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Heréd Község Önkormányzatának
ingyenes közéleti kiadványa

A Húsvét története…
A keresztény ünnep az ószövetségi pászka ünnepéből nőtt ki, ennek az előképnek a
keresztény tanítás szerinti beteljesedése Jézus Krisztus átmenetele a halálból a
feltámadott életre. Jézust a zsidó húsvét előtt ítélte halálra Poncius Pilátus,
nagypénteken keresztre feszítették, és vasárnap hajnalban, föltámadván a halálból,
megmutatkozott tanítványainak.
Az ünnepet negyvennapos, hamvazószerdától nagyszombatig tartó böjti időszak
készíti elő. Ekkor ünneplik a világosság győzelmét a sötétség, az élet győzelmét a
bűn és halál fölött, amiben egybefonódik a kereszthalál és a feltámadás. A
nagyszombat napján szentelt húsvéti gyertya a feltámadott Üdvözítőt a világ
világosságaként jelképezi.
A húsvét elnevezés a böjti időszak végére utal, mert ekkor lehet újra húst enni. A
húsvétvasárnapi szertartásnak része a húsvéti ételek (bárányhús vagy sonka,
kalács, tojás, bor) megáldása. A szentelés után siettek haza, mert a néphit szerint a
lemaradó még abban az évben meghal, míg az elsőnek hazaérő első lesz az
aratásban. A szentelt étel maradványainak varázserőt tulajdonítottak: a tojás héját a
veteményre szórták, a kotlós fészkébe tették vagy meghintették a vetést, hogy
jégverés, üszög, kárt ne tegyen benne.
Húsvéthétfőhöz fűződő népszokás a locsolás és ennek jutalmául a festett tojás ajándékozása. A locsolkodás alapja a víz
tisztító, termékenységvarázsló erejébe vetett hit. A tojás a belőle kikelő madárral Jézus újjászületését, a népi hiedelem szerint
az életet, a piros szín Jézus kiontott vérét jelképezi. A locsolkodó vers és a kölnivel való locsolkodás később terjedt el, ahogy
az ajándékot hozó húsvéti nyúl képzete is. A húsvéti idő Pünkösdkor fejeződik be.
A Húsvét üzenete...
Legyünk szelídek önfeláldozók mint a bárány, mint a jó pásztor, aki az életét feláldozta a juhaiért. Legyünk annak tudatában,
hogy könnyű a farkasok között üvölteni, könnyű a bárányok között bégetni, de nehéz a farkasok között bárány lelkületűnek
maradni. Húsvét üzenete tehát abban áll, hogy hittel csatlakozzunk a feltámadt Krisztushoz, és a tőle kapott erővel tartsunk ki,
sőt növekedjünk a szeretetben és így építsük országát, a szeretet civilizációját.
Tiszteljünk minden embert, bármilyen világnézeti meggyőződést, hitet valljon is.
Bonyolult világunkban nehezen tudunk ünnepelni, pedig az igazán nagy dolgok megéléséhez békére és csendre van szükség.
Ki kell emelkednünk felszínes szétszórtságunkból, tekintsünk szolidáris szeretettel minden családra, minden népcsoportra,
minden vallási közösségre.
Ezen gondolatok jegyében kívánunk mindenkinek kellemes ünnepet!
Kómár József
polgármester

Kellemes Húsvét Ünnepeket Kíván Heréd Község Önkormányzata!

HERÉDI HÍRMONDÓ
A Herédi Általános Iskola 2015/16-os tanév további eseményei
Bizonyára minden olvasó előtt ismert, hogy a Herédi Általános Iskola a Herédi Hírmondó hasábjain időről-időre
rövid áttekintést ad az intézményben zajló eseményekről. Az újság legutóbbi számában is így tettük. Az azóta eltelt
időszak is igen eseménydúsan telt, s a tanulás-tanításon kívüli programokról ismét rövid tájékoztatást adunk.
December 12-től március közepéig eltelt időszak eseményeit mutatjuk be az alábbi hasábokon keresztül.
Palánta bábelőadás –
december 12.
Az iskola alsó tagozatos diákjai egy
kedves karácsonyi bábelőadáson vehettek
részt az ünnepek közeledtével, a Palánta
Misszió jóvoltából. A gyerekeknek
nagyon tetszett a színvonalas előadás.

