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„Jó néha sötétben a Holdat nézni,
hosszan egy távoli csillagot idézni,
jó néha fázni, a semmin elmélázni,
tavaszi esőben olykor bőrig ázni,
tele szájjal enni, hangosan szeretni,
jó néha magamat csak úgy elnevetni,
sírni, ha fáj, remegni, ha félek,
olyan jó néha érezni, hogy élek.”
Anna and the Barbies
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Herend a fejlődés útján
Beszélgetés Jánszky Lajos Lászlóval

Polgármester úr, hogyan látja a település helyzetét?
A luxus porcelánnak köszönhetően Herend
világhírű település. A manufaktúra közvetlen
környezete tökéletesen harmonizál az előállított termékek színvonalával, amihez az
új városvezetés, a bakonyi táj szépségeihez
igazodóan, a város külső megjelenését is
igyekszik „felzárkóztatni”.
Több projekt is folyamatban van most
a településen, az útfejlesztésekkel kapcsolatosan hogyan vázolná fel a jelenlegi
állapotokat?
A sikertörténet egy februári kormányhatározattal indult, amely több mint ötszáztíz
millió forintos keretet biztosított a település
állami tulajdonú útjainak felújítására. A munkálatok elkezdődtek, és a Vasút utca aszfaltozása a Kinizsi utcától a vasútállomásig már be
is fejeződött. Itt a keresztirányú vízvezeték
bekötések mellé védőcsöveket helyeztünk el,
hogy csőtörés esetén ne kelljen felvágni az
aszfaltot, és így a beépített védőcsövekben
átmehet az új vezeték az út alatt. Ősszel a
Kossuth utca két végét tudtuk csak elkészíteni, mert a szakemberek jelezték, hogy az utca
alatt két kilométer hosszan nagyjából hatvan
éves azbesztcement gerincvezeték fut, fém rákötésekkel. Ez az egyszerű halandók nyelvén
azt jelenti, hogy az évi több csőtörés garantált.
Miután nem szerettük volna tönkretenni az új
főutcánkat az aszfalt felvágásokkal, úgy döntöttünk, hogy korszerű vízvezetéket építünk
ki az elavult helyett. Még zajlott a tervezési
folyamat, miközben megpróbáltunk állami
támogatást kérni az elvégzendő munkák finanszírozására, de akkor ez nem sikerült. Engedélyt kértünk tehát a saját forrásunk mellé
hitel felvételére. A közbeszerzésen nyertes cég
elkezdte a munkálatokat, melyek kulturáltan,
jó ütemben haladnak. Előreláthatóan az utca
felújítása május végéig befejeződik.
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Milyen fejlesztések voltak a közelmúltban és folynak még jelenleg a
városban?
Herend város 2014 augusztusában nyújtott
be pályázatot megújuló energia hasznosítására. 2015 nyarán ennek keretén belül valósult
meg az a napenergiát hasznosító rendszer,
amely az iskola és az önkormányzati épület
tetőszerkezetén látható. A napelemek beüzemelése után jelentősen csökkent a vásárolt
áram mennyisége is.
A projektek közül kiemelkedő az is,
hogy 5 közintézmény megújult Herenden, beszéljünk most ezekről!
Ősszel újabb lehetőséget kaptunk a Környezet és Energia Operatív Program (KEOP)
keretén belül öt intézményünk felújítására.
Ennek munkálatait november elején kezdtük
meg, és alig másfél hónap állt rendelkezésünkre a készre jelentésig. Több ezer négyzetméter
külső és födém szigetelés mellett közel kétszáz
nyílászárót gyártattunk le és cseréltünk ki
ez idő alatt. Igyekeztünk a projektmenedzsmenttel és a kivitelezőkkel precízen szervezni
a munkát, de szükség volt a kegyes időjárásra
is. A munkálatokat határidőre befejeztük,
így százötven millió forint értékben megújulhatott mind az öt intézményünk. Reméljük, hogy a korszerű ablakok és a tizenöt
centiméter vastag szigetelés megléte a fűtés
számláinkon is látszik majd!

Úgy tapasztalom, hogy megélénkült az
építkezési kedv városunkban.
Még az előző ciklusban indítottuk városunkban a „B” lakóövezet közművesített
telkeinek kialakítását, huszonnégy millió
forint értékben. Erre nagy szükség volt, hiszen
Veszprém az új gyorsforgalmi útnak köszönhetően legfeljebb tíz perc autózásra van a településtől, és arra számítunk, hogy megélénkül
a telekvásárlási kedv a városukban.
Mivel egészítené még ki beszámolóját?
Azért, hogy az újév se kezdődjön rosszul
számunkra, december 29-én újabb kormányhatározat született arról is, hogy ismét méltányolták kérésünket, és nyolcvan millió forint
adóságunkat, amelyet a vízvezeték cserére
voltunk kénytelenek felvenni, kormányunk
jóváírta.
Minek köszönhetjük, hogy ennyi fejlesztés történt városunkban 2015-ben?
Fontosak a helyben megfogalmazott tervek,
és a prioritások. Herend képviselő-testülete
egységes, és képes pontosan megfogalmazni
az elérendő célokat. Hazánkban azonban 3154
település van, és mindegyiknek vannak jogos
igényei. Köszönettel tartozunk megyei kormánypárti politikusoknak, önkormányzati
vezetőknek, a kormányhivatal vezetésének,
és nem utolsó sorban a Fidesz választókerületi
elnökének Ovádi Péternek, akiknek a segítsége
nélkül hangunkat aligha hallották volna meg.

Interjú és fotók: Rujzam Zsuzsa

2016. február 8-án délután a
herendi Általános Iskola parkolójában lezajlott a „Középületek
kiemelt jelentőségű épületenergetikai fejlesztése” elnevezésű,
KEOP-2015-5.7.0 azonosítószámú
projekt keretében felújításra került
herendi önkormányzati intézmények épületeinek átadó ünnepsége.
Az avatón köszöntőt mondott
dr. Seszták Miklós Nemzeti Fejlesztési Miniszter az ünnepség
díszvendége, és Jánszky Lajos
László Herend polgármestere. A
bevezetők után szalagátvágás következett, melyet a Miniszter úr
és a Polgármester úr kíséretében
Ovádi Péter Fidesz választókerü-

leti elnök úr, és dr. Markovszkyné
Schindler Ágnes a Herendi Német
Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola igazgató asszonya
kezdtek. Ezt követően Vajai Lászlóné igazgató asszony a Herendi
Hétszínvilág Óvoda és Bölcsőde
részéről, Téglás Miklós igazgató
úr a Herendi Művelődési Ház és
Könyvtártól, valamint dr. Túróczy
János főorvos úr a Herendi Egészségház nevében folytatták, és jelképesen átadták a felújított épületeket, melyet az iskola diákkórusa
kísért aláfestő dalával.

írta és fotók:
Rujzam Zsuzsa

2016. február
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Intézményeink
Átadó Ünnepsége

közösség
W W W.HEREND.HU

„Az ember közösségi lény és kapcsolatokban növekszik.”

tisztelt Sportegyesületek, művészeti-,
Ifjúsági- és Szabadidős klubok, Baráti társaságok!
Gyorsan számba vettem a településünkön
működő közösségi csoportokat. Írtam, ami
eszembe jutott és a toll felemelése nélkül 26ig jutottam.
Herenden, ha valaki énekelni, táncolni, festeni, túrázni, hímezni, sportolni, társasozni
szeretne, vagy egyszerűen társaságban eltölteni valamennyi időt, legyen akár kisgyermek,
vagy nyugdíjas megtalálja a közösséget, ahol
élhet hobbijának és jól érezheti magát.
Köszönet az egyesületek létrehozóinak, vezetőinek, akik motorjai a csoportoknak – „Aki
értéket hoz létre, arra maga az érték fog hatni és
értékesebbé fogja alakítani.” – és természetesen
a lelkes tagságnak!
A lokálpatrióta nem csupán büszke szűkebb
pátriájára és az általa képviselt szellemi és
anyagi javakra, hanem a régi értékek megőrzését, az újabbak teremtését is igyekszik előmoz-

dítani. – mondja a meghatározás. Ezek szerint
a különböző csoportok tagjai nem mások, mint
lokálpatrióták. Hajlandóak tenni lakóhelyük
környezetének, biztonságának megőrzéséért,
a városlakók egészségéért, jeles napjaink méltó
megünnepléséért, Herend hétköznapjainak
érdekessé és értékessé tételéért. Egy település
élhetőségét általában az infrastruktúra alapján
ítélik meg. Pedig fontos szempont kell legyen
az is, hogy a településen élők milyen közösséget alkotnak. Az öntevékenyen alakuló,
kulturális- és sportegyesületeknek jelentős
szerepe van ebben. Herend szerencsés, hiszen
több százan tagjai a különböző kluboknak,
csoportoknak, és több százan vagyunk, akik
megcsodálhatjuk a munka gyümölcseit. Egy
modellrepülőt, egy tornabemutatót, egy focimeccset, egy gyűjteményt, egy újságcikket,
mely herendi sportsikerről szól, átadhatjuk

magunkat a zenének, táncnak és sorolhatnám
napestig. Az önkormányzatnak éppen ezért
helyet kell adni a működéshez, lehetőséget
kell adni, hogy megmutathassák tevékenységüket, és ha teheti, anyagilag is támogatnia
kell munkájukat.
Gratulálok a múlt évben elért szép sikerekhez! Nem csak az oklevelek, érmek a
siker mutatói, hanem a próbákon, edzéseken,
klubnapokon hétről – hétre megjelenő tagok
és érdeklődők lelkesedése és öröme.
Legyen ez az esztendő is sikeres, ha lehet
– márpedig miért ne lehetne – legyen még
sikeresebb, mint az előző volt. Kívánok minden egyesületnek jó munkát. Folytatódjanak
a mindennapjainkat színesítő tevékenységek!

írta: Csótai Csilla

A
2015-ös
év
tüKRÉBen
A 2015-ös év tüKRÉBen
A Herendi Német Nemzetiségi Önkormányzat képviselőiként tevékenyen telt az
első évünk, megválasztásunk óta.
2014 decemberében egy gyönyörű naptárt
adtunk ki, mely Herendet és a kultúrcsoportjait mutatja be. A naptár képeit Rujzam
Zsuzsa bocsátotta rendelkezésünkre, illetve
ő segített a szerkesztésben.
2014-ben Márkó adott otthont a megyei
Christkindl kiállításnak, amelyen városunk
is bemutatkozott, képviseltette magát, kendőkkel, képekkel, sváb népviseletet viselő
babákkal.
A tél folyamán meghívtuk Herendre a
Duna Televízió "Ízőrzők" című műsorát,
melynek stábja nagy izgalmak közepette
áprilisban vette filmre városunk nevezetességeit, néhány kultúrcsoportját és a hagyományos sváb ételek készítését. A finomságokat Buzás Tiborné, Ujhelyi Kiss Gyuláné
és Fódi Andrásné főzte meg a kamera előtt,
és ízesen meséltek elkészítésük módjáról és
a sváb asszonyok leleményességéről.
Májusban, Herend Nemzetiségi napján,
német nyelvű szentmisén vettünk részt,
ahonnan a Bauernhuber családi zenekar
felvezetésével a fellépők a Kultúrházba
vonultak, és itt a város óvodásai, iskolásai,
a Herendi Német Nemzetiségi Egyesület
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dalköre és tánccsoportja, illetve a városlődi
Heimatklang énekkar adtak színvonalas
műsort.
Külön örömünkre szolgál, hogy oly sok év
után az Egyesület dalköre és tánccsoportja
egyesült erővel színpadra állította a Herendi
lakodalmas műsort, megismertetve a lakodalomhoz kapcsolódó szokásokat a kedves
közönséggel, ötletet adva ezzel Városlődnek
is a téma feldolgozásához. Az estét bál zárta,
melyen a Lausbuben zenekar gondoskodott
a talpalávalóról.
Szeptemberben, a herendi búcsú alkalmából ünnepélyes német nyelvű szentmisét
celebrált dr. Korzenszky Richárd tihanyi
perjel, aki szentbeszédében a múlt és a jelen
párhuzamba állításával mélyen megérintette
a megjelent híveket.
A 2015-ös év során ismét kétszer került sor
az ó temető rendbetételére, melyben az Egyesület tagjai mellett mások is munkálkodtak
azon, hogy minden temetőlátogató számára
megközelíthetővé váljék szerettei sírja.
Március 15-én és október 23-án a városi
Önkormányzattal együtt részt vettünk az
ünnepi megemlékezésen és koszorúztunk a
Hősök parkjában.
A tavalyi évben több ízben nyújtottunk
támogatást a Hétszínvilág óvoda csoport-

jainak népviselet és oktatási célú felszerelés
vásárlására, az Általános iskolának táboroztatásra, taneszközökre, a Herendi Német Nemzetiségi Egyesületnek programjai
lebonyolításához, illetve a fellépésekre való
eljutáshoz.
Az év vége is eseménydúsan telt, újra naptár kiadásán serénykedtünk, mely decembertől limitált kiadásban elérhető. Továbbá készültünk a 2016 januárjában megrendezésre
került országos Német Nemzetiségi Gálára,
melyen szép számmal vettek részt a herendi
érdeklődők is.
A Német Nemzetiségi Önkormányzat tagjaiként összehangoló, összetartó, együttműködő szerepet töltünk be Herend életében.
Épp ezért a legnagyobb örömmel fogadjuk
és támogatjuk azokat a kezdeményezéseket,
melyek a hagyományok ápolását, a jelen
közösségét erősítő és összefogó programokat
szorgalmazzák és segítik.
Köszönetünket szeretnénk kifejezni mindenkinek a mozgalmas, izgalmakban bővelkedő évben nyújtott tevékenységéért, különösképp a Városi Önkormányzat naprakész
háttérmunkát végző munkatársainak.

írta: Hudi Katalin a Német Nemzetiségi Önkormányzat nevében

Október 6-ai Ünnepség

közösség

Az Aradi Vértanúk halálának 166. évfordulóján 2015. 10. 6-án 18.00 órától városi
Ünnepség zajlott a herendi Hősök Parkjában
"...hol sírjaink domborulnak..." címmel.
A himnusz elhangzása, valamint Téglás
Miklósnak, a Herendi Művelődési Ház és
Könyvtár igazgatójának köszöntője után Kátai Zoltán énekmondó dala szólt felvételről.
Ezt követően ismét Miklós vette át a szót, és
Murányi Gábor: Kegyeletlenül című cikkét
(HVG 2015. május 16-i szám) idézve emlékezett. Herend város Önkormányzata nevében
Csótai Csilla alpolgármester asszony és Eckert
Zoltán képviselő úr helyezték el a kegyelet
és a megemlékezés virágait. A Herendi Művelődési Ház és Könyvtár, valamint az ott
dolgozó közösségek nevében Tamásné és
Temesiné helyezték el virágukat az emlékmű
talpazatán. Végezetül a Szózatot hallhatták
az emlékezők.

a herendi Hősök Parkjában

Írta és fotó: Rujzam Zsuzsa

Megemlékezés
Herenden
Október 23-án, az 1956-os Magyar Forradalom és Szabadságharc 59. évfordulója
alkalmából emlékezhettünk városunkban
délelőtt 10.00 órától a Herendi Művelődési
Házban, majd koszorúzás következett a
Hősök Parkjában. A nagyteremben összegyűltek a Himnusz után Jánszky Lajos László
polgármester úr megemlékezését, majd „Egy
mondat a zsarnokságról” címmel a Theatrum
Hungaricum műsorát hallhatták és láthatták.
Az ünnepség után az emlékezők együtt sétáltak át a parkba, ahol Hegyi Gábor és Horváth
Krisztián a képviselő testület tagjai, Etlinger
Gáborné és Lennert Hajnalka a Német Nemzetiségi Önkormányzat képviselői koszorúzták meg emlékművünket. Búcsúzóul a Szózat
dallamai hangzottak fel.

Írta: Rujzam Zsuzsa
Fotó: Kanczler Alíz

90.

Születésnap
városunkban
Földvári Jánosnét, városunk szépkorú polgárát 90. születésnapja alkalmából köszöntötte
fel Önkormányzatunktól polgármesterünk
Jánszky Lajos László, és Princzes Györgyi.
Sok szeretettel kívánunk neki jó egészséget
és további boldog éveket!

