi Csaba Péter, Horváth Anna, Kiss Klaudia,
Matuszek Virág, Orosz Blanka, Papp Lilla, Pesz Ákos, Pethő Tamara, Pintér Judit, Pintér Katinka, Staub József Dávid ,
Tokai-Kiss Bálint Erik, Tóth Karina Vanda, Tóth, Kata Anna, Tunner Boglárka, Ujhelyi Júlia, Veszprémi Brigitta
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LELEMÉNYES HŐSÖK TÚRA

A Nemzeti Művelődési Intézet által kiírt Leleményes Hősök pályázatán a három
hatodik osztályos herendi diák segítőikkel
a Christkindl járást, ezen belül pedig Giron
Marika néni áldozatos munkáját mutatták
be. Nyereményük egy 3 napos kirándulás volt
júniusban. Ezt az utazást szeretném most
röviden elmesélni.
Kétórai vonatozás, majd rövid metrózás
után pontosan érkeztünk a megbeszélt indulási helyre, Budapestre az Aréna Pláza
parkolójához. Buszunk pontosan indult, első
állomásunk

Tatabánya-Peron Music Alapítvány volt.
Rövid bemutatkozás után, vidám közös zenélést „hoztak össze” nekünk. Bátran csapkodhattuk a dobokat, ráztuk a csörgőket.
Szuper kezdése volt a programoknak, de már
indultunk is tovább. Következő célunk Székesfehérvár, a Kap-Tár Ifjusági Iroda volt. Itt
kimerítő tájékoztatást kaptunk a fiatalok külföldi önkéntes munkavállalásáról, majd folytattuk is utunkat Várpalotára, ahol az Ifjúsági
Ház vezetője vetítéssel egybekötve ugyancsak
erről a témáról beszélt nekünk. Veszprémben
a Várfok Alapítványnál fogadtak minket
nagy szeretettel, ahol megtudhattuk, hogy a
külföldi munkavállalás segítése mellett egyéb
tanácsadás is folyik továbbtanulás, családi
problémák, illetve drogsegély témában. Kis
csapatunk meglehetősen elfáradt, igyekeztünk
a szálláshelyünkre, Siófokra. A város szélén
egy ifjúsági szállóban helyeztek el minket.
Elfoglaltuk szobáinkat, és míg a vacsit vártuk,
bemutatkoztunk egymásnak, ki-ki honnan

jött és milyen pályamunkát küldött be. A
Nemzeti Művelődési Intézet a látó-út részvevőinek pólót ajándékozott és a logójukkal
ellátott bögrét.
A második nap első helyszíne Balatonboglár
volt. Itt igen jó légkörben, csodás környezetben
hallhattunk a „Helyi Érték” egyesület tevékenységéről. Kaposváron a Compass Ifjúsági
Club-nál vidám külföldi segítők csapata várt
ránk, bekapcsolódhattunk egy nagyon jó
hangulatú foglalkozásba. Ugyan így Pécsváradon és Pécsett is szebbnél szebb helyeket
láthattunk és annyi információt kaptunk,
hogy jól esett egy kis lazítás a PEPITA Klub
melletti parkban. A bátrabbak csónakázhattak
a tavon. Kényelmes, színvonalas hotelben
aludtunk az utolsó éjjel, korán reggel pedig
indultunk is haza.
Barátságok nem szövődtek e rövid kirándulás alatt, de eljuthattunk néhány olyan helyre,
ahol igen hasznos tanácsokat, jó ötleteket
kaphattunk és remélem kamatoztatni is
fogjuk tudni.

írta és fotó: Laczáné Fehér Anikó

Iﬁ Modellező EREDMÉNYEK

Eredményes, igazán szép versenyidőszakot
tudhat maga mögött a Herendi Modellező Se
sajnos egyetlen serdülő-ifjúsági versenyzője,
Kerner Martin Benedek. A szombathelyi
Savaria Kupán F1H kategóriában a serdülők
között első, az ifjúságiaknál a második, míg
összetettben a negyedik, helyet szerezte meg.
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A kiskunfélegyházi országos bajnokságon
ötödik lett. A 24. nemzetközi megmérettetésű
Herend Kupán ifjúsági harmadik, a Tapolca
Kupán ugyanebben a kategóriában első helyezett lett. Mindkét versenyt Tapolcán rendezték. A legutóbbi megmérettetésre Szentesen
került sor, itt a második helyet sikerült elérnie.

