hered_2009_1.qxd

2009.01.13.

15:41

Page 1

2009.

III. évfolyam

1. szám

„Adjon az új év,
amit a régi nem adott:
nevetõ örömet, édes bánatot;
adjon az is, aki még nem adott,
hidegben meleget, melegben árnyékot;
kálváriánkban könnyû keresztet,
szõlõtõkénkre nehéz gerezdet,
ha száraz a mezsgye adjon az ég,
bõséges esõt, de ne legyen jég;
fagyosszentek ne hozzanak veszélyt,
gazdaszívekben ébresszenek reményt;

január

Heréd Község Önkormányzatának
ingyenes közéleti kiadványa

minden haragos béküljön jóra,
kaszálókon viruljon pünkösdirózsa;
adjon az isten mindig jó napot,
templomainkban áldásos papot;
ültessenek a kertbe legalább egyet,
teremjenek fáink roskadva meggyet;
búzatáblákba kevesebb egeret,
adjon az isten puha kenyeret;
adjon nekünk, ha nem is kérünk,
boldog szerelmet, ameddig élünk.”

Ezen gondolatok jegyében kíván Heréd Község Képviselõtestülete mindenkinek
egészségben és békességben gazdag új évet!

Összegzés Heréd Község Önkormányzatának
és Képviselõ-testületének 2008. évben végzett munkájáról
Tisztelt Herédi Lakosok!
Ismét egy új évet kezdünk, új tervekkel, új
feladatokkal és természetesen új gondokkal is. Indokolt tehát, hogy a teljesség
igénye nélkül egy tájékoztatást adjunk arról, hogy mit sikerült megvalósítanunk
2008-ban.
A legnagyobb eredménynek most is azt
tartom, hogy az önkormányzat átgondolt

és takarékos pénzügyi gazdálkodással
meg tudta õrizni fizetõképességét.
A folyamatosan romló gazdasági hatások, a csökkenõ támogatások és a normatívák megkurtítása ellenére sem kényszerültünk hitelfelvételre. Minden számlánkat határidõre kifizettünk, soha nem tartoztunk senkinek, sõt most már elmondhatjuk, hogy jelentõs pénzmaradvánnyal is rendelkezünk, ami igazán jól

jön ez évben és egyfajta biztonságot is
adhat.
Nagy feladat volt számunkra az iskolai
és az óvodai intézményfenntartó társulás,
valamint a Körjegyzõség létrehozása és
annak mûködtetése, hiszen 2008 volt az
elsõ olyan év, amikor egészében láthattuk
ennek hatékonyságát. A kezdeti nehézségek után már kijelenthetjük, hogy úgy a
közoktatási társulások és a Körjegyzõség
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is hatékonyan és magas színvonalon mû- Megvalósult az óvoda gazdasági udvaködik, köszönhetõen az intézmények és rának és a hivatal kertjének a lekerítése is,
az önkormányzat vezetõinek és dolgo- 448.000,-Ft-ba került.
zóinak, valamint a három település Kép- Jelentõs fejlesztések történtek az óvoviselõ-testületének.
dában is. Megújultak és szabványosítva lettek az udvari játszótéri eszközök, a belsõ
festési munkákkal együtt 1.000.000,-FtTisztelt Herédiek!
ba került.
Most néhány olyan fejlesztésrõl és beru- Az Ifjúság utcai telkek kialakításának,
házásról adunk tájékoztatást, ami már fi- munkarészek, rajzok készítése, földmérõi
zikai értelemben is megvalósult:
díjak 300.000,-Ft-ba kerültek, de megér- Egy új központi buszmegállót építet- te, mert itt 9 db telket értékesítettünk, melytünk padokkal, hirdetõ táblával, ugyanezt bõl 8.000.000,-Ft bevételünk keletkezett.
a Kökényesi úton is, valamint a hivatal fõ- Évvégére elkészült a Rákóczi út
bejáratánál elõtetõt építettünk. Ezek össz- Kossuth utca felé haladó csapadékvízköltsége közel kettõmillió forint volt.
elvezetõ csatorna tisztítása is, erre közel
- Kivágásra, majd értékesítésre került a 1,5 milliót költöttünk a talajterhelési
„cigánygödörben” lévõ nyárfás, az ebbõl díjból. Emberpróbáló munka volt, mert a
befolyt összeg 2.233.440,-Ft volt. Ugyan- rendszer egyes részei teljesen feliszapoezen terület tereprendezésére földmun- lódott.
káira új fák és cserjék telepítésére, a temeA 2008. évi, valamint az áthúzódó pátõhöz is tartozó parkoló kialakítására lyázatokról:
összesen 4.296.600,-Ft-ot költöttünk.
- Benyújtásra került az ÉMOP (Észak- Új aszfaltszõnyeget kapott négy jár- magyarországi Operatív Program) keredaszakasz (Ady Endre utca, Köztársaság, tében egy pályázatunk 36.000.000,-Ft
utca, Tabán utca, Kökényesi út). Az Ifjú- értékben. Ennek keretében teljes felújításság utca folytatásában kövezett út és ra kerülhet az Árpád és József A. utca, a
ugyanitt 170 m új járda is készült, vala- Kápolna utca ABC mögötti szakasza, vamint az Ady és Árpád utca között is új lamint az óvoda melletti parkoló, továbbá
járda és új gyalogátjáró épült 8.638.040,- magas tetõ épül a ravatalozó épületére.
Ft-os költséggel.
Az eredményrõl még nem kaptunk tájé- Bõvítettük a közvilágítást is 10 db új koztatást.
lámpahellyel, közel egymillió forintba
- Sikeresen pályáztunk a TIOP keretékerült.
ben. A megvalósítás 2009 elsõ félévében
- Új hangosító berendezést kapott a lesz, ebben az iskola interaktív táblákat,
Mûvelõdési Ház. Keverõpulttal, térmik- kivetítõket és számítógépeket kap. A
rofonokkal, új hangfalakkal, ami a kará- pontos összeget még nem ismerjük, a
csonyi mûsoron kiválóan vizsgázott, egy- beruházás elérheti a 10.000.000,-Ft-ot.
millió forintba került.
- Sikeresen pályázott a Körjegyzõség is.
- Önerõbõl megvalósult és átadásra ke- Tárgyi eszközök beszerzésére 1.000.000,rült az iskola régi vágya egy új korszerû Ft-ot nyertünk. Ezzel nagymértékben janyelvi labor, teljes bútorzattal, 20 mun- vult a herédi és a nagykökényesi hivatal
kaállomással, komplett vezérlõegységgel, eszköztára.
2.000.000,-Ft költséggel.
- Közoktatási számítástechnikai eszköz

2009. január
beszerzésre 559.200,-Ft-ot kaptunk és szakmai készletbeszerzésre is pályáztunk az
iskola és az óvoda tekintetében. Örömmel vettük az értesítést, hogy az iskolára
2.000.000,- Ft-ot, míg az óvodára 1.770.000,Ft-ot nyertünk ezen a pályázaton. Az iskola a teljes összeget természettudományos szaktanterem építésére fordítja. Az
óvoda a teljes összeget már felhasználta,
melybõl berendezési tárgyakat, játékokat
vásároltak.
- Reménykedünk, hogy sikeresek lesznek a 2009-re áthúzódó pályázataink is,
de sajnos ezek mind utófinanszírozottak,
ezért itt hitelfelvétel lesz szükséges.
- Összegezve elmondhatjuk, hogy az
adott lehetõségen belül sikeres évet zártunk, hiszen mûködött a falu, hatékonyan mûködött az oktatás és nevelés, a
szociális ellátó rendszer, az egészségügyi
ellátás, a közszolgáltatás.
Megpróbáltuk rendben és tisztán tartani a köztereket, parkokat és a temetõt is.
A hivatal munkája ellen panasz nem
érkezett, tehát munkatársaink is jól
dolgoztak, és nagyban hozzájárultak egy
ügyfélbarát rendszere kialakításához.
- Hatékonyan tudtuk támogatni a község társadalmi csoportjait és egyesületeit.
Sajnos az országban közel kétezer olyan
önkormányzat van, aki ezt nem tudja
megtenni, mivel már csõdbe vagy csõd
közeli helyzetben vannak. Szomorú ez,
de kijelenthetjük, minket ilyen veszély
nem fenyeget és joggal bízhatunk egy
sikeres 2009-es évben is.
Végezetül megköszönjük minden
herédi ember támogatását és megértését,
köszönjük a dolgozóink és a testület
helytállását, mert érezzük és tudjuk, hogy
mindenki (igaz jó néhányan másképpen),
de jót akar.
Heréd, 2009-01-05
Kómár József

Tájékoztató a Képviselõ-testület üléseirõl
Tisztelt herédi Lakosok!
A képviselõ-testület 2008. november-december havi üléseirõl, az azokon hozott
döntésekrõl a következõ tájékoztatást adom:
Heréd községek Képviselõ-testülete
2008. 11. 06-i rendkívüli ülésén a következõ határozatokat hozta:
Elsõként zárt ülés keretében segélykérelmeket bírált el.
Nyilvános ülésén hozott határozatai:
147/2008.(XI.6.) Döntés a kistérségi a
belsõ ellenõrzésrõl.

