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Napközben a gyermekeket ingyenes várja: légvár, korongozás, kosárfonás!
Este hat órától minden kedves érdeklõdõt vacsorával látunk vendégül!
Esõ esetén a rendezvény a mûvelõdési ház nagytermében lesz megtartva.
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Herédi Hírmondó

III. évfolyam 2. szám

2009. augusztus

Tájékoztató a Képviselõ-testület üléseirõl
Tisztelt herédi Lakosok!
A képviselõ-testület 2009. január - július
havi üléseirõl, az azokon hozott döntésekrõl a következõ tájékoztatást adom:
Heréd községek Képviselõ-testülete
2009.01.07-i rendkívüli ülésén a következõ határozatokat hozta:
1/2009.(I.7.) LEADER III. tengely
pályázaton való indulást határozta el a
Testület a Hatvani út 19. sz. alatti TÁJHÁZ felújítására valamint az „Iskolakert
rekonstrukciójára.
A fejlesztés forrásösszetétele:
Megnevezés....................................2009. év
Elszámolható költségek
nagysága összesen (Ft) ......30.528.007. Ft
Jelen pályázat keretében
igényelt támogatás (Ft).......25.440.006 Ft
Biztosított saját forrás
nagysága (Ft)..........................5.088.001 Ft
Biztosított saját forrás
aránya az összes
elszámolható költségbõl (%) ....20 % Áfa
A Képviselõ-testület a saját forrás összegét a 2009. évi költségvetése terhére biztosította céltartalékként.
A pályázatot benyújtottuk. Az eltelt
idõ alatt már a feltételes közbeszerzési
eljárást is lefolytattuk és a pályázati hiánypótlást is teljesítettük. Nyertes pályázat esetén ez év õszén felújításra kerül a
Mûvelõdési Ház, a Tájház és az iskolakert.
–
Heréd Község Képviselõ-testülete 2009.
01. 26.-i soros ülésén a következõ döntéseket hozta:
Zárt ülésen 2-10/09 határozatokkal
segélykérelmeket bírált el.
11/2009.(I.26.) A Képviselõ-testület a
polgármesteri illetményt 2009.02.01.-tõl
a közszféra 13. havi illetményének csökkentésére valamint az adózási szabályok
változására tekintettel a 2009. évi illetményalap és a 10,3-as szorzószám alkalmazásával br. 398.100,- Ft-ban állapította
meg. Költségtérítése a 46/2007.(IV.23.) sz.
határozat alapján illetményének 30 %.-a.
12/2009.(I.26.) 2009. évi költségvetés
tervezetrõl
A Képviselõ-testület az önkormányzat
2009. évi költségvetés tervezetét megtárgyalta és a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság módosító javaslatait figyelembe
véve javasolta további bevételi és kiadási
elõirányzatok beépítését a költségvetési
rendelet-tervezetbe a következõk szerint:

KIADÁSI OLDALON:
- város és község gazdálkodásnál az
„ún. Cigánygödörbe” a sétaút kialakítására tervezett 1 MFt helyett ezen összeg
kútfúrásra és villamosításra is szolgáljon,
- város és község gazdálkodásnál kiegészültek a feladatok járdák felújításával 2
MFt összegben,
- város és község gazdálkodásnál kiegészültek a feladatok az új buszmegálló
csatornázására és lapozására 400 eFt-al,
- az iskola szakfeladatról kikerült a
beruházások közül a rajz szaktanterem
960 eFt összegben, valamint a lépcsõk
csúszásmentesítése csökkent 400 eFt-al,
- az óvoda szakfeladaton az elõtetõ
készítésére az elõirányzat csökkent 450
eFt-al.
Megtárgyalta és kiegészítésekkel a falugyûlés és közmeghallgatás elé történõ terjesztésre javasolta továbbá az önkormányzat elmúlt évben végzett munkájáról és a 2009-as év terveirõl, elképzeléseirõl szóló beszámolót.
13/2009.(I.26.) Településszerkezeti terv
leírás módosításáról
Heréd Község Önkormányzata Képviselõ-testülete az Építési törvény által
elõírt elõzetes egyeztetések et követõen
és azokat figyelembe véve a 134/2004.
(XII. 20.) határozatával elfogadott településszerkezeti tervet az alábbiak szerint
módosította:
1. Az Ifjúság u. és Csillag u. sarkán lévõ
115 helyrajzi számú telek terület felhasználása zöldterületi közparkról falusias lakóterületre változott.
2. Az Ifjúság u. délnyugati oldalán lévõ
093/21 helyrajzi számú külterületi teleknek egy része (mintegy 0,4 ha) belterületbe vonható, és terület felhasználása
általános mezõgazdasági területrõl falusias lakóterületre módosult.
3. A József A. u. és az Újpusztai út
013/10 helyrajzi számú telket a meglévõ
település-rendezési terv belterületbe vonható kereskedelmi, szolgáltató gazdasági
területként szabályozta. A József A. u.
mellett a módosított szerkezeti terv szerint leválasztható mintegy 0,4 hektáros
rész terület felhasználása kereskedelmi,
szolgáltató gazdasági területrõl falusias
lakóterületre változott.
A Rendezési Terv módosítás szöveges
és térképi munkarészei a Hivatal folyosóján kifüggesztve megtekinthetõk.

1/2009.(I.27) Heréd Község Önkormányzat 1/2009(I.27.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért
fizetendõ térítési díjakról, valamint a
gyermek- és felnõtt étkeztetés térítési
díjairól szóló 9/2007. (VI.26.) rendeletének módosításáról
A képviselõ-testület 2009.02.01.-tõl az
alábbi intézményi térítési díjakat állapította meg:
(Norma+Rezsi+20%ÁFA= Térítési díj)
a) Óvodai étkeztetés
267 Ft+53 Ft=320 Ft/nap
b) Iskolai étkeztetés (3-szor)
321 Ft+ 64 Ft=385 Ft/nap
c) Általános iskolai menza
206 Ft+41 Ft=247 Ft/ebéd
d) Önkorm. és intézm.dolg.étk.
206 Ft+261 Ft+93 Ft=560 Ft/ebéd
e) Vendégétkeztetés
206 Ft+261 Ft+93Ft=560 Ft/ebéd
f) Szociális étkeztetés (Költségvetési tv. 3.
sz. mell. 11. pont ca) pontja esetében)
200 Ft/ebéd
g) Szociális étkeztetés (Költségvetési tv.
3. sz. mell. 11. pont cb) pontja esetében) 240 Ft/ebéd
h) Szociális étkeztetés (Költségvetési tv.
3. sz. mell. 11. pont cc) pontja esetében) 305 Ft/ebéd
i) Házi segítségnyújtás 400 Ft/óra
j) Szociális étkeztetés kiszállítási díja
190 Ft/alk.
A rendelet 20 %-os Áfa tartalmát 25 %ra emelte a 12/2009 (VII.10.) rendelet.
2/2009.(I.27.) HÉSZ (Helyi építési
szabályzat) módosításáról
HÉSZ Mezõgazdasági területekrõl
szóló 16. § a változott a Szélpark Kft.
kérésének megfelelõen lehetõvé téve az
eddig is tervezett szélerõmûpark mellett
geotermikus energia létesítmények elhelyezését is.
Az egyebek napirenden belül tájékoztatás hangzott el:
- Dr. Kurpé László háziorvos afrikai
karitatív munkájáról, és helyettesítésérõl.
- Az úthibákkal kapcsolatosan a Közútkezelõ Kht.-nak írott levélrõl.
- Polgárõrség anyagi helyzetérõl.
- Gyógyszertár és Fogorvosi Rendelõ
járólapjai állapotáról bejárati ajtó hibájáról.
- Hegesztõ üzemre alkalmas terület
iránt kapott érdeklõdéssel kapcsolatban.
- Családi Napközi Otthon kialakításának terveirõl.

Heréd Község Önkormányzatának ingyenes közéleti lapja  Kiadó: Községi Önkormányzat 
Felelõs szerkesztõ: Szabó Gábor  Szerkeszti: a Szerkesztõbizottság  Tördelés és oldalszerkesztés: Garamond Grafikai Mûhely Bt.
(www.garamondgrafika.hu)  Nyomda: Juhászprint 2003 Kft Hatvan (info@juhaszprint2003.hu)  Megjelenik 750 példányban. 
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III. évfolyam 2. szám
- Kábítószerrel kapcsolatos a települést
érintõ rendõrségi eljárásról.
Heréd Község Képviselõ-testületének
2009. február 6-án 18 órakor megtartott
falugyûléssel egybekötött közmeghallgatásán tájékoztatást adtunk a 2008. évi teljesítésrõl, a 2009. évi költségvetés terveirõl és
közérdekû kérdésekre válaszoltunk.
Heréd Község Képviselõ-testülete 2009.
02. 09.-i soros ülésén a következõ döntéseket hozta:
Zárt ülésen 14-19/09 határozatokkal
segélykérelmeket bírált el.
20/2009.(II.9.) A Képviselõ-testület a
Herédi Labdarúgó Klub 2008. évi tevékenységérõl, az önkormányzati támogatás felhasználásáról készült beszámolóját elfogadta
21/2009.(II.9.) A Képviselõ-testület a
Polgárõrség herédi szervezetének beszámolóját a 2008. évi önkormányzati támogatás felhasználásáról és tájékoztatóját
a községben végzett tevékenységükrõl
napirendet áttette a 2009. 03.30-ra.
22/2009.(II.9.) A Képviselõ-testület a
Zagyvaság Helyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület tagjaként 5.000Ft/hó
egyesületi tagdíj fizetését hagyta jóvá.
23/2009.(II.9.) A Képviselõ-testület a
felülvizsgálatot és az elemzéseket figyelembe véve a kistérségi közoktatási terv
módosítását jóváhagyta.
24/2009.(II.9.) A Képviselõ-testület
három ajánlat közül a PERFECTUS
Kft.-t (Szentendre) bízza meg a LEADER III. tengely „Tájház felújítása és
Iskolakert rekonstrukciója” pályázat keretében megvalósuló nettó 25.440.006 Ft
összköltségû, iskolakert rekonstrukció,
mûvelõdési ház és tájház külsõ felújítása
beruházás közbeszerzési eljárásának lebonyolításával 250.000 Ft + Áfa tanácsadói díjért. /Az eljárást azóta lebonyolítottuk, a nyertes ajánlattevõrõl a május
25.-i ülésén döntött a Testület, mely a
VIKTÓRIA ÉPKER Kft (Kartal)./
3/2009.(II.10.) 2009. évi költségvetés
Heréd Községi Önkormányzat 3/2009.
(II. 10.) Rendelete az önkormányzat
2009. évi költségvetésérõl (kivonata mellékletek nélkül)
3.§ A képviselõ-testület Heréd Községi
Önkormányzat és intézményeinek, valamint Heréd - Nagykökényes Körjegyzõség együttes 2009. évi költségvetésének
Bevételi fõösszegét: 257.500 e Ft-ban
Kiadási fõösszegét: 257.500 e Ft-ban
állapítja meg.
4.§ (1) A 2009. évi költségvetés bevételeinek és kiadásainak összefoglaló mérlegét az 1. sz. melléklet tartalmazza.
(2) A Képviselõ-testület a 3.§-ban
megállapított bevételi fõösszeg részletezését az alábbiak szerint határozza meg
(adatok ezer Ft-ban):