A versenyidőszaknak még koránt sincs vége,
ezért bízunk benne, hogy Martin az elkövetkezendő versenyeken is szépen helytáll majd,
edzője Kerner Ferenc segítségével.

írta és fotó: Kerner Zsuzsa

A tanév vége felé közeledve vidám játékos
sportfoglalkozásra hívtuk a régi és mostani
versenyzőket, felnőtteket.
A délután főszervezője Bácskai Péter volt.
Ragaszkodott hozzá, hogy közös játékkal,
ünnepléssel záruljon le a 25. játékos sportos
év a herendi iskolában. Bizony, én inkább halogattam volna a szervezést, de azért nagyon
örültem a kezdeményezésének.
A jubileumi délutánra mókás, szokatlan
feladatokkal, no meg néhány klasszikussal
készültünk. Mindenki jókat nevetett a fuss
a fagyival, a flúgos futam, a hernyó, a cipővadászat, a bombázó, a pincérváltó közben.
Mivel a felsős játékos sportosok és a szülők is
bekapcsolódtak a küzdelembe, még izgalmasabb volt a versengés.
A tornacsarnokból a tantermembe mentünk, ahol meglepetés várta a résztvevőket.
A táblára felraktam a 25 év alatt szerzett
okleveleket. Az asztalokra Péter gyönyörű régi
csoportképeket tett. Középen finom falatok,
innivalók várták az elfáradt sportolókat. Az
év zárásaként a gyerekek az Általános Iskolás
Gyermekeinkért Közalapítványtól jutalmat
kaptak. Kellemesen telt el a délután, hisz jó
látni együtt a gyerekeket, szülőket, jó beszélgetni és örülni az eredményeknek. A 25 év
nekem soknak tűnik, de a kicsiknek a játékos
sportos 3-4 év gyorsan elrepül.
Ezt a sportot egyedül nem lehet országos
szintig felhozni. Rengeteg segítséget kaptam
mindig az iskolavezetéstől, helyi önkormányzattól, a kollégáktól és a szülőktől. Ha az
alsós kollégák nem figyelnének arra, hogy a
legügyesebbek hozzám kerüljenek edzésre,
nem tudtam volna oly sokszor jó csapatot
szervezni. Kezdetben Györgyné Éva néni és
Dudi néni jött velem a versenyekre. Később

Szakács Vera, Glück Noémi, Főczény Mária, Becker Szevi, Dienes Nikolett segített a
legtöbbet. A szülők közül Bácskai Péter már
8 éve motorja ennek a sportnak. Emellett Or-
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Jubilál a JÁTÉKOS SPORT

bán Katalin, Csajághyné Buzás Éva, Lorbert
Anett, Piltmanné Ujj Adrienn, Matuszek
Tamás, Keller Tamás, Buzás Péter, Weisz
Viktor, Lorbert Ervin és még sokan mások is
önzetlenül segítettek. Ha kellett, sportszereket pakoltak, készítettek, javítottak, varrtak,
pályát építettek, lelket öntöttek a gyerekekbe,
biztattak engem, mikor mire volt szükség.
A tornacsarnokban Juhász Lászlóné, Szabóné Lakatos Anita, Szabó Miklós és Badics
Pál segítségével edzettünk hétvégenként.
Ehhez az anyagi támogatást a Herendi Önkormányzat biztosította. Ezúton szeretnék
köszönetet mondani mindenkinek, aki segítette a játékos sportos csapatot.
Mint mindenre, a játékos sportra is ráfér a
megújulás. A stafétabotot lassanként átadom
a nálam fiatalabb kollégáimnak. Bízom benne,
hogy nekik szintén sok örömet, sikert hoz ez
a különleges sport.