Írta és fotó: Rujzam Zsuzsa

2016. február
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Ismét aktuálissá vált az Ó temető rendbetétele. Mindenképpen szerettük volna, hogy
Halottak Napjára rendben legyen őseink
nyughelye. Sajnos az őszi, esős időjárás keresztül húzta a számításainkat. Az önkormányzati dolgozóknak is sok más teendőjük
volt, ezért szinte az utolsó pillanatban tudtak
időt szakítani, hogy lekaszálják a füvet, október 27-én. Az idő rövidsége miatt, csak egy
kis körben tudtuk értesíteni az embereket.
Október 28-án összejöttünk néhányan, és a
szorgos kezek pár óra alatt összegereblyézték
a füvet, sőt még néhány oda nem illő bokor is
kivágásra került, ezáltal még jobban meg lehet
közelíteni a sírokat. Természetesen a zsidó
temetőt is rendbe tettük, ugyanúgy, mint
más alkalommal. Szeretnénk megköszönni
az Önkormányzatnak és dolgozóinak, hogy
ismét segítségünkre voltak! Köszönet a munkában részt vett 12 önkéntesnek, név szerint:
Búzás Tiborné, Etlinger Gábor, Etlinger
Gáborné, Fischer József, Fischer Józsefné,
Gaschler Imre, Glück László, Köller Ferencné,
Krén Péterné, Magyarosi Zoltánné, Újhelyi
Kis Gyuláné, Scháner Antalné

Ó temető

őszi rendbetétele önkéntesekkel

írta: Etlinger Gáborné
Fotó: Rujzam Zsuzsa

Karácsony napjának hajnalán, ismét csengőszótól voltak hangosak városunk utcái. A
Christkindl játékra készülő gyerekek rengeteget készültek, szorgalmasan tanulták a német
és a magyar énekeket, várták a december 24-ét.
Giron Józsefné, Marika néni hajnali 5
órakor várta a lányokat, hogy a gondosan
összekészített, gyönyörű ruhákba öltöztesse
őket. A reggeli szentmise után két csoportban, városunk alsó és felső részén útra keltek
a fiatalok, hogy házról-házra járva elvigyék a
Karácsonyi örömhírt.
Szeretném megköszönni a gyerekek felkészítőinek, Brotschollné Szabó Valéria, Fódi
Judit és Papp Árminné Gabi tanárnőknek a
sok segítséget. Ők a szabadidejüket áldozták
arra, hogy az énekeket betanítsák. Köszönet
Marika néninek, hogy a gyönyörű ruhákat
minden évben rengeteg munkával előkészíti,
a gyerekeknek, hogy egész nap mosolyogva
énekeltek, a szülőknek, hogy elkísérték a
gyerekeket és nem utolsó sorban azoknak,
akik engedték, hogy az örömhír felhangozzon
házukban!
Felső csoport:
Hirschl Laura
Kráml Eliza
Fódi Vivien
Béli Diána
Rák Amarilla
Lennert Gergő
Lennert Márk

Alsó csoport:
Juhász Kinga
Dienes Luca
Gócza Sára
Kelepeisz Vanda
Máté Veronika
Dienes Erik
Brotscholl Dávid

írta és fotó: Lennert Hajnalka
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"Gelobt
sei Jesus
Christus!"
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Emléktábla avatás
Herenden
2016. február 2-án városunk vasútállomásán a Honvédelmi Minisztérium Társadalmi Kapcsolatok Hivatala szervezésében,
emléktábla avatásra került sor, egy 47 éve,
1969.01.31-én 7:57 órakor történt vasúti baleset áldozatainak tiszteletére.
Hibás váltóállítás miatt az állomáson várakozó katonai szerelvénybe rohant egy gyorsvonat, s a balesetben 10 fő katona és a vonatvezető, szolgálatteljesítés közben meghalt.
Az emléktáblát katonai tiszteladással
avatták fel, majd az ünnepség zárásaként
koszorúzás következett. Herend város Önkormányzata képviseletében Jánszky Lajos László
polgármester úr és Csótai Csilla alpolgármester asszony, valamint a HATESZ Egyesülettől
Bácskai Péter és Ujhelyi Gábor helyezték el a
tisztelet koszorúit.

Írta: Rujzam Zsuzsa
Fotók: Rujzam Zsuzsa, Bácskai Péter

2016. február
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leVeNtesors
1933-ban megalakult Herenden is a Levente
Egyesület. A leventeképzésben kötelezően
részt kellett vennie minden 12. életévét
betöltött fiúgyereknek. Tulajdonképpen testi nevelésben és honvédelmi előképzésben
részesültek.
1945-ben az akkor 14 éves korosztály
részben már dolgozott a gazdaságban vagy
a Porcelángyárban, néhányan közülük Veszprémben a Polgári Iskolában tanultak. Váratlanul érte őket a nyilas párt felhívása, hogy
jelenjenek meg 1945. február 15-én a herendi
vasútállomáson, ahonnan mint leventeköteleseket, elszállítják őket. A parancsnak akkor
nem tettek eleget. Ezt követte a második,
immár fenyegető felszólítás, ezért nem volt
más választásuk, február 21-én be kellett
vonulniuk. Tízen voltak, 14 éves parasztgyerekek. Veszprémben szállították őket vonatra.
A várost aznap bombázások érték, csak este
tudtak elindulni a vonatok Zircre, majd onnan
Győrbe. Mindkét állomáson még sok hasonló
korú fiú csatlakozott hozzájuk. Marhavagonokba zsúfolták valamennyiüket, szalma volt
a fekhelyük.
Február 25-én este indult a vonatuk Győrből
Bécs irányába, de hogy hová is tartanak, még
akkor sem tudták. A következő nagyváros,
amit érintettek, München volt. Útjukat végig
heves bombázások kísérték.
Csaknem két hétig vitte őket a vonat, míg
Hamburgon keresztül, egy újabb országhatár
átlépése után Lemvig kikötővárosba érkeztek.
Dániában voltak. A város közelében egy barakktáborban helyezték el a magyar leventéket, köztük a herendi fiúkat is. Szürke egyenruhába bújtatták őket és védelmi árkokat,
tankcsapdákat ásattak velük, majd kiképezték
őket a legkisebb méretű lőszerrel működő
légvédelmi ágyúk használatára. A tábori élet
mellett némi szabadsággal rendelkeztek, néha
bemehettek a városba, kapcsolatba léphettek
Lemvig lakosságával. A bakonyiak beszéltek
németül, ez megkönnyítette az életüket. A
dánok kedvelték a magyar gyerekeket. Otthonukba hívták, étellel is megkínálták őket.
A fiúk nem tudták, mi volt kiképzésük célja.
A tervek szerint Berlin védelmére akarták őket
bevetni. Erre azonban – szerencséjükre – már
nem került sor, mert odavezénylésük előtt
egy héttel Németország kapitulált. Talán ezen
az egy héten múlt az életük. (Korábban már
számtalan gyerekkorú fiú vett részt a berlini
harcokban, köztük a február 15-én a zirci
járásból bevonultatott leventék is.)
A háború vége tehát Dániában érte őket.
A magyar fiúk is kitörő örömmel vették
tudomásul a hírt. A tábor felszámolása után
azonban magukra maradtak. Hazajuttatásuk
érdekében semmilyen intézkedés nem történt,
ezért egy hét eltelte után szervezetlenül elin-
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Amikor az események sodorták őket, soha nem gondoltak arra,
hogy a történelem részévé válik majd, ami velük történik. Csak
túlélni akartak. és hazajutni.

dultak hazafelé. Az út újabb nehéz időszakot,
kemény fizikai igénybevételt jelentett a számukra. Déli irányba gyalogoltak, napi 20-30
km-t haladtak. éjjeli szállásuk a dűnék között,
árokpartokon volt. Pihenésüket a vízi patkányok is zavarták. Dániát elhagyva Németország Schleswig-Holstein nevű tartományába,
az angolok által ellenőrzött zónába jutottak.
Husumban adták le maradék felszerelésüket.
Csatlakoztak az ugyancsak hazafelé tartó
magyar katonákhoz, s hol gyalog, hol vonattal
haladtak, éhesen és kimerülten. Istállókban,
pajtákban húzták meg magukat. Éjszakánként
felváltva őrködtek, mert féltek. Lintorf fogolytáborában járványok ütötték fel a fejüket, a
táborlakók közül többen meghaltak tífuszban,
torokgyíkban.
Borghorstban egy felhagyott gyárépületben laktak, csatornaépítésre fogták a fiúkat.
Ebben a táborban hosszabb időt töltöttek,
a helyi parasztokkal szorosabb, csaknem
családias kapcsolatba kerültek. A karácsonyt
is itt töltötték és itt köszöntött rájuk az
1946-os év.
Borghorstból az amerikai zónába, Laufen
városába szállították őket. Szállásuk egy
iskola épülete volt, ellátásukról maguknak
kellett gondoskodniuk. Feltalálták magukat.
Pokrócokból papucsokat szabtak-varrtak,
azokat a városban kenyérjegyekre cserélték,
amikért kenyeret kaptak, de más lehetőségeket is kihasználtak. Néhányuknak sikerült
munkát vállalnia pl. a helyi vendéglőben. Ám
bármennyire is nélkülöztek, nem loptak. „A
lopást megtorolták. Ki kellett bírni.” – mondta egyikük a visszaemlékezésében.
Pockingban is fogolytábor várta őket.
Innen végül is vagonokban a Komáromi
Erődbe szállították a fiúkat, ahol megtörtént
a hivatalos leszerelésük és elindulhattak
Veszprémen keresztül haza.

1946. április 13-án érkeztek meg a herendi
vasútállomásra. Több, mint 2000 km-es,
gyalog és vonaton megtett út volt mögöttük
Lemvigtől Herendig.
Az otthoniak az eltelt 14 hónap alatt nem
tudtak semmit fiaikról. (Elmondásuk alapján
egyszer sikerült csak levelet hazaküldeniük
Németországból. Megérkezett-e vajon?) A
hazatérés kinek a viszontlátás örömét, ételt
és ágyat jelentett, kinek a szembesülést azzal,
hogy időközben, távollétében tragikus módon
elveszítette valamelyik családtagját, barátját.
Félbehagyott iskolai tanulmányait nem
mindegyikük folytathatta. Azokat, akiket
gyerekként Németországba, Dániába hurcoltak, a legnagyobb borzalmakkal szembesítettek, fizikai szenvedéseknek tettek ki akaratuk
ellenére, utóbb politikailag megbélyegezték,
mert „megbízhatatlannak” tartották őket. Ez
évekig nehezítette többek között a munkában
való elhelyezkedésüket. A megalázó helyzetek
miatt sokáig nem beszéltek mindarról, ami
velük történt.
Ez az emlék is egy szelete Herend történetének. Az eseményeket átélt tíz fiú közül
hárman még közöttünk vannak. Köszönöm
Freund Béla, Eckert Imre és Trum Vince készséges és megrendítő segítségét, édesapámnak,
†Etlinger Jánosnak elbeszéléseit és a megőrzött fényképeket.
Minden további, a témához kapcsolódó
kiegészítést, dokumentumot, fényképet örömmel fogadok.

írta és fotó forrás: Arnold Mária

A herendi leventék egy csoportja 1945. február 21-én
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„Éljen a tisztes ipar Herenden” ez olvasható
németül az 1846-os feliratot viselő, immár
170 éves herendi céhládán, amit a veszprémi
Bakonyi Múzeumban őriznek.
Az iparos kör tagjai, az 1911-ben történt
megújulásuk óta vízkereszt havában részt
vesznek az ünnepi misén, majd ezt követi az
ünnepélyes vacsora. Batyuban viszik be az
elemózsiát, a finom süteményeket és közösen örülnek a kisiparosok hagyományt őrző
találkozójának.
Így volt ez most is, január 9-én. Vacsora
után, régi szokás szerint közszemlére teszik
az egykori herendi „Vegyes Céh” ládájának
pontos másolatát.
Készítői voltak: Etlinger János, Etlinger
Gábor, Gaschler Emil, Trumm Imre és Hegyi
Bálint.
A céhládát szentnek és sérthetetlennek tartották. Tanácskozásoknál kitették az asztalra
és a résztvevők körülötte helyezkedtek el. Az
ülés a láda szertartásos felnyitásával kezdődött, majd a bezárásával végződött. Ilyenkor
kerültek elő a pecsétnyomók, amelyen a következő rövidítések láthatók: KO: BOG: PIN:
CSI: KOP: T: FÖS: CÉH: 1847.
A rövidítések - kovács, bognár, pintér,
csizmadia, kapcás, tislér és festő szakmákat
jelentenek.
16 szakma művelője megbeszélte - és most is
ezt teszik - közös dolgait. Ahogy Ők mondták:
céhmester, vicemester, atyamester, öreglegény,
dékán, vándorló stb.

Idén 17o éves
a herendi céhláda

Elmondhatnánk, hogy az atyamester a legények társaságában milyen hivatalos szerepet
töltött be, a vándorló legények történetét, de
a legtöbbet Pesovár János bácsi mesélhetne.
A helytörténet és a céhek történetének tudós
kutatója, az Iparos Társaság örökös tiszteletbeli tagja, aki korábban a céhek működésével,
a közösség és a helyi sváb lakosság eredetével,
településének körülményeivel és küzdelmes
életével foglalkozó események ismertetésével
gazdagította a családias együttlét örömeit.
Az iparos körnek jelenleg 27 tagja van,
leghosszabb ideje Eichinger Jenő; 1968-tól és
Glück László; 1971-től. Régi időkre nyúlik
vissza Staub Józsefné Magdika családjának
tagsága, Krammer Antal kovács, az ükapja
volt. Müller Károlyné Kati néni mesélte - aki

özvegyi jogon viszi tovább a tagságot - , hogy
elhunyt férje nagyapja Müller Ádám, molnár,
is ismert iparos volt.
Herenden hagyományt ápolnak, tisztes
szakmák örökségét folytatják. Két nyelven
beszélnek, magyarul és németül, mint ahogyan a céhkönyvüket is két nyelven írták.
Az iparos kör tagjai legközelebb a nyár végén
jönnek össze közös ünneplésre, addig is tisztelik a munkát, ápolják a szakma szeretetét,
és őrzik a céhládát.
Az összeállításban Kozma László cikke és
Glück László segítettek.

írta és fotók: Laczáné Fehér Anikó

Prelude női kar

A Prelude nőikar mögött mozgalmas
év áll. Karácsonyi ünnepségek, adventi
délutánok, tavaszi koncert, a Múzeumok
Éjszakája és a szentgáli Falunap után, szeptemberben újra munkához láttunk.
Újabb és újabb kórusművekkel, könnyűzenei feldolgozásokkal bővítjük a Prelude
repertoárját, és örömmel teszünk eleget
minden városi, vagy szomszédos településről érkező fellépésnek.

Az idei december számos különlegességet
tartogatott számunkra. A hagyományos
iskolai karácsonyi koncert után, december
19-én Karácsonyi Hangversenyt tartottunk a
herendi templomban. Vendégünk a szentgáli
Zengő Kamarakórus volt. Az egyórás koncertre sok zenekedvelő gyűlt össze Herendről
és a környező településekről. Örömmel
vettük, hogy megtelt a templom, a műsor
végén a közönség is bekapcsolódott, együtt
énekeltük a Mennyből az angyalt.

Az újévben már a tavaszi koncert dalaival kezdtünk foglalkozni, inkább népdalfeldolgozásokat, kórusműveket tanulunk,
de azért a könnyedebb műfaj sem szorul
háttérbe.
Továbbra is várjuk új tagok jelentkezését,
próbáinkat keddenként 17:30-tól 19:00-ig
tartjuk az Idősek Klubjában.

Írta: Szakács Veronika
Fotó: Rujzam Zsuzsa

2016. február
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Vergissmeinnicht
tánccsopor

Tánccsoportunknak a tavalyi éve is mozgalmas volt.
2015 tavaszán nagy fába vágtuk a fejszénket. A Dalkörrel és a Bauernhuber
Családi Zenekarral közösen májusban
színpadra állítottuk a Herendi Lakodalmast. A sok próba meghozta gyümölcsét,
az előadás nagy sikert aratott! Nemcsak
az új táncos társunk debütált aznap, hanem a lányok vadonatúj ruhája is.
Táncoltunk Tótvázsonyban, Nagytevelen,
Gyulafirátóton - ide évek óta hívnak minket
és mi mindig örömmel megyünk. Balatonfüred város Koncert fúvószenekara tavaly
ünnepelte 80. születésnapját, itt zenekari
kísérettel léptünk fel. Bemutatkoztunk
Pápán is.
Idén ünnepeljük majd a 10. születésnapunkat, erre készülünk.
Próbáinkat csütörtökönként tartjuk, szeretettel várjuk a táncolni szeretőket!
A képről hiányzó tagjaink: Hudi Katalin,
Pintér Katinka, Zsinkó Tiborné

Írta: Lennert Hajnalka
Fotó: Heiligné Hauck Veronika

Ismét eltelt egy évad
a Szent Euszták kórus életében

Ígéretemhez híven, pár gondolattal beszámolok, az elmúlt eseményekről, programokról. Hagyományainkat folytatva, Miklós
atyával karöltve, elénekeltük a Virágvasárnapi
Passiót Szentmise szertartás keretében városunk Templomában.
Részt vettünk Veszprémben az Egyházzenei kórustalálkozón. Ismét megrendeztük
évadzáró koncertünket, melyre a Bonyhádi
Katolikus Kórust hívtuk vendégként. Nagy
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örömünkre szolgált, hogy Dávid Roland is
elfogadta meghívásunkat, és színvonalas
műsort adhattunk elő. A találkozó ezzel
még nem ért véget. A templomból átsétáltunk a régi iskolába, melynek használatát
ezúton is köszönjük Jánszky Lajos László
polgármester úrnak! A finom falatok után, a
kórusok közösen énekeltek világi és egyházi
műveket egyaránt. A hangulat barátságos és
emelkedett lett, hisz’ az énekléssel azonnal

megtaláltuk a „közös hangot”. A kottáink
cseréje, megosztása után, minden azzal a
reménnyel tértünk haza, hogy ennek a találkozásnak legyen folytatása.
Kórusunk felkérést kapott, a Herendi
Kézműves Fesztiválon való szereplésre. A
szokásos nyári szünetet tartottuk, de Dávid
Roland, és felesége kérésére, megszerveztük a
fellépést. Örömmel énekeltünk ismét együtt
Rolanddal. A szép számmal összegyűlt közönség nagy tapssal honorálta az együttes
előadását. Eszter kiváló szervesése eredményezte a teltházas programot! Itt volt a példa,
hogy lehet Herenden is közösséget toborzó,
hangulatos műsort lebonyolítani. Következő
esemény a hagyományos Adventi koncert
volt. A szezonban igazán szép pillanatoknak
örülhettünk.
Összességében ismét nagyon sűrű, változatos és tartalmas évadot zártunk!
A karácsonyi idő végén jó visszatekinteni
az elmúlt időszakra. Lelkiekben feltöltődve
a valóban békés, áldott ünnepek után tele
reménnyel és bizakodással kezdjük az újévet.

