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V. évfolyam 3. szám

2011.  december

Heréd Község Önkormányzatának
ingyenes közéleti kiadványa

Sokan és sokfélét szoktak Kará-
csony tájékán javasolni az
embereknek. Nem állnék be ebbe
a sorba, én pár gondolatot
szeretnék megosztani Önökkel.

Az év nagyon fontos napjáról
van szó, mert komoly érzéseket és
gondolatokat is tartalmaz, csak
manapság ezt valamiért egyre
inkább titkolni kell. Mostanság
nem divat a gyermeki öröm, vagy
a meghatódott sírás, legalábbis
addig nem, amíg nem a televí-
zióban sugározzák. Ezen a napon
azonban valahogy elgyengülhe-
tünk, szusszanhatunk a hétköznapi
érzéketlenségben és fülünkhöz
tartva megrázhatjuk az ajándékba
kapott csomagot, megnézhetünk
egy mesefilmet, sokáig alud-
hatunk, és ami talán a legfonto-
sabb, hogy együtt lehetünk. Együtt
lehetünk a karácsonyfa mellett,
együtt lehetünk egy telefonbeszél-
getésben, együtt lehetünk egy
képeslapban, vagy egy sms-ben.

A karácsony a globalizált világ
talán legõsibb és legdicséretesebb
szokása, melyet õriznünk kell, melyet
tisztelnünk kell, melyre szükségünk van,
hogy kibírjunk, hogy elviseljünk minden
földi pillanatot.

Alapvetõen ez az ünnep véleményem
szerint az emlékezésrõl szól, valamint
arról, hogy mindazon a transzcendens
átalakuláson, amin több mint kétezer

évvel ezelõtt Jézus keresztül ment,
bennünk is végbemehet - ha ezt vá-
lasztjuk.Egy lehetséges nézõpont szerint
Jézus élménye a belsõ folyamatokra utal,
ahogy az egót, a törekvéseket, az állan-
dóan újra és újrateremtõdõ vágyakat elen-
gedjük, és kérjük és megengedjük hogy
Isten irányításával a következõ fejlettségi
szinten „újjászülessünk” .Jó esetben az

adventi négy hét is erre készített
fel bennünket, befeléfordulásra,
elengedésre és (leginkább önma-
gunknak való) megbocsátásra hí-
vott. A legnagyobb ajándékot
azzal adhatjuk magunknak, ha
végighaladunk ezen a folyamaton!

Sosem késõ elkezdeni végiggon-
dolni az évet, az életünket eddig a
pontig elfogadni mindazt, ami
történt megbocsátani az ellenünk
vétkezõknek. Önmagunknak, aki
hagyta, hogy mindez megtör-
ténjen velünk. Illetve megbocsá-
tani önmagunknak, aki vétkezett
másokkal szemben, elengedni, ami
már nem tartozik hozzánk, ami
már túlhaladott valamint köszö-
netet mondani élményeinkért,
életünkért Istennek / az Uni-
verzumnak - hitünk szerint. A
legszebb ajándék belül születik
meg, bennünk éled újjá és ez a
Szeretet az, ami kifelé áramolva
beragyogja a körülöttünk élõk
életét is.

E gondolatok jegyében
kívánunk településünk minden lakójának
Békés, Bensõséges és Szeretetben Gazdag
Karácsonyt, és eredményekkel teli Bol-
dog Új Esztendõt!

Heréd Község Önkormányzata és
Képviselõ-testülete nevében

Kómár József
polgármester

Gondolatok Karácsony idején!
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Tisztelt herédi Lakosok!

A képviselõ-testület 2011. szeptem-
bertõl - 2011. november 7.-i  üléseirõl, az
azokon hozott döntésekrõl a következõ
rövid tájékoztatást adom:

A 2011. szeptember 12-i soros ülésen:
Beszámolókat fogadott el a testület a

Herédi Napközi Otthonos Óvoda és a
Herédi Általános Iskola elõzõ évi
szakmai munkájáról. 

Elfogadta a testület az önkormányzat
és intézményei 2011. évi költségveté-
sének I. félévi teljesítésérõl szóló be-
számolót, idõarányos teljesítésekkel és
biztonságosnak ítélve meg gazdálkodá-
sunkat. Ehhez kapcsolódóan módosí-
totta 13/2011.(IX.13.) rendeletével az
éves költségvetési rendeletet. 

Iskolabusz szolgáltatásra a korábbi
vállalkozó felmondása miatt új versenyt
hirdettünk, mely alapján Lakatos Lajos
egyéni vállalkozót bízta meg a Testület
egy tanévre az iskolabusz szolgáltatással
a korábbinak megfelelõ napi 16.000 Ft
/nap + Áfa áron. 

Polgármesteri beszámolót fogadott el
a Testület a Hatvan Körzete Kistérségi
Többcélú Társulásban végzett 2011. I.
félévi munkájáról. 

A 21. sz. fõút, tervezett 2×2 forgalmi
sávos fejlesztése érdekében módosította
a Testület a Helyi Építési Szabályzatot
(HÉSZ) 15/2011. (IX.13.) rendeletével,
valamint a településszerkezeti tervét. 

A fogászati kezelõegység megvásárlá-
sának fedezetéül helyi TSZ tagok részére
három önkormányzati termõföld ela-
dásáról döntött a Testület, majd a gaz-
daságtalanul javítható fogászati
kezelõegység helyett 4.045.540 Ft+25
% Áfa összegért a 2M Fogászati Mû-
szertechnikai Szolgáltató Kkt (Ceg-
léd)-tõl új gépet vásárolt, mellyel
2011.12.01.-tõl beindult ismét a helybeni
fogászati ellátás. 

Döntött továbbá a Testület az ÉMÁSZ
korszerûsítési ajánlatának elfogadásáról,
mely alapján 124 db elavult közvilágítási
lámpatest cseréjét hajtották végre,
cserébe az Önkormányzat a megtaka-
rítás összegének megfelelõ, mindössze-
sen 2.886.996 Ft + ÁFA többletüzemel-
tetési díj megfizetését vállalta 8 év alatt
törlesztéssel. 