Karácsonyi „ügyes kezek” –
december 14.

ben is. December 16-án Kerekharasztra
látogatott el iskolánk 1. és 5. osztálya,
hogy karácsonyi hangulatot varázsoljon
minden ember szívébe. December 17-én
került sor a helyi Művelődési Házban az
iskolai ünnepélyre, melyre hagyományainkhoz híven a páratlan számú
osztályok készültek színvonalas műsorszámokkal. Az 1. osztály tánccal és újévi
versekkel, a 3. osztály jelenettel, az 5.
osztály betlehemes játékkal, a 7. osztály
pedig népi hagyományaink felidézésével
Magyar Kultúra napja kedveskedett a közönségnek. A műsort
január 22.
színesítette az énekkar karácsonyi, ünnepi
dalcsokra.

A DÖK szervezésében az idei tanévben is
megrendezésre került a karácsonyi ügyes
kezek délutánja. 41 als ós diák
készülhetett az ünnepre különböző
kézműves ajándéktárgyakkal.

Iskolánkban ünnepélyes keretek között
emlékeztünk meg a Magyar Kultúra
napjáról. A műsort a 7. osztályos tanulók
adták, Baloghné Drén Ibolya tanárnő
segítségével. A Magyar Kultúra Napját
1989. óta ünnepeljük meg január 22-én,
annak emlékére, hogy – a kézirat tanúsága
szerint – Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a
napon tisztázta le Csekén a Himnusz
kéziratát.

Szép Magyar Beszéd

Ünnepélyes átadás - január 25.

Iskolai és kerekharaszti karácsony
- január 13.
– december 16-17.
Újra megrendezésre került a Szép Magyar
Beszéd verseny helyi fordulója. A
szervezők nagy örömére népes mezőny
gyűlt össze, melynek első korcsoportjában Blaskó Boglárka, Jártin Jázmin és
Bedő Bence jeleskedett, a második
korcsoportban pedig Kovács Balázs ért el
1. helyezést. A nagyok közül Berényi
Brigitta emelkedett ki kifejező olvasásával. Iskolánkat Berényi Krisztina és
Berényi
Brigitta képviselte Apcon, a
Több éves hagyomány, hogy az iskola
diákjai és nevelőtestülete ünnepi műsorral területi fordulón. Gratulálunk nekik!
készül karácsonyra. Így történt ez 2015-
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Iskolánk épülete teljes külső korszerűsítésen ment keresztül a KEOP-program
jóvoltából az idei tanévben, melyre Heréd
Község Önkormányzata pályázott. Új
szigetelést, nyílászárókat és külső
színezést foglalt magába az energetikai
modernizáció, melynek nagyon örülünk.
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Farsang - január 29.

Langwest Országos
Tehetségkutató Tanulmányi
Iskolánkat az apci alsó tagozatos
Verseny
- február 13.
szépkiejtési versenyen három tanuló Idén is eljött az év egyik legjobban várt
“Aranyszáj” verseny - január 28.

képviselte: Bedő Bence, Jártin Jázmin
Andrea és Blaskó Boglárka. Nagy
örömünkre Bedő Bence 1. helyezést ért el.
Gratulálunk Neki!

iskolai eseménye, a farsangi bál, melyet a
szülői munkaközösség segítségével
szerveztünk meg. Az osztályok közös
produkcióval készültek, sok gyerek
egyéni jelmezbe is beöltözött, saját és
társaik szórakoztatására.