Írta: Glückné Kati, kórustag
Fotó: Rujzam Zsuzsa

Írta és fotó forrás:
Temesiné Valika

Jótékony Barátság
A minden évben megrendezésre kerülő Országos Nyugdíjas KI MIT TUD? –on sok-sok
ember találkozik, ismerkedik. Itt kezdődött
Máyerné Szijártó Adél és Bolla Rozál érdekes
barátsága is. Rozál látta Adél szólószámát
és akkor határozta el, hogy a legközelebbi
versenyre felkéri őt új számához háttértáncosnak. A gondolatot tett követte, és létrejött
a közös produkció Celine Dion; To Love you
more (Jobban szeretni) című dalára, melyet
2015. október 17-én Gyulafirátóton, a Bolla
Rozál által szervezett jótékonysági előadáson
mutattak be nagy sikerrel. Adél itt szólószámát is eltáncolta, ezzel képviselve Herendet.
Közös előadásukkal legközelebb novemberben, az Országos Népek tánca, népek zenéje
Középdöntőjében léptek fel, Gyulán.
Az egyesület háza táján is zajlik az élet. Az
ősz folyamán a Kavinton csoport megkezdte
felkészülését, a tavasszal kezdődő VI. Országos Nyugdíjas KI MIT TUD? –ra, remélve,
hogy újabb sikerrel gazdagíthatják eddigi
pályafutásukat.
Sok sikert kívánunk nekik!

Írta: Rujzam Zsuzsa
Fotó forrás: Bolla Rozál

2016. február
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Újra együtt

Örömmel jelentem: a herendi Asszonyok
klubja ismét teljes létszámban összejött szeptember 8-án a kultúrházban és megkezdte az
új évadot.
Mindig gondoskodunk programról. Megvitatjuk az éppen aktuális dolgokat, szórakoztató cikkeket olvasunk fel, vagy házkörüli
teendőkkel, illetve egészségmegóvással kapcsolatban adunk egymásnak jó tanácsokat. A
születés és névnapok megünnepléséről sem
feledkezünk meg.
Szeptember 28-án kihasználva a még elfogadható, kirándulásra alkalmas őszi időt,
nagyon kellemes hajókázásban vettünk részt
Balatonfüredről Siófokra. Gyönyörű volt még
most is a füredi móló, pedig már elnyílóban
voltak a rózsák. A hattyúk és vadkacsák
viszont ugyanolyan aranyosak mint nyáron.
Jó kis sétát tettünk a siófoki parton. Huncutkodtunk Krúdy Gyula (a Szimbád írója)
szobránál. Visszafele Füreden a Karolina kávéházban isteni és hatalmas tortaszeletekkel,
finom kávéval koronáztuk meg az együtt
töltött órákat.

közösség

Country JAM
kirándulás

Zenei ízlésvilágunk változik a korral, a divattal. Ez történt együttesünkkel is, a tőlünk
megszokott country zene mellé belépett a
„bluegrass country” stílus. Hangszerelésében,
érzésvilágában merőben más, mint az eddig
játszottak. Kihívás volt mindannyiunk számára, hogy miként tudunk közelíteni ehhez a
stílushoz, hogyan tudjuk megtartani a stílusra
jellemző jegyeket, hangszereinket úgy, hogy
mindannyiunk szerephez jusson, mindegyikünk a maga tehetségét, egyéniségét bele tudja
vinni a zenébe. A próbák megérlelték a várt
gyümölcsöt, s repertoárunk bluegrass zenei
stílussal bővült.
A felkészülések közepette született meg a
gondolat, mutassuk meg külhonban is ismét,
hogyan zenél Herendről egy country zenét
szerető együttes.
Barátaink a határokon túlról, a németországi Memmingen városából adtak hírt, szívesen
fogadnának bennünket egy táncos, zenés
rendezvényen. Több hónapos felkészülés után
augusztus 7-én gördült ki velünk az a kisbusz,
amit oly büszkén vettünk utazásunk 3 napjára
birtokunkba.
Az utazás reggele friss zenészekre talált,
telve izgalmakkal, és a zenélés szeretetével.
Minden olajozottan működött, mígnem egyik
pihenőnk alkalmával a basszusgitár önálló
életre kelve kilépett a busz hátsó ajtaján. Fejét
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az aszfaltnak szegezte, s úgy döntött, itthon
marad, nem kis riadalmat keltve gazdájában,
aki azt is gondolhatta, nyakát szegve talán
örökre búcsút mondhat hangszerének mély,
búgó hangjától. De szerencsére, a baj nem
talált társra, és tovább indulhattunk utunkon.
A végtelen hosszú úton. Mert tulajdonképpen
hosszú út volt, de vendéglátóink figyelmessége, és vendégszeretete minden nehézséget
feledtetett.
Kiutazásunk második estéjén csalhatatlanul vidéki, tanyasi környezetben játszottunk,
ami igazán fokozta a zenélési kedvünket.
Családias hangulatban, jókedélyű, melegszívű
közönség jutalmazta tapssal a játékunkat.
Western kalapban sürgölődtek körülöttünk,
hogy minden étellel és itallal kapcsolatos
kívánságunk teljesüljön. Szívélyes vendéglátásban volt részünk. Fellépésünk után szállásunkra készülődve útlezáráshoz értünk.
Az elterelés hegyen-völgyön, erdőn-mezőn,
„tökön-paszulyon” át vitt minket. Egyre
távolodva átmeneti otthonunktól, úgy döntöttünk, magyarosan oldjuk meg a problémát,
ám ezzel a döntésünkkel közelebb kerültünk
ama lehetőséghez, mely egy nem várt rendőri
igazoltatáshoz vezetett. Mint ártatlan, reszkető madárfiókák pillogtunk az utastérből a
fiatal fináncra, aki látva riadalmunkat, végül
mosolyogva, sejtve minden gondolatunkat,

utunkra engedett, jó éjszakát kívánva. A döbbent csendet egyszer csak megkönnyebbült
hosszú-hosszú nevetés váltotta fel. A tánc, a
vigalom, az izgalmak után az éjszakai csend
megfoghatatlan volt számunkra. Lábujjhegyen lépkedett a nesz a városban. Szokatlan
ez egy olyan ember fülének és észlelésének, aki
a vonatzakatoláshoz, a 8-as főút morajához,
kutyák hajnali ugatásához van hozzászokva.
Megrendítő volt ez az éjszakai nyugalom. Harmadnap reggele a hazautazásunkat jelentette.
Élményekkel, tapasztalásokkal a zsebünkben
indultunk a hosszú visszaútra.
Valóban büszkék voltunk. Büszkék voltunk Herendre, a magyarságunkra, arra,
hogy zenészek vagyunk, hogy egy kedvelt
stílusban játszhattunk/játszhatunk, örömmel fogadtak bennünket, s mi örömmel adtuk
magunkat. A Crazy Jam Country Band zenekar minden tagja hálás, és köszöni Jánszky
Lajos László Herend város polgármesterének,
a Német Nemzetiségi Önkormányzatnak, s
mindazoknak a közbenjárását, akik támogatásukkal hozzájárultak a kiutazásunkhoz,
és biztosították számunkra a nemzetiségi
kisbuszt.
Köszönjük!

írta: Bod Szilvia
Fotó: Hoffmann Ágnes

Mint hét éve minden szeptember második
hétvégéjén, tavaly is megrendezésre került
Herend erdélyi testvértelepülésén, Madéfalván
a hagymafesztivál.
Herendről kicsiny, de annál lelkesebb csapat
indult neki a hosszú útnak.
Szokásunkhoz híven csütörtök este indultunk, hogy minél több időt tölthessünk erdélyi
barátainkkal.
Péntek délelőtt mindenkit nagy szeretettel
vártak a szállásadóik. A délutáni pihenést követően este kezdődött a szokásos hagymabál,
mely a testvértelepülések polgármestereinek
köszöntőjével indult. Egy kicsit szomorúak
voltunk, mert Herendet az Önkormányzattól
évek óta nem képviseli senki sem, csak a Ba-

kony-Hargita Baráti Kör. Vacsorára a fesztiválhoz illően hagymás rostélyost szolgáltak fel,
a bál jó hangulatban telt, hajnalig mulattunk.
Szombaton mindenkinek szabadprogramja
volt. Akár a testvértelepülések foci kupáján is
részt vehettünk, de a mogyoródiak is szívélyesen invitáltak az ezeréves határhoz minket.
Vasárnap reggel indult a hagymaszekerek
felvonulása, melyek körbejárták az egész falut.
Tizenegy órakor kezdődött a szentmise, mely
után kivonultunk a vásárba, ahol a termények
megáldását követően kuturális programok sokasága következett. Kora délután elhelyeztük
a megemlékezés virágait Ferencz Kálmán bácsi
sírjánál, majd tiszteletünket tettük Kálmán
bácsi özvegyénél, Irénke néninél és családjá-

közösség

Madéfalván jártunk

nál, akik nagy szeretettel fogadtak bennünket. Irénke néni szeptember elején ünnepelte
80. születésnapját, további szép éveket és jó
egészséget kívántunk neki.
Még egy kedves meghívásnak kellett eleget
tennünk a falu plébánosánál, Bartalus Zoltán
atyánál, ahol ismét meggyőződhettünk a madéfalvi vendégszeretetről. A gyorsan elrepülő
délutánt este utcabál követte, ahol elsőként
megtekinthettük a Hargita néptáncegyüttes
csodálatos műsorát, az est hátralévő részében
pedig helyi fiatalokból álló zenekar játszotta
a talpalávalót.
És ismét hamar elérkezett a hétfő reggel,
amikor fájó szívvel vettünk búcsút kedves
szállásadóinktól. Zoltán atya hazaindulás
előtt még vendégül látott minket egy kávéra,
és áldását kérve indultunk útnak.
Nem jöhetünk haza Madéfalváról anélkül,
hogy az emlékműnél ne álljunk meg és helyezzük el koszorúnkat, és néma főhajtással
ne tisztelegjünk a hősök előtt.
Barátainktól mindig úgy búcsúzunk, hogy
jövőre Veletek ugyanitt!
Szeretnénk megköszönni, hogy Schőnig
Gábor évek óta rendelkezésünkre bocsátja az
autóbuszát.

Írta: Lennert János
Fotók: Herczegh Zsuzsanna

2016. február
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Új kilátót és turistaházat

Október közepén került átadásra a Hajag
oldalában a Hajag turistaház. A VERGA ZRt
Molnár-tanya épülete lett kibővítve és felújítva. Az új szálláslehetőség kulcsosházként fog
üzemelni ahol 10 fő számára kínál pihenési
lehetőséget szép erdei környezetben. Ugyanezen a napon átadásra került Bánd mellett a
Majer Antal kilátó a 486m magas Miklós Pálhegyen. A kilátó 18m magas teraszáról pazar
kilátás nyílik a Bakonyra és a Balatonra. A
Tiszafás kirándulóerdő is felújításra került és
4km hosszú - 8 ismertető táblás tanösvényen
mutatja be ezt a ritka fafajunkat. Egyedülálló
élmény a sűrű, sötétzöld lombok alatti barna

ÜNNEPI FÉNYEK
A KILÁTÓBAN
Az OKTÓBER 23-i ünnep és az
új kilátó átadása alkalmából kivilágítottuk az új látványosságot a
Miklós Pál-hegyen. Aggregátorral
táplált lámpákat szereltünk a legfelső szintre és örömmel vettük a
visszajelzéseket, hogy láthatóak
vagyunk Bándon, Szentgálon és
Herenden! 2015 egyúttal a fény
éve volt, így felhívtuk a figyelmet
arra, hogy milyen fontos szerepet játszik a fény életünkben. A
kivilágítás egy órán át volt látható.
Írta és fotók: Bácskai Péter
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foltos törzsek között sétálni. Az objektumok
a VERGA ZRt. közjóléti beruházásában készültek állami támogatással. A kivitelezésbe
a HATESZ egyesület is bekapcsolódott és
felújítottunk 20km turistajelzést, hidat építettünk a Séden, utakat tettünk járhatóvá
a bándiakkal közösen. A bándi művelődési
központban berendeztünk egy kiállítást a
környék különleges geológiai leleteiből, új
térképes kiadványt készítettünk a látnivalókról mely egyesületünknél igényelhető vagy
honlapunkról letölthető.

Írta és fotók: Bácskai Péter

Közösség

Tanösvény találkozó

Az új kilátó átadását követő napon Tiszafás
körtúrát szervezett a HATESZ egyesület a
VERGA ZRt. és Bánd Önkormányzatának támogatásával. A túra 9,5km és 380m szintemelkedésű volt 30-40 fő részvételével. A teljesítők
emléklapot és kitűzőt vehettek át a célban. Jó
volt látni egészen fiatal gyerekeket is a túrázók között. Indítottunk egy új FACEBOOK
oldalt Majer Antal kilátó néven, mely nagy
népszerűségnek örvend és a megközelítésről,
építésről, programokról tájékoztatja az ide
látogató természetbarátokat.

Írta és fotó forrás: Bácskai Péter

Természetjáró találkozó a Kis Bükk csúcsán 2015.11.08.
Pontosan egy éve szerveztünk túrát a Fekete István kilátóhoz és tanösvényhez, ezért
örültünk, hogy a természetjáró szövetség
idén szintén ezt a helyet választotta évzáró
túratalálkozónak. Gyönyörű "tavaszi időben"
került megrendezésre a találkozó, ahol 100 fő
vett részt, és Herendet 27 fővel képviseltük
sok gyerkőc társaságában.
A 6km-es táv nem mondható soknak, de
a Som-hegy emelkedője és a napsütés szinte
rövid ujjúra vetkőztette a csapatot. Az őszi
színek pompáját remekül kiélveztük utunk
során. Totó kitöltésével vetélkedtünk és
sikerült díjat is szereznünk. A gyerekekkel
felkutattunk egy kincsesládát és bejegyeztük a herendi kincsvadászokat a logfüzetbe.
Visszaúton útbaejtettük a prédikálószéket a

geológiai bemutatóhelyen. A látnivalók egy
részét tudtuk útbaejteni, még maradt bőven
felfedeznivaló és ezért nem is kell messze
utaznunk!

Írta: Bácskai Péter
Fotók: Sebesi Józsi, Bácskai Péter

2016. február
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„Tök jó buli” volt
Herenden

Ősszel ismét megrendezésre került városunkban Önkormányzatunk és a herendiek
önzetlen segítségének jóvoltából a „Tök jó
buli” elnevezésű rendezvény, melyen évről
évre egyre többen vesznek részt mindenki
nagy örömére. Idén - Jánszky Lajos László
Polgármester Úrnak köszönhetően - már több
mint 50 tököt faraghattak ki a gyerekek, szülők-nagyszülők segítségével. Nagy sikere volt
a faágakra fellógatott Piñatáknak. Ez a játék
Mexikóból ered, de Európában is egyre népszerűbb. Papírból készült üreges gömb, általában
apró ajándékokat, cukorkákat rejtenek bele.
A benne található kincseket úgy szabadítják
ki a gyerekek, hogy egy bottal szétpüfölik a
figurát. Egyszerre csak egy gyerek üthet, és
azé a kiszabaduló finomság, akinél éppen
szétszakad a papír. Ezúttal harc folyt a földre
potyogó édességekért, de szerencsére a játék
végeztével a gyereksereg elégedetten és vi-
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dáman vonult be a Művelődési Házba, ahol
mindenki kedvére élhette ki kreativitását:
színezhetett, falevélből-gesztenyéből ötletes
figurákat ragaszthatott, karkötőt készíthetett,
vagy célba dobó táblán tesztelhette ügyességét. A szülőket, nagyszülőket a Prelude Női
Kar csodás dalokkal szórakoztatta. A vendégek éhségüket zsíros kenyérrel csillapíthatták,
szomjukat forró teával és isteni rumos teával
olthatták a rendezvény ideje alatt. A zsűri több
alkotást is díjazott a Herendi Majolikagyár
Kft. által felajánlott kerámia tárgyaknak és
az Önkormányzat által megvásárolt édességeknek köszönhetően.

A rendezvény végeztével egy tökfaragó
mesternek sem kellett hazatérnie üres kézzel,
hiszen mindenkinek jutott legalább egy kis
csoki, cukorka, nyalóka, amit zsebre vágva
boldogan, új élményekkel gazdagodva vihetett
haza, reményeink szerint arra gondolva, hogy
jövőre újra eljön majd erre a „Tök jó bulira”!
Köszönjük a Segítők önzetlen segítségét és
Mindenkinek a részvételt!
Reméljük idén ősszel is találkozunk!

Írta: Herend Park,
Herend Város Önkormányzata
Fotók: Rujzam Zsuzsa

Advent utolsó vasárnapján is ünnepi fénybe burkolózott a Város és a Művelődési Ház.
A rendezvény ismét felejthetetlen hangulatot, színes programokat és kellemes időtöltést tartogatott az ünnepre készülődőknek,
ezzel is szebbé, meghittebbé varázsolva a
karácsonyt.
A Herendi Művelődési Házban és a sétányon picik és nagyok egyaránt összegyűltek,
hogy együtt ünnepeljék Advent aranyvasárnapját barátaikkal-ismerőseikkel egy forró
ital és finom étel mellett. A helyi és környékbeli fellépők óriási hangulatot teremtve
csaltak mosolyt és örömkönnyeket mindenki
arcára. Reméljük, még sokszor láthatjuk
Őket, ahogy előadásukkal ismét lenyűgözik
a nagyérdeműt.