A gazdaságosabb és jobb feladatellátás
érdekében a Testület úgy határozott,
hogy a Hatvan és Körzete Kistérségi
Többcélú Társulás keretében, az általuk
megbízott belsõ ellenõrökkel végzi az
önkormányzat és intézményei belsõ ellenõrzését 2009. évtõl.
148/2008.(XI.6.) Iskolakert felújítása
LEADER pályázat keretérben.
Kómár József polgármester tájékoztatta a Testületet, hogy ez a pályázat a
LEADER programon belül a III. ten-

gelyben van. A pályázat beadási feltétele
egy koncepció terv készítése mely egy
látványterv megfelelõ mûszaki dokumentációval. Így felkért egy szakembert, aki
látványterv készítésben már jártas, több
településnek (Hatvan, Kerekharaszt, Hort)
készített látványtervet. A koncepció a
következõket tartalmazza majd:
1. A kert meglévõ kerítésének a teljes
felújítása. Az alap és lábazat megerõsítése, vakolatok javítása, vasszerkezetek
felújítása, pótlása,

Heréd Község Önkormányzatának ingyenes közéleti lapja  Kiadó: Községi Önkormányzat 
Felelõs szerkesztõ: Szabó Gábor  Szerkeszti: a Szerkesztõbizottság  Tördelés és oldalszerkesztés: Garamond Grafikai Mûhely Bt.
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2. A játszóteret lezáró, környezetbe illõ
kerítés kiépítése, új eszközök beállítása,
pihenõpadok, asztalok telepítése,
3. A kézilabdapálya felújítása,
4. A MÛV-HÁZ külsõ nyílászáróinak
cseréje, külsõ vakolatjavítása az épület
teljes festése, a lapos tetõ újraszigetelése.
Térkövezés.
5. Az Ált. Iskola és a Tornaterem közötti udvar lezárása színvonalas kerítéssel
és kapukkal,
6. Sétáló út kiépítése a kertet körbeövezve, szegélykövezve murvás felülettel,
pihenõhelyek padok telepítése, esetleg 12 pavilon építése,
7. A 325/7-es terület lezárása nívós kerítéssel, kapukkal ugyanezen, területen
egy fedett szabadtéri színpad építése.
A koncepcióban leírt munkálatok
egyszerre nem fognak megvalósulni, mert
van benne engedélyköteles terv is pl.:
színpad építése, kézilabda pálya felújítása.
Ezekre majd a késõbbiek folyamán szeretnénk pályázni. Elmondta, hogy a
LEADER programon belül van az EMVA
pályázat is, amellyel a Tájházra pályázunk.
Ezzel kapcsolatban a Képviselõ-testülete úgy határozott, hogy a herédi Iskolakert felújítására a LEADER pályázathoz kapcsolódóan koncepciótervet
készíttet.
Felhatalmazta a Képviselõ-testület a
Polgármestert, hogy a KOVATERV Építész és Informatikai Kft. (Héhalom)-al
350.000 Ft + Áfa díjazásért tervezési szerzõdést kössön.
A Testület a koncepció tervre mindösszesen bruttó 420 eFt-ot biztosított a
tartalékalap terhére.
Felhatalmazta a Képviselõ-testület a
Polgármestert az Iskolakert felújítására a
LEADER pályázati igény benyújtására és
felkérte, hogy a pályázattal kapcsolatosan
a Testületet folyamatosan tájékoztassa.
149/2008.(XI.6.) Tájház EMVA pályázat elõkészítésérõl.
Kómár József polgármester tájékoztatta a képviselõket a készülõ EMVA
pályázatról, amelyet szintén a LEADER
program finanszíroz. Elmondta, hogy
kiadta a munkát a Területfejlesztési Khtnak, amely egy pályázatíró cég, mely már
be is jelentkezett a Kistérségnél. Belsõ
munkákat ebben a pályázatban nem finanszíroznak csak a külsõket és a zöldfelület felújítást, kerítést. A belsõ munkálatot, ha majd lesz azt az Önkormányzatnak, kell finanszíroznia.
A Testület úgy határozott, hogy az Európai Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési
Alap (EMVA) által meghirdetésre került
„Falumegújítás- és fejlesztés” támogatására
pályázatot nyújt be az önkormányzat
tulajdonában álló herédi 377. hrsz-ú a
Heréd Hatvani út 19. sz. alatti TÁJHÁZ
felújítására.

Herédi Hírmondó
A Képviselõ-testület nyilatkozta, hogy
a Tájház felújítása halaszthatatlanul szükséges feladat.
A fejlesztés forrásösszetétele: az igényelt vissza nem térítendõ támogatás:
4.870.000 Ft, mely a nettó költségek 100
%-a. Az önkormányzati önrész 812.000
Ft (Áfa), melyet a 2009. évi költségvetés
terhére biztosítunk. A Képviselõ-testület
felhatalmazta a polgármestert és a körjegyzõt a pályázat benyújtására, valamint
a szükséges nyilatkozatok megtételére.
Felhatalmazta továbbá a Képviselõ-testület a Polgármestert, hogy a pályázat elkészítésével 50 eFt megbízási díjért és 1
%+Áfa sikerdíjért a Heves Megyei
Területfejlesztési Ügynökség Kht.-t
(Eger) megbízza a tartalékalap terhére.
E határozatot késõbb a pályázati összköltségek módosulása miatt a pályázatíró
jelzésére 177/2008.(XII.15.) képviselõtestületi határozatával módosította a
Testület annyiban, hogy az igényelt
támogatás 4.258.726 Ft-ra a vállalt önerõ
851 745 Ft-ra módosult. Benyújtási határidõ: 2009. 01. 10.
150/2008.(XI.6.) GER-DOR Kft. (Hatvan) megbízása Ifjúság úti járdaszakasz
felújítására A Képviselõ-testület a beérkezett ajánlatok közül úgy határozott,
hogy a Heréd Ifjúság úti (172 fm) járdaszakasz felújítási, újjáépítési munkálatok
elvégzésével a GER-DOR KFT-t (Hatvan), bízza meg az adott árajánlata szerint
bruttó 540.000 forint vállalkozói díjért, a
szakértõ által meghatározott mûszaki tartalom mellett.
Az elfogadott összeget a Testület a
költségvetési általános tartalék terhére
biztosította.
A mûszaki ellenõri feladatokkal a Képviselõ-testület a Dobroda-Infra Bt.-t (Salgótarján) bízta meg, egyben felhatalmazza a polgármestert a szerzõdés aláírására.
A járda felújítási munka elkészült.
151/2008.(XI.6.) MULTILOG ÉP. IP.
Kft. (Kartal) megbízása Rákóczi útKossuth utca csapadékvíz elvezetõ rendszer tisztítására A Testület a beérkezett
ajánlatok közül úgy határozott, hogy a
Heréd Rákóczi út-Kossuth út zárt csapadék vízelvezetõ csatorna (1000 fm) gépikézi karbantartásával, tisztításával a
MULTILOG ÉP. IP. KFT.-t (Kartal) bízza meg az ajánlat szerint 1.000 Ft/
fm+ÁFA áron, azaz bruttó 1.200.000 Ft
teljes összegben a 2008. évi elemi költségvetésében tervezett elõirányzat terhére.
Az esetleges pótmunka igény a megbízó
önkormányzat jóváhagyásával végezhetõ.
A Testület a vállalkozói díjat a talajterhelési díj bevételébõl biztosítja, egyben
felhatalmazta a polgármestert a szerzõdés
aláírására.
A munka elõre nem látott akadályok
miatt lassan haladt, pótmunka igény is

