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Karácsony… A Föld keresztények lakta
területein minden ember ugyanarra gondol
e szó hallatán: karácsony az örömhír, a
békesség, a szeretet ünnepe. Így a naptári év
végéhez közeledve megérint mindannyiun-
kat a karácsony varázsa, ez a titkokkal öve-
zett megható nap, amely nemcsak a keresz-
ténység, hanem a család, a békesség, az
életbe vetett hit ünnepe is. Az ünnep meg-
hittségét, harmóniáját elsõsorban magunk-
nak kell kialakítani: békességet, nyugalmat
teremtve a családban és a nagyobb közössé-
gekben egyaránt. Az ünnepi asztal mellett,
a gyertya lángjánál visszagondolunk az
elmúlt év örömeire, bánataira, kudarcaira és
sikereire. Elgondolkodunk azon, vajon mi
lehet 2014 karácsonyának üzenete? Termé-
szetesen mindenki számára más és más. A
karácsonynak azonban örök és mindig
aktuális üzenetei is vannak: ilyen a szeretet,
a törõdés, a tisztelet, az egymás iránti türe-
lem, a mások megértésének szándéka, az
önzetlenség. Azt üzeni a karácsony, hogy
meg kell tanulnunk tiszta szívvel, szere-
tettel örülni. S az igazi öröm csak akkor, és
úgy születhetik szívünkben, ha másokat,
embertársainkat is örvendeni látjuk, ha a
betlehemi istálló fényei nemcsak a mi
arcunkat világítják meg, hanem mindenkiét.
A szeretet példamutatással terjed. Töreked-
jünk arra, hogy képzeletbeli naptárunkba
minden napra egy cseppnyi karácsonyt
jegyezzünk elõ. Gondoljunk arra, hogy

vannak tõlünk elesettebbek, rászorultab-
bak, vannak segítségre váró magányos és
beteg emberek. A gondterhelt hétközna-
pok során is „pazarlóbban” kellene bán-
nunk a szeretet kincseivel. Sokszor elég egy
kedves szó, egy kéznyújtás, egy simogatás.
Találjuk meg segítségre szoruló embertár-
sainkat, meleg ételt, törõdést, biztonságot
nyújtva nekik.

Mosolyogjunk rá a velünk szemben
sietõre, figyeljünk egymásra, fedezzük fel a
legkisebb rezdüléseket is, melyek közelebb
hoznak bennünket egymáshoz!

Álljunk meg egy pillanatra! Gyújtsunk
gyertyákat, emlékezzünk azokra, akik már
nincsenek velünk, gondoljunk azokra,
akiket szeretünk, de a karácsonyt tõlünk
távol ünneplik.

A karácsony biztató fénye mellett
szorítsuk meg egymás kezét, mosolyogva
bíztassuk egymást. Vigyázzunk családunk
és saját egészségünkre, mert ha van
egészség, az ember csodákra képes!

Õrizzünk meg ebbõl az ünnepi pilla-
natból morzsákat az eljövendõ év hétköz-
napjaira azért, hogy azokból is kicsit
ünnepit, kicsit méltóságteljest, a hétköz-
napitól eltérõt varázsoljunk!

E gondolatok jegyében, egy mögöttünk
hagyott nagyon nehéz év végén, kívánok
községünk minden lakójának:

Békés, Szent Karácsonyi Ünnepet és
Eredményekben Gazdag, Örömtelibb,
Boldog Új Esztendõt!

Kómár József
polgármester

KARÁCSONYI
KÖSZÖNTÕ
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TÁJÉKOZTATÓ AZ
ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSRÓL

A 2014.10. 12.-én vasárnapra kitûzött
önkormányzati képviselõk és polgármes-
terek általános választása Heréd község-
ben a választópolgárok nagy számának
47,44 %-os (778 fõ) részvétele mellett
zajlott, törvényes és eredményes volt.
Rendkívüli esemény nem volt, a szavazás
zavartalan volt, jogorvoslati kérelem nem
érkezett.

Az alábbi települési POLGÁRMESTER
eredmények születtek:

Polgármester választás adatai:
Érvénytelen, lebélyegzett szavazó-

lapok száma 14 
Érvényes szavazólapok száma 764 

A polgármester jelöltekre leadott érvé-
nyes szavazatok száma: 

Kómár József László FIDESZ-KDNP
444 szavazat (58,12 %)

Jacsó Endre JOBBIK 320 szavazat
(41,88 %)

A megválasztott polgármester Kómár
József László lett.

Az egyéni listás KÉPVISELÕ  válasz-tás
adatai:

Érvénytelen, lebélyegzett szavazó-
lapok száma 9

Érvényes szavazólapok száma 769  

A 7 tagú Képviselõ-testület összetétele:
Polgármester: Kómár József László

FIDESZ-KDNP
Képviselõk:
Dr. Egyed László Független jelölt

A képviselõ jelöltekre leadott érvényes szavazatok száma:

A jelölt neve Jelölõ szervezet(ek) Kapott érvényes szavazat
Jacsó Endre JOBBIK 383 
Kapuszta Zoltán FIDESZ-KDNP 311
Juhász Istvánné Független jelölt 250 
Szendrei Andrásné Független jelölt 249 
Fehér Georgina Független jelölt 214 
Krizsán József FIDESZ-KDNP 240 
Samu Alfonz Andrásné Független jelölt 287 
György Istvánné Független jelölt 340 
Orbán Gábor Gyula JOBBIK 419 
Dr. Egyed László Független jelölt 378
Kómár József László FIDESZ-KDNP 322 
Homor László Lajos Független jelölt 165 
Tábik Tibor JOBBIK 321

A megválasztható és megválasztott képviselõk száma: 6 fõ.

György Istvánné Független jelölt
Jacsó Endre JOBBIK
Kapuszta Zoltán FIDESZ-KDNP
Orbán Gábor Gyula JOBBIK
Tábik Tibor JOBBIK

Az újonnan megválasztott Képviselõ-
testületi tagok Szecskõ Gyuláné HVB
Elnöktõl átvették a megbízóleveleket és a
2014.10.27-én megtartott alakuló ülésen
letették esküjüket, György Istvánné
személyében megválasztották Alpolgár-
mesterüket. Létrehozta továbbá a Testület
egyetlen bizottságát, a Pénzügyi és
Ügyrendi Bizottságot, melynek Elnöke
Dr. Egyed László, tagjai: Jacsó Endre és
Kapuszta Zoltán képviselõk lettek.