Korcsolyázás Hatvanban
- január 14., február 18. és 25.
A gyönyörű díszletek között megrendezett farsangi felvonulást a közönség nagy
tapssal jutalmazta. A korábbi évekhez
hasonlóan a 8. osztály különösen nagy
odafigyeléssel készült a rendezvényre,
bécsi keringőt tanultak be. A zsűrinek
nehéz dolga volt mikor az egyéni jelmezesek közül kellett kiválasztania a legjobbakat. A jelmezesek felvonulása után
meghívott diszkósunk, Dányi Tibor most
A téli sportot kedvelő tanulóink három
is gondoskodott a fergeteges hangulatról.
alkalommal vehettek részt kedvezményes
korcsolyázáson Hatvanban az ISK és a
DÖK szervezésében. Iskolánkból közel
70 tanuló húzta fel a korcsolyát a lábára,
hogy 1-1 órát csúszkáljon a jégpályán.
Tanulóink közül többen mindhárom
alkalommal nagy-nagy lelkesedéssel
élvezték a tél adta mozgásos lehetőséget.

Keresztény bál - február 6.
Az idei Keresztény bálon is képviselték
iskolánkat diákjaink, ahol megmutathatták tehetségüket versmondásban és
mesemondásban. A műsort Nemesné
Magasvári Aranka tanárnő tanította be.
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Iskolánk tanulója, Kovács Gergő angol
nyelvből a területi versenyen 9. helyezést
ért el és így továbbjutott az országos
döntőbe. Gratulálunk Neki!

Zrínyi Ilona Matematika verseny
– február 19.
Bár a február a farsang jegyében telt, a
matematikában jeleskedő tanulóink
február 19-én a Zrínyi Ilona megyei
matematika verseny területi fordulóján
vettek részt, és bizonyíthatták tudásukat,
problémamegoldó képességüket. 33 fő
nevezett a megmérettetésre. Legeredményesebb tanulóink: György-Ujhelyi
Botond, Sárréti Bettina, Jaloveczki
Viola, Horváth Henrik, Jaloveczki
Jázmin, Kovács Balázs, Szikora
Dzsenifer és Tábi Dávid. Gratulálunk
Nekik!

Úszásoktatás 5.évfolyamon –
február 23 – április 5.
Iskolánk Pedagógiai Programja és a Nemzeti Alaptanterv tartalmazza a tanulók
úszásoktatását. Ennek megfelelően az
iskola 5. évfolyamos diákjai 8 (4x2)
órában kötelező úszásoktatáson vesznek részt a hatvani uszodában, keddi
napokon 13-15 óra között. Az úszásra
kísérő pedagógusok: Nagy Tibor és
Antalóczy Áron tanár urak.

VI. Országos Komplex Ének-zenei
Műveltségi Verseny-február 29.
Már hatodik alkalommal jelentkeztünk
erre a versenyre. Az idei tanévben is
továbbjutottunk a régiós döntőbe, melyet
február 29-én rendeztek meg Gödöllőn. A
csapat tagjai: Szikora Dzsenifer, Berényi
Brigitta és Tábi Dávid. A verseny célja:
A zenei műveltség, zenei kultúra
hagyományainak őrzése, az ének-zene
tantárgy „Kodályi” szellemi örökségének
ápolása.
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A verseny fővédnöke: Miklósa Erika, Sport
Kossuth - díjas operaénekes. Nagy
örömünkre iskolánk csapata bejutott
az országos döntőbe, melyet március
23-án rendeznek meg Iszkaszentgyörgyön. Felkészítő tanáruk: Tóthné Mezei
Ivett.

Iskolánk tanulója Oszwald Olivér, a
Heréd LC labdarúgója óriási egyéni sikert
ért el. Kiváló játékának köszönhetően
meghívást kapott a Heves megyei U14-es
labdarúgó válogatott toborzójára. A válogatáson sikerült bizonyítania, hogy helye
van a válogatott szűk keretében is. Olivér
most minden hónapban a Mátrába utazhat
a válogatott összetartásaira, ahol még
tovább fejlődhet. Mind az iskola, mind a
labdarúgó club nagyon büszke játékosára.
Hajrá Olivér, így tovább!