2009. január
jelentkezett de jó minõségben elkészült.
152/2008.(XI.6.) Az ún. „Cigánygödör” sövénytelepítésére az ALTIBEKA
Kft. (Hatvan) megbízása
A Testület elhatározza, hogy az Ifjúság
úti úgynevezett Cigánygödör sövénytelepítésével megbízza az ALTIBEKA Kft-t
(Hatvan) az árajánlata szerinti tartalommal a Temetõ felõli oldalon 85 fm-en és
az Ifjúság úti oldalon 100 fm-en mindösszesen br. 623.400Ft összegben a 132/
2008. (IX.15.) számú határozatban jóváhagyott fatelepítésbõl és tuskózásból
maradt 494.400 Ft valamint a tartalékalap
terhére.
Felhatalmazta a Képviselõ-testület a polgármestert a vállalkozási szerzõdés aláírására.
A munka határidõben és jó minõségben elkészült.
153/2008.(XI.6.) Gyermekétkeztetési
Alapítvány 2009. évi pályázatán részvétel
elhatározása.
A Testület elhatározta Heréd Község
Önkormányzata a Gyermekétkezési Alapítvány 2009. évi pályázatán való részvételét maximum 20 gyermekre az oktatásinevelési intézmények által javasoltak
szerint.
A pályázathoz szükséges gyermekenkénti 7.500 Ft (10%) önerõt 2009. évi
elemi költségvetése terhére biztosította.
Felhatalmazta a Képviselõ-testület a polgármestert és a körjegyzõt a pályázat benyújtására.
Az intézményi javaslatok és szülõi
visszajelzések alapján a 20 gyermekre a
pályázatot határidõben benyújtottuk.
Ezzel lehetõség lesz arra, hogy 2009 teljes
évben minden hétvégére a rászoruló
gyermekek számára elõre fagyasztott jó
minõségû készételeket biztosítsunk.
A hozott határozatokon kívül tájékoztatás hangzott el még arról, hogy az
Oktatási Hivatal engedélyezte a napközis
osztály létszámhatár további 10 %-os
emelését a megnövekedett igények miatt
benyújtott fenntartói kérelemre, valamint
arról, hogy a Rendõrség a Képviselõ-testületet ért rágalmazási és becsületsértési
ügyben lezárta a nyomozást, mert nem
értek el eredményt.
Tájékoztatást adott továbbá a Polgármester arról, hogy telekvásárlásra jött
igény hegesztõ oktató és termelõ mûhely
létesítésére, de sajnos a Rendezési terv a
kiválasztott területen ezt nem teszi lehetõvé. A vállalkozó a kapott tájékoztatást a
rendezési terv módosításának lehetõségérõl megköszönte, de máshol keres
területet tervezett üzeméhez.
Heréd Község Képviselõ-testülete 2008.
11. 24.-i soros ülésén a következõ döntéseket hozta:
Elsõként zárt ülés keretében segélykérelmeket bírált el.
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157/2008.(XI.24.) Az önkormányzat
és intézményei 2008. évi I-III. negyedévi
gazdálkodásáról szóló - a jegyzõkönyv
mellékletét képezõ-tájékoztatóját a Képviselõ-testület elfogadta. A teljesítés idõarányos volt.
158/2008.(XI.24.) Az önkormányzat
és intézményei a jegyzõkönyv mellékletét
képezõ- 2009. évi koncepcióját a Képviselõ-testület elfogadta és rangsorolta a
jövõ évben megvalósítandó feladatokat.
Tovább kívánják folytatni a járda és
útfelújításokat, árok felújításokat, hivatali
tetõ felújítást, iskolai szaktantermek kialakítását, további fásítást terveztek. Ezen
kívül pályázati támogatással ravatalozó
magastetõ építést, mûvelõdési ház külsõ
tatarozását és iskolakert rekonstrukciót is
terveztek.
A teljes koncepció a Hivatalban és a
honlapon megtekinthetõ.
159/2008.(XI.24.) Az önkormányzat
nyáron elfogadott esélyegyenlõségi programjához kapcsolódóan megtárgyalták az
iskolai és óvodai intézményi közoktatási
esélyegyenlõségi intézkedési terveket és
jóváhagyták a Pedagógiai Program, Nevelési Program, Házirend és SZMSZ módosítását.
160/2008.(XI.24.) Elfogadta a Testület
Heréd-Kerekharaszt-Nagykökényes
Községek közös - közoktatási szakértõ
által készített- 2015 évig hatályos Önkormányzati Minõségirányítási Programját
(ÖMIP)
161-164/2008.(XI.24.) Ifjúság úti 859/710 hrsz-ú telek értékesítése volt Császár
István és Császár - Fodor Beatrix, Máthé
Elõd és Máthéné Urbán Edina, Ábrahám
László Gábor és Matányi Edina, Terényi
Csaba és Terényiné Szénási Hermina részére.
165/2008.(XI.24) A képviselõ-testület
elfogadta a jegyzõkönyv mellékletét képezõ 2009. évi belsõ ellenõrzési tervet.
166-168/2008.(XI.24.) Szivárvány Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Intézményfenntartó Társulás létrehozására
vonatkozó megállapodás alapító okiratának módosulásáról és a hatvani bölcsõdei
férõhelyekrõl kistérségi döntések voltak.
169/2008.(XI.24.) Szociális Ellátó- és
Gyermekjóléti Intézményt Fenntartó
Társulás létrehozására vonatkozó társulási megállapodás módosításáról hozott
döntéssel a mûködési területet érintette.
170/2008.(XI.24.) A közszféra központi egyszeri kereset kiegészítésnek
megfelelõ br. 20.000,- Ft polgármesteri
jutalomról hozott döntést a Testület.
171/2008.(XI.24.) Herédi Labdarúgó
Klub támogatásáról.
A Képviselõ-testület a Herédi Labdarúgó Klub részére a 2008. évi költségvetésben jóváhagyott támogatáson felül
mûködéséhez további 200.000 Ft támogatást hagyott jóvá a tartalékalap terhére.
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172/2008.(XI.24.) Herédi Népdalkórus támogatásáról
A Képviselõ-testület a Herédi Népdalkórus részére további mûködéséhez a Mûvelõdési Ház szakfeladaton belül a 2008.évi
költségvetésben jóváhagyott támogatáson
felül további 50.000,-Ft támogatást hagyott
jóvá a tartalékalap terhére.
173/2008.(XI.24.) Háziorvos, Fogorvos és Gyógyszertár egészségügyi intézmények bérleti díjmentességérõl.
Heréd Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete a tulajdonában álló Heréd
Iskola u.2. szám alatti háziorvosi rendelõ
helyiségét Dr. Kurpé László háziorvos számára, a Heréd Arany J. u. 27. szám alatti
fogorvosi és gyógyszertár helyiségeit Dr.
Szalai István fogorvos valamint a Halasi
Patika GYOPÁR 94 Bt. (Hatvan) részére
ingyenesen biztosította feladataik ellátásához, azokra nézve bérleti díjat egységesen nem kér, a közüzemi díjak fizetése
a bérlõket terheli.
15/2008.(XI.25.) Az önkormányzat és
intézményei 2008. évi költségvetésének
módosításáról.
A képviselõ-testület a Heréd Községi
Önkormányzat és az intézmények valamint Heréd- Nagykökényes Körjegyzõség együttes 2008. évi költségvetésének
Bevételi és kiadási fõösszegét: 268.532 e
Ft-ban állapította meg az I-III. negyedéves tájékoztatóhoz kapcsolódóan.
16/2008.(XI.25.) A szociális ellátások
helyi szabályairól szóló 7/2008. (IV.1.)
rendeletének módosításáról. A R. 17. §
(2) bekezdésébõl hatályát veszti az
„étkeztetésben és” szövegrész. Ezzel azok
is részesülhetnek szociális étkeztetésben
akikre nézve esetlegesen ápolási díjat
állapítottak meg.
Tájékoztatást adott a Polgármester a
Bio-Pannóniatól érkezett új díjjavaslatról,
melyben arra lenne lehetõség, hogy 2009tól olyan kukás autó jönne, amely méri
háztartásonként a szemét mennyiségét, így
mért mennyiség alapján kellene fizetni a
szemétdíjat. Mivel 2008-2009.évre megállapított hulladékszállítási díjaink vannak
az idei közbeszerzés eredményeként, így
érdemben nem foglalkozott a testület a
javaslattal. Jövõre a regionális hulladékgazdálkodás be kell, hogy induljon, ennek
része a Hejõpapi hulladékgyûjtõ megépítése. Ha ez megvalósul a jelenleginél jóval
magasabb díjakra számíthatunk.
Tájékoztatást adott a Polgármester
továbbá a Népdalkórus kérelmérõl, mely
szerint a könyvtárban lévõ dobogó részt
szeretnék leválasztani a Népdalkórus részére. Véleménye, hogy a felújított Tájházban lehetne a székhelyük.
Heréd Község Képviselõ-testülete
2008. 12. 15-i soros ülésén a következõ
döntéseket hozta:

2009. január
174/2008.(XII.15.) Elfogadta a Testület a jegyzõkönyv mellékletét képezõ
2009. évi munkatervét, melyet a Hivatali
hirdetõtáblán kifüggesztettük és a községi honlapra is feltettük.
175/2008.(XII.15.) Elfogadta a Testület a jegyzõkönyv mellékletét képezõ Mûvelõdési Ház és Községi Könyvtár 2008.
évi munkájáról és 2009. évi közmûvelõdési programjáról
176/2008.(XII.15.) Beszámolót fogadott el a Testület a polgármester Hatvan
Körzete Többcélú Társulásban végzett
2008. II. félévi munkájáról.
177/2008.(XII.15.) A megváltozott pályázati összköltségre tekintettel a Tájház
kapcsolatos EMVA pályázatról új határozathozatal volt, melyet a 149/2008. (XI.6.)
sz. határozatnál ismertettem.
178/2008.(XII.15.) Nyelvi labor kiépítésére kivitelezõ kiválasztásáról.
A Képviselõ-testület, mint a HerédKerekharaszt-Nagykökényes Iskolai Intézményfenntartó Társulás gesztora a 2008.
évi költségvetésben jóváhagyott elõirányzat terhére az Általános Iskola kötelezõ
eszközjegyzékébe tartozó nyelvi labor kiépítésével árajánlata szerinti tartalommal
20 fõs nyelvi labor kialakítására a Student
- Elektronic Kft. (Gyõr) árajánlatát fogadja el bruttó 1.950.000Ft összköltséggel.
Felhatalmazta a Képviselõ-testület a
Polgármestert és a Körjegyzõt a határozat
szerinti szerzõdés aláírására.
Az iskolában a szép új nyelvi labort
már ki is építették.
A nyertes TIOP pályázat keretében hamarosan interaktív táblákat és számítógépeket is kap az iskola.
179/2008.(XII.15.) LEADER III. tengely EU-s programjáról.
A Testület úgy határozott, hogy a
2007-2013-as programévre meghirdetett
LEADER III. tengely EU-s közösségi támogatás programban a falumegújításraés fejlesztésre pályázik, és a 2009-es költségvetési évben 5 MFt (a 20 % Áfa) önerõt biztosítja.
A pályázat benyújtásán dolgoznak,
határidõ: 2009.01.10.
180/2008.(XII.15.) LEADER III. tengely Iskolakert rekonstrukciója pályázat
elkészítésére és lebonyolítására Simon
Attila mérnök vállalkozót bízta meg a
Testület az ajánlata szerinti a pályázati költségekbe beépíthetõ az elnyert, vissza nem
térítendõ támogatás 7 %-a + Áfa megbízási díjért.
181-182/2008.(XII.15.) E két határozat a Szociális Ellátó- és Gyermekjóléti
Intézményt Fenntartó Társulás megállapodása és alapító okiratának módosításáról szól a 2009-tõl közösen ellátandó házi
segítségnyújtás elõkészítése érdekében.
183-184/2008.(XII.15.) Óvoda és Általános Iskola alapító okiratának módosí-
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tásáról hozott határozatokat a Testület a
normatíva alapjául szolgáló ellátandó
feladatra vonatkozóan.
185/2008.(XII.15.) Heréd Községért
Egyesület székhelyérõl.
A Testület hozzájárulását adta ahhoz,
hogy a megalakulóban lévõ „Heréd Községért Egyesület” székhelyeként a herédi
Mûvelõdési Ház és Könyvtár önkormányzati tulajdonú Heréd, Vörösmarty
tér 1. szám alatti ingatlanát jegyezesse be
a bírósági nyilvántartásba.
17/2008.(XII.16.) a közüzemi vízmûbõl szolgáltatott ivóvízért, illetõleg a
közüzemi csatornamû használatáért fizetendõ díjak megállapításáról
A Képviselõ-testület az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. tv.
11.§. (1) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján, mint árhatóság, a 2009.
évi ivóvíz és csatornadíj megállapításáról
az alábbi rendeletet alkotja:
1.§
Jelen díjmegállapítás a Heves Megyei
Vízmû Rt. által Heréd község területén
végzett közszolgáltatásra érvényes.
1. Az ivóvízdíj nettó: 243,00 Ft/m3
bruttó: 291,60 Ft/m3
2. A csatornadíj nettó: 202,00 Ft/m3
bruttó: 242,40 Ft/m3
2.§
(1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép
hatályba.
(2) A rendeletben meghatározott díjat
2009. január 1. napjától kell alkalmazni.
(3) A rendelet kihirdetésérõl a körjegyzõ a helyben szokásos módon gondoskodik.
18/2008.(XII.16.) Az iparûzési adóról
szóló önkormányzati rendelet módosításáról.
1.§
A R. VII. fejezet értelmezõ rendelkezéseket tartalmazó 12.§-a helyébe a
következõ rendelkezés lép:
„12. § E rendelet alkalmazásában a helyi
adókról szóló többször módosított 1990.
évi C. törvény VII. fejezetében meghatározott értelmezõ rendelkezéseket kell
érteni és alkalmazni.”

19/2008.(XII.16.) A nem szociális alapú támogatások szabályozásáról szóló
14/2007 (XI.27.) rendelete módosításáról
(kivonat)
1. § (1) A R. a következõ 2. §-al egészül ki:
„2. § (1) Gyermekszületési egyszeri támogatásra jogosultak baba-kelengye vásárlása céljából a Heréd községben állandó lakóhellyel rendelkezõ szülõk, akiknek e rendelet hatályba lépése után herédi
lakóhelyû gyermekük születik.
(2) A gyermekszületési támogatás kérelemre adható, a kérelemhez mellékelni
kell a gyermek születési anyakönyvi kivonatának és lakcímkártyájának másolatát.
A kérelem a gyermek születésétõl számított fél éven belül nyújtható be, a benyújtási határidõ jogvesztõ.
(3) A gyermekszületési támogatást átruházott hatáskörben a polgármester bírálja
el.
(4) A gyermekszületési támogatás mértéke egyszeri 20.000 Ft gyermekenként,
melyet vásárlási utalvány formájában házipénztárból felvétellel biztosít az Önkormányzat .
(2) A R. a következõ 3.§-al egészül ki:
„3.§ (1) Idõskorúak egyszeri támogatására jogosultak Heréd községben állandó
lakóhellyel rendelkezõ a 65. életévüket
betöltött lakosok.
(2) Az idõskorúak támogatását a népesség-nyilvántartás adatai alapján a 65. életévük betöltésének évében rendezett idõsek napja alkalmából hivatalból a polgármester állapítja meg.
(3) Az idõskorúak támogatásának mértéke 2009. évben 1500 Ft/fõ, 2010. évtõl
2000 Ft/fõ melyet élelmiszervásárlási utalvány formájában biztosít az Önkormányzat.
(4) A támogatást minden év november
hónapjában az Idõsek Napján ünnepélyes
keretek között a polgármester a
körjegyzõségi hivatal közremûködésével
adja át.
(3) A R. 2.§, 3.§ és 4.§ ainak számozása
kettõvel növekszik.