Herédi Hírmondó
Önk. költségvetési mûködési
bevételek ......................................10.197
Helyi adók ...................................12.000
Gépjármûadó .................................7.600
Átengedett központi adók
(SZJA)..........................................70.326
Önkormányzatok sajátos
mûködési bevételei...........................365
Normatív támogatások...............98.223
Felhalmozási és tõkejellegû
bevételek ........................................1.800
Átvett pénzeszköz......................23.881
Hitel ...............................................2.000
Elõzõ évi pénzmaradvány ..........31.108
(3) A saját bevételek részletezését
intézményenként a 3.számú melléklet
tartalmazza.
(4) A Képviselõ-testület a 3.§-ban
megállapított kiadási fõösszeg részletezését az alábbiak szerint határozza meg:
Heréd-Nagykökényes Körjegyzõség
mûködési kiadásai:
Személyi jellegû kiadások...........24.543
Munkaadókat terhelõ járulékok ..6.990
Dologi jellegû kiadások ................2.069
Felújítás, felhalmozási kiadások .....168
Részben önálló kv-i szervek mûködési
kiadásai (adatok ezer Ft-ban):
Személyi jellegû kiadások...........68.507
Munkaadókat terhelõ járulékok...20.617
Dologi jellegû kiadások..............24.494
Felújítási, felhalmozási kiadások ...4.506
Átadott pénzösszeg ......................1.143
Önkormányzat mûködési kiadásai:
Személyi jellegû kiadások...........16.685
Munkaadókat terhelõ járulékok ....4.924
Dologi jellegû kiadások..............26.477
Átadott pénzösszeg ......................7.710
Felújítási, felhalmozási kiadások....4.770
Tartalék.........................................12.789
Pénzmaradvány tartalék .............31.108
(5) A Képviselõ-testület az önkormányzat általános tartalékát 2.724.000 Ft
összegben hagyja jóvá.
(6) A Képviselõ-testület az önkormányzat céltartalékát 10.065.000 Ft összegben
határozza meg.
(7) A kiadások intézményenkénti részletezését a 2. sz. melléklet tartalmazza.
(8) A köztisztviselõk II. besorolási
osztály elsõ fizetési fokozata szerint az
illetményalapot 38.650 Ft-ban határozta
meg az éves költségvetési törvény.
(9) A Képviselõ-testület az önkormányzat pénzmaradvány tartalékát 31.108 ezer
Ft összegben hagyja jóvá a pénzmaradvány elszámolásáig.
(10) A Képviselõ-testület a költségvetési létszámkeretet (álláshely) 56 fõben
hagyja jóvá.
A Költségvetési rendelet teljes szövege
és mellékletei is megtekinthetõk a Hivatalban, vagy a honlapon.
4/2009.(II.10.) A szociális ellátások
helyi szabályairól szóló 7/2008.(IV.1.)
rendelet módosításáról alkotott rendelet

2009. augusztus
a Szociális törvény rendszeres szociális
segélyezési rendszerének átfogó átalakításával és a házi segítségnyújtás kistérségi
feladatellátásával kapcsolatos módosításokat tartalmazza.
5/2009.(II.10.) Nem szociális alapú
támogatásokról szóló rendeletet az ún.
kelengye támogatás szabályozásának
pontosítására módosította a Testület az
alábbiak szerint: „Gyermekszületési egyszeri támogatásra jogosultak baba- kelengye vásárlása céljából azon szülõk,
akiknek 2009.01.01. után herédi lakóhelyû gyermekük születik.”
Az egyebek napirenden belül tájékoztatás hangzott el:
- Karate Klub támogatás kérésérõl
Lõrinczi Enikõ nemzetközi versenyen
való részvételéhez.
- Az Önkormányzat intézményeire
tett vagyonvédelmi távfelügyeleti ajánlatról.
Heréd Község Képviselõ-testülete 2009.
03. 30.-i soros ülésén a következõ döntéseket hozta:
25-27 /2009.(III.30.) A Képviselõtestület a Falcon RSC. Herédi Karate
Csoportja, a Herédi Népdalkórus és a
Herédi Polgárõrség 2008. évi önkormányzati támogatásának felhasználásáról
szóló beszámolóit elfogadta.
28/2009.(III.30.) A Képviselõ-testület
három ajánlat közül a belsõ buszmegálló
burkolásával és csatornázásával, valamint
a Kökényesi úti buszmegálló átépítésének
munkálataival a KAP-GAR Építõ és
Szolgáltató Bt-t (Heréd) bízta meg bruttó 659.640 Ft összegben. A munkák jó
minõségben elkészültek.
29/2009.(III.30.) Heréd Község Önkormányzata, mint a közoktatási Intézményfenntartó Társulások székhely önkormányzata pályázat benyújtását határozta el az óvoda és az általános iskola
infrastrukturális fejlesztése tárgyában az
alábbi rangsorolt célokra:
Óvoda és Tagóvodája
1. Nagykökényesi tagóvoda fûtéskorszerûsítése, egyedi fûtési mód kiváltása
Összköltség: br. ..............2.347.147,-Ft
20% önerõ: ..........................469.430,-Ft
2. Herédi székhely óvoda konyha vizesblokk felújítása, kõmûves munkái,
csempézés, elõtetõ
Összköltség: br. ...............5.450.327,-Ft
20% önerõ:.......................1.090.066,-Ft
3. Herédi székhely óvoda mosdók
vizesblokk felújítása
Összköltség: br. ..............2.589.335,-Ft
20% önerõ: br. ...................517.867,-Ft.
4.Óvodai konyhai eszköz és udvari
játék
(nettó: 1.091.900 Ft)(br. 541.880 Ft)
Összköltség:.....................1.633.780,-Ft
20% önerõ: ..........................326.756,-Ft
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Általános Iskola
1.iskolaudvar körbekerítése baleset és
vagyonvédelmi okokból
összköltség: br. ...............5.911.658,-Ft
20% önerõ:.......................1.182.332,-Ft
2.lépcsõk baleset-, csúszásmentesítése
összköltség: br. ...............1.020.485,-Ft
20% önerõ:......................... 204.097,-Ft
3.bejárati elõtetõ
összköltség: br. ..................859.800,-Ft
20% önerõ: ..........................171.960,-Ft
A Képviselõ-testület a szükséges nyilatkozatokat megtette, és a pályázathoz
szükséges 20% önerõt elemi költségvetésében biztosította.
A pályázatot a Pénzügyi Csoport elkészítette, benyújtottuk. Az ÖM tartalmilag és formailag is jónak minõsített
pályázatot forráshiány miatt nem tudta
támogatni. Az udvari játékok, óvodai elõtetõ, iskolakerítés önerõbõl megvalósul
30/2009.(III.30.) Óvodai Finanszírozási megállapodást kiegészítette a
Testület azzal, hogy a fenti pályázat
nagykökényesi tagóvodára esõ önerejét
Nagykökényes Önkormányzat megfizeti
a gesztor Heréd Községi Önkormányzatnak nyertes pályázat esetén. Ezt a
nagykökényesi Képviselõ-testület vállalta
is és köszönetét fejezte ki a tagóvoda
pályáztatásáért.
31/2009.(III.30.) Közbeszerzés megindítása és a 2009. évi közbeszerzési terv
elfogadása
A Képviselõ-testület a Tájház és Mûvelõdési Ház felújítása, iskolakert parki
sétány felújítása és az Iskolakert kerítés
létesítés tárgyú építési beruházásra hirdetmény nélküli egyszerû eljárást indított
A Bíráló Bizottságot a következõ
összetétellel hozta létre:
- Egyed János alpolgármester a közbeszerzés tárgya szerinti szakértõ
- Juhász Istvánné, PÜB Elnöke pénzügyi szakértõ
- Papp Ákos képviselõ
- dr. Dóka Zsolt (Perfectus Kft.) jogi és
közbeszerzési szakértõ
Az alábbi társaságokat hívta meg a
Testület:
1.) VIKTÓRIA ÉPKER Kft
(2173. Kartal. Bocskai út 9.)
2.) ZAGYVA BAU Kft
(3031 Zagyvaszántó Arany J.út 21.)
3.) BERECZKI ÉS TÁRSA Kft.
(3011 Heréd Kökényesi út 34.)
4.) TRI-BONT Kft
(2134 Szõd Csörögi út 3.)
A Képviselõ-testület a határozat mellékletét képezõ 2009. évi közbeszerzési
tervet is elfogadta, melyben az elindított
építési közbeszerzésen kívül az óvoda
konyha élelmiszer beszerzése szerepel
8.966 eFt beszerzési költséggel, határozatlan idejû szerzõdéskötéssel, rész
ajánlattételi lehetõséggel.
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Herédi Hírmondó
A közbeszerzési terv a honlapon és a
hivatali hirdetõ táblán is megtekinthetõ.
32/2009.(III.30.) A Képviselõ-testület
a Közbeszerzési törvény módosulásaira
figyelemmel új Közbeszerzési Szabályzatot fogadott el.
33/2009.(III.30.) A Képviselõ-testület
elfogadta a jegyzõkönyv mellékletét képezõ, a Munkaügyi Központ és a Szociális Kerekasztal által véleményezett 2009.
évi Közfoglalkoztatási Tervet a Szociális
törvényben foglalt jogkörében.
34/2009.(III.30.) A Képviselõ-testület
jóváhagyta az Általános Iskola intézményi minõségirányítási programjának
(IMIP) módosítását.
35/2009.(III.30.) A Képviselõ-testület
az önkormányzatnál és intézményeinél a
leltározással összefüggõ selejtezési feladatok ellátására Selejtezési Bizottságot
hozott létre. Elnöke: Samu Alfonzné,
tagjai György Istvánné és Ilkó-Tóth
Andrásné képviselõk.
36/2009.(III.30.) A Képviselõ-testület
árajánlata alapján a szoborparkban engedélyezett 1 db jegenyenyár kivágását, valamint az Iskola udvarában nem közterületen lévõ veszélyes száraz fa kivágását
40.000,-Ft+ÁFA/db árért, és a volt ún.
„Cigánygödör”-ben 20 db nyárfatuskó
kimarását 108.000 Ft+ÁFA áron, mindösszesen 188.000 Ft + Áfa vállalkozói díjért megbízta a Zsomboly Kft-t. (A Kft. az
iskola udvari fa kivágását és a tuskómarást
szakértelemmel elvégezte, a szoborparkban a nyárfát a Tûzoltóság vágta ki.)
37/2009.(III.30.) A Képviselõ-testület
a Mûvelõdési Ház és Könyvtár helyiség
használatával, bérbeadásával kapcsolatban
hozott 16/2007.(II.12.) sz. határozatát a
következõkkel kiegészítette a következõkkel: „A Mûv. Ház termeinek használatát a Képviselõ-testület ingyenesen
biztosítja országos és helyi politikai-,
választási eseményekhez kapcsolódóan
egységesen bármely szervezet részére.”
38/2009.(III.30.) A Képviselõ-testület a
Herédi Hírmondó újságban lehetõséget biztosított arra, hogy a közérdekû hirdetményeken túl magán jellegû hirdetések jelenjenek meg, díját 1 oldal terjedelemben
3.000 Ft+ÁFA összegben határozták meg.
6/2009.(III.31.) a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért fizetendõ térítési
díjakról, valamint a gyermek- és felnõtt étkeztetés térítési díjairól szóló 9/2007. (VI.26.)
rendeletének módosításáról (kivonata)
„A társulásos feladatellátással végzett
házi segítségnyújtás és jelzõrendszeres
házi segítségnyújtás 2009. április 1-jétõl
hatályos díjai a következõk: 1) házi
segítségnyújtás
a) nyugdíjminimum 150 %-a alatti
jövedelem esetén 490,- Ft/óra,
b) nyugdíjminimum 150 %-a feletti
jövedelem esetén 720,- Ft/óra,