A Hatvani Rendõrkapitányság kérel-
mére a KMB irodába vezetékes internet

bekötéséhez vállalt anyagi hozzájárulást
a Testület.

Az I. Táncos, Dalos Zagyvaság ren-
dezvényhez kapcsolódóan a hangosítás-
hoz 50 eFt és a lõrinci Pitypang gyermek
néptánccsoport fellépéseihez 30 eFt
támogatást biztosított a Testület.  

Mint fenntartó döntött a Testület az
óvodai zárva tartási idõszakokról,
valamint a konyha és a raktár ablakaira
redõnyök szereltetésérõl. 

Elfogadta továbbá a Testület
14/2011.(IX.13.) rendeletével a helyi
szociális rendelete módosítását a
lakásfenntartási támogatás megváltozott
törvényi szabályozása miatt, az ellátás
iránt érdeklõdõk szociális ügyintézõn-
ktõl kérhetnek információt.

A 2011. október 12.-én 17,30-kor
megtartott rendkívüli ülésen

ÉMOP új induló útfelújítási pályázat-
hoz tervek elkészítésére Somfai Péter
tervezõt bízta meg a Testület a követ-
kezõ feladatokra 590.000 Ft+ Áfa terve-
zõi díjazásért:

1. Táncsics út: 450-500 fm. aszfal-
tozás, vízelvezetés és padkaépítés

2. Sport út 150 fm. aszfaltozás és
padkaépítés

3. Csap út 180 fm. aszfaltozás, víz-
elvezetés 

4. Ifjúság út 300 fm. aszfaltozás és
padkaépítés, vízelvezetõ árok ki-
alakítás 180 fm útszélesítés, asz-
faltozás és padkaépítés 

5. Kossuth út 250 fm. aszfaltozás és
padkaépítés

6. Temetõ út 200 fm  aszfaltozás és
padkaépítés, út melletti parkoló 350
m2 aszfaltozás

Ezek közül a pályázatba valamennyi
feladat nem fog beleférni, mert a kiírás
szerint más közösségi célú építmény
felújításnak is szerepelnie kell benne,
ezért a Mûvelõdési Ház tetõjavítása és
villamos korszerûsítése is bekerül a
pályázatunkba.

EMVA IV. tengely - LEADER „multi-
funkciós irodai eszközök beszerzése”
címû pályázaton való indulásról döntött
a Testület 1.272.638 Ft összköltséggel,
melybõl az igényelt támogatás 1 millió
Ft.

EMVA IV. tengely „Juhász kupa meg-
rendezésére alkalmas helyi sportpálya
korszerûsítése” címû pályázathoz meg-

világítási tervezésére Tóth Zoltán elekt-
romos tervezõ (Halásztelek) megbízása
volt 500.000 Ft+ Áfa tervezõi díjért,
valamint ugyanehhez a pályázathoz a
pálya körüli kerítés tervezésére Tóth Já-
nos tervezõt is megbízta a Testület
220.000 Ft + Áfa díjazásért.

Elfogadta a Testület a 2012. évi belsõ
ellenõrzési tervet a következõ felada-
tokkal:

Iparûzési adó ellenõrzés 10 vállalkozó
behívásával; Önkormányzati mûködte-
tésû konyha gazdaságosságának vizs-
gálata; Pályázat pénzügyi elszámo-
lásának vizsgálata; Közbeszerzési eljá-
rások szabályszerûségének ellenõrzése;

„Zagyva Térség Turisztikai Fejleszté-
se, Kerékpárút hálózat kialakítása”
pályázat elõkészítésével kapcsolatos
konzorciumi csatlakozáshoz szándék-
nyilatkozat aláírására hatalmazta fel a
testület a polgármestert.

Tudomásul vette a Testület Papp Ákos
képviselõ bejelentését arról, hogy 2011.
10.10.-tõl ismét igényt tart a tiszte-
letdíjára, kérésére a képviselõi tisztelet-
díj 4 havi lemondásából keletkezett
96.000 Ft-os megtakarítást Heréd Köz-
ség Katolikus Egyházának Alapítványa
javára többlettámogatásként biztosí-
tották.

A Heréd-Nagykökényes közös fogá-
szati praxis helyben történõ felada-
tellátása érdekében vásárolandó új fo-
gászati kezelõegység lakosságszám ará-
nyos finanszírozására irányuló kérésére
elfogadta a Testület Nagykökényes Köz-
ség Önkormányzata Képviselõ-testü-
letének ajánlatát, mely szerint 800.000
Ft hozzájárulást biztosítanak az új gép
megvásárlásához.

Az ÉMÁSZ közvilágítási szolgáltatás
2012. évre tett 8 %-os mértékû emelést
tartalmazó 17,8 Ft /kWh díjajánlata
miatt a Testület észrevételt tett és
kezdeményezte a korábbi korszerûsítési
megállapodásban szereplõ támogatási
részünk csökkentését.

Tájékoztatás hangzott el továbbá
Óvodai csoportlétszám emeléssel kap-
csolatban kért kormányhivatali szakmai
állásfoglalásról, mely szerint az 50 m2
nagyságú csoportszobákba a jelenlegi 25
gyermektõl több nem vehetõ fel, a
szülõk ez irányú kérése ellenére további
gyermek felvétele csak a nagykökényesi
tagóvodai csoportba lehetséges.

Tájékoztató a Képviselõ-testület üléseirõl
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Az új önkormányzati törvényterve-
zettel kapcsolatban is tájékoztatást
kapott a Testület.