írta: dr. bakonyiné lékó erzsébet
csapatvezető
Fotók: rujzam Zsuzsa
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XV. Balaton Kupa
Országos Meghívásos
Tornaverseny

IV. Kenguru Kupa
Negyedik alkalommal került megrendezésre, 2015. május 23-án,
Herenden a Kenguru Torna Kupa, melyen az eddigiektől eltérően meghívott, vendég egyesületek tornászai is szerepeltek. A
Kenguru TC herendi növendékei és az ajkaiak mellett Balatonfüredről is érkezett 2 csapat, így összesen 60 gyermek részvételével zajlott az esemény.

w w w.herend.hu

I

dén először kapott lehetőséget a
Kenguru Torna Club meghívásos,
országos tornaversenyen való részvételre, a Diákolimpián nyújtott teljesítményünk elismeréseként. A XV.
Balaton Kupa Országos Meghívásos
Tornaverseny Balatonföldváron került
megrendezésre, közel 250 gyermek
részvételével, 2015. május 29-én. Budapest, Debrecen, Ják, Kecskemét,
Veszprém, Herend, Szombathely, Tatabánya, Tata, Zalaegerszeg, Pécs,
Dunapataj, Siófok, Balatonföldvár tornászai versenyeztek, melyen mindegyik korcsoportunk nagyon szépen
versenyzett. I-es korcsoportunk 8.,
II-es korcsoportunk a 6. helyen zárt. A
legfiatalabb torna résztvevőnek járó
kupát csapatunk tagja, Ujhelyi Luca
kapta meg, fiúversenyzőnk, Ujhelyi
Patrik pedig egyéniben az előkelő 5.
helyen végzett.
Írta: Király Béláné Henriette
Fotó forrás: Kenguru Torna club
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Tornászaink 5-14 éves korig versenyeztek, 5
korcsoportban, melyen az alábbi eredmények
születtek:

II. korcsoport
1. Szabó Bernadett / Herend
2. Vasmatics Vanda / Herend
3. Zsirai Kata / Herend

I. korcsoport
1. Ujhelyi Luca Sára / Herend
2. Miszori Noémi / Herend
3. Seprényi Virág / Ajka

III-IV. korcsoport
1. Keller Fruzsina / Herend
2. Matuszek Csenge / Herend
3. Seprényi Alexa / Ajka

Sport

Hobbi kategória
1. Incze Emese / Ajka
2. Horányi Lili / Herend
3. Vendel Elizabeth / Ajka
Fiúk
1. Ujhelyi Patrik / Herend
2. Horányi Máté / Herend
3. Szabó Bálint / Herend
Összetett egyéni I. hely:
Keller Fruzsina / Herend

Támogatóink voltak:
Agromat KFT. Ajka
Árkossy Bútor KFT. Herend
Euro Family Ajka
Herendi Porcelánmanufaktúra ZRT. Herend
Horváth Krisztián Herend
Julianus Gyógyszertár Herend
Önkormányzat Herend
Támogatásban részesült Egyesületünk az ajkai Csomeszk KFT-től is, Ujhelyi Gabriella és
Ujhelyi Gábor szülők segítségével, akik megkeresték az ajkai céget. Ezt követően a KFT-től
nagy mennyiségű szivacsadomány érkezett
részünkre, mely lehetővé teszi számunkra a
régóta vágyott szivacsgödör megvalósítását!
Ezúton is köszönjük nekik a nagyvonalú
támogatást!

Írta: Király Béláné Henriette
Fotó forrás: Kenguru Torna Club

MATSZ Edzőtáborok, hírek
Egyesületünket nagy megtiszteltetés érte, hogy nyár elején a Magyar Tornaszövetség edzőtáboraiban vehettek részt növendékeink. 2015. június 15-19. között
5 napot tölthetett el 4 tornászlányunk edzőjükkel, Király Alexandrával a miskolci
edzőtáborban, ahol többek között Alina Kozich (Európa-bajnok tornász) és Lukács
József a Magyar Torna Szövetség edzői fejlesztették a tudásukat, majd 2015.
június 14-15-én 2 napra, szintén 4 kislány utazott a dunaújvárosi edzőtáborba.
A gyerekek és edzők számára mindkét tábor nagy élmény volt, szakmailag pedig
nagy előrelépés.
Lukács József a Szövetség képviseletében meg is látogatta Egyesületünket júniusban. 3 napig tartózkodott itt, melyből 2 napig Veszprémben tartott edzést, ahol
tornászaink közül is részt vettek az óráin, illetőleg 1 napot Herenden töltött velünk,
ahol versenyzőinket edzette, és adott hasznos tanácsokat. Szakmailag nagyon
sokat segített mind a gyerekeknek, mind nekünk, edzőknek. Lukács József találkozott Jánszky László Polgármester Úrral, valamint meglátogatta a Minimanufaktúrát
és a Márkaboltot is. Ezúton is köszönjük Neki támogató segítségét!
Írta: Király Béláné Henriette, Fotó forrás: Kenguru Torna Club
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Ifj. Róka Norbert beszámolója