A Testület tagjai 1 hónapon belül

vagyonnyilatkozatukat is letették és
beléptek a köztartozásmentes adatbá-
zisba.

A választási adatok a www.valasztas.hu
honlapon, az eredmény jegyzõkönyvek, a
Képviselõ-testület Szervezeti és Mûkö-
dési szabályairól szóló önkormányzati
rendelete ésa Testületi ülések éves
munkatervei településünk www.hered.hu
honlapján is megtekinthetõk.

Köszönjük a választópolgárok részt
vételét a választáson!

Tisztelettel:

dr. Farkas Andrea
jegyzõ, HVI vezetõ

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Tisztelt Választópolgárok!

Magam és a megválasztott képviselõ
társaim nevében is nagy tisztelettel
köszönöm, hogy szavazataikkal bizalmat
és felhatalmazást adtak nekünk arra,
hogy az elkövetkezõ öt esztendõben az
itt élõkért és a településünkért dogoz-
hatunk.

Egy vezetõ legnagyobb és legõszin-
tébb elismerése, ha ismételten bizalmat
kap szavazóitól és folytathatja a meg-
kezdett munkát. Úgy gondolom, hogy a
választási gyõzelem az Önkormányzat
és a Képviselõ-testületek elmúlt idõ-
szakának sikerét fémjelzi. Márpedig, aki
jóindulattal és nyitott szemmel jár, az
láthatja, hogy kis falunk az utóbbi

idõben jelentõs és pozitív változáson
esett át.

Ígérhetjük, hogy továbbra is a fejlõ-
dési irányt képviseljük és mindenféle
párthovatartozás nélkül Heréd érdeké-
ben végezzük a ránk bízott feladatot.

Tisztelettel és köszönettel:

Kómár József polgármester
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Tisztelt Adózóink!

Adónyilvántartásunkból sajnálattal állapí-
tottuk meg, hogy Heréden is romlik az
adó fizetési morál, igen jelentõs a helyi-,
és gépjármûadó, valamint talajterhelési díj
tartozással rendelkezõk száma és a be
nem fizetett adóhátralék összege.   Csak
az 50.000,-Ft feletti tartozók száma több
mint 60 fõ, akik névre szóló külön
felszólítást is kaptak. 

A tervezett, de be nem folyó helyi adók
az önkormányzati feladatok ellátását
veszélyeztetik. A szûkös állami támoga-
tások mellett nagy jelentõsége van annak,
hogy a helyi jegyzõi adóhatóság hatás-
körébe tartozó adókat önkéntesen befi-
zessék, vagy ennek hiányában behajtsuk.

Mindezek miatt felkérem az adótarto-
zással rendelkezõ magánszemélyeket és
vállalkozásokat a második félévben ki-
küldött értesítõben szereplõ adóösszeg
befizetésére. 

Felhívom figyelmüket, hogy amennyi-
ben a befizetést nem teljesítik, az adó-
tartozás összegére további értesítés nél-
kül végrehajtási intézkedést kezdemé-
nyezünk, azaz kénytelen leszünk bank-
számlájuk, munkabérük, más jövedelmük

ellen letiltást kezdeményezni. Emellett a
gépjármûadó tartozással rendelkezõ adó-
zók esetében, amennyiben a tartozásuk
az egy évi tételt meghaladja, intézkedünk
a gépjármû forgalomból való kivonásáról.

Külön felhívom a mezõgazdasági
õstermelõk figyelmét, hogy akinek e
tevékenységébõl származó éves bevétele a
600.000,-Ft-ot meghaladja (melybe terü-
letalapú támogatás összege is beleszámít)
a helyi adókról szóló mód. 1990. évi C.
törvény alapján vállalkozónak minõsül és
bejelentkezési nyomtatványt, iparûzési
adóbevallást kell benyújtania. Adónyom-
tatványainkat honlapunkon, a www.he-
red.hu-n megtalálják, vagy a Hivatalban
igényelhetik.

Felhívom az adózók figyelmét, hogy az
Önkormányzat a magánszemélyek eseté-
ben az 50.000 Ft-ot, jogi személyek ese-
tében a 100.000 Ft-ot elérõ és 90 napon
keresztül fennálló helyi-, és gépjármûadó
tartozással rendelkezõ adózó nevét,
lakhelyét (székhelyét), adóazonosító szá-
mát, és az adótartozás összegét a helyben
szokásos módon közzéteheti.

Kérjük továbbá a magánszemélyek
kommunális adójával kapcsolatosan a
tulajdonosokat, hogy amennyiben az

ingatlan tulajdonviszonyaiban változás
történik (adás-vétel, adófizetõ halála,
öröklés stb.) a jegyzõi Adóhatósághoz
ezt a változást 15 napon belül bejelenteni
szükséges.

Felkérem az Adózókat, hogy ellen-
õrizzék adófizetési kötelezettségük
teljesítését.

Amennyiben egy összegben nem ké-
pesek a tartozást megfizetni, akkor a
korábban kiküldött csekken, vagy a helyi
Takarékszövetkezetben pénztári befize-
téssel önkéntesen, akár részletekben is
fizethetnek. Amennyiben az Adóhatóság
a fizetési hajlandóságot látja és folya-
matos, akár részletekben törlesztés törté-
nik, a végrehajtási intézkedések elkerül-
hetõek.

Kérem, vegyék komolyan helyi adó
fizetési kötelezettségüket és legkésõbb
2014. év végéit rendezzék tartozásukat.
Amennyiben egyeztetést tartanak szük-
ségesnek, Szûcsné Péter Szilvia adóügyi
ügyintézõk keressék.