A 2011. november 7.-én 18.00 - tól meg-
tartott rendkívüli ülésen:

EMVA IV. tengely - (LEADER) „II.
Táncos-dalos Zagyvaság” címû pályá-
zaton való indulásról döntött a Testület
2 078 875 Ft összköltséggel, melynek
fele a rendezvénytartásra, másik fele
kültéri padok, asztalok, sátrak beszer-
zésére fordítódna. Ehhez szükséges
önkormányzati önerõnk 415 775 Ft.

EMVA IV. tengely - (LEADER) „Ju-
hász kupa - Sportpálya korszerûsítése”
címû pályázaton való indulásról döntött
a Testület 14 613 228 Ft összköltséggel,
melyhez a szükséges önkormányzati
önerõnk 3 177 264 Ft lesz.

Dr. Bánkúti Gábor és Bori Nóra újabb
telekvásárlási kérelmére a Testület szá-
mukra ?-? arányban értékesítette az
önkormányzat vállalkozási vagyonába
tartozó 4161 m2 nagyságú 795/1. hrsz-ú,
közmûvesítetlen beépítetlen terület
ingatlanát az értékbecsléssel megállapí-
tott 800,-Ft/m2 + ÁFA, azaz mind-
összesen bruttó 4.161.000 Ft vételáron
helyi termék bemutatása és elõállító
központ céljára. 

A Herédi Labdarúgó Klub többlet-
támogatási kérelme alapján a 2011.
évben már jóváhagyott 2,1 MFt támo-
gatás fölött 400.000 Ft többlettámo-
gatást biztosított a Testület az Egyesület
mûködéséhez.

Nagycsaládosok Egyesületének szék-
hely és névviselési kérelméhez adta
hozzájárulását a Testület.

Kistérség keretében „Esélyegyenlõsé-
gi Program” készítésérõl született
döntés.

Az egy évig a fogászati helyettesítést
ellátó ISTDENT Kft. egészségbiztosítá-
si finanszírozásának elszámolásával kap-
csolatban 110.000 Ft teljesítménydíja-
zást biztosított a testület.

Tájékoztatás hangzott el a gomba-
üzemmel kapcsolatban arról, hogy
megkapta az üzem az építési engedélyt,
elkezdõdhet a kivitelezés.

Tájékoztatás hangzott el a képviselõi
és rendõrségi javaslat alapján kihelyezett
KRESZ táblákkal kapcsolatban is.

A Képviselõ-testület nyilvános ülé-
seinek jegyzõkönyvei a Körjegyzõségi
Hivatalban és a honlapon megtekint-
hetõk, az éves munkaterv és az elfo-
gadott rendeletek teljes szövege a
hivatali hirdetõtáblán és a honlapon is
olvasható.

Peterkéné dr. Farkas Andrea
körjegyzõ

Hitelekrõl-felelõsséggel
Karácsony közeledtével egyre többen
gondolkodunk azon, hogy vajon milyen
ajándékkal lephetnénk meg szeretteinket.
Sorra vesszük vágyai(n)kat, kívánsá-
gai(n)kat és optimális esetben (anyagi)
lehetõségeinket.

Ha vágyaink és lehetõségeink nin-
csenek egyensúlyban, akkor általában két
lehetõség adódik.

Spórolunk (ami manapság nem túl
„trendi” szokás) vagy kölcsön kérünk
valamelyik banktól.

Amennyiben az utóbbi lehetõséget
választjuk, az alábbiakat mérlegeljük:

- Pénzügyi szakemberek szerint álta-
lában nem a hosszú távra felvett hitelek
dõlnek be, hanem a rövidtávra felvett
fogyasztási hitelek.

- Arra is érdemes gondolni, hogy ho-
gyan tudjuk majd fizetni költségeinket,
ha elveszítjük munkahelyünket, vagy ha

egy tartós betegség miatt hosszabb távra
keresõképtelenné válunk.

- Köztudott, hogy a gyors, szinte azon-
nali hitelek költségei rendkívül magasak
is lehetnek.

Ha csak - így az ünnepek táján - be-
kapcsoljuk a TV-t, szinte csak úgy
zúdulnak ránk a vásárlásra buzdító rek-
lámok. Hatalmas a kísértés...

Próbáljuk meg végiggondolni - akár
többször is -, hogy tényleg szükségünk
van-e/szüksége van-e az ünnepeltnek a
kiszemelt dologra.

Amennyiben ezeket a lehetõségeket
átgondoljuk máris tettünk valamit azért,
hogy a késõbbiekben ne találjuk ma-
gunkat adósságspirálban, ahonnan csak
drasztikus változások árán és nem kis
lemondásokkal tudunk szabadulni.

Békés karácsonyt!

HERÉDI ÓVODÁSOKÉRT ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI
JELENTÉSE 2010.

Alapítói vagyon: 2010.01.01. 120.326 Ft
Bevételek: Alapítványi bevétel (SZJA 1 %, 2009.) 151.359 Ft

Kamat (év végi tõkésítés) 155 Ft
Kiadások: Bankszámla vezetésével kapcsolatos költségek 4.700 Ft

Alapítványi vagyon 2010.12.31. 267.320 Ft
Bankszámla egyenlege 2010.12.31. 267.320 Ft

Heréd, 2011. december 1.

A Herédi Óvodásokért Alapítvány köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik az SZJA
egy százalékának felajánlásával támogatták alapítványunkat, melyre a jövõben is
számítunk.

Tábikné Konkoly Edit a Kuratórium elnöke

Dr. Vigh Annamária, fogorvos vagyok.
Ezúton szeretném közölni, hogy a fog-
orvosi rendelés 2011. december 1-tõl
indul az Iskola utca 2. szám alatt szépen
felújított rendelõben, kulturált körül-
mények között.

A rendelés idõpont egyeztetés alapján
fog mûködni. Ezzel megspóroljuk a
pacienseknek a hosszú várakozási idõt. 

Bejelentkezni a 30/331-6139-es szá-
mon, illetve személyesen is lehet.