2009. augusztus
c) kedvezmények:
ca) jövedelemmel nem rendelkezõ esetén térítésmentes,
cb) 28.500,- Ft alatti jövedelem esetén
200,- Ft/óra,
cd) 28.501 - 35.600,- Ft közötti jövedelem esetén 370,- Ft/óra,
ce) 35.601 - 42.750,- Ft közötti jövedelem esetén 490,- Ft/óra,
cf) 42.751 - 57.000,- Ft közötti jövedelem esetén 600,- Ft/óra,
cg) 57.001,- Ft feletti jövedelem esetén
720,- Ft/óra.
2) jelzõrendszeres házi segítségnyújtás
245,- Ft/fõ/nap.”
(Az ellátások igénybevételérõl Terényiné Dencs Mária szociális ügyintézõnél
érdeklõdhetnek.)
7/2009.(III.31.) A Képviselõ-testület a
luxusadóról szóló 3/2006. (II.15.)
rendeletét hatályon kívül helyezte, mivel
az Alkotmánybíróság a luxusadóról szóló
törvényt megsemmisítette.
- Tájékoztatót hallgatott meg továbbá a
Képviselõ-testület a községben végzett
családsegítõ szolgáltatás munkájáról és
eredményeirõl
Az egyebek napirenden belül tájékoztatás hangzott el:
- Szélpark Kft. terveirõl, beszámolóját
írásban küldte meg.
- Bozsik Istvánné aranydiplomájáról.
- Az APEH-tól a Hivatal által visszaigényelt 1.192 eFt rehabilitációs járadékról.
- A közútkezelõ tájékoztatójáról a
kátyúzással kapcsolatban.
- Az augusztus 21.-i falunap szervezésével kapcsolatban.
- A kábel tv. és internet új UPC
szolgáltatásáról.
- A Családi Napközi létrehozásának
terveirõl.
- A kiemelt olajtartály miatt a megszûntetést engedélyezõ hatóság, a miskolci Mérésügyi Hivatal által 2009.03.12.én tett szemlérõl.
–
Heréd Község Képviselõ-testülete 2009.
04. 27.-i soros ülésén a következõ döntéseket hozta:
60/2009.(IV.27.) Beszámolót fogadott
el a Testület az önkormányzat és intézményeinél végzett 2008. évi belsõ ellenõrzésrõl. 2009. évtõl az új belsõ ellenõr
cég a VINCENT AUDITOR Kft.
61/2009.(IV.27.) A 2008. évi pénzmaradvány elszámoláshoz kapcsolódóan az
általános tartalék megemelésével a Kápolna út felújítására 2 millió Ft-ot, a
Rákóczi út megsüllyedt burkolatának
felújítására 1,5 millió Ft-ot, az iskolai
parkoló kialakítására 500 ezer Ft-ot hagyott jóvá a Testület. Az utak felméretése, engedélyeztetése megtörtént, az
árajánlatok kérése folyamatban van.
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III. évfolyam 2. szám
62/2009.(IV.27.) A Mûv. Ház nagytermének PVC burkolat cseréjére jobb
ajánlata alapján a BADUFA FB Kft-t
(Bp.)bízza meg a Testület br. 734.994,-Ft
összegben. A munka jó minõségben
elkészült.
63/2009.(IV.27.) A település közvilágítási hálózatának 9 db lámpatest bõvítési
munkálataival a beérkezett ajánlatok közül kedvezõbb ajánlata alapján a GAMAGYARORSZÁG Kft-t (Törökbálint)
bízta meg a Testület 45.000,-Ft/db áron,
összesen nettó 405.000,- + ÁFA áron.
A lámpákat kihelyezték.
64/2009.(IV.27.) Községi Könyvtárban
almatúra cseréjére a beérkezett ajánlatok
közül kedvezõbb ajánlata alapján a GA
Magyarország Kft-t (Törökbálint) bízta
meg a Testület nettó 142.000,-Ft +Áfa
összegû vállalkozói díjért. A munkát
elvégezték.
65/2009.(IV.27.) Bozsik Istvánné Arany
diplomájához pedagógusnap alkalmából
jutalmazásáról döntött a Testület
66/2009.(IV.27.) A Testület kérelmükre 500.000 Ft támogatást biztosított a
Katolikus Egyház részére a herédi
templom fõoltárképe felújításhoz.
67/2009.(IV.27.) A 2009. évi elemi
költségvetésben jóváhagyott 800.000 Ft
támogatáson túl a 2008. évi pénzmaradvány terhére további 1.400.000 Ft támogatást biztosított a Testület a Herédi
Sport Klub 2009.évi mûködéséhez.
68/2009.(IV.27.) A 2009. évi elemi
költségvetésben jóváhagyott 200.000 Ft
támogatáson túl a 2008. évi pénzmaradvány terhére további 150.000 Ft támogatást biztosított a Testület a herédi Polgárõrség részére 2009.évi mûködéséhez.
69/2009.(IV.27.) A Heves Megyei
Közgyûlés által alapított Heves Megyéért
kitüntetõ díjra Lõrinczi Enikõ herédi
lakost és a Herédi Népdalkórust javasolta
a Testület. A felterjesztést megtettük,
döntésrõl még nem értesültünk.
8/2009.(IV.27.) 2008. évi költségvetésének módosítása volt a Zárszámadáshoz
kacsolódóan.
9/2009.(IV.27.) Az önkormányzat és
intézményei 2008. évi gazdálkodása
HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 9/2009. (IV.28.) rendelete az
önkormányzat és intézményei 2008. évi
gazdálkodásáról (kivonata)
A Képviselõ-testület 1. § (1) Heréd
Községi Önkormányzata és intézményei,
valamint Heréd- Nagykökényes Körjegyzõség 2008. évi költségvetésének végrehajtásáról készült beszámolót az 1. sz.
melléklet alapján az alábbi fõösszegek
szerint hagyja jóvá:
2008. évi tényleges bevétel
281.152 ezer Ft
2008. évi tényleges kiadás
256.341 ezer Ft