Együttmûködésüket megköszönöm!

dr. Farkas Andrea
jegyzõ

FELHÍVÁS HELYI ADÓK FIZETÉSÉRE

Szépkorúak köszöntése
Magyarország Kormánya az Idõsügyi
Tanács kezdeményezésére, a szépkorúak
iránti társadalmi megbecsülés kifejezése-
képpen 2008. évben megalkotta a szép-
korúak jubileumi köszöntésérõl szóló
rendeletét, mely alapján a 90., 95., 100.,
105., 110., 115. életévüket betöltött sze-
mélyek a Miniszterelnök Úr által aláírt
okiratot, illetve ahány évesek annyiszor
1000 Ft jubileumi juttatást kapnak.

A Közigazgatási és Elektronikus Köz-
szolgáltatások Központi Hivatala (KEK
KH) a szépkor betöltését megelõzõen
legalább 60 nappal írásban megkeresi a
szépkorú személyt a köszöntés megszer-
vezése, lebonyolítása, az okirat elkészí-
tése és a jubileumi juttatás folyósítása
céljából.

Azoknak, akik kérik a személyes
köszöntést, a jegyzõ ünnepélyes keretek
között adja át az emléklapot. 

2014. év második félévében csak egy
szépkorú személy kérte a jegyzõ
személyes köszöntését, aki örömmel tett
eleget a felkéréseknek.

2014. szeptember 26-án Máté Józsefné

Rozika nénit köszönthettük otthonában
90. születésnapja alkalmából.

További jó egészséget és hosszú, bol-

dog életet kívánunk Neki és valamennyi
idõs és szépkorú herédi lakosunknak!
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Újszülöttek:
Kocsis Szimonetta Tessza született: 2014.04.16 szülei: Tari
Anett és Kocsis János
Balázs Dante Róbert született: 2014.06.12. szülei: Kristóf
Mónika és Balázs Péter
Samu Viola született: 2014.07.03. szülei: Veres Szimonetta és
Samu Roland
Mészáros Noel László született: 2014.07.24. szülei: Kovács
Linda és Mészáros László
Kovács Máté született: 2014.09.06. szülei: Adai-Görög
Gabriella és Kovács Tamás
Bacsa Bella Anna született: 2014.09.13. szülei: Magócsi
Andrea és Bacsa Attila
Talpas Benjamin született: 2014.09.19. szülõje: Talpas Szilvia
Egyed Nóra született: 2014.09.26. szülei: Szûcs Márta és Egyed
László
Csemer Réka Natália született: 2014.10.19. szülei: Lakatos
Julietta és Csemer Róbert
Füstös Lili született: 2014.11.03. szülei: Veizer Zsuzsanna és
Füstör Tamás
Tóth Zoltán Krisztián született: 2014.11.13. szülei: Sztankó
Aranka és Tóth Zoltán
Vicián Flóra született: 2014.12.03. szülei: Anderkó Margit és
Vicián Attila

Gratulálunk az újszülöttek szüleinek!

Elhunytak:
Markó István Ady E.u.19.  2014.05.20.
Gyurika József Kökényesi út 9. 2014.05.29.
Bratkovics Sándor Kolozsvári u.14. 2014.06.06.
Unghváry Lászlóné Tabán u.23.  2014.06.06.
Maksa Albertné Ady E.u.32.  2014.06.20.
Deme Istvánné Rákóczi út 152. 2014.06.23.
Béládi Pál Ady E.u.5.  2014.07.01.
Pete János Karácsonyi u.21. 2014.07.02.
Talpas Klaudia Béke u.18.  2014.07.04.
Szabó János Rákóczi út 69.  2014.07.07.
Torma Jánosné Kolozsvári u.11. 2014.07.08.
Mészáros Imréné Petõfi u.24.  2014.07.12.
Õszi Rita Béke u.18.  2014.07.27.
Kádár Istvánné Kökényesi út 75. 2014.08.08.
Alföldi Jánosné Csillag u.5.  2014.09.09.
Balog István Rákóczi út 117. 2014.09.16.
Kovács Lajos Karácsonyi u.1. 2014.09.22.
Tóth Gyula Rákóczi út 155. 2014.10.08.
Prisztóka Tiborné Köztársaság u.30. 2014.10.16.
Kollár Lászlóné Béke u.13.  2014.10.17.
Zsiga Pál Kökényesi út 37. 2014.11.02.
Pataki Imréné Rákóczi út 13.  2014.11.08.

Együttérzésünket fejezzük ki az elhunytak hozzátartozóinak!

Anyakönyvi hírek

Országos Könyvtári Napok Heréden
Az Országos Könyvtári napok megren-dezése alkalmából került sor a
„Humor a zenében” c elõadásra, aminek nagyon nagy sikere volt a
gyerekek körében. Nevetve nézték a mûsort és a végén õk is
megmutathatták, hogy mit jelent számukra a humor a zenében. Így a
„Nád a házam teteje” címû népdalt énekelték és táncolták el a
Mûvelõdési Ház színpadán. Az Egerbõl érkezõ elõadót, Zsoldos
Mariannát is lenyûgöz-ték a gyerkõcök játékossága. Elõkerült a

könyvtár használat meg-
ismertetése, szabályai-
nak betartása, valamint
lehetõség volt filléres
könyvek vásárlására is.
Minden látogatónak le-
hetõsége nyílt, szebbnél
szebb könyvjelzõ készí-
tésére az ügyes kezek
délutánján. A gyerekek
nagy érdeklõdéssel vet-
tek részt a programon.

Szendrei Júlia

Házasságkötés 
Kismihók Zsuzsanna és Bedross Ákos 2014.08.02.
Morvai Elvira és Fekete Kornél 2014.08.09.
Preksen Katalin és Fekete Rajmund 2014.09.05.

Sok boldogságot kívánunk az ifjú házasoknak!
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ÓVODAI  HÍREK
A Herédi Óvodában az idei nevelési évet
40 gyerekkel kezdtük meg. 

A beilleszkedést követõen változatos
programokat, tevékenységeket szervez-
tünk a gyerekeknek: részt vettünk, dió-
szedésben, gyûjtöttünk gesztenyét, falev-
elet és különféle terméseket.