Orchidea Pangea Matematika
verseny – március 9.
24 tanuló jelentkezett a verseny iskolai
fordulójára a 3-8. évfolyamról. Az
eredmények kihirdetésére várhatóan
március 21-én kerül sor.

1848. március 15-i megemlékezés
– március 11.

Több éves hagyomány, hogy a Herédi
Általános Iskola diákjai és nevelőtestülete
ünnepi műsorral készül, hogy méltón
megünnepelhesse az 1848-as márciusi
forradalmat. A nagyon színvonalas és
megható ünnepi műsort az iskola felsős
diákjai és énekkara adta elő, akiket
Nagyné Vankó Mária tanárnő és Tóthné
Mezei Ivett tanárnő készített fel. A műsort
követően az 1848-as emlékműnél az
iskola vezetése koszorú elhelyezésével
hajtott fejet a hősök emléke előtt. Az
iskola 50 diákja pedig-társaik nevében- 11 szál virággal emlékezett a hősökre.

Emlékezzünk!l
2016. február
végén volt
kolleganőnktől
értesültünk a
szomorú hírről,
hogy az iskola
egykori tanára,
Podonyi József
2016. február 13án örökre eltá1935-2016
vozott.
Mi, akik még együtt
dolgoztunk
Jóskával, felidéztük emlékét, alakját,
csendes, visszafogott egyéniségét.
Azt mondják, senki nem lehet próféta a
saját hazájában, de ez rá nem volt igaz.
Értekezleteink után, egy-egy kollega
búcsúztatása alkalmával sokszor beszélt
arról, hogy ő Heréden született, mesélt
gyerekkoráról, a falusi és a pusztai
gyerekek viszályáról.
Mindig érdekelte őt a zene, a gimnázium
elvégzése után ének szakos tanár szeretett
volna lenni, de valódi zenei alapok
hiányában ez akkor nem sikerült. Így,
némi kitérő után úgy döntött, hogy
beiratkozik egy budapesti zeneiskolába,
ahol nyolc évig képezte magát. Ezek után
már sikerült beiratkoznia főiskolára, így
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1961-től már elkezdhetett -igaz, eleinte
képesítés nélkül- tanítani Heréden.
Aki Podonyi tanár bácsira emlékezik, annak
az énekkar és a harmonika zenekar jut
eszébe. Amíg dolgozott, addig a zene
szeretetére nevelte a herédi gyerekek
generációit. Az 1995-ös nyugdíjazása után
aktívan részt vett a falu politikai életében,
majd kb. tíz éve szeretett lányuk mellé, egy
Budapest közeli településre költözött
feleségével, akivel nemcsak együtt éltek,
hanem hosszú éveken át együtt is dolgoztak.
Tudtuk, hogy beteg, mert az iskolában
legutóbb tartott osztálytalálkozókra már
nem tudott eljönni. Halálhíre gyorsan
elterjedt a faluban, a mai középkorú vagy
idősebb herédi születésű lakosok meghajtják fejüket, szeretettel emlékeznek tanárukra, osztályfőnökükre.
Ezt tesszük mi is, reméljük, hogy a zene
harmóniája, mely egész életében elkísérte,
segített neki utolsó útján is.
Tóthné Mezei Ivett és Antalóczy Áron

Kedves herédi lakosok!
A Húsvéti Ünnep közeledtével igyekeztünk
megszépíteni kis településünk parkját egy
szalma nyuszival. A dekoráció
felhelyezésében több herédi lakos is
segített, amit ezúton is köszönünk. Ám ez a
kis vidám figura nem csinosította sokáig
parkunkat - mindössze egyetlen délutánon mert voltak olyanok, akik úgy gondolták,
hogy inkább ledöntik ezt a figurát és letörik
a rajta elhelyezett dekorációkat. Vannak
akik azon igyekeznek, hogy hogyan lehetne
még szebbé, élhetőbbé tenni a települést,
akik nem sajnálva idejüket segítenek a
megvalósításban is, és vannak akik mindezt
egy éjszaka leple alatt meghiúsítják.
Sajnálatos, hogy a településen bármi
újdonságot szeretnénk kivitelezni, aminek
talán mindenki örülne, az meghiúsul, mert
vannak olyanok, akik ezt nem tudják
értékelni és vandál módon tönkreteszik.
Becsüljük és
értékeljük
egymás
munkáját
annyira,
hogy nem
okozunk
kárt benne!
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Keresztény Farsangi Bál