Herédi Hírmondó
(2) A bevételek intézményenkénti részletezését a 3. sz. melléklet tartalmazza.
(3) A kiadások intézményenkénti részletezését a 2. sz. melléklet tartalmazza, a
körjegyzõség bevételeinek és kiadásainak
részletezését a 2/a melléklet tartalmazza.
(4) Heréd Községi Önkormányzat és
intézményei összevont egyszerûsített
mérlegét a 4. sz. melléklet alapján 779.924
ezer Ft fõösszeggel hagyja jóvá.
(5) Az egyszerûsített pénzforgalmi jelentést az 5. sz. melléklet szerint elfogadja.
(6) Az egyszerûsített pénzmaradványkimutatást a 6. sz. melléklet szerint
24.093 ezer Ft pénzmaradvánnyal hagyja
jóvá, melybõl az önkormányzat pénzmaradványa 22.471 ezer Ft, a körjegyzõségé
1.622 ezer Ft. A pénzmaradvány felosztást az önkormányzat külön rendelettel
fogadja el.
(7) A beruházások és felújítások intézmények szerinti részletezését a 7.sz.
melléklet tartalmazza.
A rendeletek teljes szövege és mellékleteik a hivatali hirdetõn és a honlapon
megtekinthetõk.
10/2009.(IV.27.) 2008. évi gazdálkodás
pénzmaradvány felosztása Heréd Község
Önkormányzata 10/2009. (IV.28.) rendelete a 2008.évi gazdálkodás pénzmaradvány felosztásáról (kivonata)
1. § A Képviselõ-testület: Heréd Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete a 2008. évi gazdálkodás összevont
szabad pénzmaradványát 21.774 e Ft
összegben állapítja meg és hagyja jóvá.
2. § A Képviselõ-testület az önkormányzat összevont jóváhagyott 21.774 e
Ft szabad pénzmaradvány összegébõl az
alábbi feladatok végrehajtását határozza
el az önkormányzati feladatellátásnál:
- Talajterhelési díj körny.véd. kapcs.
kiadásokra 2.968 eFt
- Dolgozók jutalmazására 2.046 eFt
- Munkáltatót terhelõ járulékok 654 eFt
- József A, és Árpád út felújítására
5.500 eFt
- Iskola kerítés elkészítése (céltartalék)
3.000 eFt
- Labdarúgó Klub többlet támogatására
1.400 eFt
- Falunap megrendezése 1.300 eFt
- Járda felújításra 600 eFt
- Fásítás költségeire 600 eFt
- Út mûszaki ell. díj, tervezés, engedélyeztetés 500 eFt
- Állati hulladék elszállíttatására 313 eFt
- Rock fesztivál megrendezésére (Mûv.
Ház szakfeladatra) 300 eFt
- Természet tudományos tanterem szerelési munkái 264 eFt
- Tuskó mentesítésre (vegyi) 200 eFt
- Polgárõrség többlet támogatására 150 eFt
- Telekmegosztás (2db Ifjúság úti) 117 eFt
- Óvodába élelmezés vezetõnek számítógép beszerzés 100 eFt

2009. augusztus
- Iskolai gyereknap megrendezéséhez
100 eFt
- Emlékplaketthez jutalom és járulékai
58 eFt
- Összesen: 20.170 eFt
A Képviselõ-testület a körjegyzõség jóváhagyott 1.604 e Ft szabad pénzmaradvány összegébõl az alábbi feladatok végrehajtását határozza el:
- Dolgozók jutalmazása (11 fõ) 1.200 eFt
- Munkáltatót terhelõ járulékok 384 eFt
- EP választásokhoz önerõ 20 eFt
Az egyebek napirenden belül tájékoztatás és javaslatok hangzottak el:
- A gyógyszertár nyitva tartásának meghosszabbítása érdekében.
- A Csillag utcában a híd felújítása érdekében.
- A szelektív hulladék szállítási napjáról, mely minden hónap utolsó csütörtöki napja.
- Kelemen István földterületével kapcsolatban.
- Az Ifjúság úton az ún. Cigánygödörben a fák locsolásához kútfúrás költségeirõl.
–
Heréd Község Képviselõ-testülete 2009.
05. 19.-i rendkívüli ülésén a következõ
döntéseket hozta:
70/2009.(V.11.) Közbeszerzési Bizottság mûszaki szakértõ tagjának Tóth János
mûszaki ellenõrt bízta meg a Testület.
71/2009.(V.11.) Hatvan Hivatásos Tûzoltó Parancsnokság részére köszönetét
fejezte ki a Testület a településen végzett
munkájukért és Alapítványukat 40 eFt
támogatásban részesítette.
72/2009.(V.11.) Ifjúság utcában az
önkor. tulajdonában lévõ telkek gázellátás kiépítéséhez 204 e Ft-ot biztosított a
Testület.
–
Heréd Község Képviselõ-testülete 2009.
05. 25.-i soros ülésén a következõ döntéseket hozta:
73/2009.(V.25.) Rendõrkapitányság
2008. évi beszámolójának elfogadása volt
a település közbiztonságáról.
74/2009.(V.25.) Átfogó értékelést fogadott el a Testület a gyermekvédelmi
feladatok 2008. évi ellátásáról.
75/2009.(V.25.) Közbeszerzési döntés
volt a kivitelezõ kiválasztásáról. A nyertes ajánlattevõ a Mûv. Ház, Tájház, iskolakerítés építési munkáira egyaránt az
egyedüli érvényes ajánlattevõ a Viktória
Épker Kft. (Kartal) lett:
1. részre Tájház felújítása 4.304.856
Ft+ Áfa;
2. részre Mûvelõdési Ház és környezetének felújítása, iskolakert parki sétány
felújítása 19.849.392 Ft + Áfa;
3. részre Iskola kerítés létesítése
4.164.300 Ft+ Áfa
vállalkozási díjért
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Az 1. és 2. rész megvalósítása még
LEADER pályázatfüggõ, az iskolakerítés
építését az önkormányzat önerõbõl elvégezteti.
76/2009.(V.25.) CÉDE pályázaton
részt vétel elhatározása volt ravatalozó
magas tetõ építése és külsõ felújítása
tárgyában.
A felújítás forrásösszetétele:
Saját forrás: (35%) 2.811.000 Ft
Támogatásból igényelt összeg: (65%)
5.218.295 Ft
Összesen: 8.029.295 Ft
A pályázatot a Hivatal készítette el, és
a Területfejlesztési Tanács a teljes támogatást megítélte számunkra. A nyertes
pályázat alapján a kivitelezõ kiválasztására közbeszerzési eljárást folytatunk le.
77-81/2009.(V.25.) Általános Iskola,
Herédi Napközi Otthonos Óvoda, Körjegyzõségi Hivatal, Szociális Ellátó és
Gyermekjóléti Intézmény (Lõrinci), Szivárvány Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Intézmény (Hatvan) Alapító
Okiratainak módosítása volt a költségvetési szervek új besorolása miatti kötelezõ
felülvizsgálat részeként.
82/2009.(V.25.) Óvoda élelmiszer beszerzés közbeszerzési eljárásra a Perfectus Kft. megbízása volt 250. 000 Ft + Áfa
tanácsadói díjért a 2009. évi közbeszerzési terv szerinti kötelezettség miatt.
83/2009.(V.25.) A Heves Megyei VÍZMÛ Zrt. és az Önkormányzat 1999. évi
Üzemeltetési Szerzõdése alapján jóváhagyta a Testület a 2009. évi 2.660.000 Ft +
Áfa bérleti díjról szóló megállapodását és
az ehhez kapcsolódó megegyezõ összegû
fejlesztési támogatási megállapodást Felhatalmazta a Polgármestert a megállapodások aláírására, azzal a feltétellel, hogy a
VÍZMÛ Zrt. a fejlesztési támogatásból
megvalósult 2009. évi beruházásairól számoljon be a Képviselõ-testületnek.
11/2009.(V.25.) A 2009. évi költségvetésrõl szóló 3/2009. ö.r. módosítása a ravatalozó pályázathoz az önerõ céltartalékban szerepeltetésérõl

Herédi Hírmondó
Az egyebek napirenden belül tájékoztatás és javaslatok hangzottak el:
- Közvilágítás bõvítéssel kapcsolatban a
lámpák helyeinek kiválasztásáról
- Fõzõversennyel kapcsolatban
Ezt követõen és a 07. 09.-i nyílt ülést
elõtt zárt ülés keretében a Képviselõtestület segélykérelmeket bírált el.
107/2009.(VII.9.) Ált. Iskola és Óvoda
gazdálkodási megállapodásait hagyta jóvá
a Testület.
108/2009.(VII.9.) Az óvoda fõzõkonyha élelmiszer nyersanyag áru beszerzés
tárgyában hirdetménnyel induló, tárgyalásos nemzeti közbeszerzési eljárást indított a Testület, mert az élelmiszer beszerzés tervezett összege (8.966 eFt /év)
meghaladta a 8 millió Ft-os határt.
109/2009.(VII.9.) Hulladékgazdálkodási Társulás (Hejõpapi) alapító okiratának módosítása volt .
110/2009.(VII.9.) A Képviselõ-testülete a 2009. évi költségvetés, valamint a
2008. évi gazdálkodási pénzmaradvány
terhére elhatározta az alábbi önkormányzati utak és járdák felújítását:
- Árpád utca teljes hosszában
- József Attila utca teljes hosszában
- Kápolna utca az ABC mögötti területen
- Rákóczi út megsüllyedt burkolatának
felújítása
- Általános Iskola melletti parkoló
kialakítása
- Tabán utca páratlan oldala, Hatvani út
páratlan oldala, Sport utca (a Kápolnától a Petõfi utcáig tartó szakasza)
utcákban járdafelújítások.
Felhatalmazta a Testület a polgármestert,
hogy a módosított útépítési engedélynek
megfelelõ mûszaki tartalommal az alábbi 3
vállalkozótól kérjen a közbeszerzési
értékhatárt (nettó: 15 MFt-ot) el nem érõ
munkálatokra árajánlatokat a Képviselõtestület soron következõ ülésére:
HE-DO Kft (Abasár)
GER-DOR Kft. (Hatvan)
EG-ÚT Rt. (Eger)