események

a Jesolói Taekwon-do Világbajnokságról
Második nap: Csütörtök

w w w.herend.hu

Reggel 9.00 órakor kezdődött az erőtörés és
a formagyakorlat szám is, melyben érdekelt
voltam. Erőtörésben 3. versenyző voltam a
listán, így úgy készültem, hogy időben ott
leszek. Jól bemelegítettem és a pásthoz érve
tudtam meg, hogy a 2. ember vagyok. Sajnos
egyetlen lapot sem sikerült eltörnöm, így nulla
ponttal mentem a formagyakorlat pásthoz
ahol a versenyszám már javában zajlott. Nem
is telt el sok idő és a 66 versenyzőből a 64.ként pástra léptem. Sikerült legyőznöm egy
új-zélandi ellenfelemet így a 32-be jutottam.
Majd a következő körben a 16-ba jutásnál egy
norvégtól kikaptam.
Május 27-től 31-ig Olaszországban, Jesoloban
rendezték idén a Taekwon-do világbajnokságot. 52 nemzet 1400 taekwondosa vett részt
a versenyen, köztük a herendi Róka Norbert
is. Norbi egyéni küzdelemben, erőtörésben,
speciáltechnikai törésben és formagyakorlat
versenyszámokban indult. Az utóbbi évek hazai versenyein is sikerrel szerepelt. Tehetsége,
szorgalma és kitartása meghozta gyümölcsét.
A Magyar Taekwon-do válogatott tagjaként első
nemzetközi versenyén szépen helyt állt. Titokban
reménykedtünk a dobogós helyezésben, de
jó lett volna éremmel hazatérni! Azonban már
magát a tényt, hogy újra volt herendi résztvevője
egy ilyen rangos világversenynek és azt, hogy
nemzetközi rutin nélkül Norbi egyáltalán nem
játszott alárendelt szerepet, nagyon nagy sikernek tartom. Mindenképp meg kell köszönnöm
Herend Város Önkormányzatának az anyagi
támogatást, mellyel hozzájárult egyesületünk
működéséhez és a VB-n való részvételhez! Meg
kell említenem a szülők rengeteg energiáját, ami
nélkülözhetetlen volt ahhoz, hogy ilyen eredmény
születhessen.
Június 3-án az itthon maradt csapat övvizsgán
bizonyította felkészültségét. Mindenki sikeresen
megszerezte a következő övfokozatot. Kazinczki
Tibor kiemelkedő teljesítményének köszönhetően kettőt léphetett előre.
A nyári szünet előtti utolsó megmérettetésünk a
(jún.6.) péti megyei bajnokság volt. Küzdelemben
nyolc versenyzőnk indult.
Első helyezett: Dienes Erik, Hegyi Balázs, Lázár
Tamás
Második helyezett: Sárdi Zsuzsanna, Suri Máté,
Rein Szilveszter
Harmadik helyezett: Kazinczki Tibor, Szabó
Bence
Edzők: Pátkai Miklós, Pátkai Zoltán és Pátkainé
Farkas Enikő
Gratulálunk nekik és köszönjük a szülőknek,
hogy elkísértek bennünket és az együtt szurkolást!

írta és fotó: Pátkai Zoltán
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Harmadik nap: Péntek
Világbajnokság! Olaszország, Jesolo,
2015 május 26–31 (53 nemzet 1400! versenyzőjének részvételével)
Május 23-25-ig (Szombat-Hétfő) Balatonlellén edzett a Magyar Válogatott (melynek
én is büszke tagja vagyok). Az edzőtábor jó
hangulatban telt el és nagyon jól összekovácsolódott a csapat.
Hétfőn reggel még volt egy utolsó edzésünk
és estete fél 11kor indult a busz Jesolo-ba,
ahova reggel 6.00 órára meg is érkeztünk.
Nagyjából 9-00 óráig vártunk, majd beregisztráltunk és lemérlegeltük. Ezután elfoglaltuk a
szállásunkat, mely közel volt a sportcsarnokhoz és a tengerhez is. Korán lefeküdtünk, mert
másnap kezdődött a verseny.