Szerveztünk közös természetjárást a
gyerekekkel, többek között patakparti
túrán vettünk részt. Nagy izgalommal
készültek a kirándulásra a gyerekek, mely
maradandó élményt nyújtott számukra.

A közösen átélt, megtapasztalt élmé-
nyek még hetekig adtak beszéd és
játéktémát az óvodásoknak, fejlesztve
készségeiket, képességeiket pl: szókin-
csüket, kommunikációjukat, beszédkész-
ségüket, értelmi képességeiket.

Az õszi terméseket felhasználtuk az
óvoda dekorálására, 

gesztenye és termésbábok készítésére,
mely többek között a gyerekek kreati-
vitását, kézügyességét, finom motori-
káját, esztétikai érzékét fejleszti.

Az óvoda udvarán megtermett diót,
örömmel gyûjtötték össze a gyerekek,
majd a hûvös idõ beálltával a hagyo-
mányokhoz híven folyt a vidám diótörés. 

A mindenszentek elõtti idõszakban
töklámpást készítettünk. 

Munkálkodásaink közben a témához kap-
csolódó dalokat, mondókákat tanultunk.

Az október 23-i nemzeti ünnepünket
versekkel, dalokkal, sajátkészítésû kis
zászlókkal ünnepeltük meg. 

A nagykökényesi tagóvodával közösen
bûvész elõadáson, valamint környezet vé-
delmi mesejátékon vettünk részt. Mind-
két elõadás óvodánkban volt megtartva.

Idõsek napján szerepjátékkal köszön-
tötték a gyerekek a meghívottakat, vidám
elõadásuk nagy sikert aratott a közönség
körében. 
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A COOP üzletlánc által meghirdetett
pályázaton eredményesen vettek részt a
gyerekek, melynek témája: a Mikulás és a
Karácsonyi ünnephez kötõdött

November végén néphagyományok-
hoz kötõdõ zene délelõttöt szerveztünk a
gyerekeknek, melyre a helyi népdalkört
hívtuk meg. A gyerekek részletesen
megismerték a régi herédi népviseletet,
melyet Egyed Jánosné, Piroska néni
mutatott meg, a legapróbb részletekig
kiterjedõen. Józsa Jani bácsi a citerával
ismertette meg a gyerekeket. 

A délelõttöt vidám hangulatban eltöl-
tött közös dalolással és táncolással foly-
tatták egy kis megvendégelés közepette.

Egy késõ õszi délelõttön kirándulást
szerveztünk Hatvanba. Látogatást tet-
tünk a hatvani Széchenyi Zsigmond
Vadászati Múzeumba, és megtekintettük
a Hatvany Lajos múzeumot is. A
felújított Grassalkovics kastély udvarán
nagy sétát tettünk, megnézve a szépen
kialakított parkot és a labirintust. A
gyerekek nagyon élvezték a múzeum
látogatásokat.

Óvodánk részére a múzeumok látoga-
tása ingyenes volt. Az ebben való segít-
séget köszönjük Szabó Zsolt ország-
gyûlési képviselõ úrnak és Kómár József
polgármester úrnak. 

Az adventi ünnepkör a Mikulásvárással
kezdõdött, melynek alkalmából rajzoltak,
festettek, Mikulás verseket és dalokat
tanultak a gyerekek, amit nagy örömmel
adtak elõ a Mikulásnak az óvodai ünnep-
ség keretében.

Az óvodai csomagokat megkapták a
gyermekek a Mikulástól, itt szeretnénk
megköszönni a  községi önkormányzat
édesség ajándékát, valamint a szülõk által
hozott Mikulás tortát és süteményeket,
melyeket a gyermekek nagy örömmel
fogyasztottak.

Adventi hagyomány óvodánkban Bor-
bála ág hajtatása és Luca búza ültetése,
valamint szegfûszeggel díszített illatos
narancs készítése az ünnepi asztalra.

A hagyományos jótékonysági mézes-
kalács vásáron a szülõk által készített
édességet, és kis meglepetés tárgyakat
lehet megvásárolni.

Az összegyûlt pénzösszeget az óvo-
dások kirándulására vagy a gyermeknapi
bábszínház elõadására fordítjuk.

A Herédi Óvodásokért Alapítvány
többszöri alkalommal szervezett elektro-
nikus hulladékgyûjtést a környezetvé-
delmi program keretében. Az alapítvány
szállításonként 20.000Ft-ot kapott,
melyet az alapító okiratban megfogal-
mazott célokra használ fel. Köszöne-
tünket fejezzük ki azoknak, akik részt
vettek a hulladékgyûjtésben, támogatták
ezt a programot.

A herédi képviselõ-testület három
tagjától - Orbán Gábor, Jacsó Endre és
Tábik Tibor - óvodánk egy mázsa almát
kapott ajándékba, melyet ezúton is
köszönünk.

Köszönjük mindazoknak, akik adójuk
1 %-ának felajánlásával hozzájárultak az
óvodás gyerekek környezetének megszé-
pítéséhez továbbá azoknak a szülõknek,
akik önzetlen munkájukkal segítették és
segítik óvodánkat.

HERÉDI ÓVODÁSOKÉRT
ALAPÍTVÁNY

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE
2013.

Bevétel
Alapítói vagyon 2013.01.01. 194.620
Alapítványi bevétel 115.000
SZJA 1 % 2011. 270.980
Kamat (év végi tõkésítés) 211
Kiadás
Bankszámla vezetésével 
kapcsolatos ktg-ek 20.896
Könyvelés 12.000
Alapítványi támogatás 444.880
Parkettázás 444.880

Alapítványi vagyon 2013.12.31. 103.035
Bankszámla egyenlege 2013.12.31. 103.035
Pénztár egyenlege 2013.12.31. 0

A kuratórium köszönetét fejezi ki
mindazoknak, akik személyi jövedelem-
adójuk 1%-ával és adományokkal alapít-
ványunkat támogatták.