Tûzgyújtási
tilalom!
A Földmûvelési és Vidékfejlesztési Minisztérium
felhívása szerint a tûzesetek megelõzése érdekében az ország területén lévõ
erdõkben és az erdõterületek
határától számított 200 méteren
belüli területen - a kijelölt tûzrakó helyen is
- valamint a közút és vasút menti fásításokban mindennemû tûzgyújtás, beleértve a parlag- és gazégetést is, 2009.
árpilis 8-tól átmeneti idõre tilos!
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2009. augusztus
111/2009.(VII.9.) A Testület, mint fenntartó engedélyezte a Herédi Általános
Iskolában az osztálylétszám határok max.
20 %-al történõ átlépését.
112/2009.(VII.9.) Az Óvoda nyári
zárva tartását a Testület 06.29.-tõl 07.31.ig jóváhagyta.
113/2009.(VII.9.) Képviselõ-testülete a
Hatvan Körzete Kistérségi Többcélú Társulás keretében csatlakozott a díjmentes
felméréshez és ajánlat kéréshez a közbiztonság javítása, a térfigyelõ rendszer kiépítése érdekében.
12/2009.(VII.10.) 2009.07.01.-tõl Áfa
változás miatt a szociális és intézményi
térítési díjak emelkedtek: Az új bruttó
díjak:
a) Óvodai étkeztetés 334 Ft/nap
b) Iskolai étkeztetés (3-szor) 401 Ft/nap
c) Általános iskolai menza 258 Ft/ebéd
d) Önkorm. és intézm.dolg.étk.
584 Ft/ebéd
e) Vendégétkeztetés 584 Ft/ebéd
f) Szociális étkeztetés
(Költségvetési tv. 3. sz. mell. 11. pont
ca) pontja esetében) 208 Ft/ebéd
g) Szociális étkeztetés
(Költségvetési tv. 3. sz. mell. 11. pont
cb) pontja esetében) 250 Ft/ebéd
h) Szociális étkeztetés
(Költségvetési tv. 3. sz. mell. 11. pont
cc) pontja esetében) 318 Ft/ebéd
i) Szociális étkeztetés kiszállítási díja
190 Ft/alk.
13/2009.(VII.10.) Az Áfa változás
miatt az ivóvízdíj 2009. július 1.-tõl bruttó: 303,75 Ft/m3- re, a csatornadíj bruttó:
252,50 Ft/m3-re módosult.
A Képviselõ-testület nyilvános üléseinek jegyzõkönyvei a Körjegyzõségi Hivatalban megtekinthetõk, a 2009. évi
testületi munkaterv és az elfogadott rendeletek teljes szövege a hivatali hirdetõtáblán és a honlapon olvasható.
Peterkéné dr. Farkas Andrea
körjegyzõ

Tájékoztatás fakivágással
kapcsolatban
Megváltoztak a fakivágás szabályai. A fás szárú növények
védelmérõl szóló 346/2008.(XII.30.) Kormányrendelet
2009. január 2-án lépett hatályba, mely kiterjed a fákon kívül
a cserjékre is, azaz együttesen a fás szárú növényekre.
E rendelet 6.§-a alapján a közterületen lévõ fás szárú
növények kivágását a jegyzõ engedélyezi.
A fakivágás iránti kérelemre a jogszabályi elõírásoknak
megfelelõ nyomtatványt készítettünk, mely letölthetõ a
honlapról és kérhetõ a Körjegyzõségi Hivatalban.

hered_2009_2.qxd

2009.08.11.

15:19

Page 7

III. évfolyam 2. szám

Herédi Hírmondó

2009. augusztus

Tájékoztató a Kormány 136/2009.(VI.24.) rendeletérõl, mely a krízishelyzetbe került személyek
támogatásáról szól
Az állami szociális rendszer keretében
nyújtott szociális segélyként egyszeri,
vissza nem térítendõ támogatást állapíthat
meg a nyugdíj-biztosítási igazgatóság a
Magyar Köztársaság területén bejelentett
lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkezõ, nagykorú személynek, ha
a) a családjában a kérelem benyújtását
megelõzõ hónapban az egy fõre jutó havi
jövedelem a minimálbér nettó összegét
(2009-ben 57.815,- forintot) nem haladta
meg,
b) részére nyugellátást nem folyósítanak, és
c) a gazdasági válsághoz kapcsolódó,
elõre nem látható esemény következtében a családja mindennapi életvitelének
fennállását súlyosan veszélyeztetõ krízishelyzetbe került.
A család mindennapi életvitelének
fenntartását súlyosan veszélyeztetõ krízishelyzetnek minõsül különösen, ha a
kérelmezõ
a) a munkahelyét 2008. szeptember 30át követõen elvesztette,
b) jövedelme a 2008. szeptember havi
jövedelméhez képest 20 %-ot eltérõ
mértékben csökkent,

c) lakáscélú kölcsönszerzõdésébõl
eredõ fizetési kötelezettsége a törlesztõrészlet 2008. szeptember havi összegéhez
képest 20 %-ot eltérõ mértékben emelkedett vagy
d) egészségi állapota indokolja.
Nem jogosult támogatásra az a személy,
a) akinek 2009. év folyamán 15 ezer
forintot meghaladó összegben átmeneti
segélyt állapítottak meg,
b) akinek esetében átmeneti segély
megállapítása iránt eljárás van folyamatban, a kérelem elbírálásának idõpontjáig, vagy
c) aki az e rendelet szerinti támogatás
megállapítására irányuló kérelmének benyújtását megelõzõ 90 napon belül átmeneti segély megállapítására kérelmet
még nem nyújtott be, kivéve, ha a helyi
önkormányzat rendeletében elõírt feltételek az átmeneti segélyre való jogosultságát egyébként kizárják.
A támogatás összege legalább húszezer
forint, legfeljebb ötvenezer forint. A
támogatás megállapítása iránti kérelmet
formanyomtatványon a kérelmezõ a lakó- vagy tartózkodási helye szerint

illetékes települési önkormányzat jegyzõjénél, 2009. augusztus 1-je és 2009.
november 30-a között nyújthatja be.
A kérelemhez mellékelni kell a jövedelem összegének igazolására alkalmas
iratot vagy annak másolatát, valamint lakáscélú kölcsön törlesztésének 20 %-ot
elérõ mértékben történõ emelkedésnél a
lakáscélú kölcsön havi törlesztõ részletének emelkedését igazoló iratot.
A jegyzõ a kérelmet elõször formailag
és tartalmilag köteles ellenõrizni és el kell,
hogy utasítsa, ha azt hiányosan nyújtották be és a hiánypótlási felhívásra nem
pótoltak, vagy ha a jogosultág nem áll
fenn. A jegyzõ a jogszabálynak megfelelõ
kérelmeket záradékolja és továbbítja
nyugdíj-biztosítási igazgatósághoz, mely
10 napon belül dönt. A támogatás egy
alkalommal, a család egy tagja számára
állapítható meg.
A kötelezõ formanyomtatvány a Hivatalban Terényiné Dencs Mária szociális
ügyintézõtõl és a családsegítõknél is kérhetõ. A nyomtatvány kitöltésében a családsegítõk a Mûvelõdési Házban minden
szerdán 8.00 -12.00 óra és csütörtökön
8.00 - 11.00 óra között segítenek.

Gyommentesítésre felhívás
Felkérjük a lakosságot, hogy a tulajdonukban, használatukban lévõ ingatlanok és az ingatlanok elõtti az úttestig
terjedõ közterületek (saroktelek esetében
az ingatlan kertvonalában is) gyommentesítésérõl folyamatosan gondoskodjanak!
Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletérõl szóló 2008. évi XLVI. törvény
(továbbiakban Éltv.) 17.§ c) pontja
alapján a parlagfû és más allergén gyomnövények kiemelt irtása mellett a termelõ, illetve földhasználó köteles az
„egyéb károsítók ellen védekezni, ha azok
más, különösen a szomszédos termelõk
növénytermelési, növényvédelmi biztonságát, vagy az emberi egészséget bármely
módon veszélyeztetik, valamint fegyelembe venni az integrált növénytermesztés alapelveit, továbbá a környezet
és a természet védelmét.”
Heréd Község Önkormányzatának a
település köztisztaságáról, valamint a
település szilárd és folyékony hulladékkal
összefüggõ feladatok ellátásáról szóló
mód. 8/2003.(VI.23.) rendelete
3. §./1/ bekezdése alapján: „A község
területén lévõ ingatlanok tisztántartásáról
az ingatlanok tulajdonosai, tényleges
használói kötelesek gondoskodni. Kötelességük továbbá, hogy ingatlanukat

megmûveljék, rendben tartsák, gyomtól,
gaztól megtisztítsák. Saroktelek esetén
mindkét utcafronton köteles a tulajdonos
a járdák, árkok tisztítását elvégezni.”
3.§./2/ bekezdése alapján: „A gyomok
irtását a növénytermesztésre szolgáló
területeken kívül egyéb területeken is
(pl.: legelõn, réten, házkertben, lakóház
melletti útszakaszon, közterületen, vasúti
és úttöltésen, csatorna és árokparton) a
termelõ, a tulajdonos köteles a gyomok
virágzása elõtt végrehajtani.”
3.§./5/bekezdése alapján: „A tényleges
használó, illetve a tulajdonos kötelessége
a járda mellett növõ gaz kiirtása, a járdára

kinyúló ágak és bokrok megfelelõ nyesése.”
3./6/ bekezdése alapján: „Az ingatlan
elõtti járda szakasz, egyéb közterület,
parkoló tisztántartására az ingatlan tényleges használójának, illetve tulajdonosának kötelessége.”
A gyomirtás és különösen a parlagfû
elleni védekezés megtörténtét szemlén
ellenõrizzük és elsõ ízben a mulasztóknak felszólítást küldünk.
A gyommentesítési kötelezettségüknek eleget nem tevõket a jegyzõknek határozattal kell kötelezniük a gyomfertõzés megszüntetésére, ennek elmulasztása
esetén a törvény alapján közérdekû védekezést kell elrendelnünk végrehajtási
bírság terhe mellett.
A gyomirtást elmulasztók az önkormányzati rendelet szerint szabálysértési
eljárásban felelõsségre vonhatók, és
30.000 Ft összegû pénzbírsággal is
sújthatók.
Tapasztalataink szerint a községben
többségében gondozottak, virágosak az
udvarok, kiskertek, mely nemcsak növényvédelemben fontos, hanem a falut is
széppé teszi.
A rendszeres gyomirtást megköszönjük!
Körjegyzõségi Hivatal
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Tisztelt Betegek!
A háziorvosi praxisról szóló Kormányrendelet elõírja,
hogy a háziorvos kötelessége legalább két évenként a
praxisba bejelentkezettek vizsgálata.
Kérem azon pácienseimet, akik az elmúlt két évben
vizsgálaton nem vettek részt, az õsz folyamán a
rendelõben jelentkezzenek. A szûrõvizsgálatok
elõjegyzés alapján történnek.
Elõjegyzést Vargáné Erzsikénél lehet kérni a
37/377-013 telefonszámon.
Dr. Kurpé László háziorvos