A rendelés ideje:
Hétfõn:8-14 h-ig
Kedden:13-19 h-ig
Szerdán:8-12 h-ig (iskolafogászat)
Csütörtökön:12-18 h-ig
Szeretettel várunk minden érdeklõdõt!
Szeretném megköszönni a Herédi és

Nagykökényesi Önkormányzatok Kép-
viselõ-testületeinek, vezetõségének áldo-
zatkész, együttmûködõ munkáját, amit a
fogászati ellátás újraindulásának érde-
kében végeztek.

Dr. Vigh Annamária fogorvos

Tisztelt herédi és nagykökényesi lakosok!
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FEJLESZTÉS
A fõzõkonyha és a raktár helyiségek
ablakaira redõny és szúnyogháló készült.

ADOMÁNY
A helyi Fidesz szervezet 60 kg almát és 60
kg burgonyát adományozott az óvoda
fõzõkonyhájának a gyermekek élelmezé-
séhez, amit ezúton szeretnénk meg-
köszönni a felajánlóknak.

IDÕSEK NAPJA
Óvodásaink örömmel és izgatottan ké-
szültek az idõsek napjára. Két mese-
játékot adtak elõ, ami nagy sikert aratott a
hallgatóság körében.

MIKULÁS
A Mikulás december 6-án látogatott el az
óvodába. A gyerekek versekkel, dalokkal
és rajzokkal várták a Mikulást.

KUKORICAMORZSOLÁS
A gyerekek az óvodában régmúlt idõket
idézõ tevékenységeket is kipróbálnak,
nagy kedvvel és örömmel. A gyerekek
otthonról hozott csöves kukoricát mor-
zsoltak és a kukorica csutkájából csutka
bábok, a héjából pedig díszek és különféle
ajándéktárgyak készülnek.

LUCA NAPJA
A hagyományokhoz híven a gyerekek
elültették a Luca napi búzát. A búza fejlõ-
dését  kíváncsian figyelték és szorgalma-
san locsolták, gondozták a növényeket.

MÉZESKALÁCS VÁSÁR
Saját készítésû mézeskalács vásárt szer-
veznek a szülõk az óvodában. A befolyt
összeget a gyerekekre fordítjuk, játék-
vásárlás vagy kirándulás támogatása
valósul meg belõle.

KARÁCSONY
A karácsonyt december 14-én tartottuk
az óvodában. Sokféle játék került a fa alá a
gyerekeknek. 

A Herédi Általános Iskola 
2011/12-es tanévének eseményei

ÓVODAI HÍREK

Autómentes világnap
szeptember 22.

Egy szép csütörtöki napon a Herédi Álta-
lános Iskola kisdiákjai és nagy társaik az
Autómentes világnap alkalmából feladat-
lapot oldottak meg, majd egy kerékpáros
akadálypályán versenyeztek.

Természetismereti vetélkedõ
szeptember 29.

A boldogi Berecz Antal Általános Iskola
névadásának 10. és a budapesti Állatkert
fennállásának 145. évfordulója alkalmából
megszervezett állatok világnapja vetél-
kedõn iskolánk csapata is részt vett.Idei
téma:Az állatkertek legkedveltebb lakói és
a ház körül élõ állatok. Az iskola 5-6.
osztályos versenyzõi, a Herédi Zebrák
csapata III. helyezést ért el.

A csapat tagjai: Michel Kitti 5. osztály,
Tácsik István 5. osztály, Kiss Petra

Dominika 6. osztály, Tábik Brigitta 6.
osztály

Megyei Duatlon verseny
szeptember 30.

Szeptember 30-án, pénteken került meg-
rendezésre a Heves megyei Duatlon Dön-
tõ, amelyre Szilágyiné Nagy Katalin és
Nagy Tibor kísérõ tanárok iskolánk 33
tanulóját benevezték. Kiss László 8.

osztályos tanuló 4. helyezést ért el, így
képviselhette iskolánkat az országos
döntõn, melyet 2011. október 15-én
tartottak Balassagyarmaton. 

Zene világnapja-október 1.
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Október 3-án ünnepélyes keretek között
emlékeztünk meg a zene világnapjáról.
Iskolánk énekkara szép és változatos mû-
sorral készült. Néhányan egy kis ízelítõt
adtak hangszeres tudásukból.   

Az Aradi Vértanúk Emléknapja
október 6.

Az iskolában minden tanuló méltóképpen
megemlékezett osztályával az aradi
vértanúkról. Elõzetes feladatot kaptak a
gyerekek, majd ünnepi osztályfõnöki
órákon dolgozták fel az eseményeket, és
emlékeztek meg a hõsökrõl.

Hulladékgyûjtés - október 7.

Október 7-én megrendezésre került isko-
lánkban a már hagyománnyá vált hulla-
dékgyûjtés. A versenyt az alsó tagoza-
tosak közül a 4. osztályos tanulók, a felsõ-
sök közül az 5. osztályosok nyerték meg.
A gyerekek, a segítõ szülõk és a lakosok
lelkesen, együttmûködõen dolgoztak.
Gratulálunk a nyertes osztályoknak!
Köszönjük a felnõttek segítségét!

Liszt Ferenc mûveltségi
vetélkedõ - október 17.

A lõrinci Városi Könyvtár és Kulturális
Intézmény zenei mûveltségi vetélkedõt
hirdetett a „LISZT-HÉT LÕRINCIN”
rendezvénysorozat keretében, Liszt Fe-
renc születésének 200. évfordulója alkal-
mából a kistérség általános iskoláinak
felsõ tagozatos diákjai részére 2011. ok-
tóber 17-én. Iskolánkat Koszora Ange-

lika, Gyurika Henrietta és Fekete Norman
képviselte, akik az elõzõ hetekben
lelkiismeretesen készültek a megmérette-
tésre, ahol méltón megállták a helyüket.

Helyesírási verseny-október 18.