T Á J É K O Z T A T Ó

2009. január
2. § (1) Jelen rendelet 2009. január 1.én lép hatályba.
(2) A rendelet helyben szokásos módon történõ kihirdetésérõl és a módosított rendelet egységes szerkezetben való
közzétételérõl a körjegyzõ gondoskodik.
Tájékoztatást adott a Polgármester Úr
arról , hogy az OKM-tõl kapott értesítés
szerint a oktatási szakmai normatíva pályázati kiírásra õsszel benyújtott, a Hivatal által készített pályázatunk nyert, az
iskolára a még hiányzó kötelezõ szaktantermekre 2 Millió Ft, az óvodára és a
tagóvodára együtt a még hiányzó kötelezõ eszközökre 1,77 Millió Ft vissza
nem térítendõ támogatást kaptunk, mely
100%-os finanszírozás, önerõt nem kellett biztosítanunk. Az igényelt teljes
összeget fel kellett használni 2008.
december 31-ig.
Tájékoztatást adott a Polgármester Úr
továbbá arról, hogy Családi napközi
otthon létesítésének tervével kereste meg
a Hivatalt Katulic Péterné. Tervei szerint
a Hatvani úti ingatlanában egy a Budapesten már általa mûködtetett CSANA-t
hozna létre, mely a gyámhivatali engedélyeztetés és igényfelmérés után 2009-tõl
indulhatna. Kérjük, hogy aki érdeklõdik e
szolgáltatás iránt jelezze a Hivatalban.
Ezt követõen zárt ülés keretében a Képviselõ-testület segélykérelmeket bírált el.
A Képviselõ-testület nyilvános üléseinek jegyzõkönyvei a Körjegyzõségi Hivatalban megtekinthetõk, a 2009. évi testületi munkaterv és az elfogadott rendeletek teljes szövege a hivatali hirdetõtáblán olvasható.
Heréd, 2009. 12. 29.
Peterkéné dr. Farkas Andrea sk.
körjegyzõ

É R T E S Í T É S
A Bio- Pannonia Kft. értesíti a lakosságot, hogy a 2009. elsõ negyedévben a
szelektív hulladékgyûjtés a következõ
napokon lesz:
- Január 29., csütörtök
- Február 26., csütörtök
- Március 26., csütörtök

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Heves Megyei Közgyûlés 21/2008. (X.31.)
HMÖ rendeletében megállapította a 2009. évi kéményseprõi-ipari kötelezõ közszolgáltatás díjtételeit:
Egyedi kémények

szilárd és olajtüzelésû
gáztüzelésû
tartalék

br. 2530 Ft/év
br. 1750 Ft/év
br. 1280 Ft/év.

A további díjtételek (gyûjtõ-, központi-, és mesterséges égéstermék elvezetésû
kémények, kiszállási díjak stb.) a Körjegyzõségi Hivatal hirdetõtábláján megtekinthetõk.
Körjegyzõségi Hivatal
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Mit kell tudni a humán papillómavírusról?
A HPV - azaz a Humán
Papillómavírus - az egyik
leggyakoribb szexuális úton
terjedõ fertõzés. Az utóbbi 20
év kutatásai vetítettek fényt a
tényre, hogy a rosszindulatú
daganatok legalább 20 százalékát
vírusok okozzák.
Ezért - a fogamzóképes korba jutva - fontos mindenkinek tájékozódnia róla. Egyrészrõl azért, mert a méhnyakrákok döntõ többségének kialakulásában a HPVvírus szerepe felvetõdik. Másrészrõl azért,
mert az egyéb genitális rákok, sõt egyes
fej-nyaki rákok döntõ többségében is
megjelenik. E miatt a férfiakat is érinti, és
felelõsségteljes szexuális élettel a fertõzések jó része elkerülhetõ.
A vírusok kimutatásának új módszerei
és a HPV fertõzések elleni védõoltások
elérhetõ közelségbe kerülése miatt fontos
az ismeretek terjesztése errõl a kórokozóról.
A HPV törzsek egyik csoportja szerencsére csak jóindulatú hámelváltozást
okoz, ami könnyen eltávolítható.
A papillómavírusok másik csoportja
ugyan „rák-elõtti” állapotot és rosszindulatú daganatot idéz elõ, azonban nem
egyforma erõsséggel, és sokszor akár évtizedekig tartó lappangási idõ után (mert
egyéb külsõ tényezõk is szükségesek a
daganat kialakulásához.)

Mi is az a méhnyakrák?
A méhnyak hámsejtjeinek abnormális
növekedése kapcsán kialakuló súlyos
elváltozás, amely az életet veszélyezteti.
A méhnyakrák világszerte a nõket
fenyegetõ második leggyakoribb rosszindulatú daganat. A fejlett országokban
100.000 lakosra évente 10 új megbetegedés esik, a fejletlenebb országokban
ez az arány ennek négyszerese. Az epidemiológiai vizsgálatok kimutatták, hogy
a méhnyakrákok és az egyéb genitális
rákok több, mint 90 százaléka összefügg
a humán papillómavírussal.
A WHO becslése szerint 2006-ban közel
650 nõ hal meg naponta méhnyakrákban.
Magyarországon 2004-ben 1188 esetet
regisztráltak, ebbõl 493-an haltak meg.
Feltételezhetõen a méhnyakrák 99.7%át a HPV okozza. Továbbá a hímvesszõ daganatok 50%-át, a hüvely daganatok 50%át, a szeméremtest és környékén lévõ daganatok 50%-át, a végbél daganatok 70%-át,
a fej-nyak daganatok 20%-át szintén ez a
vírus okozza, vagy egyûttható faktorként
szerepet játszik a létrejöttükben.
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A fertõzõdés
A HPV kontaktusok útján terjed, leginkább szexuális úton, ráadásul a szex
minden formájával, ezért is tekinthetõ
napjaink leggyakoribb vírusos eredetû
szexuális úton terjedõ betegségének. Az
óvszer ugyan csökkentheti a kockázatot,
de nem ad teljes védelmet és biztonságot,
mivel a vírus bármilyen fertõzött bõrfelületrõl átkerülhet a partner bõrére!
Szexuális életet nem élt nõk vizsgálata
megerõsíti, hogy a HPV elsõsorban
szexuális érintkezéssel terjed, ugyanis
ebben a populációban nem vagy nagyon
ritkán találtak pozitív mintákat.
A terjedés, a diagnosztika és a terápia
szempontjából is fontos kiemelni, hogy a
HPV-vírussal fertõzött férfiak egy részénél nem okoz látható tüneteket a nemi
szerven, és nem alakít ki betegséget. A
nõknél ugyanis - szövettani okok miatt a vírus sokkal könnyebben hatol be a
méhnyak felszínét borító hámszövet legalsó sejtrétegébe, ami szükséges számára
ahhoz, hogy hosszú távon is életben
maradjon és szaporodjon.
Nagyon fontos tudni azonban, hogy fennáll a férfiaktól visszafertõzés veszélye, azaz
egy vírushordozó férfi újra megfertõzheti a
betegségébõl kigyógyult partnerét - akár hüvelyi, akár orális szexrõl van szó.
Ezért javasolt, hogy az a férfi, akinek
partnerét méhnyakrákkal vagy rákmegelõzõ állapottal kezelték, végeztessen el
egy olyan vizsgálatot, amelynek során
megállapítják, hogy õ maga fertõzött-e a
HPV-vírussal.
A statisztikák szerint a HPV-vel való
megfertõzõdés esélyét növeli, a szexuális
élet megkezdése 18 éves kor elõtt.
A daganatkeltésben pedig nagy szerepük van a különbözõ együttható faktoroknak is, így például a dohányzásnak,
hormonkészítményeknek, társfertõzéseknek, erõs napsugárzásnak, legyengült
immunállapotnak stb.
HPV-fertõzés egyik,legegyértelmûbb
jele a szeméremtest környékén kialakuló
puha, rózsaszínû szemölcs, ami a bõrbõl
ki is emelkedhet, de lehet egyenletes felszínû, lehet kisebb és nagyobb is.A legtöbb esetben azonban a diagnózis nem
ilyen egyszerû, a fertõzött személyek
döntõ többsége egyáltalán nem is tudja,
hogy kórokozót hordoz a szervezetében.
A humán papillómavírus többnyire rejtve
él a bõrben vagy a nyálkahártyában, ami
azonban nem jelenti azt, hogy jelenlétét
ne lehetne igazolni.
Nõk esetében a fertõzés elsõ jeleit általában egy méhnyakrák szûrõvizsgálat mutat-

ja ki. Ez egy egyszerû, szinte fájdalommentes vizsgálat, amely azt hivatott megállapítani, hogy a méhnyak szövetében nem
alakult-e ki olyan elváltozás, amely késõbb
esetleg rákos daganatot okozhat.
A humán papillómavírus-fertõzés a
jelenlegi terápiás lehetõségek birtokában
nem gyógyítható. A kezelés célja tehát
csupán a fertõzés okozta elváltozások eltüntetése, amire számos módszer használatos, függõen az anatómiai elhelyezkedéstõl, az elváltozások méretétõl, a hatékonyságtól és a mellékhatások kockázatától.
A megelõzés egyik útja, védõoltás
alkalmazása, amely már hozzáférhetõ
mindenki számára!
De addig is, az életmódra megfelelõen
odafigyelve, jó eséllyel elejét lehet venni a
bajnak:
Ne dohányozzanak! Ugyanis a dohányzás egyértelmûen egy olyan független faktor, mely növeli a méhnyakrák elõfordulási valószínûségét.
Törekedjenek a biztonságos szexre, és
ne váltogassák sûrûn a partnereiket!
Egyes adatok szerint ma minden ötödik
partnercserére jut egy HPV-fertõzés. Értelemszerûen, ha ezek számát csökkentjük, kevesebb veszélynek tesszük ki magunkat, illetve jelenlegi és jövendõbeli partnereinket. Fontos tudni, hogy a fiatal lányok méhnyak nyálkahártyája sokkal fogékonyabb a HPV-re, mint az idõsebbeké!
Rendszeresen el kell járni nõgyógyászati ellenõrzésre és szûrésre!
Faragóné Kiss Zsuzsanna
védõnõ