Sokak szerint ennyi ember nem gyűlt össze
az elmúlt években, ami ékes bizonyítéka annak, hogy valóban szükség van több hasonló
színes, izgalmas, program megszervezésére,
melyen kisvárosunk tehetségei felléphetnek,
így pezsdítve fel városunk közösségi életét.
Hálásan köszönjük mindazok támogatását, akik bármilyen módon hozzájárultak
adventi záró rendezvényünk színvonalasabbá
tételéhez.
Köszönjük az önkéntesek áldozatos munkáját és közreműködését. Igazán példamutató
összefogásról tettek tanúbizonyságot, amelynek eredménye látható volt a rendezvényen.
Köszönjük a főzésben (forralt bor, tea,
halászlé) résztvevők segítségét és a Házias�szonyok finomabbnál finomabb süteményeit.

Közösség

Advent

Köszönet a Fellépőknek, akik hozzájárultak
a nap sikeréhez és lehetővé tették a rendezvény megrendezését és köszönet a résztvevőknek, akik a hideg, nyirkos idő ellenére is
megtisztelték rendezvényünket!
Köszönjük a felajánlásokat és az adományokat Mindenkinek!
A felajánlásokból rászorulókat támogattak
és hozzájárultak egy színvonalas júniusi nyárköszöntő gyerekprogram megvalósításához!

Írta: Herend Park
Herend Város Önkormányzata
Fotó forrás: Mesterházy Zsolt és Raáb
Zoltán

2016. február
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Adventi üzenet:
Advent harmadik vasárnapján egy fehéren
ragyogó angyal jön le a földre. Jobb kezében
egy fénysugarat tart, amelynek csodálatos
ereje van. Odamegy mindenkihez, akinek
tiszta szeretet lakik a szívében, s megérinti
a fénysugarával. Ezen gondolatok mellett
fuvola kísérettel gyújtottuk meg a harmadik
gyertyát az adventi koszorún. Gyerekek
kellemes hangjukkal és hangszeres játékukkal varázsoltak karácsonyi hangulatot.
Finom házi termékek, kürtös kalács illat
csalogatta a vendégeket. Csacsi és kis barik
várták a Betlehem mellett a gyerekeket egy
simogatásra. Luca napi jó boszik főzték a
finom puncsot és forralt bort, közelükben
mindig nagy volt a sürgés-forgás. Hegedű és
furulya hangok mellett készültek a karácsonyi díszek. Gazdára találtak a fotópályázat
ajándékai az ifjú fotósok között. Az éves
közösségi munkájukért elismerésben részesültek: Kis-Tamás Zsuzsanna, Rujzam
Zsuzsanna, Ujhelyi Gábor, Búzás Péter,
Orosz Bence, Fényi Gábor, Klepeisz László.
A program kivitelezésében sokat segített:
dr. Kovács Márta, Ujjné Ica néni. Közös
énekkel zártuk ezt a szép estét. Köszönjük
az adományokat, melyeket programjaink
megvalósítására fordítunk.

Igazságosság-MértékletességBátorság-Bölcsesség

Írta és fotó: Bácskai Péter HATESZ

Ifjúság-selfie-természet
A HATESZ Egyesület Selfie fotó pályázatot hirdetett az ifjúság részére: „HÍV
A TERMÉSZET-ÖRÖMTELI PILLANATOK” címmel, hogy megcsillanthassák a
fiatalok sajátos látószögükben a természeti
élményeiket. Adventi ünnepségen, december 13-án hirdettük ki a nyerteseket.
A felajánlott díjakat; Kakukkvendéglő
Bánd, Nikon , EURONICS, Pannon Justitia
KFT biztosították. A résztvevőknek további szép és örömteli pillanatot kívánunk a
fotózásban, túrázásban, melyre más ifjakat
is meghívunk.
Zsűrizett Trum Dorina és Pap Henriett
diák selfisek, díjakat átadta Trum Dorina
és Bácskai Péter. Lényegében a lányok fotói
adták az ötletet a pályázat meghirdetésére.
Helyezettek:
Simonyai Lujza, Tunner Boglárka, Ujhelyi Patrik, Haas Levente, Matuszek Virág,
Ternyák Levente

írta és fotó forrás: Bácskai Péter
HATESZ

18

herendi objektív

közösség

vIII. Hajag kupa
Hajagra futó versenyünkön 97 fős rekord
létszámú résztvevővel büszkélkedhettünk!
A kellemes napsütéses száraz idő kedvezett
a futóknak. Nagyon örültünk a sok fiatal
versenyzőnek mivel 28-an választották
a 2km-es távot szünidei programnak. A
profik szép számban rajthoz álltak, és
a hölgyek is kitettek magukért a nehéz
16km-es 325m-es szintemelkedésű próbatételen. Gyurkó Alexandra volt a program háziasszonya. A díjkiosztásnál egy
futóéremmel köszöntük meg segítségét.
Volt, aki babakocsival, kutyával kocogott.
Hosszú tapssal tiszteltük meg kitartását
Birnbauer Botondnak, aki kerekesszékkel
teljesítette a 2km-t.
Herendi szervezők: Bácskai Péter
HATESZ, Steszli Balázs Herendi Futó Klub
Videó:
http://i nd av ide o.hu /v ide o/ H AJAG _
KUPA_2015_Fuss_a_Hajagra
HATESZ

írta és fotók: Bácskai Péter

Papodi kilátó
látogatása
A hárskúti temetőnél a legelőt körbekerítették és lezárták a területet
ahol bivalyok legelésznek. A piros
sáv turistajelzés emiatt áthelyezésre került. Az új útvonal: a temető
melletti murvás úton kell haladni a
rádiós tornyokig. Sorompóval lezárt
úton juthatunk el a Borzás-hegyen
keresztül a nyereg elágazásig, majd
balra fordulva a régi jelzést követve
érünk a kilátóhoz. Ideiglenes jelzéseket és útvonal leírásokat helyeztünk
ki mindkét irányból. Jó túrázást!
HATESZ

írta és fotó: Bácskai Péter
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Emléktúra

2016. 01. 10.

CIVILEK

NAPJA
Február 1-e a Civilek napja
arra hívja fel a figyelmet,
hogy ha nem működnek kellő számban civil szervezetek,
akkor az önkormányzatokra
sokkal több feladat és felelősség hárul.
a civil szervezetek felelősségvállalása, társadalmi
munkája, jelenléte teheti
jobbá az élet számos területét. a nap célja, hogy
ráirányítsa a figyelmet a civilekre, bemutassa hiánypótló
munkájukat. a herendi civileknek eredményes munkát,
jó együttműködést kívánunk.
egyesületünkbe várunk lelkes új tagokat, támogatókat
és adományokat céljaink
megvalósításához!
Bácskai Péter

Ismét jó viszonyban voltunk
az égiekkel. A beharangozott eső
mindig elmarad a túra útvonala
felett. Olvadozva, de sármentesen teljesíthette az a bátor túrázó
a távot, aki kitartott mellettünk
és eljött az Aranyos-patak völgyébe. A fákat- bokrokat egy
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centiméteres jég borította és
gyönyörű jégpalotát varázsolt az
erdőbe. Forró tea és virsli várta a
teljesítőket. A túrán részt vettek
Marci bácsi régi tanár kollégái
és családtagjai is. Köszönet a
kitartó túrázóknak Pécsről és
Budapestről. Délben ajándékként

megmutatta magát a nap és csak
ezután dobták le a fák a jégpáncéljukat.
HATESZ + Zöld Bakancs Túraklub

írta és fotó forrás: Ujhelyi
Gábor

2016-ra tervezett
HatEsZ programok:

» február 27. / Gyalogolj a
vízért túrapályázat
» március / túrajelzés festés
Herenden és Hajagon
» március 20. /
MedveHagyMa túra
» március 24-25. / Tavaszi
szünet-gyermekprogramok
» április 2. / Tiszta víz túra
25/10km – Víz világnapja
» április 17. / Herend vasútállomás; 25 éve vonultak
ki a szovjet csapatok
» április 24. / Turisztikai
szezonnyitó
» május / TESZEDD szemétszedési akció
» június 15. / Vakációs futás
» július / Nyári Tábor gyerekeknek
» október / Tanösvények
Találkozója
» december 4. / Mikulás a
MiklósPálon
» december 11. / Adventi est
» december 31. / IX. Hajag
Kupa

Kezdetben teremtette Isten az eget és a
földet. Sokmillió év múlva azonban az ember
végre elég okos lett. Azt mondta: Ugyan, ki
beszél még itt az Istenről? Én magam veszem
kezembe a jövőmet! Megtette, és elkezdődött
a Föld utolsó hét napja.
Az első nap reggelén elhatározta az ember,
hogy szabad lesz és boldog. Már nem Isten
képmása, hanem ember. És mert valamiben
hinnie kellett, hitt a szabadságban és a
szerencsében, a börzében, a fejlődésben, a
tervszerűségben és saját biztonságában. Aztán – biztonsága érdekében – megtöltötte lába
alatt a Földet rakétákkal és atombombákkal.
A végső idők második napján elpusztultak a halak az ipari szennyvizektől, és a
madarak a vegyipar mérgező porától, amit
a hernyóknak szántak. A mezei nyulak is az
utakon hagyott ólomfelhőkben, az ölebek
a kolbász szép piros színétől. A heringek a
tenger színén úszó olajtól és az óceánok mélyén lévő szemétrakásoktól, mert a szemét
radioaktív volt.
a harmadik napon kiszáradtak a füvek
a mezőkön, a lombok a fákon, a mohák a
sziklákon, és a virágok a kertekben. Mert az
ember maga irányította az időjárást, és pontos

tervek szerint osztotta el az esőket… és a
folyók kiszáradt medrében feküdtek a hajók.
a negyedik napon a négymilliárd emberből hárommilliárd elpusztult. Egyesek
olyan betegségekben, amelyeket az ember
maga tenyésztett ki. Mert nyitva felejtették
a tartályokat, amelyek a következő háborúra
készen állottak. És az orvosságok sem segítettek. Mert ezeket túl sokat használták már az
arckrémekben és a disznóvészekben. Mások az
éhségtől haltak meg, mert a gabonaraktárak
kulcsait eldugták előlük. És káromolták az
Istent, mert nem tette boldoggá őket.
az ötödik napon az utolsó emberek megnyomták a piros gombot, mert támadástól
tartottak.
Tűz borította el a Föld-golyót. Égtek a
hegyek, elgőzölögtek a tengerek és a városok
betoncsontvázai füstölögve, feketén meredtek
az égre. És az égből látták az angyalok, hogyan
válik a kék bolygó vörössé, majd piszkos barnává, végül hamuszürkévé.
a hatodik napon kialudt a fény. Por és
hamu borította a Napot, a Holdat és a csillagokat. És az utolsó svábbogár, amely egy
atombunkerben mindezt túlélte, elpusztult a
kibírhatatlan melegtől.

a hetedik napon nyomasztó nyugalom
lett. A Föld puszta és üres volt, és kiégett
réseiből és hasadékaiból sötétség áradt. És
az ember lelke holt kísértetként kóborolt
a Káosz felett. Mélyen lent a kárhozatban
elmesélte az ember az izgalmas történetet: az
emberről, aki saját kezébe vette a sorsát. – és
a gúnykacaj felhatolt egészen az angyalok
karáig.
Milyen világot akar teremteni az emberiség? Ez a világ és vele együtt az emberiség
sorsa és jövője egy Másvalaki kezében van:
a Teremtő Isten kezében.
Az Ő szabályai, törvényei szerint működik
és szolgálja az embert – ha ezeket a szabályokat betartjuk. S hogy a világ valóban így
működjék, ahhoz arra van szükség, hogy te
magad, a családod, a környezetedben élők
életében Isten szeretete, szabályai, törvényei
működjenek.
A test is apró sejtekből épül fel. Mi történne a magzattal, ha az anyaméhben függetlenné akarna válni a köldökzsinórtól?

(Jörg Zink nyomán)
Miklós atya

Családsegítő Szolgálat Herend

A segítő munka útjai
szociális problémáikban lehetőleg olyan segítséget adjanak, amely lehetővé teszi számukra,
hogy úgy élhessenek, mint mások. Igyekeznek
kiegyenlíteni a hátrányokat, védelmezni az
önmaguk védelmére képteleneket, motiválni
a reményvesztetteket, kiábrándultakat.

A szociális munka nem más, mint egy
segítő szakma, segítő hivatás. Az emberi
szükségletek kielégítéséhez nélkülözhetetlen
feltételek megteremtésében segít azoknak az
embereknek, akik erre a fennálló körülmények
között önmaguk erejéből nem képesek. Segít
abban, hogy az erőtlenek jövedelemhez, lakhatáshoz, táplálékhoz, használati tárgyakhoz,
értelmes és hasznos tevékenységhez, gondoskodáshoz, működőképes emberi kapcsolatokhoz, fejlődéshez és jogokhoz jussanak. A szociális szakemberek szerepe a családok életében
az, hogy átmenetileg vagy tartósan fennálló

„Az elesett ember előtt két út áll:
hogy elbújik és rejti esettségét az emberek elől,
vagy pedig, ha reszketve is, segítő kéz után
kutat.”
(Dobos László)
Mi családgondozók is keressük az utat,
hogy eljussunk a célhoz, mely számunkra és
a hozzánk fordulók számára is boldogságot,
megnyugvást ad. A figyelem, a támogatás és
pár megnyugtató szó elengedhetetlen ebben a
szakmában, de az életben is, hiszen nemcsak
a bajba jutottak felé kell megnyitni ezt az
utat, hanem a család, a barátok, munkatársak
és a körülvevő embertársaink felé is. A célokhoz vezető út hol rögös, hol barázdás, hol
egyenes, de ha több ember halad mellettünk,

figyelmükkel, támogatásukkal az utak végül
összefutnak egy közös célba. A sikerekhez
egy jó csapatmunkán keresztül vezetett az
út, melynek eredményeképpen sok és színes
ötlettel, programmal, szolgáltatással tudtuk
gazdagítani az egyre nagyobb bizalommal
hozzánk forduló lakosok életét. Bízunk
abban, hogy a jövőben is folytatni tudjuk segítő utunkat, és még számos tevékenységgel
bővíthetjük szociális palettánkat a lakosság
egyre szélesebb körében.
„ Ha el tudod képzelni, meg tudod valósítani.
Ha meg tudod álmodni, képes vagy valóra
váltani.”
(William Arthur Ward)
Ezúton is szeretnénk megköszönni mindazoknak a segítségét, akik tudásukkal, felajánlásaikkal, támogatásaikkal segítették
munkánkat.

írta: Peidlné Kiszlinger Zita

2016. február
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Az ember isteN nélkül

Közösség
w w w.herend.hu

Családsegítő Szolgálat Herend
Ezúton szeretném tájékoztatni Önöket
a 2016. január 1-vel történt intézményi és
jogszabályi változásokról.
2016. január 1-től a családsegítés a gyermekjóléti szolgáltatással integráltan – egy
szervezeti és szakmai egységben – működik,
melyet a Herend Környéki Önkormányzatok
Család és Gyermekjóléti Szolgálata lát el az
alábbi településeken:
Herend, Szentgál, Bánd, Márkó, Hárskút,
Csehbánya, Városlőd, Farkasgyepű, Kislőd,
Magyarpolány
Feladataink/ Jogszabályi változások:
A család- és gyermekjóléti szolgáltatás
olyan speciális személyes szociális szolgáltatás, amely a család, a gyermek érdekében - a
szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával - végzi tevékenységét,
a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítése, a
gyermek veszélyeztetettségének megelőzése,
a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése,
valamint a családi krízishelyzethez vezető
okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, az életvezetési képesség megőrzése
céljából.
A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat ellátja
a Gyvt. 39. § (2), (3) és (4) bekezdése, 40. §-a,
valamint az Szt. 64. §-a szerinti feladatokat:
tájékoztatás, szociális segítőmunka, ellátá-

sokhoz, szolgáltatásokhoz való hozzájutás
segítése, prevenciós, szabadidős és közösségi
programok szervezése, észlelő- és jelzőrendszer működtetése.
2015. december 31-ig a hatósági ügyintézések (védelembe vétel, ideiglenes hatályú
elhelyezés, nevelésbe vétel, családba fogadás)
teljes mértékben Intézményünk feladata
volt. Január 1-től a gondozási feladatok és
az ezzel kapcsolatos ügyintézések, javaslatok elkészítése továbbra is Szolgálatunknál
maradt, viszont a létrejövő Járási Központok
esetmenedzselési feladatot látnak el.
Mit is jelent ez? A családokkal való segítő munka ( személyes kapcsolatok, találkozások, ügyintézések, veszélyeztetettség
esetén a Járási Központ, valamint a Járási
Gyámhivatal értesítése, éves felülvizsgálatok
során a segítő munka értékelése, a hatósági
tárgyalásokon való részvétel stb. ) a területen
dolgozó családsegítő munkatárs feladata maradt, az esetmenedzser havonta 1 alkalommal
tartja a kapcsolatot a családdal, aki ellenőrzi az egyéni-gondozási nevelési tervben
foglaltak megvalósítását, valamint az éves
felülvizsgálat alkalmával ők is elkészítenek
egy helyzetértékelést, a hatósági ügyintézésekben részt vállalnak. A családsegítő és az
esetmenedzser munkatárs között rendszeres
a kapcsolattartás.