Október 18-án megrendezésre került az
apci Apáczai Csere János Általános
Iskolában a helyesírási és nyelvhelyességi
verseny, melyen a kistérség legjobb diákjai
vettek részt.Iskolánkból Kiss József 5.
osztályos tanuló, Romacsek Laura és
Pitters Regina 6. osztályos tanulók,
Polácsik Anna 8. osztályos tanuló mérte
össze tudását.Az 5-6. korosztályosok
közül diákjaink a 9. és 11. helyezést, a 7-8.
korosztályosok közül pedig Polácsik An-
na 2. helyezést ért el. Gratulálunk ered-
ményeikhez!

Az 1956-os forradalom és
szabadságharc ünnepe -

október 23.

1956. október 23-a hatalmas mérföldkõ
volt történelmünkben. Erre emlékeztünk
2011. október 21-én, Heréd Község
Mûvelõdési Házában. A nagyon
színvonalas és megható ünnepi mûsort az
iskola felsõs diákjai és énekkara adta elõ,
akiket Vankó tanárnõ és Ivett tanárnõ
készített fel. Szintén az iskola diákjai
adták az ünnepi mûsort Kerekharaszt
község megemlékezésén.

„Körözd le a hulladékot”
projektvetélkedõ - október 24.

Iskolánk négy 6. osztályos tanulója fejébe
vette, hogy megmutatja hogyan is kell
környezettudatosan élni. Elkészítették
pályamunkájukat, „Egy kupac kopasz
komposztkukac” címmel Ambrus Vero-
nika és Tóthné Mezei Ivett tanárnõ

segítségével. 2011. október 24-én az
észak-magyarországi régió döntõjében,
Egerben 1. helyezést értek el. A vetélkedõ
sorozat országos fõdíja három darab
osztálykirándulás egyenként 300.000 Ft
értékben, választható hazai kalandparkba
vagy ökostrandra.

A csapat tagjai: Kiss Petra Dominika,
Novák Fanni, Tábik Brigitta, Pataki
Ildikó.

Focikupa-október 26.

Október 26-án Csányon elsõ alkalommal
rendezték meg a felsõ tagozatos
tanulóknak a teremfoci kupát. Iskolánkat
egy csapat képviselte, 8 tanulóval. Az
egész délutánt betöltõ rendezvényen a
gyerekek jól érezték magukat, örültek,
hogy más iskolák csapataival is összemér-
hették tudásukat.

A csapat tagjai: Dányi Benedek, Varga
Bence, Tóth Dániel, Czank Bence,
Gregus Péter, Kiss László, Mag Zoltán,
Kercsik Ádám.

Halloween party - október 28.

Immár 3. éve került megrendezésre isko-
lánkban a Halloween party október 28-án.
A délutánt a gyerekek dalos verses
mûsorral nyitották meg, ezt követõen
érdekes játékokra került sor. A diákok
kedvence volt a székfoglaló, az almaevõ
verseny és a pókháló szövés.
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Márton napi vers-és
prózamondó valamint rajz

verseny - november 11.

Iskolánk képviseletében 5 tanuló vett
részt a november 11-én Gyöngyöstarján-
ban megrendezett versenyen, ahol 23
iskola tanulói közül: rajzversenyen: 1.
helyezést ért el Gáspár Gréta 4. osztályos
tanuló, versmondó versenyen 2. helyezést
ért el Berényi Brigitta 4. osztályos tanuló,
prózamondó versenyen 1. helyezést ért el
Csaba Kinga 4.osztályos tanuló, külön-
díjat kapott Berényi Krisztina 2. osztályos
tanuló, színvonalas szerepléséért oklevelet
kapott Deák Dávid 2. osztályos tanuló.

Matematika verseny
november 11.

A Bajza József Gimnázium matematika
versenyt hirdetett 7. és 8. osztályos tanu-
lók részére. A 8. osztályból 6 tanuló, a 7.
osztályból 1 tanuló képviselte iskolánkat.
Nagy örömünkre két 8. osztályos tanuló
(Krisztián Szabolcs és Polácsik Anna) és
Krisztián Martina tanuló továbbjutott a
döntõbe.

„Mit ránk hagytak a századok”
általános iskolás történelem

verseny - november 14.

November 14-én hagyományos törté-
nelem és mûvelõdéstörténeti vetélkedõn
vett részt iskolánk 2 csapata. A népes
mezõnyben mindkét csapatunk helytállt.
Jakus Katalin, Koszora Angelika, Rus

Adrienn által alkotott csapat továbbjutott
a szóbeli döntõre. Gratulálunk eredmé-
nyükhöz!

Idõsek napja - november 18.

November 18-án - mint minden évben -
iskolánk tanulóinak mûsorával és az ének-
kar dalcsokrával szereztünk örömet a falu
szépkorú lakosainak. Diákjaink lelkesen
és nagy örömmel készültek.

Mozilátogatás - november 25.

November 25-én az alsó tagozatos
diákjaink mozilátogatáson vettek részt
Gyöngyösön. A 48 alsós diák a Kará-
csony Artúr címû 3D-s animációs mesét
nézte meg. A film nagy sikert aratott a
gyerekek körében, sokan közülük most
vettek részt elõször ilyen elõadáson.

Mikulás bál - december 2.

Iskolánkban december 2-án került meg-
rendezésre a hagyománnyá vált Mikulás bá-
lunk. A mûsort a páros évfolyamú osztá-
lyok adták. A 2. és 4. osztályos tanulók
verses mesével, a 6. és a 8. osztályosok pedig
tánccal készültek. A színvonalas mûsor-
számok után a gyerekek egy jó hangulatú
mulatsággal zárták a rendezvényt.

Mikulás-focikupa - december 6.

Hagyományainkhoz híven idén is meg-
rendeztük december 6-án a Mikulás foci-
kupát. A bajnokságon 5 vegyes csapat vett
részt. Mindenki jól szórakozott.

„Living language competition”
angol verseny-november 28.