Köszönjük mindazoknak, akik mély
fájdalmunkban osztoztak és szeretett
édesapánk temetésén részt vettek.
Köszönettel a Vida család
Hálás szívvel mondunk köszönetet
mindazoknak, akik szeretett halottunk Krizsán Józsefné temetésén megjelentek és gyászunkban osztoztak.
Krizsán család

Tájékoztató
a 2009.06.07-i EP választásról
A 2009. 06.07-i az Európai Parlament tagjainak választásán Heréd község 1652 fõ jegyzõség hivatalában mûködõ Helyi
választópolgárának 29,6 %-a, 489 fõ élt választójogával.
Választási Irodába, a szavazás napján a
A szavazókörönkénti eredmények a következõk voltak:
Szavazatszámláló Bizottsághoz kell
eljuttatni.
001.szavazókör (Általános Iskola) Szavazóként megjelent: 303 fõ.
- A szavazás rendben zajlott, rendkívüli
Az érvényes szavazatok
eseményünk nem volt.
Urnában
száma listánként:
- A választás lebonyolításában részt
Eltérés a Érvénytelen Érvényes
lévõ
Számolások A LISTA neve (Érvényes sz.) vett Szavazatszámláló Bizottságok a
szavazók szavazatok szavazatok
szavazólaszáma
száma
számától
száma
FIDESZ-KDNP .........(159) következõk voltak:
pok száma
JOBBIK M.M. ..............(80)
MSZP .............................(32) 001.szavazókör (Általános Iskola) (5
F
G
H
I
MDF ..............................(16) fõ)
SZDSZ .............................(7)
1.) Szabó Andrásné elnök
LEHET MÁS A
303
5
298
4
2.) Mocsár Katalin elnökhelyettes
POLITIKA H. P. ............(4)
3.) Hankovszky Péterné delegált tag
4.) Honty Hajnalka Anna delegált tag
002. szavazókör (Klubkönyvtár) Szavazóként megjelent: 186 fõ.
5.) Orbán Andrea delegált tag
Az érvényes szavazatok
Urnában
SzSzB mellett mûködõ jegyzõkönyvszáma
listánként:
Eltérés a Érvénytelen Érvényes
lévõ
Számolások A LISTA neve (Érvényes sz.) vezetõ: Terényi Lászlóné
szavazók szavazatok szavazatok
szavazólaszáma
száma
számától
száma
FIDESZ-KDNP ...........(91)
pok száma
JOBBIK M.M. ..............(60) 002.szavazókör (Klubkönyvtár az
MSZP .............................(23) iga-zolással szavazók részére is
F
G
H
I
MDF .................................(8)
kijelölt sza-vazókör, (min. 7 fõ)
SZDSZ .............................(2)
186
1
185
4
1.) Kapuszta Józsefné elnök
LEHET MÁS A
2.) Zeke Lászlóné elnökhelyettes
POLITIKA H. P. ............(1)
3.) Szovics Róbertné tag
4.) Szabó Gábor póttag
További adatok:
5.) Juhász Istvánné delegált tag
jelent választópolgárnak, mind a Bi6.) Krizsán József delegált tag
zottságnak kellemetlen.
A szavazástól visszautasított választó7.) Orbán Gábor delegált tag
- Rontott szavazólap: 001.szavazókör:
polgár: 0 fõ.
SzSzB mellett mûködõ jegyzõkönyv0 db, 002.szavazókör: 1 db.
Ezúton is kérem a választópolgárokat,
A választópolgár az urnába bedobása vezetõ: Pintér Mártonné
hogy a választási eseményeket mege- elõtt egyszer kérheti szavazólapja cselõzõen ellenõrizzék személyi igazolvá- réjét, ha szavazatát elrontotta.
A választási szervek: a Szavazatszámnyuk érvényességi idejét is, mert aki nem
- Mozgóurnás szavazás: 001. szava- láló Bizottságok és a feladatellátásukat
tudja személyazonosságát érvényes ok- zókör: 1 fõ, 002. szavazókör: 1 fõ volt. A segítõ Helyi Választási Iroda tagjainak
mánnyal (személyi igazolvánnyal, kivéte- mozgóurnás szavazás feltételei szigo- pontos, gyors és lelkiismeretes munkáját
lesen útlevéllel, jogosítvánnyal és lakcím- rodtak, a mozgásában gátolt választó- ezúton is köszönöm.
kártyával) igazolni, azt a Szavazatszám- polgárt a Bizottság csakis saját írásbeli
láló Bizottságok kénytelenek a szava- kérelmére keresheti fel otthonában, mely
Peterkéné dr. Farkas Andrea
zástól visszautasítani, ami mind a meg- kérelmet a szavazás napja elõtt a KörKörjegyzõ, HVI vezetõ
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EGYÜTT ÖNNEL - BIZTONSÁGUNKÉRT!
A továbbra is gyakran fordulnak elõ olyan
bûncselekmények, amelyek során az
elkövetõk a sértettek hiszékenységét,
vagy idõs korát használják ki.
Az elkövetõk által a leggyakrabban
alkalmazott módszerek:
- Valamilyen legendával kérnek bebocsátást a lakásba. Amíg az egyik elkövetõ
segítséget kér a sértettõl, vagy valamilyen
indokkal eltereli a figyelmét, a másik
megfosztja értékeitõl. A beszélgetést úgy
irányítják, hogy az áldozat akaratlanul is
elárulja pénzének rejtekhelyét. (Például:
nagyobb címletû készpénz felváltását
kérik, amely során a pénz tárolási helyét
kifigyelik.)
- Az elkövetõk hivatalnokoknak, vagy
különbözõ szolgáltatók (ÉMÁSZ, TIGÁZ, Vízmû, Csatornázási vállalkozás
stb.) alkalmazottjainak adják ki magukat
és így jutnak be az ingatlanba.

- A besurranók kihasználják azt, hogy a
lakás bejárati ajtaja nyitva van, de ha
szembe találkoznak a sértettel, kimagyarázzák magukat.
- A sértettnek valamilyen terméket
kínálnak megvételre, de az áru és annak
ellenértéke nincs arányban.
- Vashulladék, vagy más tárgyak felvásárlására, megvételére hivatkoznak,
illetve árut kínálnak megvételre (burgonya, hagyma, tüzelõfa stb.) amely során az udvarra, a kertbe csalják a sértettet,
míg társaik a nyitva hagyott lakásban kutatnak.
Mit tehetnek annak érdekében, hogy a
fentieket elkerüljék:
- Ne engedjen be idegeneket a házba, a
lakásba, az ajtót, a kaput elõttük ne nyissa
ki.
- Ne engedjen be házalókat, gyanúsnak
tûnõ személyeket, adományt kérõket,

Anyakönyvi hírek
Házasságot kötöttek:
1. Kovács Edina és Nyitrai Péter 2009.05.23.
Sok boldogságot kívánunk az ifjú házasoknak!

Újszülöttek:
1. Kis Zsolt 2009.01.06. Szülei: Farkas Krisztina és Kis Zoltán
2. György Bálint 2009.02.19. Szülei: Csábi Csilla Rita és György Illés
3. Sándor Zsófia 2009.03.13. Szülei: Molnár Szilvia és Sándor Róbert
4. Laczik Zaránd Bere 2009.04.08. Szülei: Oláh Beáta Zsuzsanna és Laczik Ferenc
5. Tóth Alexandra Viktória 2009.04.10. Szülei: Sztankó Aranka és Tóth Zoltán
6. Takács Natália Ráhel 2009.05.07. Szülei: Oláh Tünde és Takács Tibor
7. Keszthelyi Mira Hanna 2009.05.14. Szülei: Tatai Tímea és Keszthelyi Dániel
8. Fehér-Herperger Sára 2009.05.22. Szülei: Herperger Magdolna és Fehér László
9. Bordács Dominik 2009.07.02. Szülei: Pálfi Zita és Bordács Péter
10. Kontra Bálint Szabolcs 2009.07.06. Szülei: Karancsi Katalin és Kontra Szabolcs
Gratulálunk az újszülöttek szüleinek!

különbözõ munkavégzésre, vagy akár
családtaggal történt megbeszélésre
hivatkozókat.
- A segítséget kérõnek, a szemmel láthatóan segítségre szorulónak igyekezzen
úgy segíteni, hogy a lakásba, a portára ne
engedje be.
- Bármilyen rövid idõre hagyja el
lakását, mindig zárja be az ajtót!
- Amennyiben gyanús személyeket lát,
figyelje meg õket, jegyezze fel az
autójuk forgalmi rendszámát, színét és
mielõbb kérjen segítséget.
Köszönettel: a Hatvani Rendõrkapitányság munkatársai
Telefonszámok: Segélyhívó: 107, 112
(ingyenesen hívható!), vagy 37/ 342 - 244

Felsõoktatási
iskolakezdési támogatás
Minden év augusztus 1. és október 20.
napja között lehet benyújtani a Körjegyzõség Hivatalában rendelkezésre álló formanyomtatványon a felsõoktatási iskolakezdési támogatás iránti kérelmet. A
kérelemhez mellékelni kell a herédi lakóhellyel rendelkezõ, felsõfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató hallgató iskolalátogatási
igazolását. Az elmúlt évhez hasonlóan a
12.000,- Ft-os hallgatónkénti támogatást
vásárlási utalvány formájában biztosítja
jogosultak részére az önkormányzat.
A benyújtási határidõt kérjük betartani,
mert adózási szabályok okán az október
20.-a jogvesztõ végsõ határidõ!