2016. február 6-án 17. alkalommal került megrendezésre a Keresztény
Farsangi Bál. Színes, színvonalas műsorral készültek az óvodások, iskolások, tánccsoportok és egyéni szereplők. A
vidám, zenés produkciók után Bucsu Attila zenéjére jókedvűen táncoltak a rendezvény résztvevői. A bálról készült
képeket Markó Viviennek és Bódi Sándornak köszönjük.

Ilyen is volt Heréd…
„Pillantás a falu életébe 1900-1975-ig” című fotókiállítás került megrendezésre 2016. február utolsó hetében a
Művelődési Házban. A kiállított képek alapján az idősebbek felidézhették a múlt egy-egy emlékezetes
pillanatait, míg a fiatalabb korosztály megismerkedhetett a település régmúlt arculatával, és azzal hogy hogyan
éltek és dolgoztak a falu lakói az 1900-as években. A képek mindegyike a településen élő családok féltve őrzött
fotóinak gyűjteménye, melynek digitalizálását és közre adását köszönjük Bódi Sándornak. A fotókból egy
rövid összeállítás elküldésre került a Heves Megyei Hírlap „Fényképes Múltidéző” rovatába, ami 2016.március
11-én megjelent. A gyűjtemény gyarapításához továbbra is várjuk a családi albumokat, régi képeket, melyek
felkerülnek a http://regifenykepelheredrol.blogspot.hu oldalra, ahol bárki hozzáférhet és megtekintheti őket. A
képeket leadhatják a Művelődési Házban, azok visszajuttatásáról pedig személyesen gondoskodunk.
Szendrei Júlia
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ÓVODAI HÍREK
2015 karácsony
A gyerekek nagy örömmel készültek a
karácsony megünneplésére, apró
ajándékokat készítettek, Luca búzát
ültettek, verseket és énekeket tanultak.
Nagy örömmel vették birtokukba a
karácsonyfák alá készített ajándékokat.
A gyerekek részt vettek a Szent
Karácsony Gyermekrajz Pályázaton, ahol
az általuk készített rajzok egy szép
könyvben -melyet kimondottan erre az
alkalomra adtak ki – kerültek kiadásra,
melynek fővédnöke Szabó Zsolt
államtitkár úr.
A pályázaton résztvevő gyermekek rajzai
a Hatvani Kórház szakrendelőjének
aulájában lettek kiállítva. A rajzkiállítás
megnyitóján Ozibiusz Niké és Varga
Jázmin képviselte óvodánkat, ahol
színvonalas ünnepi műsor, és megvendégelés keretében kapták meg az őket
megillető ajándékokat, melyeket
boldogan hoztak haza társaiknak.

Energetikai, épületfelújítási
átadási ünnepség
Ez év januárjában került átadásra óvodánk
megújult épülete. Ennek keretében kis
műsorral kedveskedtek a gyerekek a
megnyitón résztvevő vendégeknek.

Nőnap:
Március 8-ára is készültek a gyerekek. Ez
alkalomból a fiúk virággal és kis
ajándékkal köszöntötték a lányokat.

Március 15.:
A gyerekekkel együtt csoporton belül
megemlékeztünk erről az ünnepről, majd
elsétáltunk az 1848-as hősi emlékműhöz,
ahol elmondták a tanult verseket, és
énekeltek.
Nemzeti színű kokárdákat és madár
díszeket helyeztek el a szobor közelében.
A tavasz közeledtével különféle magvakat csíráztattunk, terméseket hajtattunk.
A gyerekek kíváncsian figyelték napról
napra a növények fejlődését.