Heréd, 2014. május 15.
Tábikné Konkoly Edit

A kuratórium elnöke

A falu minden lakójának Boldog, békés
karácsonyi ünnepeket, és sikerekben
gazdag új évet kívánnak az óvoda
dolgozói és a gyerekek.
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Vidámballagás-június 13.
A ballagó 8. osztályos tanulók vidám
mûsorral köszöntek el az iskolától, a
tanároktól és diáktársaiktól az utolsó
tanítási napon. A Hófehérke és a hét
törpe meséjét dolgozták fel.

Ballagás- június 14.

Hagyományainkhoz híven a 8. osztályos
tanulóinktól vettünk búcsút 2014. június
14-én. Az elballagó osztály színvonalas
mûsorral köszönt el „tanártól, diáktól,
négy faltól”. 

Tanévzáró ünnepély az
iskolában-június 19.

2014. június 19-én ünnepélyes keretek
között fejezõdött be a tanév iskolánkban.
Mûsorunkat szép versek, tánc és az
énekkar vakációt hívogató dalai gazda-
gították. 

Iskolánk igazgatónõje, Lõrincz Mária
évértékelõ beszámolója után a legjobban
teljesítõ tanulók ajándékkönyveknek is
örülhettek. Az ünnepség után a gyerekek
megkapták az osztályfõnökeiktõl a
bizonyítványt és néhány jó tanácsot a
nyárra.

Nyári programok

Iskolánk gyermekvédelmi felelõse a nyári
szünetben különbözõ változatos progra-
mokat szervezett az iskola tanulóinak
(nyársalás, gyalogtúra, aszfaltrajz, sport,
origami). A résztvevõ tanulók jól érezték
magukat a sokszínû foglalkozásokon.

Falunap Nagykökényesen,
Kerekharaszton és Heréden -

augusztus 4. és 30.

A nyár folyamán diákjaink is képviselték
intézményünket a kerekharaszti, a nagy-
kökényesi és herédi falunapokon. Táncos
mûsorral kedveskedtek a közönségnek,
amely nagy sikert aratott. A Happy
Dance Club tagjai Szabó Tímea tanítónõ
irányításával a nyár folyamán tanulták be a
mûsorszámot. Köszönjük a Szülõknek,
hogy a gyerekeket rendszeresen elhozták
a próbákra.

Tanévnyitó összejövetel-
szeptember 1.

Iskolánkban 2014. szeptember 1-jén 8
órakor, egy szép õszies napon került
megrendezésre a Tanévnyitó összejövetel.
A mûsort az iskola énekkarosai, a 3. b-s
lányok éneke, illetve az elsõ osztályosok

adták. Az énekkarosok dalokkal, az elsõs
diákok pedig versekkel díszítették a
mûsort. Lõrincz Mária Igazgatónõ na-
gyon kedves szavakkal köszöntötte az
elsõs diákokat, és megnyitotta a
2014/2015 -ös tanévet.

„Õszi kirándulás”- 
szeptember 11-13.

Idén szeptemberben 3 napos Erzsébet-
táborban vettek részt iskolánk diákjai,
Zánkán. A pályázati úton nyert kirán-
duláson 30 fõ 4-8. évfolyamos tanuló és 3
kísérõ pedagógus vett részt. A külön-
buszos utazás lehetõvé tette a programok
rugalmas megszervezését. A látnivalók
között szerepelt a nagyvázsonyi Kinizsi
vár és a Tihanyi apátság is. A kedvezõtlen
idõjárású napokon kézmûves foglalkozá-
son vehettek részt tanulóink. A kirándu-
láson a gyerekek-mint mindig-, nagyon
jól érezték magukat.

Megyei Duatlon verseny-
szeptember 19.

Több százan vettek részt a XXI. Heves
Megyei Diákduatlon döntõjén. Iskolánk-
ból is sokan indultak ezen a versenyen.
Nagy Tibor tanár úr volt a kísérõ peda-
gógus.

Köszönjük Kerestély Gyula szülõnek a
kerékpárok szállítását, és Lakatos Lajos
iskolabusz vezetõnek a gyerekek utaz-
tatását.

A Herédi Általános Iskola 2013/2014. tanév
végi és 2014/2015-ös tanév eseményei

Minden olvasó elõtt ismert, hogy a Herédi Hírmondó hasábjain folyamatosan rövid áttekintést ad az intézményben zajló
eseményekrõl a Herédi Általános Iskola. A Herédi Hírmondó legutolsó száma óta a 2013/2014. tanév végi, a 2014/2015. tanév
indítása és az azóta eltelt idõ-szak is igen eseménydúsan telt, s a tanulás-tanításon kívüli programokról ismét rövid tájékoztatást
adunk.
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Egészségvédelmi nap -
szeptember 20.

Hatvan Város Önkormányzatának és az
Egészségfejlesztési Intézet munkatársai-
nak közremûködésével - egy sikeres pá-
lyázat eredményeként - ezen a szombati
napon családi és iskolai egészségvédelmi
napot tartottunk sok színes és változatos
programmal. A reggelt zenés bemelegítõ
tornával kezdtük. Utána különféle elõ-
adásokat nézhettek meg a színpadon,
fellépett a Fortuna TSE hatvani akrobati-
kus rock and roll csapata, majd a „Bûn-
tény az erdõben” címû mesejáték követ-
kezett a Kis Ötlet Gyermekszínház elõ-
adásban. Az Albert Schweitzer Kórház
Egészségfejlesztési Irodájának munkatár-
sai ingyenes szûrõvizsgálatokkal és ta-
nácsadássál várták a herédieket. Mind-
emellett az elsõsegélynyújtási alapismere-
teket is megtanulhatták a Magyar Vörös-
kereszt segítségével. A nap folyamán több
érdekes elõadást hallgathattak meg az
érdeklõdõk. Például a cukorbetegségrõl
vagy dr. Zacher Gábor toxikológiai fõ-
orvos magával ragadó elõadását a drogok-
ról. Továbbá a gyerekek ökojátékokkal
játszattak, vagy részt vehettek a zöldség-
szobrászaton, ami nagy sikert aratott.

Hulladékgyûjtés-szeptember 23.