Intézményünkhöz tartozó Járási Központok:
Ajkai Központhoz tartozó településeink:
Magyarpolány, Kislőd, Városlőd, Csehbánya,
Farkasgyepű.
Veszprémi Központhoz tartozó településeink: Herend, Szentgál, Bánd, Márkó, Hárskút.
Szolgálatunk és a Központok elérhetőségei
kifüggesztésre kerültek a településeken, mely
mindenki számára elérhető.
Kérdéseikkel, kéréseikkel forduljanak hozzánk bizalommal!

Írta: Peidlné Kiszlinger Zita
intézményvezető
Elérhetőségeink:
Intézmény címe, központi elérhetősége: 8440 Herend, Kossuth L. u. 125.
88/503-740
88/503-741
Intézményvezető neve, elérhetősége:
Peidlné Kiszlinger Zita

20/337-6262

Családsegítő munkatársak neve, elérhetősége:
Horváth Katalin		

20/398-7384

Monori Éva		

20/398-7384

Szabó-Straub Nikoletta

20/399-0803

Peti Melinda		

20/336-0065

Kedves Lakosság!
2015 októberétől megváltoztattuk az adományként kapott ruhák elosztását!
Az adományház az eddig ismert formában megszűnt és helyét egy sokkal
áttekinthetőbb, igazságosabb, mindenki
számára kedvezőbb megoldás vette át.
A beérkezett ruhákat ezentúl átválogatjuk,
kategorizáljuk, és igény szerint kiosztjuk.
Hogy néz ki a gyakorlatban?
Ha szükségük van bármilyen ruhaneműre,
kérjük, a pontos méretet megadva jelezzék azt kollégánk felé.
Amennyiben van a keresett ruhának
megfelelő a raktárunkban, úgy átadjuk
azt szíves használatra.
Továbbra is várjuk felajánlásaikat, olyan
használt és jó állapotú ruhákat, lábbeliket
és tárgyakat, melyeket Ön is szívesen
fogadna és használna.
Köszönettel:			
Családsegítő munkatársai, Herend
Fotó: Rujzam Zsuzsa
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Iskolát ellátó védőnőként szerencsére vis�szajelzéseket is kapok a munkámról, melyeknek hatására néhány gondolatot szeretnék
megosztani Önökkel. Akiknek a Herendi
Általános Iskolába jár a gyermekük (2-4-6-8.
osztályos tanulók), azok már részt vettek az
iskolaegészségügyi szűrővizsgálaton. A gyerekek szülei a jogszabályban előírtak szerint
tájékoztatást is kaptak a vizsgálatok eredményéről. Mivel korábban előfordult, hogy
a gyermekek nem adták oda a tájékoztatót a
szülőknek, az idei évben az ellenőrző könyvbe
tűzőgéppel betűztem a tájékoztatót egy lezárt
borítékban és betűztem még egy kis papírt,
amin leírtam, ha van valami tennivaló. Ezen
a kis papíron a szülő az aláírásával igazolta
felém a tájékoztató átvételét, amit kivéve az
iskolaegészségügyi törzslaphoz csatolok. A
tájékoztatón a szülőknek jeleztem ha háziorvoshoz vagy szakorvoshoz kellett irányítani a
gyermeküket. Lábboltozat süllyedés (lúdtalp)
miatt otthoni rendszeres lábtornáról és súlytöbblet miatt egészséges táplálkozási irányelvekről írásos tájékoztatót küldtem haza,
rábízva a szülőkre és a nagyobb gyermekekre
a tennivalókat. Kevesebb esetben szerencsére
azt is közölhettem, hogy speciális teendőt
nem igényelt a gyermek a szűrővizsgálat
alapján. Aztán jöttek visszajelzések, nem
szemtől szembe, de úgy gondoltam, néhány
elváltozás megnevezése miatt néhány szülő
vagy gyermek talán nem érzi túl jól magát,
esetleg úgy érezte, hogy sértő egy-egy kifejezés. Az egészségügyben a betegségeknek és
az elváltozásoknak BNO (Betegségek Nemzetközi Osztályozása) kódrendszer alapján
különböző megnevezésük van és ezeket fel kell
tüntetnem a tájékoztatókon. Én ezt magyarul
teszem, mert azt szeretném, ha megértené
a szülő. Szembesülni kell az állapotunkkal,
a gyermekünk állapotával, ez nem mindig
könnyen elfogadható számunkra. De ha csak
egy kis eltérés van, azt könnyebb orvosolni,

Baba
mama
klub

mintha túl későn kerülne ellátásra a gyermek.
Kezdeném is a testtömeg ellenőrzés során a
megnevezésekkel. Ezeket nemre, életkorra,
testmagasságra számítva standard táblázatokban rögzítették gyermeknövekedés vizsgálatok alapján. Van a normál testalkat, majd
ha többet mutat a mérleg, akkor lesz enyhe
majd jelentős súlytöbblet. Ha viszont túl
keveset mutat a mérleg, lesz a sovány, majd a
kórosan sovány testalkat. Szeretném, ha senki
nem venné zokon ezeket a megnevezéseket,
senkit sem illettem sértő kifejezésekkel, de
úgy gondolom, ha latinul írom le az elváltozások nevét, azt nem minden szülő fogja
rögtön megérteni. Az elhízás, vagyis jelentős
súlytöbblet (obesitas) sajnos sok betegség
előszobája. A magas vérnyomás, szív és érrendszeri megbetegedések, a cukorbetegség,
az izületi betegségek mind-mind nagyobb
arányban jelentkeznek a túlsúlyosoknál. De
a sovány, kórosan sovány kifejezést sem rossz
szándékkal írtam. Ki szeretne a gyermekének
a jövőben ilyen problémákat? Úgy gondolom egy szülő sem! Hormonális probléma,
emésztőrendszeri elváltozás vagy lelki okok
is állhatnak a súlyprobléma hátterében,- amit
gyógyítani / kezelni lehet - melyik szülő nem
szeretne segíteni gyermekén?!
Vegyük a következőt, az érzékszervek ellenőrzését, látásélesség, színlátás, hallásvizsgálat. Ezekről nem kaptam visszajelzést, tehát
a látásélesség csökkenés, halláscsökkenés
kifejezéssel nincs gond. A szemüveg a mai társadalomban divatos, kiváltása megtörténik.
Hallásvizsgálatra is rögtön kérnek időpontot
a szülők, ha szükséges.
Az iskolás életkorban az izomzat fejlődése
gyakran elmarad a test gyors növkedése mögött, így a megnövekedett fizikai terhelésnek
nem tud eleget tenni. A gerinc különböző
görbülete, a lábboltozat süllyedése gyakran
előfordul a mai mozgásszegény életmódot élő
gyerekeknél. Enyhébb esetben az iskolaorvos

gyógytestnevelésre irányította a gyermekeket,
ahol speciális tornagyakorlatokkal korrigálhatóak ezek az elváltozások, ha időben odakerül
a gyermek. Gyermekkorban kialakult mozgásszervi elváltozások kezeletlenül felnőtt korban
fájdalmakkal, munkaképesség csökkenéssel
járhatnak. Gerincferülés miatt a csigolyák
közti porckorongok fokozott nyomásnak
vannak kitéve, ami gerincsérvhez is vezethet.
Orthopédiai szakorvosi vizsgálatra beutalóval
ellátott gyermeknél is előfordul, hogy sajnos
a szülők nem viszik el a szakrendelésre a
gyermeküket.
Itt szeretném felhívni a figyelmet arra, ha
nem viszi el a szülő a gyermeket a megfelelő
szakorvoshoz, sérül a gyermek egészséghez
való joga, ezért jelzési kötelezettségem van
a gyermekjóléti szolgálat felé. Bízom abban,
hogy a szülők is a legjobbat akarják gyermeküknek és nem lesz szükség arra, hogy jelzési
kötelezettségemnek kell eleget tennem, ha
szakorvosi ellátásra szeretnék eljuttatni egy
gyermeket.
Nagyon fontos, hogy ha a gyermeket háziorvoshoz, vagy szakorvoshoz irányítottuk, az
elvégzett vizsgálat eredményét megmutassák
a szülők az iskolaorvosnak, -Dr. Kovács Márta
doktornőnek és az iskolavédőnőnek is (főleg
akkor, ha nem a herendi gyermekorvoshoz
járnak), különben nem tudjuk, hogy mi az
eredmény, ami nem csak a megfelelő kezeléshez, hanem a pontos dokumentációhoz is
szükséges.
Remélem, gyermekük egészsége érdekében
kapok még (hideget-meleget) visszajelzéseket,
-amit előre is köszönök. Ha bármilyen egyéb
észrevételük van munkámmal kapcsolatban,
szívesen várom Önöket a védőnői tanácsadóban.

Ebben az évben is folytatjuk baba-mama
klub foglalkozásainkat. Első alkalommal
farsangi hangulatú mondókázással vártuk a
gyerekeket szüleikkel. Minden alkalommal
először mondókázunk, énekelünk közösen
a szülőkkel a gyerekeknek, majd kötetlen
játékra és beszélgetésre van lehetőség.
Tervezett időpontjaink:
»» 03.03. / Tavaszváró mondókázás
»» 03.24. / Nyuszi simogató
»» 04.14. / Udvari játékok, baleset megelőzés,
elsősegélynyújtás
»» 05.05. / Anyák napi köszöntő
»» 06.02. / Közös játszóterezés

»» nyári szünet
»» 10.06. / Őszi mondókázás
»» 11.10. / Fertőzések megelőzése, influenza,
láz-lázcsillapítás
»» 12.06. / Mikulás, Helyszín: Védőnői Tanácsadó Herend
»» Időpontok: 10 óra
Minden érdeklődőt szeretettel várunk.
A programokon való részvétel ingyenes.

Tisztelettel:
Horváth Gyöngyi iskolavédőnő

Írta: Vérné Weiner Judit és Horváth
Gyöngyi
védőnők

2016. február
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Közösség

Miért fontos az iskolavédőnői munkáról
a szülői visszajelzés?

Óvoda

Márton-nap az oviban

November 6-án az ovisok megünnepelték a
Márton napot. Nagyon szép tökfaragványok
díszítették az udvart. Panni néni köszöntötte
a kicsiket és nagyokat. A német nemzetiségi
kórus és tánccsoport fellépése színesítette a
programot. A lobogó tábortűz mellett énekelve vártuk Márton lovagot. Paripáját követve a
lámpások fényében elindult az „aprónép” egy
rövid sétára. Finom sütik és meleg tea került az
asztalokra és az óvónénik is felbátorodtak egy
rövid éneklésre miközben vártuk a visszaérkezőket. A sétát követően jólestek a finom falatok és a szülők forraltbort is kortyolhattak.
Panni néni megénekeltette a gyerekeket. Mi
a világításban és a hangosításban segítettük
az ovisokat. Kellemes estében volt részünk.

Írta: Bácskai Péter
Fotók: Tunner Boglárka, Bácskai Péter

1999-ben végeztem Sopronban a Benedek
Elek Pedagógiai Főiskolán óvodapedagógus és
katolikus óvodai nevelő szakon. 2013. szeptemberétől dolgozom a Herendi Hétszinvilág
Óvodában és ekkor kaptam lehetőséget, hogy
az óvodás korú gyerekeknek hittan foglalkozásokat tartsak.
Óvodánk szülői kérésre biztosítja a gyermekek számára a hitoktatást. Az általam tartott
foglalkozások a napirendbe építve, elkülönülten az óvodai foglalkozásoktól kerülnek megvalósításra. Kéthetente, szerda délutánonként
szakkör formájában foglalkozom a gyerekek
vallásos és erkölcsi nevelésével.
A helyet és az eszközöket az SZMSZ szerint az óvoda biztosítja. Az idei tanévben 16
kisgyerek szülője igényelte a foglalkozásokat.
Az óvodáskorú gyerekek életkori sajátosságaihoz igazodva próbálom a foglalkozásokat
játékosan felépíteni. Akárcsak egy óvodai
tevékenységen, nálam is megjelenik a mese,
dal, barkácsolás, bábozás, dramatizálás stb.
A foglalkozások elején és végén katolikus
gyerekdalokat énekelünk, ami keretet ad az
órának, az énekléshez ritmushangszereket is
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HITTAN a Herendi
Hétszínvilág Óvodában
használunk. Az évkör ünnepei közül a következőket érintjük: Szt. Márton, Szt. Miklós,
Karácsony, Vízkereszt, Húsvét, Pünkösd.
Nagyon szeretik az ovisok, amikor egy történetet eljátszunk, dramatizálunk, mert akkor
belebújhatnak egy-egy szerepbe.
Közkedvelt körükben a karácsonyi misztériumjáték, Jézus születésének ünnepe. A
Bibliából, az Újszövetségből foglalkozunk Jézus csodatételeivel pl.: A csodálatos halfogás,
a Kánai menyegző. Jézus példabeszédei közül
is lehet számukra válogatni, szemléltető képekkel illusztrálva mesélem el nekik a Tékozló
fiú , A magvető történetét.
A hittan fogalmába beletartozik az erkölcsi
nevelés is, ezért az ő kis életükből vett példákkal élethelyzeteket felelevenítve beszélgetünk

is pl.: az örömről, haragról, bánatról, vigasztalásról , megbocsájtásról…hogy mikor tapasztalták meg ezeket otthon vagy az óvodában,
ezzel alakítva erkölcsi értékrendjüket. Célom,
hogy elkezdjem „gyermeknyelven” bevezetni
őket a vallásos életbe kiegészítve azzal, amit a
családokban kapnak szülőktől, nagyszülőktől.
Simon András gondolataival zárnám soraimat:
„ Ne tartsd fontosnak,
hogy fontosnak tartsanak.
Egyszerűen csak szeress
és fontos leszel”

Írta: Pappné Gaschler Györgyi óvodapedagógus

Óvoda

Herendi Hétszínvilág Óvoda és Bölcsőde
Gyermekkorom egyik kedves, és kedvenc
meséje, Dargay Attila és szerzőtársai által írt
rajzfilm, Az erdő kapitánya. A mese végén felhangzó dalt ma is elő tudom hívni: „de ha vállat vonsz, hogy nem érdekes, tudd meg, hogy
élhetsz az erdő nélkül, csak úgy nem érdemes.”
Ez a mondat áthatotta kisgyermekkoromtól
kezdve eddigi életem. Nem túlzás, a bakonyi
erdőt érzem az otthonomnak, mintha ismerős
lenne minden fája, bokra, igazán itt érzem jól
magam. Amikor anno számot kellett adnom
szakmaiságomról, az erdő témáját hívtam
segítségül, rajta keresztül mutattam meg
tanáraim évek során átadott tudását.
Így nem volt számomra kérdés, amikor
óvodánk eldöntötte, szeretnénk mi is a Zöld
Óvodák büszke és mára már népes táborához tartozni, hogy szívesen foglalkoznék e
pályázattal.
2008-ban került kihirdetésre a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium és az Oktatási és Kulturális Minisztérium megbízásából
az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága által. A feltételeket
20 pontból álló kritérium rendszer határozza
meg. A kritériumok között kiemelkedő fontosságú a környezettudatosságra és környezeti
értékek megóvására nevelés.
Az önértékelési szempontsor kitöltésével
a 20 pontból álló kritérium rendszernek kell
megfelelnie az óvodáknak. A szempontsor
kitér a Zöld nevelési tartalmakra. Zöld óvodai programmal kapcsolatos külső és belső
továbbképzésekre, az óvodai élet mindennapjaiban a nevelés folyamatában megjelenő
jellemző tevékenységek helyi sajátosságainak
bemutatására, megvalósításának értékelésére, a fejlesztési tervek megjelenítésére. A
Zöld óvodai tevékenységek megvalósításának
szempontjából, az eszközökre és felszereltségre. Az elkövetkezendő 3 év során megva-

lósítani kívánt innovációra. Kitér továbbá a
nevelőmunka folyamatának értékelésére. A
Zöld óvodai arculat kialakítására. A kapcsolatok rendszerére és azok hatékonyságára.
Első alkalommal 2012 decemberében ünnepélyes keretek között Budapesten vehettük
át a címet: Zöld Óvoda lettünk. Három évig
lehettünk e cím birtokosa. Ezután újabb értékelési pont következett. Ezen az időszakon
van túl óvodánk, és gyermek-felnőtt közössége, a pályázat elbírálása megtörtént. 2015
decemberében a Herendi Hétszínvilág óvoda
és Bölcsőde másodszor nyerte el a Zöld óvoda
címet. Elveink, és tetteink tükrözik azon elveket, melyeket kitűztünk magunk elé célul,
s találkoznak a Zöld óvoda elveivel. Ezután a
Harmadszor elnyert és legvégül Örökös Zöld
Óvoda cím elnyerése a cél a legtöbb óvodának,
így a miénknek is.
A világon mindenütt nő az energiafelhasználás. Az ember elkényelmesedik, minden
automatizált körülöttünk. A fosszilis, nem
megújuló energiaforrásaink kimerülőben. Az
ember megújuló energiaforrásokat, mint Napenergiát, szél-és vízi energiát, geotermikus
energiát, és új energiaforrásokat keres - mint
víz, szél, illetve biomassza.
A gyerekek számára az előbbi felsorolásból leginkább megfoghatóvá, szószerinti
értelmezésben is, az újrahasznosítás fogalmát
tesszük. Hiszen ismerik otthoni, óvodai szokásaikból a szelektív hulladékgyűjtést. Zöld
ünnepeink között a Takarítási Világnapon a
gyerekek számára nem ismeretlen a hulladékok különválogatásának a szabálya, és miértje.
Tudatosan figyelünk az energiafelhasználásra, a víz, világítás, fűtéshasználatra.
A gyerekek leginkább a vízzel találkoznak
legtöbbször mindennapjaik során. Számos
tapasztalási lehetőséget ad a tudatos környezetvédelemre a tisztálkodás, a vízivás, a

növények gondozása, egy kiadós eső megléte.
Minden csoportnak van csoportjellel ellátott földterülete, amit tavasszal beültethet
konyhakerti növényekkel. Nyár végi betakarításkor a magokat eltesszük a következő év tavaszáig, s így tapasztalatot szereznek egy újra
és újra visszatérő körforgásról. Körömvirág,
menta, citromfű, rebarbara teszi különlegessé
a gyerekek számára a fűszerkertünket.
Pedagógiai programunk részévé vált és
külön fejezetet kaptak a hagyományosan ünnepelt nemzetiségi és néphagyományainkat
őrző ünnepeink mellett a Zöld Óvoda elvek.
Ezek között szerepelnek a Zöld Jeles napok,
melyek közül mi a már említett Takarítási
Világnapot, az Állatok Világnapját, a Víz
Világnapját, a Föld Napját, a Madarak és fák
napját emeltük ki. Ezen világnapokkal való
megemlékezés során a természeti értékeink
megóvása, a környezetvédelem a cél játékos
módon, a gyerekek szemén át láttatva.
Óvodánkban számos műveltségi terület kap
szerepet a nevelés-oktatás során. A környezetvédelem mindig megjelent mindennapos nevelésünk során, de a tapasztalat és az évek egy
még tudatosabb szemléletet, egy még tudatosabb embert kívántak meg. Ezt a tudatosságot
nekünk tanulni kellett, elveit magunkévá
kellett tennünk, s most a mi feladatunk, hogy
mindezt átadjuk. Majdhogynem kiemelkedő
feladatunk, hogy az eljövendő nemzedéket
felkészítsük Földünk, a mi otthonunk csodálatos természeti kincseinek, ezáltal magunk,
a gyermekeink, az unokáink megóvására.
Felelősek vagyunk egymásért. Hiszem, hogy
egészen kisgyermekkorban elvetett magok,
később meghozzák a várva-várt gyümölcsöt.