Farsang:
Az óvodai farsangi bálon különféle ötletes
jelmezekbe öltöztek a gyerekek. A farsang
délelőttjére vidám, zenés műsort
szerveztünk, melyen meghívott előadókkal közösen szórakoztak a gyerekek.
Ezen a napon a hagyományokhoz híven
farsangi fánk készült ebédre.
A keresztény farsangi bálon sok óvodás
gyermek szerepelt, akik vidám, zenés,
jelmezes műsorukkal szórakoztatták a
közönséget nagy sikert aratva.

FELHÍVÁS A LAKOSSÁG RÉSZÉRE!
A Herédi Óvodásokért Alapítvány
elektronikus hulladék gyűjtést szervez
folyamatosan, egész évben.
Kérjük a lakosságot, hogy akiknek rossz,
nem működő, kidobásra váró elektronikus
kis és nagy háztartási gépeik
vannak,(hűtőszekrény motorral együtt,
fagyasztóláda, tv készülék, vasaló,
porszívó, hajszárító stb.) hozzák el az óvoda
udvarára.
Köszönjük a gyermekek nevében
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani
mindazoknak, akik 2015. évben adójuk 1
%-át a HERÉDI ÓVODÁSOKÉRT
ALAPÍTVÁNY javára ajánlották fel,
melynek adószáma: 18590331-1-10
Az idén is kérjük, hogy támogassák
adójuk 1 %-ával az óvoda alapítványát a
fenti adószámon.