Iskolánkban idén újra megszerveztük a
hulladékgyûjtést. A gyerekek nagyon
lelkesen készültek erre a napra. Reggel 8
órától délután fél 2-ig gyûjtötték a papírt
és a vasat. Köszönjük a résztvevõ Szülõk
segítségét. A hulladékgyûjtõ versenyt  a

3.a, 3.b és a 7. osztály nyerte. Gratulálunk
Nekik!

Zene világnapja - október 1.

2014.október 1-jén a 3. óra utáni szünet-
ben tartottuk a Zene világnapja alkal-
mából a megemlékezésünket. Az énekkar
elõadását szép gondolatok, idézetek,
dalok, valamint az iskola néhány diák-
jának hangszeres elõadása is szépítette. A
mûsort Tóthné Mezei Ivett állította
össze.

„Arra szeretnék buzdítani minden
várost, falut és országot, hogy rendezzenek
sokféle zenei eseményt ezen a napon.
Örülnék, ha nemcsak koncerteken,
rádiómûsorokban szólalnának meg régi és
fõként mai mûvek, hanem spontán
megnyilvánulásként utcákon és tereken is
muzsikálnának énekesek, kórusok, jazz-
zenészek és a komolyzene legjelentõsebb
elõadói.” - mondta 1975. október 1-jén
Yehudi Menuhin.

Természetismereti vetélkedõ -
október 1.

A 2014/15-ös tanévben is megrendezte
hagyományos Állatok világnapi vetélke-
dõjét a boldogi Berecz Antal Általános

Iskola. A környezõ iskolák 3 fõs csa-
patokkal nevezhettek be. Iskolánkat
három 6. osztályos tanuló - Bóna Csenge,
Bõsze Boglárka és Szikora Dzsenifer -
képviselte. A játékos feladatokkal teli
vetélkedõ 8 állomáson zajlott. Felkészítõ
pedagógus: Ráczné Zsosa Ágnes. 

Az Aradi Vértanúk Emléknapja
-október 6.

Az iskolában minden tanuló méltóképpen
megemlékezett osztályával az aradi
vértanúkról. A gyerekek ünnepi osztály-
fõnöki órákon dolgozták fel az ese-
ményeket, és emlékeztek meg a hõsökrõl.

Kihelyezett környezetismeret
órák- szeptember 10.-29.

A 3.a, 3.b osztály és a 2.,4. osztály is
kihelyezett környezetismeret órán ve-
hettek részt. Téma: Az erdõ és a mezõ
növényei és állatvilága. A tanulók az
iskolabusszal utaztak a nagygombosi töl-
gyesbe. A gyerekek és a kísérõ peda-
gógusok nagyon jól érezték magukat. A 6.
osztályos tanulóink pedig a petõfibányai
erdõbe tettek látogatást. Köszönjük
Orbán Lajos szülõnek, aki sok érdekes-
séggel kápráztatta el a 6. osztályos
gyerekeket.

Helyesírási verseny - 
október 15.

Október 16-án megrendezésre került az
apci Apáczai Csere János Katolikus
Általános Iskolában a helyesírási és
nyelvhelyességi verseny, melyen a kis-
térség legjobb diákjai vettek részt. Isko-
lánkból Pete Luca 5. osztályos, Szikora
Dzsenifer 6. osztályos, Tábi Dávid 7. és
Kiss József 8. osztályos tanulók mérték
össze tudásukat. Az 5-6. korosztályosok
közül Szikora Dzsenifer 5. helyezést, a 7-
8. évfolyamosok közül Kiss József 2.
helyezést ért el.  Gratulálunk nekik!

Az 1956-os forradalom és
szabadságharc ünnepe -

október 22.
1956. október 23-a hatalmas mérföldkõ
volt történelmünkben. Erre emlékeztünk
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2014. október 22-én, Heréd Község
Mûvelõdési Házában. A nagyon színvo-
nalas és megható ünnepi mûsort az iskola
felsõs diákjai és énekkara adta elõ, akiket
Nagyné Vankó Mária tanárnõ és Tóthné
Mezei Ivett tanárnõ készített fel.  

Bajza matematika verseny-
november 7.

A Hatvani Bajza József Gimnázium
matematika versenyt hirdetett 7. és 8.
osztályos tanulók részére. A 8. osztályból
14 tanuló, a 7. osztályból 1 tanuló kép-
viselte iskolánkat.  Tábi Dávid 7. osztályos
tanuló bejutott a 2014. december 2-ai
döntõbe, melyen 4. helyezést ért el. Gra-
tulálunk Neki!  

Halloween party-november 11.

Immár 6. éve került megrendezésre isko-
lánkban a nagy sikerû Halloween party. A
délutánt a gyerekek dalos, verses angol
nyelvû mûsorral nyitották meg, ezt
követõen érdekes játékokra került sor. 

Márton napi vers-és próza-
mondó  verseny-november 13 .

A idei tanévben is megrendezték Gyön-
gyöstarjánban a Márton napi vers- és
prózamondó körzeti versenyt, melyen
iskolánkat két 3.a osztályos tanuló
képviselte. Nagy örömünkre vers kate-
góriában Jártin Jázmin 1. helyezést, Bóna
Levente a prózamondó kategóriában 2.
helyezést ért el. Gratulálunk nekik!  

Pályaválasztási kiállítás - 
november 13.

A Heves Megyei Kormányhivatal Mun-
kaügyi Központja az általános iskolák
végzõs diákjainak pályaválasztását, iskola-
választását az idei évben is pályaválasztási
kiállítással próbálta segíteni, melyre 2014.
november 13-án 10.00-12.00 óra között
Hatvanban került sor. Iskolánkból a 8.
osztályos tanulók vettek részt a rendez-
vényen.  

A magyar nyelv napja-
november 14.

Az Országgyûlés 2011. szeptember 26-án
november 13-át a Magyar Nyelv Napjává
nyilvánította. A döntéshozók szándéka
szerint ezzel lehetõséget teremtettek arra,
hogy évente egyszer a közfigyelem hiva-
talosan is ráirányuljon szellemi-kulturális
örökségünk és nemzeti identitásunk
alapját jelentõ magyar nyelvre. Isko-
lánkban a diákok méltóképpen emlékez-
tek meg e jeles napról, szép gondolatokat

hallhattunk a magyar nyelvrõl. A mûsort
a 7. osztályos tanulók adták, Baloghné
Drén Ibolya tanárnõ segítségével. 