FELHÍVÁS

Tisztelt Lakosok!
Értesítem Önöket, hogy INGYENES nõgyógyászati rákszûrést szervezek. IDEJE: 2009. 01. 22. (csütörtök) 8-12 óráig HELYE: Védõnõi
Tanácsadó Heréd, Iskola u. 2. Szûrést végzi: Dr. Gulyás Zoltán nõgyógyász, klinikai - onkológus szakorvos A nõgyógyászati rákszûrés bejelentkezés alapján történik. Jelentkezni lehet a védõnõi tanácsadóban,
(Heréd, Iskola u. 2.) vagy telefonon
a 06-70/216-4939 számon.
Kérek minden érdeklõdõt, hogy
amennyiben szeretne részt venni a
szûrésen, idõben jelentkezzen !
Tisztelettel:
Faragóné Kiss Zsuzsanna védõnõ
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Óvodai hírek
December elsõ hete a Télapóvárás jegyében telt az óvodában.
December 5-én vidám kis ünnepség keretében kapták meg csomagjaikat a gyermekek, õk pedig versekkel, dalokkal, elõre elkészített rajzaikkal köszöntötték a
Mikulást.
Köszönet a Mikulásnak, hogy újra eljött hozzánk.
Óvodánkban már hagyomány, hogy
advent napjaiban a szülõk mézeskalácsot
sütnek, majd az óvodában „mézeskalács
vásár”-t rendeznek. A befolyt összeget a
gyerekekre fordítjuk.
Az idén is kaptunk két fenyõfát,
melyek feldíszítve hangulatossá, meghitté
tették a gyermekek számára a karácsonyi
ünnepséget. Ebben az évben is sokféle
játék került a karácsonyfák alá, a gyermekek nagy örömére.
Az óvodás gyermekek és az óvoda
dolgozói mindenkinek sikerekben gazdag
szerencsés, boldog új évet kívánnak.
Már idõben szeretnénk értesíteni a
község lakóit, hogy óvodánk alapítványa
számára szívesen fogadjuk a személyi
jövedelemadó 1 %.-át.

Az alapítványunk neve:
HERÉDI ÓVODÁSOKÉRT
ALAPÍTVÁNY
Az alapítvány bankszámlaszáma:
10403538-00014699-00000005
Elõre is köszönjük a felajánlásokat.

Iskolai mozaik
Az elmúlt hetek is bõvelkedtek eseményekben az általános iskolában. Az intézmény tanulói számos programon vehettek részt,
melyet a nevelõtestület tagjai szerveztek számukra. Így például a
múlt hónapban a Madagaszkár 2. címû film kockáin szórakozhattak az animációs filmek kedvelõi Gyöngyösön. December
elsõ hetében a budapesti Bábszínház elõadását tekinthették meg
az érdeklõdõ gyerekek, majd a Palánta bábcsoport szórakoztatta
színvonalas elõadásával az alsó tagozatos diákokat az iskola
tornatermében.
Novemberben az évek óta népszerû mesevetélkedõn mérhették össze tudásukat a meséket kedvelõ alsó tagozatos diákok,
amelyet szoros küzdelemben - nem kis meglepetésre-, a 2.
osztályosok Kígyók nevû csapata nyert meg. Gratulálunk nekik
és az õket felkészítõ tanító néninek, s köszönet illeti a szülõket
is, akik sokat tettek gyermekeik sikeréért.
Az elõzõ hetekben az ügyességüket is bizonyíthatták a gyerekek Játékos sportdélutánon versenghettek elõször kisebbek,
majd a felsõ tagozatos diákok is, melyeken vegyes csapatok
küzdöttek.
Nem hirdettünk gyõztest, de bízunk benne, mindenki élvezte az együtt töltött perceket.

A tél elsõ hónapjának egyik legfontosabb napja a gyerekek
számára december 6-a, Szent Miklós ünnepe. Minden kis lurkó
várja ezt a napot, de a mi intézményünket már elõzõ nap
meglátogatta a nagyszakállú, piros ruhás, jóságos Télapó. Az
osztályok hetek óta készülõdtek, hogy valami különlegességgel
kápráztassák el a Mikulást. Az énekkarosok dallal várták, a
legkisebbek közös verssel lepték meg, míg a negyedikes tanulók
egy kedves kis mesét játszottak el tiszteletére. A másodikosok
és a 6. osztályosok tánccal szereztek kellemes perceket a kedves
vendégnek, s a Mikulás-bál közönségének.
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Pillanatkép az elsõ osztályosok mûsorából:

A Télapó távozása után a diákok este 8 óráig rophatták a
táncot csupa remek zenére, melyet ismét Dányi Tibor szolgáltatott. Ezúton is köszönetünket fejezzük ki neki és az iskola
Szülõi Munkaközösségének a bál megszervezésért.
Szép dalok az énekkarosok elõadásában:

Az ötödikesek jelenete Jézus születésérõl:

Karácsony közeledtével a várakozás napjait éltük, s a gyerekek is készülõdtek a szeretet ünnepére. A vállalkozó kedvû
tanulók maguk készíthettek egyedi és különleges meglepetést
szeretteiknek, s az ügyeskedõk szívüket-lelküket beleadták apró ajándékaikba.

Advent utolsó napjai is szorgos munkával teltek , hiszen a
tanulás mellett az iskolai és a községi karácsonyra készülõdött
az iskola közössége.
A hagyományainkhoz híven ünnepi mûsorral kívántunk a
település lakóinak békés, boldog karácsonyi ünnepeket és
eredményekben gazdag boldog új évet.

8

Januárban tovább folytatódik a mindennapi tanulmányi
munka. A félév közeledtével a felmérések, az eredmények
összegzése, majd a továbbhaladás következik. Természetesen az
iskolai rendezvények, és versenyek is tovább folytatódnak.
Nagy örömünkre, az új évre egy új, modern, korszerû és esztétikus nyelvi laborral gazdagodott iskolánk, melynek 2 millió
Ft-os beruházását a költségvetésbõl fedeztük.
Reményeink szerint pedig a tavaszi szünetben a természettudományos szaktanterem kiépítése is megtörténik majd,
melynek 2 millió Ft-os fedezetéhez pályázattal jutottunk. Az
iskolai tanulás feltételei tehát igen jónak mondhatók, most már
csak az ide járó tanulóknak kell kitartó szorgalommal ezekkel a
lehetõségekkel minél eredményesebben „élniük”!
Nné V M

hered_2009_1.qxd

2009.01.13.

15:41

Page 9

III. évfolyam 1. szám

Herédi Hírmondó

2009. január

A Herédi Népdalkör életérõl
A 2000-ben megalakult Népdalkörben a
próbák a kezdetektõl jó hangulatban teltek és telnek a mai napig. Az alapító tagok
közül már többen itt hagytak bennünket
családi okok miatt, de jöttek helyettük
újak. Megalakulásunk óta van a faluban a
Kereszténybál, sok helyi szervezésû rendezvényen fellépünk, mint például az idõsek napja, tavaszi fõzõverseny, falunap.
2002-ben rendeztük meg elõször a

Népdalkórusok találkozóját, minden július harmadik szombatján. Közeli és
távolabbi, valamint külföldi kórusokat
hívunk meg, akik a közönség nagy örömére szép és tartalmas mûsorokat adnak.