HERÉDI ÓVODÁSOKÉRT ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2014.
Bevétel
Kiadás
Alapítói vagyon 2014.01.01.
103.035
Alapítványi bevétel
120.000
SZJA 1 % 2011.
140.771
Kamat (év végi tőkésítés)
71
Bankszámla vezetésével kapcsolatos ktg-ek
10.394
Könyvelés
12.000
Alapítványi támogatás
60.000
Műsor
30.000
Játékok
30.000
Alapítványi vagyon:
2014.12.31.
281.483
Bankszámla egyenlege: 2014.12.31.
281.483
Pénztár egyenlege:
2014.12.31.
0
A kuratórium köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik személyi jövedelemadójuk 1%-ával és adományokkal alapítványunkat
támogatták.
Heréd, 2015. május 19.
Tábikné Konkoly Edit
kuratórium elnöke
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HERÉDI HÍRMONDÓ
Tisztelt herédi Polgárok!
A Képviselő-testület legutóbbi lapszám óta 3 ülést tartott.
A 2015.12.15-i ülésen elfogadta a Testület a 2016. évi üléseinek
munkatervét, mely a község honlapján és a hivatali
hirdetőtáblán is megtekinthető. Nyilvános üléseink bárki
számára látogathatóak, az azokról készült jegyzőkönyv a
Hivatalban és honlapunkon is olvasható. Az elfogadott
munkatervhez képest változás, hogy a Húsvéti ünnepre,
Nagypéntekre tekintettel a 2016. március 25-re tervezett
Falugyűlést későbbi, alkalmasabb időpontban tartjuk meg,
melyre előzetesen, szórólapozással is meghívjuk majd a
lakosságot.
Beszámolókat fogadott el a Testület a közművelődési
tevékenységről, valamint a Védőnői Szolgálat munkájáról.
Elfogadta a Testület a 2016. évi belső ellenőrzési tervet,
valamint a szociális és hulladékszállítási társulásokkal
kapcsolatos döntéseket.
Jóváhagyott a Testület a hatvani Rendőrkapitányság és a
dolgozók év végi jutalmazására pénzkeretet, valamint ajánlatot
tett a Testület a 082/1.hrsz-ú anyagbánya területtel
kapcsolatosan.
A 2016.01.14-i rendkívüli ülésen a TOP pályázatokkal
kapcsolatban létrehozott Fejlesztési és Koordinációs Központ
Kft-be új tagok befogadásával kapcsolatos döntést hozott a
Testület és felhatalmazta a Polgármestert a TOP pályázatokkal
kapcsolatos előkészítő feladatokra. A hatvani Kórház és a
vörösmajori középiskola alapítványi báljaiba vásároltunk
támogató jegyeket. Az Óvodánál található elöregedett fák
visszagallyazását valamint a Köztársaság utca és a főút
kereszteződésébe -annak beláthatatlansága miattforgalomtechnikai tükör kihelyezését határozta el a Testület.
A 2016.02.16-i soros ülésen a legfontosabb feladat a 2016. évi
költségvetés elfogadása volt. Ezt az ülést megelőzte Heréd és
Nagykökényes képviselő-testületei együttes ülése,melyen már
megvitatták és elfogadták előzetesen a két közös intézményük,
a Herédi Óvoda és Nagykökényesi Tagóvodája, valamint a
Herédi Közös Önkormányzati Hivatal intézményi költségvetését, ezen intézményeik finanszírozását, a szükséges
önkormányzati támogatások mértékét. A költségvetéshez
kapcsolódóan több más rendeletet is elfogadott a Testület a
térítési díjak megállapításáról, a szociális és nem
jövedelemalapú támogatások módosításáról és a helyi
iparűzési adórendelet kibővítéséről. Összefoglalásként
elmondható, hogy a 2016. évi önkormányzati költségvetés
biztonságos gazdálkodást tesz lehetővé, a működési kiadások
mellett jelentős fejlesztési céltartalék is található a
költségvetésben.
Elfogadott rendeleteink:
1/2016.(II.17.) ör. a gyermekvédelemről és a gyermekétkeztetési térítési díjakról az óvodai étkeztetést br. 474 Ft /napban, az
iskolai háromszori étkezést napi 567 Ft-ban, az iskolai menzát
371 Ft/ebédben határozta meg. A Testület azt szeretné, ha
minél több gyermek venné igénybe a gyermekétkeztetést, ezért
ezen díjak megfizetéséhez szociális rendeletében térítési díj-
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kedvezményeket határozott meg, amennyiben a szülők azt
kérelmezik.
2/2016.(II.17.) ör. a 2016. évi költségvetésről 193 millió 873
ezer Ft főösszegben hagyta jóvá az Önkormányzat 2016. évi
költségvetését. Benne szerepel a költségvetésben 20 milllió Ft
2015. év végén Heréd település részére jóváhagyott rendkívüli
kormánytámogatás is, melyet az Óvoda és a Tornaterem
tetőszerkezete felújítására fordíthatunk. A költségvetés
tartalmazza a működéshez szükséges dologi-, bér és járulék
kiadásokat, 3,1 millió Ft általános tartalékot,valamint 8,3 millió
Ft fejlesztési céltartalékot is.
3/2016.(II.17.) ör. a szociális rendeletünk módosításáról a
költségvetésben található feladattípusú szociális keret
felhasználásának kereteit teremti meg azzal, hogy tágabban
határozta meg a Testület az eddigi szociális ellátások
igénylésének feltételeit magasabb jövedelemhatárokat
fogadva el, valamint emelte az egyes szociális támogatások
adható éves maximum összegét is. Települési lakhatási
támogatás 85.500 Ft/ fogyasztási egység jövedelemhatárig,
rendkívüli települési támogatás családban élők esetén 85,500
Ft/fő/hó egy főre jutó jövedelemig , egyedül élők esetén már
havi 99.750 Ft jövedelemig nyújtható.
Tartós betegség, rendkívüli élethelyzet esetén ettől eltérően is
adható támogatás. Évente egy család már 57.000 Ft éves keretig
kaphat települési támogatást, ha a rendelet feltételeinek
megfelelnek.
A támogatások nemcsak pénzben, hanem természetben is
megállapíthatók (élelmiszerutalvány, élelmiszercsomag, tűzifa,
térítési díjak kifizetése, víz/gáz/villanyáram/hulladékszállítási
díjak és köztartozások kifizetéséhez). Emelkedett a temetési
támogatás összege és igénylésének jövedelemhatára is. Ha az
elmettető hozzátartozó családjában az egy főre jutó jövedelem
nem haladja meg a 85.500 Ft/hó/fő összeget, vagy egyedül élő
eltemettető hozzátartozó jövedelme a 99.750 Ft-ot, akkor
37,800 Ft támogatást nyújtunk 60 napon belül benyújtott
kérelemre. A szociális ellátásokat Terényi Lászlóné igazgatási
ügyintézőnél igényelhetik, aki formanyomtatványokat ad és
további információkkal is szolgál.
4/2016.(II.17.) ör. a nem jövedelemalapú helyi
támogatásokról a korosztályos támogatásainkat szabályozza.
Heréden minden újszülött szülei 30.000 Ft / gyermek
utalványban adandó születési támogatást kapnak. A 6.-32.
hetes gyermekek ROTA vírus oltását is átvállalta az
Önkormányzat,amennyiben a szülők azt a gyermek 10. hetes
koráig igénylik. Ezek a kérelem nyomtatványok a védőnőnél is
igényelhetők.
Az általános és középiskolás gyermekek tanévkezdéséhez
utalványban a szülők 5000 Ft / tanuló támogatást igényelhetnek minden év augusztus 1-október 31. között.
A 65. év felettiek Idősek Napján ünnepélyes keretek között
4000 Ft –os élelmiszerutalványt kapnak az eddigi 3000 Ft
helyett. Kérjük, igényeljék ezeket a támogatásokat és a
kapott utalványokat vásárolják is le.
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A 15 év alatti gyermekeknek 2016. évben is kedveskedni
szeretne a testület egy 1500 Ft értékű édességcsomaggal
Mikulás napján.
5/2016.(II.17.) ör. visszavezette az ideiglenes ipraűzési adót is
3000 Ft /nap összegben 2016.04.01-től.
Ezen az ülésen pályázatot hirdetett a Testület a költségvetésben
elfogadott keret terhére a civil szervezetek részére, melyet
közzétettünk a honlapon is. Ennek igénylés i és elszámolási