Al ma az iskolának
Iskolánkban több éve folyik az iskola-
gyümölcs program, melynek keretén belül
az 1-6. évfolyamos tanulók az egészséges
életmód szellemében rendszeren fogyasz-
tanak gyümölcsöt. Az idén õsszel ezen
kívül a Jobbik  Herédi Alapszervezete fel-
ajánlásaként tanulóink ízletes magyar
almacsomagot vihettek haza. Tanulóink
nevében ezúttal is köszönjük a felajánlást.

„Mit ránk hagytak a
századok” általános iskolás

történelem verseny
- november 4. és 25.

November 4-én történelmi és mûvelõ-
déstörténeti vetélkedõ 1. fordulóján vett
részt iskolánk csapata, a Bajza József
Gimnáziumban. A népes mezõnybõl csa-
patunk továbbjutott a szóbeli döntõbe,
mely november 25-én került megrende-
zésre, ahol nagy örömünkre a Berényi Bri-
gitta, Kenéz Richárd, Tábi Dávid alkotta
csapat 2. helyen végzett. Felkészítõ ta-
náruk: Nagyné Vankó Mária. Gratulálunk
eredményükhöz!  

Idõsek napja-november 21.

Az idén is szép mûsorral készültek az
iskolások az Idõsek napjára. Az elsõ
osztályosok versekkel, az 5. osztályos
tanulók pedig egy jelenettel színesítették
a mûsort. Berényi Brigitta népdallal,
Kovács Balázs verssel, Kómár Adrián egy
népmesével kedveskedett a falu szépkorú
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lakosainak. A Happy Dance Club tagjai
pedig táncukkal kápráztatták el a
közönséget. Felkészítõ pedagógusok:
Nemesné Magasvári Aranka és Szabó
Tímea.  

Planetárium-november 26.
43 diákunk egy nagyon érdekes elõadáson
vehetett részt a budapesti Planetári-
umban. Az elõadás címe: A világûr meg-
hódítása. A Planetárium 3D-s mozi-
filmjében ezúttal a Föld körüli térség
meghódítását követhettük nyomon. Az
elsõ kísérleti rakétáktól a mai modern
ûreszközökig bezáróan mutatták be az

ûrkutatás legfontosabb állomásait. A
filmben térhatású animációk repítettek a
bolygóközi térbe és testközelbõl tapasz-
talhattuk meg a rakétafellövések
iszonyatos erejét.

Cirkusz-november 28.

Iskolánkból 46 alsós kisdiák részt vehetett
egy különleges cirkuszi elõadáson a
Fõvárosi Nagycirkuszban. Az elõadás
címe: Zéró Gravitáció. A legnagyobb
sikert természetesen a bohóc és a kis- és
nagykutyák mutatványa aratta. A légtor-
nászok, akrobaták, ugró csoportok nagy

ámulatba ejtették a közönséget, s szinte
mi is elhittük, hogy a gravitáció ezekben a
fantasztikus produkciókban nem is létezik.

Szakkörök

A 2014/2015. tanévben a korábbi évekhez
hasonlóan különbözõ délutáni szakkö-
rökön vehetnek részt diákjaink: angol,
újságíró, ISK, énekkar, matematika, hu-
mán, tánc, mese, ügyes kezek, sakk, aszta-
litenisz.

A karácsonyig tartó -rövid-
idõszakban

Iskolánk diákjai és tanárai a napokban a
Mikulás bálra, az iskolai és a községi
karácsonyra készül. Ezúttal is nagyon sok
szeretettel hívunk minden kedves érdek-
lõdõt a Községi Karácsonyi ünnepre,
melyet 2014. december 18-án 17 órától
tartunk a Mûvelõdési Házban.

Tóthné Mezei Ivett

Nyári gyermektábor a
Mûvelõdési Házban

2014.06.16.-tól 08.15.-ig

A Herédi Önkormányzat idén is elnyerte
a szociális nyári gyermekétkeztetési pá-
lyázatot. Településünkön 9 héten ke-
resztül 13 gyermek részesült az étkez-
tetésben, valamint a Mûvelõdési Ház
területén a nyári napközis tábort is
meghirdettünk, ami iránt nagy volt az
érdeklõdés. A Mûvelõdési Ház dolgozói
mellett a Szociális és Gyermekjóléti Szol-
gálat dolgozói is segítettek a programok
lebonyolításában.

A gyermekek részére változatos
szabadtéri játék- és sportfoglalkozásokat
szerveztünk, ezáltal biztosítottuk a rend-
szeres testmozgást. Kézmûves foglalko-
zásokon (gipszfigurák, fonott karkötõk,
kagylónyaklánc, falunapi felirat, arc-
festés, csillámtetoválás készítése-festése)
fejlesztették kézügyességüket, kreativitá-
sukat, koncentrációs képességüket. A
Mûvelõdési Házban az idõ egy részét
csapatjátékokkal (labdajátékok, sor és
ping-pong verseny, activity, görkorcso-
lyázás, biciklizés...stb.) töltötték. A prog-
ramok között lehetõség nyílt megnézni a
háziállatokat, valamint a konyhakertben
lévõ növényekkel is megismerkedhettek
és ismereteket szerezhettek a kerti
munkákról. A gyermekek részt vehettek
egészségnapon is, ahol un. „ambu” babán
kipróbálhatták és megtanulhatták az
újraélesztés folyamatát, valamint gyako-

rolhatták a stabil oldalfekvést. Mûsebek
bemutatásával találkozhattak nyílt sebek-
kel, égési sérüléssel, csonttöréssel, vala-
mint tájékoztatást kaptak arról, hogy az
ilyen sebek ellátása, hogyan történik. A
nyári tábor napjait kitöltõ programok so-
rán a felhõtlen jókedv, a vidámság került a
középpontba az intézmény termeiben. 

Az együtt töltött vidám nyári napokra
visszagondolva bízunk abban, hogy a
táborban minden gyermek jól érezte
magát és igazi nyári élményekkel
gazdagodva kezdhette az új tanévet.