Az elsõ minõsítésünkre a „esélytelenek
nyugalmával” mentünk Budakalászra.
Azonban kimondhatatlan örömünkre
Arany minõsítést kaptunk. Eddig egy
ezüst és hat arany minõsítésünk van, a
Kóta és a „Vass Lajos” verseny elvárásainak megfelelõen.
Az elmúlt 14 hónap különösen emlékezetes marad mindannyiunknak. Tavaly
õsszel, Fóton indult a jó szereplésünk

Budapesten megtartott Kárpát-medencei
népdalkórusok találkozójának döntõjébe
jutottunk. Ebben az igazán erõs és színvonalas mezõnyben Nívó-díjat kaptunk.
Természetesen nagyon örülünk minden elért eredménynek, de tudjuk, hogy
ez már felelõsséggel is jár. Szeretnénk
még ezen a magas szinten tovább énekelni, hogy sok helyre el tudjuk vinni a falu
régi szép viseletét és növelni jó hírét.
Köszönjük mûvészeti vezetõnknek,
Köles Évának a kitartó munkáját, amivel
mindezt elértük.
Köszönjük a támogató szerveknek,
egyéneknek az eddig nyújtott anyagi és
erkölcsi támogatást.
Köszönet a családtagoknak, akik nem
gördítettek akadályt, a gyakori távollétet
békésen tûrték.
Köszönjük a minket kísérõ lelkes csapatnak, akik helyben, azonnal tapsukkal
bátorítanak bennünket.
Külön köszönet Juhász Sándorné Manci néninek, hogy segített megõrizni a
régi öltözetet és hajviselet hangulatát,
hagyományát. Mai napig jön velünk mindenhová, hogy szépen jelenhessünk meg
az idegenek elõtt.
A népdalkör a fennállása alatt összetartó kis csapattá kovácsolódott. Hiányozna a heti próba, ahol jókedvûen fosorozata. Itt az elõdöntõn Arany mi- lyik az énektanulás és gyakorlás.
nõsítést kaptunk és ezzel jogot nyertünk
Szeretnénk még sokáig együtt maradni.
a Kiskunfélegyházán rendezett középdöntõn való részvételre, ahol szintén
Arany minõsítést értünk el és az õszi
A népdalkör
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RÉGMÚLT IDÕK KIÁLLÍTÁSA
TISZTELT HERÉDI
POLGÁROK!

nagyszabású kiállítást szeretnénk rendezni az Önök segítségével.
Nagyon örülnénk, ha a kért fényképekkel támogatnák, segítenék elképzelésünket: bemutatni a fiatalabb nemzedéknek az idõs- és a már nem élõ elõdeink életét, szokásait, hagyományait.
Ígérjük, hogy a leadott képekért felelõsséget vállalunk. Átadáskor lekönyveljük, átvételi aláírásunkkal garanciát
vállalunk a visszajuttatásra.
A képeket Szabó Gábor, a Herédi
Mûvelõdési Ház vezetõje, és Viczián
Mihály tanár bácsi gyûjti össze.
A fényképeket a jelen újság megjelenésétõl kezdõdõen kérjük eljuttatni
hozzánk.

Szeretettel és tisztelettel fordulunk
községünk lakosaihoz, fõleg a felnõttekhez, de segítségét köszönettel vennénk a fiataloknak is, az ifjúságnak,
hogy RÉGI és még RÉGEBBI fényképekkel segítsék azt a kiállítást, ami a
múltat eleveníti fel nekünk, az utódoknak.
A fényképek témái lehetnek: emberekrõl, családokról, házakról, középületekrõl, foglalkozásokról, esküvõkrõl
- lakodalmakról, születésekrõl, temetési szokásokról, katonai szolgálatokról, fosztókról, fiatalok mulatságairól, bálokról, hagyományokról, iskolai
életrõl, régi tanárokról, tanítókról …
Szíves közremûködésüket elõre is
Az összegyûjtött képekbõl egy köszönjük!

Könyvtári hírek
Legújabb dokumentumok
A magyar helyesírás szabályai : [3 az
egyben!]
Antal Imre krízisben
Az ember: vallomások Sinkovits Imrérõl
Balzac: Goriot apó
Bartis Attila: A nyugalom
Bielau, Klaus: Homeopátia: az
öngyógyítás kulcsa
Bush, Nancy: Szeretlek holtodiglan
Christie, Agatha: Gyilkolni könnyû
Coelho, Paulo: Tizenegy perc
Collins, Jackei: Hollywoodi
házasságkötõk
Connelly, Michael (1956-): Lezáratlan
akták
Cook, Robin: Kromoszóma
Csirke: [több mint 100 fontos recept]
Csokoládé: [több mint 100 fontos recept]
Csukás István: Ágacska (mese)
Daniel Kehlmann: a világ fölmérése
Daniel Planter: Taxis vagyok
Daniken, Erich von: Jelek kozmoszból
Diákszótár: Általános kislexikon
Diálszótár: Történelmi kislexikon
Dr. Csernus Imre: Ki nevel végén?
Dumas, Alexandre: A három testõr
Dumas, Alexandre: Monte Cristo grófja
Édes és sós sütemények: [több mint 100
fontos recept]
Edgar Allan Poe: Az Usher-ház vége
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Emptaz, Érik: A Medúza átka
Európa-bajnokságok legjobb 50
futballistája
Fable, Vavyan (1956-): Vészbejárat
Fable, Vavyan: Kedves, mint a kéjgyilkos
Fekete István: Kele
Fekete István: Lutra
Fiala János: Péklapát
Follett, James: Kémcsapda
Formula-1 legjobb 50 versenye
Friderikusz Sándor: Eddig
Funke, Cornelia (1958-): Tintaszív
Garcia Márquez, Gabriel: Baljós óra
Grass, Günter: A patkánynõ
Guinness world records: [vadonatúj 3D
fényképekkel]
Horváth Gergõ: Magyarország száz
csodája 1.: Magyarország száz csodája
Hassel, Sven: Lánctalpak
Hay, Louise L: Éld az életed
Hilton, James: A kék hold völgye
Hófehérke és a hét törpe (mese)
J.R.R. Tolkien: A szilmarilok
Jamie és a csodalámpa 1. [videodok.]
János vitéz [videodok.]: (Magyar mesék
sorozat)
Jókai Mór: A kõszivû ember fiai (DVD)
Katona József: Bánk Bán (DVD)
Kínai konyha: [több mint 100 fontos
recept]

King, Stephen (1947-): A coloradói
kölyök
King, Stephen: Lisey története
Kovács Attila Zoltán: A nevetõ Erdély
(Tréfás mesék)
Kovács Gábor: Az özvegyégetés
Kozmann György-Kasza Claudia: Koló
árnyékában
Kushi, Michio (1926-): Rákmegelõzõ és
gyógyító diéta
Leonardo Da Vinci rejtélyei [videodok.]
Lõrincz L. László: A lófejû démon 1-2.
Lõrincz L. László: Manituk: vigyázz, ha
fúj a szél! 1-2.
Macombar, Debbie: Búcsú az Orgona utcától
Megélhetési foci - avagy Mennyit
keresnek a magyar labdarúgók
Mese Lázár Ervinrõl
Minden napra egy mese
Moldova György: Ha az Isten hátranézne
1-2.
Moliére: Hat színmû
Moliére: Tartuffe (DVD)
Molnár Ferenc: A pál utcai fiúk (DVD)
Móra Ferenc: Kincskeresõ kisködmön
Móra Ferenc: Kincskeresõ Kisködmön (DVD)
Móra Ferenc: Rab ember fiai
Móricz Zsigmond: Légy Jó Mindhalálig
(DVD)
Mûvek lexikona 1.
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Nagy Bandó András: Úton-útfélen
Puzo, Mario (1920-1999): A Keresztapa
Rejtõ Jenõ (1905-1943): A láthatatlan
légió [hangdok.]: (Hangoskönyv)
Rejtõ Jenõ (1905-1943): Az elátkozott
part [hangdok.]: (Hangoskönyv)
Risi, Armin (1962-) -Zürrer, Ronald
(1961-): Vegetáriánus élet: minden,
amit tudni szeretnél a húsmentes
életmódról
Roberts, Nora: Vetélytársak
Robotham, Michael (1960-): Éjjeli
kompjárat
Rowling, J.K.: Bogar Bard meséi
Saint-Exupéry, Antoine de: A kis herceg
Sandford, John: A hold árnyéka

Anyakönyvi hírek
Házasságot
kötöttek:

Herédi Hírmondó
Shakespeare, William: Hamlet (DVD)
Shakespeare, William: Rómeó és Júlia
(DVD)
Simon, Francesca: Rosscsont Peti
karácsonya
Smith, Wilbur: Kiálts rá az ördögre
Stephen King: Duma Key
Stoker, Bram: Drakula
Szabó Magda: Az ajtó
Szirtes I. János: A terror kéme
Tarbay Ede (1932-): Varjúdombi mesék
[videodok.] : 1.-2. lemez
Temesi Ferenc: Amszterdam stb.
Twain, Mark: Huckleberry Finn
Twain, Mark: Koldus és királyfi
Vámos Miklós: Utazások Erotikában