Elhunytak:
1. Rudas József 2009.01.09. Heréd, Kolozsvári u.27.
2. Makkai Lajosné 2009.02.03 Heréd, Köztársaság u.30.
3. Stuller János 2009.02.24. Heréd, Kökényesi út 53.
4. Gombkötõ István 2009.03.07. Heréd, Karácsonyi u.3.
5. Vida Ferenc 2009.03.16. Heréd, Csap u.2.
6. Kelemen Lajos 2009.03.18. Heréd, Borszéki u.13.
7. Némethi János 2009.03.24. Heréd, Petõfi u.16.
8. Gombkötõ Istvánné 2009.04.01. Heréd, József A. u.17.
9. Rózsa Sándor 2009.05.03. Heréd, Ady E. u.45.
10. Kovács István 2009.05.04. Heréd, Rákóczi út 1.
11. Samu József 2009.05.30 Heréd, Pusztai u.31.
12. Krizsán Józsefné 2009.06.02. Heréd, Rákóczi út 92.
13. Nagy Gáborné 2009.06.12. Heréd, Rákóczi út 142.
14. Kovács András 2009.07.19. Heréd, Rákóczi út 89.
Együttérzésünket fejezzük ki az elhunytak hozzátartozóinak!

Gratulálunk Magasvári Gyulának, aki
2009. június 6-án átvette a Gödöllõi Agrártudomány Egyetemen az arany diplomáját. A képen feleségével, Margitkával
látható az egyetem aulájában.
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Iskolai hírek
Iskolai versenyekrõl…

„Utazás a Föld körül”
Az idei tanévben másodszor hirdette meg
az ecsédi Richter Gedeon Általános Iskola
a levelezõs mûvelõdéstörténeti versenyt,
melyre 3-4. osztályos tanulóink 2-2 négyfõs csapattal neveztek be.
Az „Utazás a Föld körül” verseny
októberben kezdõdött, és négy forduló
már lezajlott.
A cím szellemében tanulóink különbözõ népek meséivel ismerkedhettek meg,
majd ezekhez kapcsolódó feladatokon
keresztül adhattak tanúságot a szövegértésükrõl.
A diákjaink felkészülését a 3. osztályban Oraveczné Farkas Mónika, a 4. osztályban Kiszelné Bogoly Magdolna irányította, a mesék illusztrálásában pedig
Nagyné Szirmák Katalin volt a gyerekek
segítségére.
A tanulók nagy lelkesedéssel, odafigyeléssel és pontossággal dolgoztak egész
évben, melynek gyümölcseként harmadik
osztályos csapataink, a „Varázsszõnyeg” tagjai: Egyed Réka, Hu-szár Korinna,
Pitters Regina, Tamás Luca -, s a „Griffmadarak” - tagjai :Tábik Brigitta, Csapó
Viktória, Kiss Petra, Kurucz Kamilla - bejutottak a döntõbe.
Az utolsó „összecsapásra” Ecséden kerül sor 2009. május 21-én délután, melyre
fáradhatatlan munkával készülnek a
tanulók még a tanév végi hajrá mellett is.
Reméljük, sikeresen szerepelnek itt is,
de a dicsõség mellett fontos, hogy érdekes, a tanköny-vekben nem szereplõ mesék megismerésének élményével gazdagodhattak és erõsítették a csapatszellemet az osztályban.

akiknek felkészülését Nagyné Vankó
Mária tanárnõ segítette. Diákjainknak a
palotási, az apci, a selypi és a helyi
csapatokkal kellett összemérni tudásukat.
A hatodikos tanulók a kilenc induló
csapat közül ötödikként (több nyolcadikos csapatot megelõzve) fejezték be a versenyt, s jutalmul május 21-én egy budapesti kiránduláson vehetnek részt. Ezen a
napon a tervek szerint a Citadellát, a
Mátyás templomot és a Hadtörténeti Múzeum kiállításait tekinthetik meg.
Gratulálunk nekik!

Valamennyi kisdiák - iskolánk narancssárga pólójában - kitartóan végigfutott a
rajttól a célig. A célba érve kipirosodva,
kicsit fáradtan, de annál nagyobb örömmel jegyezték meg helyezésük sorszámát.
Iskolánk tanulóira büszkék lehetünk szülõk és pedagógusok egyaránt - , mivel
egy arany és egy bronz éremmel térhettünk haza.

Büszkék vagyunk rá!
Örömmel adunk hírt arról, hogy Oravecz
Bettina, az iskola 7. osztályos tanulója a
hatvani Bajza Gimnázium által meghirdetett „Bajza és a reformkor” vers- és prózamondó versenyén II. helyezést ért el!
Gratulálunk!

FUTÓNAP HATVANBAN
Hagyományainknak megfelelõen a herédi
Általános Iskolából az idén is részt vettünk április 25 -én szombaton, a Hatvanban megrendezett Tavaszi Futófesztiválon. Intézményünkbõl 40 tanuló nagy
örömmel vállalkozott a korosztályának
Az arany érem a 4. évfolyamos Kovács
megfelelõ táv megtételére.
Dávid, a bronz érem a 3. évfolyamos Kiss
Petra nyakába került.
További eredményes tanulóink:
Juhász Valentína, Huszár Korinna,
Egyed Réka, Fekete Normann, KissVarga Milán, Kiss László.
Gratulálunk nekik!

Történelemverseny Jobbágyiban
2009. május 7-én a jobbágyi Fáy András
Általános Iskola körzeti történelmi vetélkedõt szervezett „Vegyesházi királyok
kora” címmel.

Ezúton is köszönjük az iskolabuszt
üzemeltetõ vállalkozónak, hogy ingyenesen biztosította az utazást tanulóink
részére.
Iskolánkat Kovács Anna, Lõrinczi
Enikõ, Oravecz Marcell képviselte,
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Szilágyiné Nagy Katalin
Nagy Tibor
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Tavaszi sütés - fõzés
Nagy érdeklõdés kísérte az idei fõzõversenyt. Reggel 8 órakkor már mindneki elfoglalta a helyét és készülõdött,
hogy elkészítse az általa választott ételt.
Mivel idén sem volt meghatározott
kategória ezért a több mint 20 versenyzõ
közül csupán néhányan fõztek gulyást.
Volt, aki töltött káposztát vagy vadhúst
készített és többen készítettek grill
ételeket. Földesi Attila és barátai vitték el
az elsõ helyezettnek járó díjat. A már
több éve vissza járó csapat elmondásuk
szerint nagyon jól érzik magukat rendezvényünkön és reméljük jövõre is
köszönthetjük õket az indulók között. A
második alkalommal meghirdetett süteménykészítõ versenyen idén megduplázódott az indulók száma. 2009-ben is
(csakúgy, mint egy évvel ezelõtt) Szabó
Tamás és Puskás Gabriella „Édes kettes”
nevû párosnak ítélte oda a zsûri a
legfinomabb sütemény díját. A fõzéssütés mellett két pályán mérkõztek meg a
III. kispályás focikupáért a csapatok.
Némi meglepetésre (játékukat látva nem
volt meglepõ) ezúttal is a rutinos öregfiúk
csapata bizonyult a legjobbnak.
Örülünk, hogy egyre többen kapnak
kedvek ahhoz, hogy családostól kilátogassanak a rendezvényre. A nagy érdeklõdés miatt felvetõdött, hogy jövõre a
tavaszi fõzõverseny mellett az õsszel egy
lecsófõzõ versenyt is megrendezzünk.
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Nagymamám igaz meséi

Mese a koldusról, aki
Kossuth zászlósa volt
A mi községünkben mindig éltek koldusok. A koldusok állandósított személyek voltak.
Gyerekkoromban az 1900-as évek elején, a falu koldusát, Dani bácsinak hívták.
Amikor 1849-ben a falunkba érkezett,
még szinte gyermek volt. Azt beszélték,
úgy találtak rá a falu határába, a Varsány
pusztáról hazatérõ sommás munkások.
Az egyik asszony levette magáról
vászon pendelyét, majd arra ráfektették a
félholt sebesült gyermeket. A pendely
négy sarkát egy-egy ember megmarkolta,
így vitték haza, óvatosan nehogy a
szállítás miatt baja essék.
Abban az idõben, ritkaság volt az olyan
település ahol orvos lett volna. Ahol
mégis volt orvos, az a harcmezõkre ment
a sebesült katonák gyógyítására. Hál
Istennek,1845-ben Herédre költözött
egy orvos, bizonyos Gaal András, aki,
idõs kora miatt nem vonult be. Így hát, a
megtalált gyermeket,a sommások az orvoshoz vitték. A késõ esti órán érkezõket, az orvos hazaküldte mondván nekik:
- Menjetek haza! Ti megtettétek a
magatok dolgát, most én következek!
- De doktor úr! - szólalt meg azaz
asszony,aki a pendelyét kölcsönözte a
betegszállításhoz - én haza nem mehetek
a pendõm nélkül,mit mondanék az
uramnak? Hova lett rólam a pendõ?
- Jól van! - emeljétek át a beteget a
pendelyrõl, ide az asztalra! - mondta az
orvos. Azután haza tessékelte kései
látogatóit. A sommások tétován indultak a
kijárat felé, amikor az orvos utánuk szólt:

- Te Rozál! - ha az uradnak nem
hiányzol,itt maradhatsz segíteni!
- Szívesen segítek, doktor úr! - mondta
az asszony örömmel.
- Én is! Én is!- ajánlkoztak a többiek is.
A doktor azonban elhárította a felajánlott
segítségüket.
- Menjetek csak haza! Holnap is nap
lesz! Pihenjétek ki magatokat holnapra!
- Szólj be hozzánk, hogy késõbb megyek
haza! - kérte meg egyik társát anyám. Mert,
hogy az édesanyám volt Nagy Rozál, aki
ott maradt az orvosnak segíteni.
- No, lássuk! - vegyük le a ruháit! - adta
ki az utasítást az orvos. Amikor levetették az ingét, meglepõdve látták, mezítelen testére egy zászló volt rátekerve. A
fiú lassan felépült. Sebei ugyan begyógyultak, de valószínûleg fejsérülése miatt,
semmit nem tudott magáról. Hiába
kérdezték tõle:
- Hogy hívnak? Ki az apád? Hol élnek
a szüleid? - Akár hogy is kérdezgették, a
fiúnak minden kérdésre az volt a válasza:
- Mit tudom én!
A falu lakossága elfogadta, olyannak,
amilyen. Mivel senki sem kereste,azt
gondolták, talán árva lehet. A falu kanásza
vette maga mellé, kiskondásnak. Mivel a
fiú a nevét nem tudta,a kanász felesége, a
Dani nevet adta neki. Dani szorgalmasan
õrizte a falu disznóit. Amikor a kanász
megöregedett, átvette a kanászságot tõle.
Megbecsülte a falu és amikor már,öreg
lábaival nem bírta a disznópásztorkodást
haláláig a község hivatásos koldusa lett.
Krizsánné Bozsik Piroska

Könyvtári hírek
A Nemzeti Audiovizuális Archívum
2009-02-12-tõl hozzáférést biztosít az
intézményünk számára a NAVA kötelespéldány-gyûjteményéhez, illetve különgyûjteményeihez.
Így az archívumban található leíró
adatok mellett a mûsorszámok megtekintése is lehetõvé válik intézményünk
regisztrált termináljain.
Az archívum gyûjteményei itt érhetõk
el: http://kereso.nava.hu
A NAVA kötelespéldány-gyûjteményében az m1, az m2, a Duna Tv, az RTL
Klub és a TV2, 2006. január 1. óta sugár-
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zott magyar gyártású vagy magyar vonatkozású mûsorait találják meg. Itt érhetõ el
a Magyar Rádió 3 csatornájának mûsora is.
A Különgyûjtemények http://gyujte
menyek.nava.hu - folyamatosan bõvülõ béta verziójában elérhetõ anyagok:
- 100 magyar játékfilm - a Magyar Nemzeti Filmarchívum gyûjteménye 19411981
- Mediawave fesztiválfilmek
- Mindentudás Egyeteme elõadások
- Magyar Világhíradók - a Magyar
Nemzeti Filmarchívum gyûjteménye 2002-2006-ból
1931-1943 közötti idõszakból
Várok minden kedves érdeklõdõt a
- Színház- és Filmmûvészeti Egyetem
vizsgafilmjei 1955-1976-ból
könyvtár nyitva tartási idõben!

hered_2009_2.qxd

2009.08.11.

III. évfolyam 2. szám

15:19

Page 13

Herédi Hírmondó

2009. augusztus

13 

hered_2009_2.qxd

2009.08.11.

15:19

Page 14

III. évfolyam 2. szám

Herédi Hírmondó

Heréd LC
Közepesnek mondható idényt produkált
a felnõtt csapatunk a 2008-2009-es bajnokságban.
12 gyõzelem mellett 14 vereség és 8
döntetlen szerepelt a csapat neve mellett
a tabellán. Viszonylag sokat, 76 gólt rúgtunk, de sajnos 62-öt kaptunk. A rúgott
gólokból Szabó Gábor 40 találatot ért el,
mely a góllövõlista második helyezéséhez
volt elegendõ.
Az elmúlt bajnokságot magunk mögött tudva új célokat tûzött ki a csapat és
a vezetõség, melyet már nem Török Gábor edzõvel, hanem Szeifert Istvánnal
képzelt el. A már magasabb osztályt is
megjárt játékos nagy lelkesedéssel fogott
bele a csapattal kapcsolatos teendõkbe.
Elsõsorban a távozók pótlása és a csapat
minõsségi megerõsítése volt az egyik fõ
célja és rövid pihenõ után július 14-én
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kezdtük meg a felkészülést.
Heti 2 edzõmeccset játszva
próbáljuk meg kialakítani azt a
csapatot, amelyik képes lehet
lendületes és eredményes focit játszani. Az eddigi felkészülési mérkõzések alapján kijelenthetõ, hogy
az új játékosok igazi erõsítésnek
számítanak és a közönség körében is
egyre nagyobb az érdeklõdés a mérkõzések iránt. A nyugodt felkészülést szolgálja a futballpálya minõsége, valamint a
felújított hazai öltözõ is. Itt kell megköszönnünk mindazok áldozatos munkáját, akik nélkül nem valósulhatott volna
meg ez a nagymértékû változás. Bóna
András, Csábi Dániel, Kádas Gyõzõ és
Juhász Csaba voltak elsõsorban, akik társadalmi munkájukkal segítették az egyesületet. Külön ki kell emelni Fekete Raj-

2009. augusztus
mundot, aki remek
ötletekkel és ösztönzõ
hozzáállásával felkavarta
az eddigi állóvizet és nem
csak beszélve róla, de valódi tettekkel is bizonyítva,
beindította a változásokat.
Az érkezõk névsora: Tari
Szabolcs (FC Hatvan), Nikl
Gábor, Takács Zoltán (mindkettõ Hatvani Lokomotív), Bosánszki Ferenc (Aszód).
Távozók: Smid János, Károly
Erik, He-gyi Ádám, Galasi Tamás.
Az ifjúsági csapatot a jövõben Kapui
Gyula irányítja. Az edzõ legfõbb feladata egy olyan garnitúra kialakítása, akik
rendszeresen látogatják az edzéseket valamint kellõ alázattal és megfelelõ hozzáállással vesznek részt a hétvégi mérkõzéseken. Számukra a tréning általában
kedd és pénteki napokon 17.30 órakkor
kezdõdik.
Örömünkre szolgál, hogy újra visszaszoknak a futballpályára a herédi fiatalok.
A hét több napján járnak ki baráti társaságok, hogy az egyre jobb talajú focipályán töltsék el szabadidejüket.
Ha többet szeretne tudni a csapat
aktuális életérõl vagy nosztalgiázni szeretne egykori csapatképek között, akkor
látogasson el a www.heredlc.fw.hu internetes címre. Itt találhatóak azok a cikkek
is, amelyek a '90-es években jelentek meg
és az, akkor NB III-as herédi csapatról
szólnak . Többek között olyanok mint: A
Heréd kiverte a Vasast!, Vége a hitegetésnek Heréden, Leckéztetett a HerédApc!
Jöjjenek és szurkoljanak minél többen!
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Újra együtt voltunk !
Július 26. volt az emlékezés és egy
új hagyomány elindításának napja a
herédi labdarúgás életében.
Több mint hetven egykori és jelenlegi
labdarúgó fogadta el meghívásunkat és
töltött el egy jó hangulatú vidám napot. Jó
alkalom volt ez arra, hogy a több éve nem
látott ismerõsök és csapattársak újra
együtt legyenek és felelevenítsék a közösen eltöltött éveket.
A nap kezdetén, Kómár József polgármester úr és Egyed János az egyesület
elnöke a résztvevõk nevében is virággal és
egy emlék plakettel köszöntötték a rendezvény névadójának, Juhász Istvánnak
feleségét.
Az elsõ mérkõzésen az 1982-es bajnok
felnõtt csapat és az 1989-es bajnok
ifjúsági csapat mérkõzött meg egymással.
Láthattuk, noha már megkopott a gyorsaság, hogy miért volt egykoron remek
csapata községünknek. Jó volt látni azt a
korosztályt, akiket még csak gyerek fejjel
nézhettünk és bizony Markó Pityu bemutatott 2-3 olyan bravúrt, amire a kö-

zönség hangos ovációval reagált. Persze a
fiatalabbak erõfölénye kijött az idõ
múlásával és szereztek néhány gólt. A
második mérkõzés is igazi csemegének
ígérkezett, hiszen a két csapatot az elmúlt
20-25 évben heréden futballozók alkották. A hangulatnak megfelelõen mindenki nagy elszántsággal vetette bele
magát a mérkõzésbe, aminek eredményeképpen 10-15 perc után egy „húzódást összeszedve” a sörcsap közelében
folytatódott számukra a torna. A magasabb osztályban is futballozók közül
például Kapui Gyula vagy Sármány Zsolti
még mindig megállná a helyét csapatunkban, de Õri Tomi utolsó percben
bemutatott bravúrjánál láthattuk (amit
Oldal Tomi 5 méterrõl lõtt kapura), hogy
40 év felett is még „Csiga” a megye egyik
legjobb kapusa!
Reggelire folyamatosan sült a hurka,
kolbász, oldalas és több mint 200 darab
lángos! Ebédre készült két üstben gulyás
és székelykáposzta. Kapuszta Mihály és
Molnár Attila látott vendégül minden
játékost, családtagot és a nézõket. Nagy

3000 Hatvan, Rákóczi út 93., telefon: 06-37/341-623
E-mail: info@juhaszprint2003.hu

hálával és köszönettel tartozunk nekik és
minden segítõjüknek az egész napos
munkájukért!
A délután folyamán jelenlegi felnõtt
csapatunk is bekapcsolódott a mérkõzésekbe. Ugyan nem az eredmény volt fontos, de
örülünk, hogy itthon tartottuk a kupát. A
mérkõzések közben, 11-es rúgó verseny keretében 25 versenyzõ mérte össze tudását.
Vida Nándor bizonyult a leghigatabb büntetõ végrehajtójának. Bár elemi erõvel
elvégzett büntetõit látva nem sok kapusnak
lett volna esélye. Az elsõ helyezettnek járó
labdát Hartmann Zsolt ajánlotta fel.
A késõ estig tartó mulatozást követõen
örömmel hallottuk, hogy mindenki örült
a meghívásnak és szeretné, ha jövõre
ismét megrendeznénk az újjászervezett
Juhász-kupát. Természetesen nem is lehet
más célunk, mint a kéréseknek megfelelõen ezt teljesíteni.
Köszönjük mindenki munkáját, akik a
szervezésben vagy a lebonyolításban segítettek vagy háttér munkájukkal biztosították a torna zavartalan lebonyolítását!
Sz.G.
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