Írta: Weiszné Bod Szilvia, Környezeti
nevelés szakvizsgázott óvodapedagógusa

2016. február
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Iskolai eredmények
SZEPTEMBER

Október

DUE Médiahálózat Országos Tehetségkutató Diákmédia
Pályázat / Az év diák-video újságírója kategória - Budapest
Simonyai Lujza – 3. hely

Tutti Judo-kupa - Koroncó
Koroncó adott otthont a nagy hagyományokkal rendelkező Tutti
Judo-kupának / 213 versenyző, 33 csapat, 3 országból.
Szabó Tamás 1. a – Ezüstérmes
Szabó Dávid 2. a – Ezüstérmes
Csapatversenyben a veszprémi klub 5. lett

Nyárköszöntő úszás háziverseny – Veszprém
hátúszás – 1. hely
Brotscholl Dávid 4. a
			
mellúszás, gyorsúszás – 2. hely
Foci Regionális Bozsik Torna – Tatabánya
Nagy Benjámin 4. a – legjobb játékos
Széchenyi István sakk emlékverseny - Ajka
Darida Gergő 4. b – 1. hely
Szabadtéri Gyermek Lovaskupa - Ajka
Kókai Bálint 4. b - lovas ügyességi verseny 2. hely
Veszprém megyei tájfutó bajnokság
Schäfer Ferdinánd 4. b - 2. hely

Eötvös Károly Megyei Könyvtár irodalmi olvasópályázat
Németh Réka Zita 2. b – 1. hely
Presits Janka 3. a – 3. hely
Ravazdi Lovasverseny
Varga Kiara 3. a – 3. hely
Bodor Katalin 3. a – 3. hely
IV. Dance Earth Kupa
Horváth Csenge 6. a – csapat III. hely
TLC Acro Dance táncverseny
Horváth Csenge 6. a – csapat I. hely

Polányi nyárbúcsúztató kerékpáros vetélkedő
Sulyok Martin 5. c - 1. hely
Szegedi tájfutó verseny
Schäfer Benedek 8. a – F14 kategóriában egyéni 2. hely
Modellezés Szentes kupa 3. forduló
Kerner Martin 8. a - felnőttek mezőnyében 2. hely
Köztársaság Kupa – Veszprém
Ujhelyi Patrik 6. a – magasugrás – 1. hely
Keller Fruzsina 6. b – magasugrás – 2. hely
Molnár Lázár 7. a – magasugrás – 2. hely
Kopácsi Zoltán 5. b – 60 m futás – 2. hely
Horváth Csenge 6. a – 60 m futás – 2. hely
Ujj Martin 6. b – 60 m futás – 2. hely
Kiss Benedek 8. a – súlylökés – 2. hely
Dienes Erik 5. a – távolugrás – 3. hely
Takács László 8. a – távolugrás – 3. hely
Horváth Csenge, Acro Dance
(Fotó forrás: Simon Szilvia)
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Bodor Katalin és Varga Kiara,
lovaglás (Fotó forrás: Varga Andrea)

Szabó Tamás és Szabó Dávid
dzsúdó
(Fotó forrás: Sófalvi Vera)
Kókai Bálint lovaglás
(Fotó forrás: Birher Krisztina)

Versenyző neve

verseny megnevezése

Eredmény

Presits Janka 3. a

Dunaújvárosi úszóversenyváltóúszás

3. hely

Budai Hanna 3. b

Városlődi Kulturális
Seregszemle, versmondás

5. hely

Nagy Benjámin 4. a

Judo Diák C országos bajnokság
– 45 kg-s súlycsoport

5. hely

Nagy Benjámin 4. a

Futsal focitorna Alsóörs U11
korcsoport

1. hely

Fazekas Roland 5. a

E.ON által meghirdetett
EnergiaKaland című országos
meseíró pályázat

3. hely

Molnár Sára 5. c

VIII. Student Kupa kézilabda

Juhász Kinga 8. b

„Őrizzük a Balaton népdalait” népdalverseny

Dienes Luca,
Fekete-Nagy Flóra,
Simonyai Lujza

Simonyi Zsigmond Általános
Iskola, Simonyi hét
rendezvénysorozata

Felkészítő

Brotschollné Szabó
Valéria

Fekete-Nagy
Marianna

legügyesebb
kapus
kiemelt
arany
minősítés

Juhász Bea

9. hely

Fekete-Nagy
Marianna

Városlődi Kulturális Seregszemle
Etlinger Zsófia 2. b

Városlődi Kulturális
Seregszemle, versmondás

5. hely

Fódi Judit

Máté Veronika 5. b

Városlődi Kulturális
Seregszemle, versmondás

5. hely

Schermann-né
Csizmadia Márta

Schermann Zsófia 7. a

Városlődi Kulturális
Seregszemle, prózamondás

10. hely

Arnold Mária

7. évfolyam
(mind a 30 tanuló)

Városlődi Kulturális
Seregszemle, kórus
kategóriában

Német
népdalok
Bronz
minősítés

Lennertné Primmer
Petra, Arnold Mária

Bolyai anyanyelvi csapatverseny
Szabó Bernadett,
Fazekas Roland,
Prebszl Arnold,
Wittmann Alex 5. a

2. hely

Fekete-Nagy
Marianna

Budai Hanna, Budai Virág,
Illés Dávid, Sipos Regina
3. b

3. hely

Németh Nóra

Bodor Gergely,
Magasházi Natasa,
Tóth Kíra, Szitási Zalán 4. a

13. hely

Márton-napi

Ünnepség az iskolában
November 11-én rövid műsorral emlékeztünk Szent
Mártonra az iskolában. Alsó
tagozatos osztályaink különbözőképpen készültek
erre a napra. A műsort a 2.
a osztály nyitotta meg egy
magyar Márton-napi dallal,
ezt követte a 2. b osztály
„Fingerspiel” játéka. A negyedik évfolyam tanulói egy
jelenettel elevenítették fel a
történetet.
Iskolánk legifjabb diákjai –
az elsősök – a „Laterne,
Laterne” című német dalt adták elő. Lámpás tánc is színesítette műsorunkat a 3. a
osztály előadásában. Ezután
újra felcsendült egy Márton-

Versenyző neve

Fuchs Karolin

napi dal, ezúttal németül
„Kommt, wir woll’n Laterne
laufen” címmel.
Zárásként a „Sankt Martinstag” című verset hallhattuk a
3. b osztály négy tanulójának
tolmácsolásában. Ezt követően került sor a hagyományos lámpás felvonulásra
és a Márton-napi pogácsa
elfogyasztására.
E sikeres program után német munkaközösségünk
már a következő rendezvényt – a nemzetiségi napot
– szervezi, melynek témája
ezúttal a „Hochzeit”, azaz a
lakodalom lesz.

Írta: Fódi Judit

verseny megnevezése

Eredmény

Szabó Bence 6. b

egyéni forma

Kazinczki Tibor 6. b

egyéni forma

1. hely

Fűrész Máté 3. a

egyéni forma

2. hely

1. hely

A Simonyi Zsigmond kárpát-medencei helyesírási verseny iskolai fordulójának
eredményei

Prebszl Arnold 5. a

egyéni forma

2. hely

Hegyi Balázs 5. b

egyéni forma

2. hely

Fodor Boglárka 4. a

versposzter verseny

1. hely

Buzás Barnabás 6. b

egyéni forma

2. hely

Magasházi Natasa 4. a

versposzter verseny

1. hely

Pavelka Dominik 5. b

egyéni forma

3. hely

Fuchs Karolin

Weisz Viktória 4. a

versposzter verseny

1. hely

Lennert Gergő 6. b

egyéni forma

3. hely

Mesterházy Rita 7. a

versposzter verseny

1. hely

Dienes Erik, Hegyi Balázs,
Kazinczki Tibor

csapat forma

2. hely

Kovács Gergő 7. a

versposzter verseny

1. hely

2. hely

versposzter verseny

1. hely

Kungl Barnabás, Pavelka
Dominik, Prebszl Arnold

csapat forma

Schermann Zsófia 7. b
Simonyai Lujza 7. b

versposzter verseny

1. hely

csapat forma

3. hely

2. hely

Bácskai Dániel, Fűrész
Máté, Mészáros Bulcsú,
Strommer Kira
Buzás Barnabás, Fuith
Tamás, Szabó Bence

csapat forma

3. hely

Erős Éva

Bisztrán Anna 5. a

anyanyelvi verseny

Kajos Márton 6. a

anyanyelvi verseny

2. hely

Kőhegyi András 6. b

anyanyelvi verseny

3. hely

Dienes Luca 8. a

anyanyelvi verseny

3. hely

Fekete-Nagy
Marianna

2. hely

Bácskai Bálint 3. b

3. hely
1. hely

Darida Levente 6. a

2. hely

Mongúzok Kupa tekwon-do bajnokság
Strommer Kira 3. a

egyéni forma

1. hely

Mészáros Bulcsú 3. a

egyéni forma

1. hely

Dienes Erik 5. a

egyéni forma

1. hely

Kungl Barnabás 5. b

egyéni forma

1. hely

Bácskai Dániel 6.b

egyéni forma

1. hely

Dienes Erik 5. a

serdülő fiú – formagyakorlat

3. hely

Hegyi Balázs 5. b

serdülő fiú – küzdelem

3. hely

Pátkainé Farkas
Enikő,
Pátkai Zoltán,
Pátkai Miklós

Játékos sportvetélkedő Diákolimpia körzeti döntő
Mihalik István

Darida Gergő 4. b

Pátkainé Farkas
Enikő,
Pátkai Zoltán,
Pátkai Miklós

Monori országos Taekwon-do diákolimpia

Botev-kupa – sakk verseny
Halmavánszky Dóra 3. a

Felkészítő

Pátkainé Farkas
Enikő,
Pátkai Zoltán,
Pátkai Miklós

Farkas Richárd, Novák
Bálint 2. a,
Etlinger Zsófia Németh
Réka, Szabó Bálint,
Wittmann Erik 2. b,
Fogl Máté, Hajdu Katrin,
Piltman Márk, Varga Kíara,
Weisz Boglárka 3. a,
Budai Hanna, Hirschl Ábel,
Kiss Szofi, Kopácsi Áron,
Kopácsi Balázs 3. b,
Ernhoffer Gréta, Hajgató
Dominik, Juhász Jázmin,
Magasházi Natasa, Gócza
Márk, Rédling Renáta,
Szabó Lilla 4. b

1. hely

dr. Bakonyiné Lékó
Erzsébet

2016. február
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DECEMBER
Versenyző neve

JANUÁR
verseny megnevezése

Eredmény

Felészítő

Móczár Márta
budai Csenge
krein benedek
somogyi levente

2. a
2. a
2. a
2. a

kiskarácsony csapatverseny
– országos irodalmi
alkotópályázat

3. hely

szakács veronika
Marton emőke éva

Ujhelyi Luca
novák bálint
heizer Marcell
Bodnár Viktória
róka Hunor

2. a
2. a
2. a
2. a
2. a

kiskarácsony csapatverseny
– országos irodalmi
alkotópályázat

5. hely

szakács veronika
Marton emőke éva

Móczár Hanna
Babicska eszter
budai hanna
budai virág

3. b
3. b
3. b
3. b

kiskarácsony csapatverseny
– országos irodalmi
alkotópályázat

7. hely

kiss szofi
süle dominika
bakonyi Ádám
Matuszek Barnabás

3. b
3. b
3. b
3. b

kiskarácsony csapatverseny
– országos irodalmi
alkotópályázat

8. hely

Hajgató dominik
Fogl Máté
szitási zalán

4. a
4. a
4. a

Ajka foci kupa

5. hely

Sebesi kamilla
Halászi Gyöngy Virág
rák amarilla
Weisz Viktória

4. b
4. b
4. b
4. a

rock and roll Mikulás
bajnokság csapatverseny

1. hely

kókai Bálint

4. b

díjugrató mikulás-kupa

1. hely

novák réka

darida levente

6. a

Hriszto Botev sakk kupa
(felsősök közt)

2. hely

Mihalik istván

darida levente

6. a

Veszprémi sakk házi
teremkupa

1. hely

Mihalik istván

Farkas richárd
novák bálint
etlinger zsófia
németh réka
Szabó Bálint
Wittmann erik
Hajdu katrin
Piltman Márk
varga kiara
Weisz boglárka
budai hanna
kiss szofi
kopácsi Áron
kopácsi Balázs
ernhoffer gréta
Fogl Máté
Hajgató dominik
Magasházi natasa
Gócza Márk
rédling renáta
Szabó Lilla

2. a
2. a
2. b
2. b
2. b
2. b
3. a
3. a
3. a
3. a
3. b
3. b
3. b
3. b
4. a
4. a
4. a
4. a
4. b
4. b
4. b

Játékos Sportverseny
diákolimpia megyei döntője balatonalmádi

3. hely

dr. Bakonyiné Lékó
erzsébet Béliné
glück noémi
Góczáné Becker
szevaszti

Versenyző neve

Sváb orsolya

Eredmény

Felészítő

Szabó dávid

2. a

ii. zalaegerszegi regionális
judo verseny

1. hely

külsős edző, Vp.

Halmavánszki dóra

3. a

IX.MAL-kupa Ajkai Újévi
sakkverseny - egyéni
„A” leány II. korcsoport

3. hely

Mihalik istván

Piltman Márk Flórián

3. a

Ajka kupa Foci

5. hely

Presits Janka

3. a

8-11 korosztályos
úszóverseny - mellúszás

8. hely

Presits Janka

3. a

Harisnyás Pippi
olvasópályázat - e. k. Megyei
könyvtár

2. hely

doma réka

darida Gergő

4. b

II. deák Sakk kupa

1. hely

Mihalik istván

Tuboly Csilla
Csikós Janka
kajos Márton
Fekete-Nagy Flóra

5. b
5. c
6. a
7. a

Simonyi zsigmond kárpátmedencei helyesírási verseny

megyei
fordulójára
bejutottak

Fekete-Nagy
Marianna

szimku kornél
Babicska Bence
Horváth kristóf

7. a
7. a
8. a

varga tamás matematika
verseny

megyei
fordulójára
bejutottak

kaphegyiné Szabó
Mária
orbán Noémi

bodor gergely
Tóth kíra
szitási zalán

4.
évf.

bem matematika verseny

megyei
fordulójára
bejutottak

Fuchs karolin

bisztrán anna
kiss-Tamás emma

5.
évf.

bem matematika verseny

megyei
fordulójára
bejutottak

orbán Noémi

darida levente
karikó Lajos
keller Fruzsina

6.
évf.

bem matematika verseny

megyei
fordulójára
bejutottak

kaphegyiné Szabó
Mária

Babicska Bence
szimku kornél
Schermann zsófia

7.
évf.

bem matematika verseny

megyei
fordulójára
bejutottak

holczmann tamás
kárász dorka
Papp Boróka

8.
évf.

bem matematika verseny

megyei
fordulójára
bejutottak

brotscholl dávid
lennert Márk
rák amarilla
béli diána
dienes erik
Máté veronika,
Fódi Vivien
Lennert Gergő
kelepeisz Vanda,
dienes luca
Gócza Sára
hirsch laura
juhász kinga
krámli eliza

4. a
4. b
4. b
5. a
5. a
5. b
6. a
6. b
7. b
8. a
8. a
8. b
8. b
8. b

Christkindl csoportok

Németh Nóra

Németh Nóra

verseny megnevezése

kaphegyiné Szabó
Mária

Fódi Judit
Papp Árminné
Brotschollné Szabó
valéria

Kiskarácsony csapatverseny –
országos irodalmi alkotópályázat
2. évfolyamon 41 csapatból:
országos 3. helyezett csapat tagjai: Móczár Márta, Budai
Csenge, krein Benedek, somogyi levente 2. a osztály
5. helyezett csapat tagjai: Ujhelyi luca, novák Bálint, Heizer
Marcell, Bodnár viktória, Róka Hunor 2. a osztály
Felkészítő tanár: szakács veronika és Marton emőke éva
3. évfolyamon 17 csapatból:
országos 7. helyezett csapat tagjai: Móczár Hanna, Babicska
eszter, Budai Hanna, Budai virág 3. b osztály
8. helyezett csapat tagjai: kiss szofi, süle Dominika, Bakonyi
ádám, Matuszek Barnabás 3. b osztály
Felkészítő tanár: németh nóra
Eredmények magyar nyelv
Bejutottak a megyei Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei
helyesírási versenyre az alábbi tanulók:
tuboly Csilla 5. b
Csikós Janka 5. c
kajos Márton 6. a és
Fekete-nagy Flóra 7. a
további sikeres felkészülést és eredményt kívánunk nekik!
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Ovi-Suli Herend
Kedves leendő elsősök!

szeretettel várunk benneteket és szüleiteket:
2016. március 05. szombat 15:00-17:00 óra között
(Birtokba vesszük a csarnokot, ezért erre a napra mindenképp kényelmes ruhát, és váltó - sport - cipőt kérünk.)
2016. március 19. szombat 9:30-11:30 óra között
kalandozásra hívunk benneteket az iskola különböző
termeibe, a kézművesség, a mozgás, a matematika és a
mesék birodalmába.
Gyertek és játsszunk együtt!

tanító nénik

Gyönyörű ruhákban léptek
fel a végzős nyolcadikosok, különleges hangulatot varázsoltak
táncukkal a farsangi délutánra.
A programokat Lili konferálta
és sorban érkeztek a fellépő
osztályok a produkciókkal. Pár

jelmezes fellépő is megvillantotta magát a színpadon. Igazgató
nénivel egyre lejjebb engedtük
a limbólécet, de sokan még így
is sikeresen átcsusszantak alatta. A zenét ifjú DJ-k keverték:

DJ-Peti, -Séfi és -Olivér. A fáradt táncosok finomabbnál finomabb sütikből kaphattak új
erőre. Sok tombola felajánlást
adtak a szülők, így a tombolajegyek is kapósak voltak mely
sok boldog pillanatot okozott a

nyerteseknek. Az iskolai DÖK
és SZM összeszokott csapata
jól megszervezte a vidám hangulatú estét.