2009. január
Vitray Tamás: Kiképzés
Vörösmarty Mihály: Csongor és Tünde
(DVD)
A mûvelõdési házzal kapcsolatos információk (hírek, nyitva tartás, új könyvek
listája, programok…) megtalálhatóak a
www.heredimuvhaz.eoldal.hu weboldalon. Ide várok észrevételeket és használható ötleteket mindenkitõl, akinek van
kedve és némi szabadideje,hogy színesebbé és változatosabbá tegyük községünk életét.
Minden kedves olvasónak és a mûvelõdési házban megforduló lakosnak boldog új évet kívánok!
Szabó Gábor

SZÉPKORÚAK
ÜNNEPSÉGE

1. Polyák Mónika és Szabó István 2008. 11. 20.
Sok boldogságot kívánunk az ifjú
házasoknak! 2008. novemberében a község szépkorú lakói ismét megtöltötték a mûvelõdési ház
nézõterét. Vidám, hangulatos mûsorral kedveskedtek az óvodás és iskolás gyermekek,a
Herédi Népdalkör,Lõrinci Pitypang Néptánc Csoport és a televízióból is sokaknak isÚjszülöttek:
merõs Zsuzsi-Orsi énekes duó.
1. Dénes Lili 2008. 10. 26. Szülei: Fuxreiter Andrea és Dénes Zoltán
2. Bedõ Márk 2008. 11. 02. Szülei: Kelemen Bernadett és Bedõ Krisztián
3. Fehér Bálint 2008. 12. 06. Szülei: Balog
Szilvia és Fehér Attila
4. Pásztor Márton Milán 2008. 12. 11.
Szülei: Bóna Márta és Pásztor Márton
5. Juhász Panna 2008. 12. 18. Szülei: Logyik Marianna és Juhász András
6. Sándor Dániel 2008. 12. 19. Szülei: Deme Krisztina Réka és Sándor Róbert
7. Ozibiusz Niké 2008. 12. 31. Szülei:
Kapuszta Andrea és Ozibiusz Richárd
8. Egyed Zita 2009. 01. 04 Szülei: Szûcs
Márta és Egyed László
Gratulálunk az újszülöttek szüleinek!

Elhunytak:
1. Juhász Józsefné 2008.10.17. Heréd,
Kolozsvári u.41.
2. Fehérné Kapuszta Mónika 2008.11.10.
Heréd, Pusztai u.28.
3. Petõ Pálné 2008.11.11. Heréd, Kolozsvári u.16.
4. Molnár János 2008.12.11. Heréd,
Kará-csonyi u.8.
5. Gyurika János 2008.12.20. Heréd, Petõfi u.18.
6. Bódi Sándor 2008.12.22. Heréd, Köztársaság u.41.
Együttérzésünket fejezzük ki az elhunytak
hozzátartozóinak!
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Hajrá Heréd!
Ezúton is kívánok a CSAPAT valamint a
magam nevében, eredményesebb - sikeresebb Boldog Új Esztendõt!
Megköszönöm a Község vezetõinek, a
Labdarúgó Club elnökségének, támogatóinak, játékosainak és szurkolóinak a
segítséget a jó csapatszellem, igazi közösség kialakításához. Remélem idén is
számíthatunk mindenkire, aki bármivel
tudja segíteni a HLC sikeres szereplését.
Eredményeink, hozzáállásunk és a mutatott játékkal szeretnénk rászolgálni a
bizalmukra, elvárásaiknak megfelelni.
Ennek szellemében január 18-án kezdjük meg a felkészülést a tavaszi megmérettetésekre. Az elsõ tétmérkõzésünkig
(március 1., Heréd LC-FC Hatvan, Magyar kupamérkõzés), heti 2-3 alkalommal
készülünk teremben illetve szabadban.

Edzõmérkõzéseket kötöttünk és kötünk
le jelenleg is, Petõfibánya, Pusztamonostor, Apc, Palotás csapataival odavissza alapon. Ezek kezdési idõpontjait
plakátokon találhatják majd meg a kedves
érdeklõdõk a község frekventáltabb helyein.
Az új igazolásokkal megerõsödve, reményeink szerint a tabellán is elõbbre
léphetünk mindkét csapatunk tekintetében.
A felnõttek és az ifjúsági csapatunk keretét is 4-4 játékossal szeretnénk bõvíA fenti névsor még nem végleges.
teni.
Év vége elõtt kaptunk 12 db labdát,
Felnõttek: Vágó Zsolt (Szilvásvárad melyekért Molnár Attilának tartozunk
SE), Molnár Csaba (Atkár SE), Szûcs köszönettel!
József (Petõfibánya), Szabó Márk (Tura)
Köszönöm megtisztelõ figyelmüket!
Ifjúságiak: Baranyi Balázs, Pap Károly Hajrá Heréd!
(mindketten FC Hatvan), Mezei Tamás,
Tusor Viktor (egyesület nélküliek).
Török Gábor

Tabella felnõtt
1. VÁMOSGYÖRK SE
2. ZAGYVASZÁNTÓ SE
3. KARÁCSOND SE
4. ECSÉD SK
5. H. LOKOMOTÍV SE
6. HORT SK
7. PETÕFIBÁNYAI SK
8. APCI TE
9. HERÉD LC
10. ENERGIA SC
11. ABASÁR SE
12. GY.SOLYMOS SE
13. CSÁNYI SE
14. GY.PATA KSK
15. GY.TARJÁNI KSK
16. BOLDOGI SE
17. R.MÁRTON SC
18. SZÜCSI KSK

17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17

13
13
11
11
10
9
9
8
7
6
6
6
5
4
5
3
1
0

4
2
2
1
4
4
2
3
3
6
3
2
4
5
1
2
3
1

Tabella ifi
0
2
4
5
3
4
6
6
7
5
8
9
8
8
11
12
13
16

52
65
46
46
43
47
49
23
44
29
30
30
37
28
27
19
22
11

7
22
27
26
19
26
26
29
34
29
31
31
53
36
36
49
73
94

43
41
35
34
34
31
29
27
24
24
21
20
19
17
16
11
6
-2

1. APCI TE
2. ENERGIA SC
3. GY.PATA KSK
4. ZAGYVASZÁNTÓ SE
5. H. LOKOMOTÍV SE
6. PETÕFIBÁNYAI SK
7. ECSÉD SK
8. GY.TARJÁNI KSK
9. CSÁNYI SE
10. HORT SK
11. BOLDOGI SE
12. R.MÁRTON SC
13. SZÜCSI KSK
14. VÁMOSGYÖRK SE
15. KARÁCSOND SE
16. GY.SOLYMOS SE
17. HERÉD LC
18. ABASÁR SE

Góllövõ lista, felnõtt:

Góllövõ lista, ifi:

BARANYI RICHÁRD 26 ZAGYVASZÁNTÓ
SZABÓ GÁBOR 25 HERÉD LC
VIDA NÁNDOR 5 HERÉD LC
HEGYI ÁDÁM 4 HERÉD LC
EGYED JÁNOS 4 HERÉD LC
ZALES ÁDÁM 4 HERÉD LC
KÁROLY ERIK 2 HERÉD LC

ADORJÁN GÁBOR 40 ENERGIA
KOVÁCS PÉTER 13 HERÉD LC
EGYÜD CSABA 4 HERÉD LC
EGYÜD ZSOLT 2 HERÉD LC
NAGY KONRÁD 2 HERÉD LC
KONKOLY KRISZTIÁN 2 HERÉD LC
KÁDAS GERGELY 1 HERÉD LC
MOLNÁR ATTILA 1 HERÉD LC
KOVÁCS TAMÁS 1 HERÉD LC
BUGYI CSABA 1 HERÉD LC
KAPUSZTA ZOLTÁN 1 HERÉD LC
KOVÁCS ZOLTÁN 1 HERÉD LC

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

17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17

15
15
14
11
9
9
8
8
7
7
5
5
5
5
3
3
2
2

1
0
2
2
3
2
1
1
4
2
5
4
2
1
1
3
3
3

1
2
1
4
5
6
8
8
6
8
7
8
10
11
13
11
12
12

75
84
65
53
68
66
56
46
45
33
26
39
37
40
26
39
29
16

15
25
20
38
33
37
51
54
34
44
28
50
73
69
71
69
62
70

Hálás szívvel mondunk
köszönetet mindazoknak,
akik szeretett halottunk
Fehérné Kapuszta Mónika
temetésén megjelentek és
mély fájdalmunkban
osztoztak.
Kapuszta és Fehér család
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44
35
30
29
25
25
25
23
20
19
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16
10
9
9
9