A programokról készült fényképeket
http://heredimuvelodesihaz.blogspot.hu
oldalon megtekinthetik.

Szendrei Júlia

Halloween
töklámpás

faragás

A halloween õsi kelta hagyományokból
kialakult ünnep, amit elsõsorban az
angolszász országokban tartanak meg
október 31. éjszakáján, bár mára már az
egész világon elterjedt. A tavalyi évhez
hasonlóan ismét megrendezésre került a
Halloween töklámpás faragás a Mûvelõ-
dési ház udvarán. A gyermekek elõsze-
retettel készítették el az egyedi töklám-
pásukat. Az alkalomhoz illõen az ijesztõ
arcfestés sem maradhatott el. 

Szendrei Júlia  
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Gyermekjóléti
szolgálat

Nagy Péternek hívnak. 
A Szent István Egyetem Jászberényi

Fõiskolai Karán 2009-ben végeztem szo-
ciálpedagógus szakon. 2009-tõl dolgo-
zom a lõrinci Szociális Ellátó és Gyer-
mekjóléti Intézménynél, mint családgon-
dozó. Heréden 2009. októberétõl tartoz-
nak hozzám a gyermekjóléti szolgálat
feladatai.

Jelenleg Petõfibányán és Nagyköké-
nyesen látom még el a gyermekjóléti
feladatokat. 

Heréden hétfõn és szerdán vagyok
megtalálható a Családsegítõ és Gyermek-
jóléti Szolgálat Vörösmarty tér 1. szám
alatt lévõ irodájában (Mûvelõdési Ház)
vagy a fenti idõpontok valamelyikében a
06-37/377-017-es telefonszámon.

A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a
gyermek érdekeit védõ speciális sze-
mélyes szociális szolgáltatás, amely a
szociális munka módszereinek és esz-
közeinek felhasználásával szolgálja a
gyermek testi és lelki egészségének, csa-
ládban történõ nevelkedésének elõsegí-
tését, a gyermek veszélyeztetettségének
megelõzését, a kialakult veszélyeztetett-
ség megszüntetését, illetve a családjából
kiemelt gyermek visszahelyezését.

A gyermekjóléti szolgálathoz bizalom-
mal fordulhatnak az alábbi ügyekben:

- Életviteli, lakókörnyezeti problémák
- Anyagi problémák
- A gyermek gyermekintézménybe

való beilleszkedési problémái
- A gyermek magatartászavara, teljesít-

ményzavara
- Családi konfliktus
- Hivatalos ügyintézés
A szolgáltatások igénybevétele ingye-

nes!

Ügyfélfogadási idõ:
Hétfõ: 8:00-12:00
Szerda: 11:30-15:30

Idõsek napja 

Heréd Község Önkormányzata
2014. november 21-én tartotta
meg a hagyományos Idõsek
Napi rendezvényét, melyen
lakóhelyünk 65 év feletti lako-
sait köszöntöttük. A rendez-
vény során a megjelentek
átvehették az Önkormányzat
2.000 Ft értékû ajándékutal-
ványát. Az ünnepelteket telepü-
lésünk polgármestere Kómár
József és Mándoki György
plébános úr köszöntötte. Az
óvodások vidám mûsorral, az
iskolások pedig versekkel ked-
veskedtek. A Herédi Népdalkör
és a Herédi Néptánccsoport
valamint Besszer Anna - Szabó
Bálint néptáncpáros hagyo-
mányõrzõ mûsorral léptek fel.
Ambrus Berill - Tóth Gergõ -
Smid Lilla ismert operett
dalokkal szórakoztatták a kö-
zönséget. Kiss Virágnak pedig
köszönjük, hogy bemutatta
festményeit.

„Nem az évek számítanak az
életünkben, hanem az élet az
éveinkben.” (A.E. Stevenson)

Szendrei Júlia
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Faludélután 2014. augusztus 30.

Községünk lakói számára minden eszten-
dõben az egyik leginkább várt esemény a
helyi falunap. Ez idén sem volt másként,
már hetekkel a nagy esemény elõtt is ez
volt az egyik legfõbb téma a falu utcáin.
Akik remek szórakozásra számítottak,
azoknak idén sem kellett csalódniuk, hisz
a színvonalas programok között megtalál-
hatta a maguknak valót a falu apraja-
nagyja. A helyi hagyományõrzõ (Herédi
Népdalkör, Herédi Néptánccsoport),
valamint modern táncos csoportok
(Huczka testvérpár - Heréd, Happy Dan-
ce - Heréd, Lil' Stars - Heréd, Hastánc-
csoport-Rózsaszentmárton, Akrobatikus
Rock and Roll-Gyöngyös) mûsorukkal
színesítették az eseményt. A jó kedvû
hangulatot követõen Heréd község Ön-
kormányzata a falunapra látogatókat ven-
dégül látta egy tányér finom gulyással. A
sztárvendégként fellépõ Szandi énekesnõ
színes zenei programmal örvendeztette
meg a nézõket, valamint az esti órákban

Koós János-Dékány Sarolta és Geri Betli
Gábor szórakoztatta a közönséget. Mi-
közben a színpadon zajlottak az esemé-
nyek a gyerekek szórakoztatását játszó-
ház várta, hintával, ugráló várral. Igen
népszerû volt a gyerekek körében az arc-
festés is. A képzõmûvészetet kedvelõk-
nek lehetõségük nyílt agyagozásra, kosár-
fonásra. A falunapi rendezvénnyel egybe-
kötött fotó-festmény kiállítás is megren-
dezésre került a Mûvelõdési házban, ahol
megtekinthették Bozsik Piroska -Bálint
Sándor festményeit, György Dániel
grafikáit, valamint Bódi Sándor régi
fénykép Herédrõl c. fotó kiállítását. A
rendezvény este tûzijátékkal zárult. 

A rendezvényrõl készült fotókat
köszönjük Szabó Andreának és Markó
Tamásnak, valamint megtekinthetik:
www.heredimuvelodesihaz.blogspot.hu
oldalon. 

Szendrei Júlia
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