írta és fotó forrás:
Bácskai Péter

2016. február
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Ifjúsági Modellezőnk,
Kerner Martin eredményei

Az
w w w.herend.hu

őszi versenyidőszak sem
telt eredménytelenül
ifjúsági modellezőnknek, Kerner Martin Benedeknek.
Augusztus utolsó hétvégéjén a
Szentes Kupa 2. Fischer Károly
emlékversenyen a felnőttek
mezőnyében a 3. helyet szerezte meg. Földesen a Hortobágy Kupán, első alkalommal
sikerült döntőbe jutnia, ahol
ifjúsági 1, összetettben 2.
helyezést ért el. A következő megmérettetésre újra
Szentesen került sor a Farkas
Bálint emlékversenyen, itt ismét
a felnőttek között a döntőben
ezüstérmes lett. A Novum Kupa
országos verseny “hazai” környe-

I. Mikulás
tekeverseny
Gyermekeink már nagyon várták, hogy
megmutathassák mit is tanultak eddig
a tekepályán. December 6-án sor is
került erre, az első Mikulás tekeversenyen. Ügyesen, sportszerűen küzdöttek,
nagyon szépen teljesítettek, ezzel örömet szerezve szurkolóiknak. A verseny
után egy kis party következett. Volt süti,
szendvics, üdítő, melyet köszönünk a
szülőknek, nagyszülőknek. Befejezésül
a szülők és gyerekeik együtt tekéztek.
I. helyen Kopácsi Zoltán, II. helyen Pék Vilmos és a III. helyen Horányi Máté végzett.
Felkészítésüket köszönjük az edzőnek!

írta és fotó: Juhász Tímea
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zetben Tapolcán zajlott, melyen
technikai nehézségek miatt a 6.
helyet sikerült megszereznie. A
Cavalloni Kupa új helyszínen, a
Szentes melletti Fábián-Sebestyénben került megrendezésre.
Ezen a versenyen száz százalékos
teljesítménnyel, döntőzés nélkül sikerült az 1. helyet megszereznie. Ez az eredmény nagyban
hozzájárult ahhoz, hogy az F1H
országos összetett ranglista 4.
helyén, míg az ifjúságiak között
a 2. helyen állva várja a következő versenyeket edzője, Kerner
Ferenc segítségével.
Írta és fotó: Kerner Zsuzsa

Javában zajlik az élet a tekepályán is. Felnőtt csapatunk
idén is az NB1-es bajnokságban
szerepel. A szezonkezdet kicsit
gyengébbre sikerült a vártnál,
két hazai vereség is becsúszott,
de ezeket idegenbeli sikerekkel
kompenzáltuk. A folytatásban
reméljük sikerül elérnünk a tőlünk várt jó eredményeket, így
szilárdabbá tenni a helyezésünket a tabella első részlegében.
Fiataljaink a mezőny elejében
foglalnak helyet. Sajnos sérülések nehezítik a dolgukat, de így
is szépen teljesítenek.

Az ősz folyamán ők jutnak
szerephez az egyéni versenyeken. A megyei és a területi
megmérettetéseket magabiztosan teljesítették, bízzunk benne hogy az Országos döntőig
menetelnek.
Az iskolakezdés után toborzót hirdettünk az általános iskolásoknak. Nagy meglepetésünkre szép számmal jelentek meg a
tekepályán, így most közel 10
gyermek sportol velünk heti két
alkalommal.

Bízunk benne, hogy a kedvük
megmarad és a jövőben valamelyikük fontos szerephez jut
majd a csapatban! Számukra
december 6-án megrendezzük
az első Mikulás-versenyt, ahol
megmutathatják, mit tanultak
pár hónap alatt.

Sport

Hírek a tekecsarnokból
Mérkőzéseinkről, főbb híreinkről Facebook oldalunkon is
tájékozódhatnak.
www.facebook.com/herendteke

Írta és fotó forrás:
Hegyi Dávid

A szezont a második helyről folytatjuk, és bízunk benne hogy a
mezőny elejében maradunk a bajnokság végeztéig! Tavasszal mi
rendezhetjük meg a megyei diákolimpia döntőt, illetve a felnőtt
egyéni megyei, majd az országos döntő előtti Nyugat bajnokságot.
Az eddigi években is komoly támogatást kaptunk az adó 1%ából, ezért szeretnénk kérni mindenkit, aki teheti, segítse ezzel a
csapatunkat.
Adószámunk: 19384593-1-19

Senek Gábor

a megyei bajnok!
Február 13-án mi rendezhettük meg a megyei felnőtt
egyéni bajnokságot, ahol a
kirobbanó formában lévő
Senek Gábor 6 fával felülmúlta a jól teljesítő, és 610
fát ütő pápai Fodor Szilárdot.
Harmadik helyen az ajkai
Nagy Lajos végzett 588 fával.
A Területi versenyen az első
16 versenyző szerepelhet
majd a megyénkből.
A hazai játékosok eredményei:
1. Senek Gábor 616 fa
5. Hegyi Dávid 574 fa
6. Kis Dávid 571 fa
12. Péringer Antal 551 fa
13. Fódi Gábor 549 fa
18. Toldy Miklós 538 fa
20. Etlinger Márton 536 fa
29. Gaschler Emil 510 fa

2016. február
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XX. szervátültetettek
JÁTÉkA

„A kemény mUnKA
kiﬁzetődik”

2015. augusztus 23-30 között rendezték meg a szervátültetettek
Világjátékát argentínában. a magyar válogatott csapat 31 sportolóval és 10 kísérővel vett részt a játékokon.
Az augusztus hónap minden sportoló számára eseménydúsan telt. A kötelező edzőtáborok és a hivatalos eskütétel után augusztus
20-án elérkezett az indulás napja. A reptéren
gyülekezve a rövid útbaigazítás után elbúcsúztunk szeretteinktől és elindultunk a világ
másik felére. Frankfurtban egy gyors átszállást
követően várt ránk a 13 órás repülés Buenos
Airesig. Odaérkezésünkkor az ottani időzóna
következtében (5 órával előrébb van, mint Magyarországon) megcsodálhattuk a napfelkeltét,
majd miután mindenki átvette a csomagját egy
6 órás buszút következett a játékokat rendező
városba, Mar del Plata-ba.
Másnap körbevezették a csapatot a versenyek helyszínén, majd délután tettünk egy
sétát a városban és az óceán parton. Este
lezajlott a játékok hivatalos megnyitója, ahol
üdvözölték a 44 országból érkezett 1500
sportolót és kísérőiket. A versenyek hétfőtől
szombatig tartottak. A sportolók többek
között asztaliteniszben, teniszben, atlétikában, úszásban, tollaslabdában, bowlingban,
röplabdában mérhették össze tudásukat 8
korcsoportban. Ha éppen nem versenyeztük,
akkor bíztattuk honfitársainkat.
Az úszás szerdán és csütörtökön zajlott
le. (Tavaly már „bedobtak a mély vízbe” a
krakkói Európa Játékokon. Itt versenyeztem
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először a felnőttek között.) A versenyek előtt
tele voltam izgalommal, de pozitívan álltam
hozzá. Tisztességgel helyt is álltam, és ahogy
Hosszú Katinka is vallja: „A kemény munka
kifizetődik”. A pillanat, amikor 50 és 100 méter gyorsúszás után beértem a célba, ránéztem
az eredményjelző táblára és a nevem melletti
szám 1-es volt, kicsalt 1-2 könnycseppet.
200 m és 400 m gyorsúszásban második,
50 m pillangóúszásban harmadik lettem. A
versenyek legnagyobb meglepetése a magyar
csapat számára a női 4X50-es gyorsúszó váltó
3. helyezése volt (1999 óta nem állt a dobogón
magyar női úszóváltó).
A versenyek végeztével szombaton este a
gálavacsorán kihirdették a játékok legsikeresebb országait. Nagy-Britannia, a házigazda
Argentína és a Dél-afrikai Köztársaság után
Magyarország végzett 41 arany-, 23 ezüst-,
és 23 bronzéremmel. A játékok legsikeresebb
sportolója Gelencsér Róbert lett. A leghatékonyabb ország (ahol az 1 főre eső éremszám a
legmagasabb) Magyarország lett.
A gálavacsorát követően összepakoltuk
a csomagjainkat és másnap elindultunk az
argentin fővárosba, Buenos Airesbe. Itt eltöltöttünk egy napot, megnéztük a legfontosabb
látnivalókat, majd augusztus 31-én repülőre
szálltunk és hosszú utazást követően szeptem-

ber 1-jén 13:45-kor landoltunk a Liszt Ferenc
Nemzetközi Repülőtéren. A hozzátartozók
már várták az „aranycsapatot”.
Amit a 12 nap alatt megtanultam, hogy a
lelkesedés diktálja az iramot, de a kitartás éri
el a célt.
Köszönöm Herend Város Önkormányzatának, a Pestige PorcelainKFT-nek, a
CheminvestKFT-nek,a Magyar Szervátültetettek Szövetségének és a Trappancs Egyesületnek, hogy részese lehettem ennek a
felejthetetlen, élményekben és sikerekben
gazdag 12 napnak!

írta és fotó forrás:
Gyurkó Alexandra

sor az élő közvetítésre, amelyet
Kovács István „Koko” és Petrovics Mérei Andrea vezetett. Az
első sorból követhettem nyomon
az eseményeket. ABC sorrendben
közölték a jelölteket, majd bemutatták a róluk készült kisfilmet
ezt követően elmondták a 2015
évi sporteredményeit és végül köszöntötték őket. Ahogy közeledett
a kategóriám egyre izgatottabb
lettem. A kategóriám jelöltjeinek
sorában a 3. voltam. Bemutattak
mindenkit, majd felkérték Szabó
Lászlót e díj átadására. A közönség elé érve felbontotta a lezárt
borítékot és e szavakat mondta:
„Az év sportolója: GYURKÓ ALEXANDRA”. Miután meghallottam
a nevemet, felálltam és kimentem
a díjért. Megkértek, hogy pár szót
mondjak. Nagyon nehezen tudtam
csak megszólalni, hiszen addig a
pillanatig nem tudtam, hogy én

nyertem. Megköszöntem a jelölést
és az elismerést, majd visszaültem
a helyemre és akaratom ellenére
potyogtak a könnyeim.
Amit ez a díj jelent, az a MINDEN. 10 év kemény munkája van
benne. Kárpótol minden meg nem
szerzett arany éremért. Hihetetlen érzés volt ott állni. Egy egész
ország ismert meg. A díjátadó óta
több interjút is készítettek velem.
Az országban ezáltal nagyobb
hangsúly került a szervátültetés
fontosságára, illetve a műtét utáni
sportéletre. A férfi parasportoló a
szintén szervátültetett Gelencsér
Róbert lett.
A díjátadó is igazolja, hogy a
„Kemény munka kifizetődik!”
Köszönöm mindenkinek, hogy
támogat és bíztat.

Írta: Gyurkó Alexandra
Fotók: Gyurkó Zsolt

2015. december 12-én rendezték meg Veszprémben a Megyeházán a „Veszprém megye legjobb sportolói”díjátadó gálát. 2007, 2008, 2011
után 2015-ben is átvehettem a megye legjobb
speciális sportolójának járó díjat.
2016. január 14-én került megrendezésre az M4 sport – Az Év
sportolója Díjátadó Gála 2015. A
Paralimpiai Bizottság ajánlására a
Sportújságírók Szövetségének Elnöksége választott ki kategóriánként 10 jelöltet, akikből a sportújságírók szavazata alapján a legjobb
3-at meghívták a rendezvényre,
amelynek a Nemzeti Színház adott
otthont. 2016. január 7-én délután
kaptam meg a meghívót a rendezvényre. Nem volt időm sokat
gondolkodni, hogy miféle rendez-

vényre kaptam meghívót, mert
az események felgyorsultak. Délután felhívtak az M4-től, hogy
mikor mehetnének kisfilmet
forgatni, mert a gálán minden
kategória első 3 jelöltjéről levetítettek egy kis bemutatót. Másnap
pénteken délután a veszprémi
uszodában leforgatták, ahogy
a rajtkőről a vízbe csobbanok.
Izgultam, hiszen sosem volt részem még ilyenben. Csütörtökön,
miután felértünk Budapestre, a
próba után este fél 8-kor került
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Az eseményen - ahogy minden
évben - gyermek, serdülő, ifjúsági
és felnőtt kategóriákban, egyéni
formagyakorlat és küzdelem versenyszámokban mérkőzhettek a
versenyzők.
218 fő nevezett a versenyre,
ami komoly kihívást jelentett a
szervezőknek is! Mi 11 versenyzővel indultunk, és közülük sokan
most vettek részt először ilyen
nagy megmérettetésen. Úgy gondolom a felkészülésnek és lelkesedésnek meg lett az eredménye, az
alábbi helyezéseket értük el:
» Róka Norbert felnőtt férfi küzdelem -78 kg 1.hely
» Suri Máté felnőtt férfi küzdelem -70 kg 3. hely, formagyakorlat 2.hely
» Rák Dániel felnőtt férfi küzdelem -63 kg 3. hely, formagyakorlat 3. hely
» Dienes Erik serdülő fiú formagyakorlat 3. hely
» Hegyi Balázs serdülő fiú küzdelem 3. hely
» Sárdi Zsuzsanna Tímea serdülő lány küzdelem -50kg 3. hely
A versenyen Szabó Bence,
Fuith Tamás, Kazinczki Tibor,
Lázár Tamás és Rein Szilveszter
is indultak, s bár érmet nem
szereztek, de szépen helytálltak
első országos szintű versenyükön!
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Monori országos Taekw

Diákolimpia - 2015. nove

Köszönetet szeretnénk mondani a szülőknek, akik nem csak a
fuvarozásban vettek részt, hanem
velünk együtt izgultak és szurkoltak a gyerekekért!

írta és fotók:
Pátkainé Farkas Enikő

ember 7.

Európa Bajnokság,

Skócia
október
22–25.

Adatok:
- 24 ország
- 520 versenyző,
Versenyzők eloszlása:
- 268 felnőtt
- 252 ifjúsági

Magyarországot 16 versenyző
képviselte a 2015. október 2225 között megrendezett Európa
Bajnokságon Skóciában, köztük
Herendről Róka Norbert, egyéni
formagyakorlatban és küzdelemben. A megmérettetés első napján
zajlottak a mérlegelések. Norbert
a verseny 2. napján nézett szembe
versenytársaival először, ifjúsági 1. dan-os formagyakorlatban.
Az egyenes kieséses rendszerben
zajló verseny első körben kikapott román ellenfelétől, és így a
formagyakorlat versenyszámtól
búcsúznia kellett. A 3. napon
kezdődtek az ifjúsági küzdelmi
versenyszámok. Norbert a -68kg-

os súlycsoportban indult (több
mint 5 kg-ot kellett lefogynia).
Angol ellenfele visszamondta az
első küzdelmet, így tovább jutva
Norbert, egy orosz Taekwondossal találta magát szemben.
Pontozással legyőzve ellenfelét a
legjobb 8 közé verekedte magát.
A négy közé jutásért (ami már
a bronz érmet jelentette volna)

egy szlovén versenyzővel folyt a
küzdelem, de itt Norbert maradt
alul. Így meg kellett elégednünk
a legjobb nyolc közé jutással,
ami a hihetetlenül erős európai
mezőnyre való tekintettel nagyon
szép eredmény!