November 28-án a Bajza József Gimná-
zium 7-8. osztályos diákok számára ren-
dezett angol nyelvû vetélkedõt. A ver-
senyre 42 csapat jelentkezett. Iskolánkat
három 2 fõs csapat képviselte. Polácsik
Anna és Krisztián Szabolcs 2. helyezést ért
el, Koszora Angelika és Gyurika Henrietta
a 25. , Jakus Katalin és Reinitzer Ágnes a
30. helyen végzett. Gratulálunk eredmé-
nyeikhez!

A karácsonyig tartó-rövid-
idõszakban

Iskolánk is a karácsonyra készül.
Iskolai karácsonyi ünnepünk mellett, az
idén is Községi Karácsonyi ünnepre
hívjuk a község lakóit. Ezenkívül a
kerekharaszti meghívásnak is szívesen
teszünk eleget.

December 17-én pedig Kodály Zoltán
népdalversenyen indulnak tanulóink.

A „Herédi Nagycsaládos Egyesület” születése
2011.október 27.-én került sor hosszú
vajúdás után megalakulásunkra. 

Kis településünkön eddig csoportként
léteztünk. Komoly elhatározásunkat
azonban tett követte. Leültünk és meg-
választva a tisztségeket, tisztségviselõket
létrehoztuk magunkat.

Elsõ nagy programunkként az ünne-
pekhez kötöttünk egy családi össze-
jövetelt, kihasználva a közelgõ kará-
csonyt és a mikulást. 

Évek óta szervezünk már különbözõ
gyerek és családi programokat a tele-
pülésünkön (bár nem a NOE keretein
belül, csupán önkéntes alapon), s a tavalyi
Télapó-bulinkat is überelni szerettük
volna. Kitûzve az idõpontot arra gon-
doltunk, hogy ne csupán a kicsiknek
szerezzünk örömet, hisz a karácsony
mindenkinek szól. 

Kerestünk fellépõket, hogy egy kis
mûsorral is kedveskedhessünk a részt-

vevõknek. Hatvani református bábcso-
portot sikerült elérni, akik szívesen
vették felkérésünket. Ezúton is hálásan
köszönjük közremûködésüket!

Így mikorra kész lett a program ter-
vezet vázlata, már csupán „fel kellett
öltöztetni” azt.

A helyi önkormányzattól kapott tá-
mogatást kiegészítendõ nekiláttunk fela-
jánlásokat gyûjteni különbözõ használt
lakás cikkekbõl, ruházati termékekbõl,
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majd az összegyûlt holmiból jótékony-
sági zsibvásárt rendeztünk a helyi mûve-
lõdési házban illetve készítettünk pártoló
jegyeket (jelképes 200 és 500 ft-os cím-
letekkel), amikkel jártuk a helyi üzlete-
ket, vállalkozókat, magánszemélyeket,
hivatalokat. 

Mindezekkel párhozamosan jártuk a
falut és tájékoztattuk az érdeklõdõ csa-
ládokat a NOE lényegérõl, hogy amennyi-
ben be szeretnének lépni mit is jelent az
számukra. Mára pedig már lassan meg is
haladta a 60 családot a taglétszámunk...

Majd az így összegyûlt bevételbõl pe-
dig a folyamatosan bõvülõ taglétszámhoz
mértük a kiadásokat. Egy szintén helyi
vállalkozótól rendeltük meg a mikulás
csomagokhoz szükséges alapanyagokat,
melyekbõl össze is állítottuk a gyere-
keknek a meglepetés csomagokat (110
felett volt a 14 éven aluli gyerekeknek szánt
csomagok száma...ami kis falunkhoz
mérten szép eredménynek számít és mél-
tán lehetünk büszkék a kis csapatunkra...)

S mivel azon családokat sem szerettük

volna kihagyni, akiknek esetleg már
nagyobb gyermekeik vannak, így nekik 1-
1 csomag szaloncukorral próbáltunk
kedveskedni a rohamléptekkel közelgõ
ünnepek alkalmából.

Programunk egy 20-30 perces mese-
játékkal kezdõdött karácsonyi témát
feldolgozva. Majd míg elpakolásztunk a
bábosakkal és megvendégeltük õket
fogyasztásra invitáltuk a közös asztalhoz
vendégeinket, akik olyan sokan jelentek
meg, hogy alig fértünk el a mûvelõdési

ház nagy termében. Szülõk és nagyszülõk
is látni akarták csemetéik örömét, s jólesõ
zsivaly töltötte be a termet. Még a régen
látott szomszédok és falubeliek is szóba
elegyedtek egymással, ami már hiányzott
is talán ebben a rohanó világban.

Majd megérkezett a várva várt Mikulás
kiosztva a gyerekeknek járó csomagokat.
Nagy kolompját rázta, csörgõs botját
rezegtette, míg bevonult a terembe. Piros
fotelból ülve olvasta a drága öreg a
gyerekek neveit, akik verssel, képekkel és
dalokkal hálálták meg ajándékát. Némely
kisgyermek még az angyaloknak is üzent,
hogy mit kívánna a fa alá.

Megható élménnyel telt meg lelkünk
azon a délutánon. Kívánjuk, hogy minden
közösség találja meg a hangot a tagjai
közt. S bár még halk moraj vagyunk, de
szívünk tervekkel és reményekkel telve
várja az új esztendõt!

Mindenkinek Békés Karácsonyt és
eredményekben gazdag Boldog Új Esz-
tendõt kíván:

Herédi Nagycsaládos Egyesület

Tisztelt herédi lakosok!
Azt hiszem, mindannyiunk nevében
mondhatom, hogy szerencsére a tavalyi-
hoz hasonló rendkívüli eseményektõl
mentes év múlt el, ami számunkra azért
mozgalmas volt, hiszen a tavaly év végi
tisztújítást követõen az új elnökségnek is
megfelelõ színvonalon kellett az egyesület
munkáját irányítania, szerveznie, illetve a
törvényi követelmények változása miatt is
akadtak teendõk. Egyesületünk abban a
megtiszteltetésben részesült, hogy az
Országos Polgárõr Szövetség Budapesten
rendezett október 23-i megemlékezésén
képviseltethette magát, ahol a rendõrség
jóvoltából átadásra került az új Polgárõr
szolgálati gépkocsink.