Első nap: Szerda
Az első napon Speciáltechnikai-törésben
kellett megmérettetnem magam. 39 indulóból
én voltam a 34., így elég későn következtem.
Sajnos az öt törésszámból csak egyet sikerült
szabályosan végrehajtanom, így 3 pontot
szereztem, ami a megosztott 17. helyre volt
elegendő.

Nem volt versenyszámom.
Negyedik nap; Szombat
11:20 perckor kezdődött a küzdelmi kategóriám a 8-as páston. 38 versenyző indult
ebben a súlycsoportban (68-75kg). Harmadik
emberként, bemérkőzőként kellett küzdenem
egy finn Taekwondossal. A küzdelmet jól
kezdtem, vezettem a bíróknál és ez az első két
percben nem is változott. Az egy perc pihenő
után kezdődött a második 2 perc ahol a finn
3-1 es pontozással legyőzött. Így ki is estem
az egyeneskieséses rendszerben.

Negyedik nap: Vasárnap
Nem volt versenyszámom. Csapatszámok
zajlottak.

Személyes megjegyzés
A Világbajnokságra úgy mentem, hogy meg
fogom nyerni, hiszen, hogy is mentem volna.
De nem kudarcként fogom fel a végeredményt.
Rengeteget tanultam és jól éreztem magam.
A következő cél az őszi skóciai
Európabajnokság!

írta és fotó forrás: Ifj. Róka Norbert

Egészség

A herendi

Baba-mama klubélet

A herendi Baba-mama klubunkba a 2015.
év első félévben is sok kisgyermekes anyukát
hívtunk és vártunk a Védőnői tanácsadóba
egy kis közös mondókázós-éneklős feltöltődésre. Farsangolás, Tavaszváró-mondókázás,
Nyuszisimogató, Anyák napja, Gyermeknapi
játszóterezés köré szerveztük a találkozásokat,
megemlékezve az éppen aktuális ünnepekről.
A mai internetes világban a herendi védőnők
Facebook oldalán (már ilyen is van) értesítet-

tük az édesanyákat és minden alkalommal
izgatottan vártuk, vajon hányan jönnek majd
el. Minden alkalommal nagyon örültünk,
hogy ismét nem hiába készültünk, hívtuk,
vártuk az érdeklődőket, mert megjelentek.
Az első érkezők egy kicsit meglepődtek, hogy
még nincs más, de amint megérkezett még 2-3
anyuka a kisdedjével, elkezdtek beszélgetni,
ismerkedni. Jó volt látni és hallani a spontán
beszélgetéseket, a gyerekek ismerkedését egy-

mással, a mosolygós–kacagó gyermekarcokat,
az őszinte megnyilvánulásokat. Velük lenni,
amikor felfedezik a játékos dobozt, kirámolnak, sikongatnak, megsimogatnak, odabújnak, hinta-palintáznak, trappolnak, puszit
kapnak és megpuszilnak, zötykölődnek,
olykor hangosan sírnak, elveszik a másiktól
azt ami nem az övék -majd visszaadják, midmind élmény volt a mi számunkra is. Ezekért
a pillanatokért csináljuk, és hívjuk-várjuk
továbbra is a kisgyermekes édesanyákat,
édesapákat, nagyszülőket- egyszóval minden
kedves érdeklődőt, mert továbbra is tervezzük
és folytatjuk a 2015. év második félévében is!
A nyári szünet és az iskolakezdés után
újra indulunk, őszre-télre tervezett programjainkkal:
2015.10.01. Szüreti éneklősmondókázós,
2015.11.05. Töklámpás készítése,
2015.12.03. Mikulás.
Helyszín: Védőnői Tanácsadó Herend,
időpontok: 10.00 óra.