írta és fotó forrás:
Pátkai Zoltán, Róka Norbert
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Mongúzok Kupa
megyei taekwon-do bajnokság
Balatonalmádi 2015. november 15.
6. KISANGYALOK: Sárdi Zsuzsanna,
Lázár Tamás, Veszprémi Gergő
Edzők: Pátkainé Farkas Enikő, Pátkai Miklós, Pátkai Zoltán
Kérünk, hogy adód 1%-ával támogasd a
Herendi Teakwon-dosok Baráti Egyesületét!
Adószámunk: 19263999-1-19

w w w.herend.hu

írta és fotók: Pátkai Zoltán

A versenyen nyolc Veszprém megyei
Taekwondo egyesület 98 indulója lépett pástra
egyéni és csapat erőtörésben, tradícionális
küzdelemben és formagyakorlatban. A herendiek nagyon szépen szerepeltek. Sokuk most
versenyzett először, így számukra különleges
élményt jelentett ez a nap.
Mindenki éremmel térhetett haza, és a megye legeredményesebb csapatának járó kupát
is mi nyertük el!
EGYÉNI Formagyakorlat:
1. helyezett: Bácskai Dániel, Dienes Erik,
Dienes Máté, Kazinczki Tibor, Kungl Barnabás,
Mészáros Bulcsú, Róka Norbert, Strommer
Kira, Szabó Bence
2. helyezett: Buzás Barnabás, Fuith Tamás,
Fűrész Máté, Hegyi Balázs, Prebszl Arnold
3. helyezett: Lázár Tamás, Lennert Gergő,
Pavelka Dominik, Rák Dániel, Sárdi Zsuzsanna, Veszprémi Gergő
Egyéni erőtörés:
1. Dienes Máté
2. Róka Norbert
3. Suri Máté
Csapat erőtörés:
2. Róka Norbert, Dienes Máté, Rák Dániel
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Csapat forma:
1. TÖRETLENEK: Róka Norbert, Dienes
Máté, Rák Dániel,
2. CÁPAFOGAK: Kazinczki Tibor, Hegyi
Balázs, Dienes Erik,
3. VASÖKÖL: Pavelka Dominik, Kungl
Barnabás, Prebszl Arnold,
4. HŐSCINCÉREK: Bácskai Dániel, Fűrész Máté, Mészáros Bulcsú, Strommer
Kira ,
5. NÉVTELENEK: Szabó Bence, Fuith
Tamás, Buzás Barnabás,

Sport

Tavalyi Budapest
Maraton és az idei tervek

Balról jobbra: Kovács Zsuzsanna, Vajky Éva, Babucsik Anita, Ender Lászlóné Éva, Pintér László, Pintérné Lendvai Katinka, Steszli Balázs, Léber Éva, Etlinger Helga,
Wéningerné Varga Irén, Károlyi Zoltánné Csilla, Hirschlné Plechinger Ilona

Október 10-11-én rendezték a 30.
jubileumi Spar Budapest Maraton
futófesztivált, amin ismét nagy
számban sikerült részt vennie a
herendi futócsapat tagjainak.
A kétnaposra bővült eseményen
összesen 27860 induló volt, ezzel
újabb rekord dőlt meg és ez lett
minden idők legnagyobb szabadidősport rendezvénye Magyarországon.
Az időjárás úgy tűnt, hogy nem
kedvez a versenyzőknek, mert
szinte folyamatosan esett az eső.
De szerencsére mire elindultak a
versenyek addigra elállt az égi áldás

és ideális futóidőben sikerült mindenkinek elrajtolnia. Herendről 10
fő indult a 10km távon, amihez
mindenkinek csak gratulálni tudok, hiszen majdnem mindenki
javított az eddigi időeredményén,
ami jól mutatja mennyire hatékonyak a közös futásaink hétről
hétre.
A klasszikus 42km-es maratoni
távon pedig ketten álltunk rajthoz és a verseny végére a jubileumi versenyen Herend is jubilált,
ugyanis megszületett a 10. herendi
maratonista, Pintérné Lendvai Katinka személyében.

A verseny után már többekben megfogalmazódott, hogy
félmaratoni versenyen szeretnének
indulni, ami nagyon nagydolog,
hiszen csak másfél éve kezdődtek
a közös futásaink. Ezek után már
most nagyon kíváncsi vagyok, ki
lesz a 11. maratonista Herenden.
A 30 éve indult Magyar maraton
versenyeken eddig célba ért herendi
futók:
Csáfordiné Marton Erika,
Glück Ferencné, Major Péter,
Pappné Lovizer Andrea, Pintérné
Lendvai Katinka, Répási Róbert,
Schofhauser László, Stáll József,

Steszli Balázs, Vasmatics Lajos.
(Ha valakiről nem tudunk és
véletlen kihagytam volna, kérem,
jelezze a szerkesztőségben.)
A csapat következő komolyabb
megmérettetése áprilisban lesz,
a Vivicitta félmaratonon Budapesten. Az eddigi tervek szerint
Herendről legalább 5 futó fogja
teljesíteni élete első félmaratoni
(21,1 km) távját. Hogy ez valóban
sikerüljön, április 17.-én mindenki
szurkoljon majd nekik!

írta: Steszli Balázs
Fotó: Ender László
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Kenguru Torna Klub

2015.november 14-én hagyományt teremtve rendeztük IV. Jótékonysági bálunkat, aminek a Városi Művelődési Ház adott
otthont, az Önkormányzat jóvoltából.
A tornászok lelkesen készültek, hogy
ismét színvonalas műsorral szórakoztassák
a vendégeket. Idén először kis ovisaink is
felléptek. Ezen kívül a "hobbisok", majd
zárásképpen a versenyzőink szerepeltek
nagy sikert aratva. Ezután a zene és a tánc
került reflektorfénybe. Aki megéhezett,
fogyaszthatott a szülők által készített fi-

Guczoghy György
Február elején kapott egyesületünk egy
telefonhívást Guczoghy Györgytől, a
MATSZ Utánpótlás vezetőjétől. Közölte,
szeretne ellátogatni hozzánk, hogy részt
vehessen egy edzésünkön.
Nagy örömmel tolmácsoltuk tornászainknak a hírt. A gyerekek nagyon örültek, és
persze izgultak is! Ugyan már találkoztak
a híres tornásszal, hiszen díszvendégünk
volt a 2013-as Kenguru Kupán, de az
egészen más, mintha a tornagyakorló-
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nom süteményekből, aki megszomjazott a
koktélbárban olthatta szomját. A gyerekek
nagy örömére piros és zöld, természetesen
alkoholmentes koktélt szervíroztunk!
A tombola sem maradhatott el! Rengeteg
ajándékot sorsoltunk ki! Ezen kívül még
szintén szülői támogatással, meglepetés
zsákbamacskákat is húzhattak ki a gyerekek.
Hajnalig tartott a mulatság. Elmondhatjuk, hogy ismét nagyon jól sikerült a bálunk,
mindenki nagyon jól érezte magát!

Ezúton szeretnénk köszönetet mondani
mindazoknak, akik támogatták és segítették
rendezvényünket! A bál bevételét és a támogatásokat torna-eszköztárunk bővítésére
fordítjuk!

ba látogat, közvetlen közelről szemlélni
munkánkat...Elérkezett a várva várt nap,
pontosabban február 8-a.
Szinte az egész délutánt itt töltötte
Guczoghy. Miközben edzettek a gyerekek, beszélgettünk is.
Rengeteg szakmai észrevételt és szakmai
tanácsot kaptunk. Megvitattuk, hogy milyen versenyeken indítsuk tornászainkat,
milyen szerekre van szükségünk még
feltétlenül a fejlődéshez…
Ígéretet kaptunk a MATSZ támogatására,
konkrétan egy nagyobb „csomag”-ra,

amit szeptember környékén tudnak a
Diáksport Szövetségen keresztül a rendelkezésünkre bocsátani.
Nagy örömmel értesült arról, hogy egy
ilyen kis településen több mint ötven
kisdiák szereti és műveli a szertornát,
a köztudottan nagyon sok munkát és
kitartást igénylő sportág!

Támogatóink:
Herend Város Önkormányzata
Jánszky Lajos László polgármester úr
Képviselő testület tagjai
Szülők
Ismerősök és Barátok

Nagyon hasznos és kellemes délután volt!
Májusban ismét találkozunk...
Írta és fotó forrás: Király Béláné Heni

2016. március 9-én 15.00 órától a Herendi Művelődési Házban
újból elindítjuk Nyugdíjas Klubunkat!
szeretettel várjuk a város nyugdíjasait, akik szívesen járnának klubunk
összejöveteleire, programjaira.
elsősorban ez egy kezdeményezés, szeretnénk felmérni, hogy hányan
lennénk, kiket érdekelne a klub ötlete. szívesen fogadjuk javaslataikat,
elképzeléseiket, tanácsaikat az összejövetelekkel kapcsolatban.
érdeklődni, Ujjné Ica néninél a 70/228-1907-es telefonszámon lehet

Reszkető Gerenda
Február első két hetében zajlott Herenden annak a kisjátékfilmnek a forgatása,
melyet a rendező, nagy kálmán a Bécsi
Filmakadémia felvételi vizsgájára készített.
operatőr Molnár lászló, a kisfilm főszereplői keller Fruzsina és liptàk Jeanne.
a film egy fiatal tornászlány és edzője
érzékeny kapcsolatát mutatja be.
az alkotók hálás köszönetüket szeretnék
kifejezni a Herendi Önkormányzatnak,
mivel a film egyik fontos helyszínéül a
Herendi tornacsarnok szolgált.
óriási segítséget nyújtott schőnig gábor,
akinek a buszában szintén egy fontos jelenet forgott. türelmét és segítőkészségét
ezúton is köszönik az alkotók.
a filmben látható tornaszereket a kenguru torna Club bizotsította. a témában
szakmai segítséget király Béláné Henriett
nyújtott, a szerek szállításában pedig
glück Miklós segített.
a filmbeli versenyen látható tornászok
és statiszták türelme és segítőkészsége
nagyban hozzájárult a forgatás sikeréhez.
köszönetünket fejezzük ki továbbá:
Jànszky lajos làszlónak, Hegyi
gàbornak, szabó Miklósnak, Juhàszné
Beának, Bakonyiné lékó erzsébetnek,
orbán katalinnak, nagy gábornak és
Rostàsi Péternek
a csapat tagjainak, akik:
keller Fruzsina
Matuszek Csenge
zsirai kata
szabó Betti

Horànyi lili
Rózsa luca
vasmatics vanda
Újhelyi luca
kungl Barnabás
a nézőknek, melyek:
orbàn gàbor
orbàn gàborné
keller tamás
nagyné orbàn Judit
nagy kàlmàn
vida katinka
vida Bettina
Rostàsi veronika
Rostàsi Petra
Rostási Bence
tóth krisztiàn
vasmaticsné Répàsi erzsébet
Hetyési erzsébet
Újhelyi gabriella
németh andrea
Ihász eszter
Horányi Màté
szabó éva
szabó veronika
Matuszek tamàs
Czérna József
Czérna Józsefné
lajtos Jennifer
Raffai Renàta
Botorq Betti
varga Bendegúz
tuboly Csilla

Köszönettel, Nagy Kálmán

Egyesületünk közösségi szolgálat fogadó
szervezetté vált, melynek keretében együttműködési megállapodásokat kötött veszprémi
szakközépiskolákkal és gimnáziumokkal,
ahová a településünkről a fiatalok tanulni
járnak. Fontosnak tartjuk az ifjúság munkára nevelését, de ezzel együtt a társadalmi
részvételt, a felelős állampolgárságra nevelést
és ezzel erősíteni a közösségi tudatot is. 50
órát kell munkálkodnia a fiataloknak négy
év alatt. Idén április 30-ig kell leadni az igazolásokat. Várjuk a jelentkezőket info@hajag.
hu címünkre IKSZ munka néven. Legközelebbi munkalehetőség turistajelzések festése
március hónapban, Tiszafás, Papod, Hajag
környékén.
HATESZ

írta: Bácskai Péter

HAGYOMÁNYOS
ÉRTÉkEk
JELENÉBEN

HeRenD Felett, a HaJagon, RégI
tanyavIlágBan élek. vegyszeRMentes zÖlDség teRMesztéséBe
kezDteM, s olyan CsaláDokat keResek, akIk eMe keRtészkeDésBe
BekaPCsolóDnának. Most kB. tIz
CsaláD zÖlDségellátásáBan gonDolkoDok, akIknek az év-teRMés
IDeJéBen kÍvánok élelMet aDnI,
és éRtékesÍtenI. Ha van olyan
CsaláD, akInek az anyagI Helyzete neM engeDI, Hogy vegyszeRMentes zÖlDségHez JUsson, én
leHetÖséget aDok Rá! néHány
CsaláDnak BIztosÍtanI tUDoM
zÖlDségaDagJaIkat, keRtészkeDésÜk FeJéBen. a zÖlDségek HetI
egy alkaloMMal keRÜlnek MaJD
kIMéRésRe.
továBBá szeRetnénk kIalakÍtanI
egy szeRves kaPCsolatot ezen
CsaláDokkal, Hogy kÖzÖsségÜnket Is MegIsMeRJék a HelyI éRtékekkel egyÜtt.
életMóDUnk szokásaIBa, MInDennaPI FelaDatokBa leHet
BekaPCsloDnI nálUnk!
éRDeklÖDnI: tIHany István nIMRóD
tel.:06-20/274-9275
w w w. f a c e b o o k . c o m / é l e t o s k o l a alapítvány
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Nyugdíjas Klub Herenden

Iskolai Közösségi
Szolgálat

közérdekű

ÉRTESÍTÉS BANKSZÁMLASZÁMOK VÁLTOZÁSÁRÓL
értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy 2015. október 01-től Herend
város Önkormányzatának és Intézményeinek számlavezető pénzintézete és bankszámla száma megváltozott.
számlavezető pénzintézet neve: otP Bank nyrt.
Az új számlaszámok:

kÖNYvTÁRI NYITvA TARTÁS
VÁLTOZÁS!
kedves herendi lakosok!
Jogszabályváltozások értelmében a Herendi Művelődési Ház és
könyvtár nyitva tartása az alábbiak szerint módosul:

Herend város Önkormányzata
költségvetési bankszámla száma: 11748007-15734068-00000000
Herendi Polgármesteri Hivatal
költségvetési bankszámla száma: 11748007-15428770-00000000
Herendi Hétszínvilág óvoda és Bölcsőde
költségvetési bankszámla száma: 11748007-15589875-00000000
Herendi Művelődési Ház és könyvtár
költségvetési bankszámla száma: 11748007-16883141-00000000

HÉTFŐ
KEDD
SZERDA
CSÜTÖRTÖK
PÉNTEK
SZOMBAT
VASÁRNAP

Művelődési Ház

Könyvtár

16.00 – 20.00
12.00 – 20.00
12.00 – 20.00
12.00 – 20.00
12.00 – 21.00
9.00 – 13.00
Zárva

Zárva
Zárva
14.00 – 20.00
Zárva
12.00 – 16.00
9.00 – 13.00
Zárva

téglás Miklós
igazgató

W W W.HEREND.HU

Herend környéki Családsegítő és gyermekjóléti szolgálata
költségvetési bankszámla száma: 11748007-15589655-00000000
Herend környéki Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat Fenntartó
társulása
költségvetési bankszámla száma: 11748007-15818573-00000000
Herendi városüzemeltetési közszolgáltató Intézmény
költségvetési bankszámla száma: 11748007-15829573-00000000
Herendi német nemzetiségi Önkormányzat
költségvetési bankszámla száma: 11748007-15779485-00000000
gépjárműadó számlaszám: 11748007-15734068-08970000
Iparűzési adó számlaszám: 11748007-15734068-03540000
kommunális adó számlaszám: 11748007-15734068-02820000
a Raiffeisen Bank zrt-nél vezetett számláink megszüntetésre
kerültek.
kérjük a tájékoztatás tudomásul vételét.
tisztelettel:
Herend város Önkormányzata

Április 2. / Tiszta-víz Túra
kirándulás a Bakony legnagyobb forrásához a tiszta-víz forráshoz.
10 és 25 km-es távokon indítunk túrákat.
10km túra: Indulás és érkezés: gella tanya (volt Molnár tanya)
Indulás időpontja: 10.00 óra
25 km túra: Indulás és érkezés: a Holló és Bárány vendégház
Indulás időpontja: 9.00 óra
a megtett kilométerek után mindenkit szeretettel várunk egy közös
szalonnasütésre, beszélgetésre a vendégházhoz.
Minden túrakedvelőt szeretettel várunk!
Támogatónk: Bakonykarszt zrt., Hatesz egyesület, www.hajag.hu
Érd.: Bácskai Péternél, tel.: 30/343-8213
Herendi Objektív – Herend város Önkormányzatának ingyenes kadványa. Digitális formában letölthető a http://objektiv.herend.hu webhelyről • Felelős kiadó:
Herendi Művelődési Ház és Könyvtár • Főszerkesztő: Rujzam Zsuzsa • Iskolai hírek koordinátora: szakács veronika • Graﬁkai előkészítés: skindrome
studio • Nyomda: OOK-Press Kft Veszprém • Információ: titkarsag@herend.hu, 06-88/513-700 • Facebook: Herend Város Hivatalos oldala • 12. évfolyam 1.
szám, 2016. február • Címlapfotó: Rujzam zsuzsa
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