Közeledik a karácsony, az év utolsó
hónapjában a bevásárlóközpontokban,
piacokon megnövekszik a forgalom. A
tapasztalatok szerint az év végi nagyobb
forgalmat a zsebtolvajok, alkalmi és
trükkös tolvajok, csalók is kihasználják,

mivel többen indulnak el ilyenkor
vásárolni, és sok esetben megfeledkeznek
vagyontárgyaik megfelelõ védelmérõl.
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a
bevásárlóközpontokban, piacokon, vásá-
rokon fokozottan figyeljenek értékeikre.

Szerencsére községünk kifejezetten a
jó közbiztonsággal rendelkezõ telepü-
lések közé tartozik, de annak érdekében,
hogy ez így is maradjon kérjük fo-
gadjanak el néhány tanácsot, melyet saját
értékeik védelme érdekében fontos be-
tartani! Lakásukat, udvarukat tartsák
zárva, hogy illetéktelen személyek ne
juthassanak be. Házaló árusokat ne en-
gedjenek be a lakásba és az udvarba sem,
közszolgáltató cég munkatársának kiadó
személyektõl mindig kérjenek igazol-
ványt. Megtakarított pénzüket ne vegyék
elõ idegenek jelenlétében. Pénztárcájuk-
ban csak a napi vásárláshoz szükséges
pénzösszeg legyen, vásárláskor, piacon,
üzletekben vigyázzanak értékeire, ezeket
sehol ne hagyják õrizetlenül. Lehetõség
szerint nagy címletû pénzt ne váltsanak
fel idegeneknek. Ne feledjék, a vagyon
elleni bûncselekmények többsége oda-
figyeléssel, körültekintéssel megelõzhetõ!

Egyesületünk teljes tagsága nevében
ezúton kívánok önöknek nyugodt,
kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog
új esztendõt!

Jacsó Endre
A Polgárõrség Heréd Egyesület elnöke

polgarorseg.hered@gmail.com

Anyakönyvi
hírek

Házasságkötés 2011. 07.16. óta nem
volt.

Újszülöttek:

Zsoldos Elizabet Beatrix szül.:
2011. 10.08. Szülõje: Zsoldos Beáta

Kleszkeny Máté szül.: 2011.10.16.
Szülei: Makovinyi Mónika és
Kleszkeny Kornél

Gilján Ádám szül: 2011.12.14.
Szülei: Kádár Krisztina és Gilján
Tibor

Gratulálunk az újszülöttek szülei-
nek!

Elhunytak:

Kercsik Lajosné Heréd, Borszéki
u.18. 2011.10.14.

Szomszéd János Heréd, Pusztai
u.4/1.  2011.10.30.

Gyetvai Jánosné Heréd, Petõfi
u.27. 2011.11.02.

Tóth András Heréd, Hatvani út
27. 2011.11.04.

Botos Dániel Heréd, Rákóczi út
52. 2011.12.02.

Tóth Jánosné Heréd, Borszéki
u.8. 2011.12.02.

Oravecz Jánosné Heréd, Rákóczi
út 86. 2011.12.11.

Együttérzésünket fejezzük ki az
elhunytak hozzátartozóinak!
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3000 Hatvan, Horváth Mihály u. 84. 
Tel.: 06-37/341-623 E-mail: info@juhaszprint2003.hu

Mozgalmas év áll a Heréd
Labdarúgó Club mögött.
2010-et követõen 2011-ben is
elhódították a Megyei II.
osztály Nyugati csoportjának
bajnoki címét. Ezzel az egye-
sület olyan rekordot állított
be, ami idáig még egyetlen
csapatnak sem sikerült ebben
az osztályban. A Herédi Hír-
mondó beszámolója a HLC
elmúlt egy évérõl, futballról,
utánpótlásról és a jövõbeni
tervekrõl.

A siker mögött egy tudatos, lépésrõl
lépésre megtervezett építkezés figyelhetõ
meg, amelyet Egyed János, a klub 2011
novemberében lemondott elnöke is mindig
kiemelt beszédeiben. Egyed családi okokra
hivatkozva mondott le az elnöki tisztségrõl,
amelyet a HLC 24 éves kapusának, Fekete
Rajmundnak adott át. Fekete a Herédi
Hírmondónak nyilatkozva elmondta: óriási
megtiszteltetésnek tartja, hogy ilyen fiatalon
lehet a HLC elnöke, és azon lesz, hogy
felvirágoztassa azt. Ez az új elnökség
felépítésében is meglátszik, hiszen egytõl-
egyig olyan emberek kerültek be a Heréd
LC vezetõségébe, akik évek óta ott vannak a
csapat mellett és munkájukkal segítik azt.

Ezzel nem titkolt céljuk az, hogy
felpezsdítsék a herédi sportéletet is. Ennek
tudható be a Magyar Labdarúgás Napján
tartott Kispálya 1.0 elnevezésû teremlabda-
rúgó torna, amely szintén rendhagyó,
hiszen a falu történetében ez volt az elsõ
ilyen rendezvény. A Kispálya 1.0 vándor-
kupáért nyolc csapat küzdött meg, amelyet
végül a Kedvencek hódítottak el. A torna
gólkirálya szintén a Kedvencek közül került
ki, Szabó Márk összesen 19 gólt rúgott. A
szervezõk a torna legtehetségesebb játéko-
sának a mindössze 14 éves Kiss Lászlót
találták. A vándorkupa elnevezés nem
véletlen, hiszen a HLC jövõbeni célja is az,
hogy minden évben megrendezzék ezt a
tornát, melyben nagy segítségükre volt a
Herédi Általános Iskola. A tervekrõl Fekete
elmondta: a hagyományos bajnoki mérkõ-
zéseken túl a jövõben szeretnék megren-
dezni az utoljára 2009-ben lebonyolított - és
egyébként óriási sikerû - Juhász-kupát. De
azt mondja, számtalan ötlet és elképzelés
van a tarsolyukban, azonban amíg ezek nem
kristályosodnak ki, addig nem kívánnak
ezekrõl részleteiben beszélni.