Írták: Vérné Weiner Judit és
Horváth Gyöngyi védőnők
Fotók: Szöllőskei Márti és Sperl Kitti

2015. augusztus
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DEFIbRILLÁTOR Készülék
a Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt. portáján

a Herendi Porcelánmanufaktúra zrt. személyi portáján található a Manufaktúra
deﬁbrillátor készüléke, mely mindenki által használható és a nap 24 órájában
hozzáférhető!
A keringésmegállást követő néhány perc sorsdöntő. Minden segítség nélkül eltelt perccel kb.
10%-kal csökken az életben maradás esélye, ezért kiemelkedően fontos a korai mentőhívás,
és az újraélesztés megkezdése. Az automata defibrillátor (AED) egyszerűen és biztonságosan kezelhető eszköz. Szívmegállás esetén, gyors használata nagymértékben növeli az
újraélesztés sikerességét. Bekapcsolása után hangosan utasít a további teendőkre. Szükség esetén lehetővé teszi az elektromos sokk leadását (defibrillálás). Ezzel a biztonságosan
leadott elektromos sokkal megszüntethetjük a máskülönben halált okozó ritmuszavart. Az
újraélesztés technikájának elsajátítása, ismereteink rendszeres frissítése magabiztosabbá
tehet minket a váratlan helyzet bekövetkezésekor!

Értesítjük, hogy településünk lakosai számára

TELEPÜLÉSÜNK LAKOSAI SZÁMÁRA

TÜDŐSZŰRŐ
vizsgálatot tartunk.
TÜDŐSZŰRŐ

vizsgálatot tartunk.

A szűrés helye és ideje:

A vizsgálat alkalmas a mellkas betegségeinek időben történő felismerésére.
Javasolt minden 40 év feletti lakosnak, akiről egy éven belül nem készült vizsgálat.
Kérjük, hogy a tüdőszűrés igénybevételének lehetőségeit figyelmesen olvassák át!

w w w.Herend.HU

MŰVELŐDÉSI HÁZ

2015.aaugusztus
26, 27, 28.
szűrés helye és ideje:
8.30-12.00,
12.30-17.45
MŰVELŐDÉSI
HÁZ
2015. augusztus 26, 27, 28.

8.30–12.00, 12.30–17.45

A vizsgálat alkalmas a mellkas betegségeinek időben történő felismerésére.
Javasolt minden 40 év feletti lakosnak, akiről egy éven belül nem készült vizsgálat.
Kérjük, hogy a tüdőszűrés igénybevételének lehetőségeit figyelmesen olvassák át!

FELHÍVÁS EbOLTÁSRA
Értesítjük Herend város lakosságát, hogy
az ebek 2015. évi veszettség elleni DÍJKÖTELES védőoltására az alábbi időpontokban és helyeken kerül sor:
2015. szeptember 2. (szerda)
07.00 – 07.30 Bányatelep
16.15 – 17.15 Búcsútér
17.30 - 18.30 Művelődési Ház parkolója
Pótoltás:
2015. szeptember 14. (hétfő)
17.00 – 18.15 Művelődési Ház parkolója
Évente be kell oltani minden 3 hónapos kort betöltött ebet és a 81/2002
(IX.4.) FVM rendelet 8§ (2) bekezdése
szerint „A veszettség elleni védekezés
feltételeként kötelező az ebek évenkénti
veszettség elleni immunizálása, és ezzel
egyidejűleg az eb széles spektrumú féreghajtó szerrel való kezelése.”
Az eb testsúlyának arányában 10kg/1 db
tabletta szükséges.
Csak mikrochippel ellátott eb
oltható be! Az esetlegesen nem
bechippelt kutyák megjelölésére
lehetőség van az oltás alkalmával,
melynek díja: 3.500 Ft/eb.
Az oltás díja: 3500,- Ft/eb
Féregtelenítő tabletta: 200,- Ft/db
(megkezdett 10 kg-onként 1 db)
Oltási könyv díja: 500,- Ft/db (új
könyv kiállítása illetve elvesztés
esetén)
Kérjük, hogy lehetőség szerint vegyék
igénybe a csoportos oltásra kijelölt időpontokat és az ebek oltási könyvét
hozzák magukkal.
Amennyiben a fenti időpontok nem felelnek meg, úgy az állatorvos bejelentés
alapján vállalja az ebek otthoni oltását
abban az esetben, ha az eb tulajdonos ezt
2015. szeptember 05.-ig a Polgármesteri Hivatalnál bejelenti.
Határidőn túli bejelentést nem tudunk figyelembe venni!!
A háznál oltás díja: 500 Ft/udvar +
3500 Ft/eb + féreghajtó tabletta
(2 vagy több kutya esetén a háznál oltás díját (500 Ft) nem kell
kifizetni)
Tisztelettel: Polgármesteri Hivatal
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