Az elnök novemberi beszédében be-
számolt arról is: létrehozták a tiszteletbeli
elnökségi tagságot is, ezzel is kifejezve

hálájukat azoknak, akik szintén évek óta ott
vannak a csapat háza táján és támogatják
õket. Továbbá beszélt arról is, hogy a
jövõben vissza szeretnék állítani a pártolói
tagságot is. Az elnök a banketten szót ejtett
arról is, hogy a jövõben szorosabb kapcso-
latot kíván alakítani a szurkolókkal, aminek
elsõ jele lehet az állandó szurkolói ankétok
tartása. A Herédi Hírmondó ezzel kapcso-
latos kérdésére reagálva elárulta: az elsõ
ankétot valamikor január közepére, végére
tervezik, amikor is bemutatják a szurkolók-
nak az új edzõt is, aki a novemberben le-
mondott Szabó Gábor helyére érkezik.
Fekete azt mondta, hogy folyamatosan tár-
gyalnak a lehetséges edzõkkel, azonban
semmit sem szeretnének elkapkodni. Azon-
ban azzal is tisztában vannak, hogy a dön-
tést minél hamarabb meg kell hozniuk, hogy
a tréner elkezdhesse kialakítani azt a keretet,
amellyel nekivághatnak a tavaszi szezonnak.
Nem titkolt céljuk, hogy idén is dobogós
helyet érjenek el, azonban ehhez minden
mérkõzésen a maximumra kell törekedniük
és minél több meccset hozniuk kell.

Azonban nem csak a felnõtt keret szá-
mára volt sokoldalú a szezon, hanem az
utánpótlásnak is. A nyáron történt edzõ-
váltást követõen Nikl Gábor vette át a
csapat vezetését, aki évekig volt az FC
Hatvan utánpótlás-edzõje is. A rendkívüli
tapasztalatokkal rendelkezõ trénernek egy
olyan utánpótlás csapatot sikerült összeko-
vácsolnia, amelyre már évek óta nem volt
példa a község történetében. A gárda tel-
jesen megérdemelten a hetedik helyrõl várja
a tavaszi szezont. Nikl egy, a Vörös Kat-
lannak (a HLC hivatalos internetes olda-
lának) adott korábbi interjújában azt
mondta, hogy a tavasz folyamán minden-
képpen 3-4 emberrel szeretné megerõsíteni
a keretet. Az ifisták hamar elfogadták az új
edzõt, akirõl Molnár Márk, az U19-es
csapat házi gólkirálya (16 góljával ráadásul a
bajnokság negyedik helyén állomásozik)

szintén a Vörös Katlannak
úgy nyilatkozott, hogy „Nikl
Gáborral öröm együtt dol-
gozni, hiszen rendkívül ta-
pasztalt és rutinos edzõ és
ezen kívül ért a mi nyel-
vünkön is”. A mindig jó
hangulatú edzéseken nagy
hangsúlyt fektet mind az
erõnlétre, mind a kispasszos
labdajátékra, emellett kielem-
zik és gyakorolják a meccse-
ken látott és tapasztalt
hibákat is. A Vörös Katlan

szerkesztõsége arról is kérdezte a házi gól-
királyt, hogy hányadik helyre várja a csa-
patot, aki azt mondta, a hetedik helyet teljes
mértékben reálisnak tartja, de - folytatva
gondolatmenetét - ha hoznak egy-két
fontosabb mérkõzést is, akkor akár elõrébb
is léphetnek a tabellán.

Többek összetett munkájának köszönhe-
tõen 2011-ben elindult a serdülõ korosztá-
lyú gyerekek képzése is. Az edzéseken
átlagban 25 gyerek rúgja a bõrt, amire eddig
sohasem volt példa a herédi labdarúgás
történetében. És ha ehhez hozzávesszük azt
is - mondja az elnök -, hogy csupán egy
2.000 fõs telepü-lésrõl beszélünk, amelynek
van már serdülõ, ifjúsági és felnõtt csapata is,
akkor ez egy óriási dolognak nevezhetjük.
Nikl Gábor az évzáró banketten elmondta:
jövõbeni céljuk, hogy a gyerekeket elindít-
sák egy korosztályos bajnokságban, amely-
nek koncepcióját hamarosan ki fogják
dolgozni. A serdülõ korosztályú gyerekek
december folyamán sem állnak le: heti két
alkalommal is edzenek a tornateremben,
amelyet egy hónapos szünet fog követni.

A tavaszi szezon elõreláthatólag március
közepén fog kezdõdni, azonban a futballt
szeretõk addig sem maradnak meccsek nél-
kül, hiszen legkésõbb februártól újra fut-
ballhangulat veszi kezdetét Heréd közsé-
gében.

Bõvebb információ: www.heredlc.hu
www.facebook.com/heredlc

HLC Elnökség: Fekete Rajmund - elnök,
Bóna András - alelnök, Markó Ferenc -
szakosztályvezetõ, Nikl Gábor - utánpót-
lásvezetõ, Szabó Szilárd, Molnár Attila,
Fehérvári Tamás.

HLC gazdasági felelõs: Juhász Árpád
HLC tiszteletbeli elnökségi tagok:

Egyed János, Ványi Ferenc, Laczkó József,
Õri Csaba, Kapuszta Mihály. 

Vizsgálóbizottság: Kapuszta Zoltán -
elnök, Filcsik József, Kapuszta János.
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