szabályai szigorodtak.
Elhatározta még a Testület a Helyi Esélyegyenlőségi Program
felülvizsgálatát és határozott a patak melleti árvízvédelmi gátra
vonatkozó földügyben és a konyhai élelmiszerszállítási
szerződés felmondásáról is.
Akit bővebben is érdekelnek az önkormányzati hírek, kérjük
látogasson el a www.hered.hu honlapunkra.
Heréd, 2016.03.20.
dr Farkas Andrea jegyző

Újszülöttek:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Gulics Bálint László
született: 2015.12.02.
szülei: Rádóczki Gabriella Mária és Gulics László
Varga Laura
született: 2015.12.24.
szülei: Kapuszta Andrea és Varga Csaba
Godó Fanni
született: 2016.01.10.
szülei: Huszár Kitti és Godó László Attila
Galli Lőrinc
született: 2016.01.24.
szülei: Ocsovai Éva és Galli Balázs
Litvai György
született: 2016.02.03.
szülei: Hegedűs Nóra és Litvai György
Dénes Lora
született: 2016.02.08.
szülei: Fuxreiter Andrea és Dénes Zoltán
Talpas Dávid Rikárdó
született: 2016.02.17.
szülője: Talpas Szilvia
Finta Flóra Viktória
született: 2016.02.24.
szülei: Fekete Viviána és Finta Roland Dániel
Horváth Dávid Erik
született: 2016.03.04.
szülei: Tóth Vivien és Horváth János
Gratulálunk az újszülöttek szüleinek!

Házasságot kötöttek:
1. Jabur Jázmin és Orbán Kristóf Gábor2016.01.29.
2. Boda Mária Erzsébet és Bodor Ádám 2016.03.19.
Sok boldogságot kívánunk az ifjú házasoknak!

Elhunytak:
1. Kismihók István
Bajcsy-Zs.u.8.2015.12.13.
2. Sinkó Lászlóné
Rákóczi út 94. 2015.12.25.
3. György Illés
Pusztai u.8.
2015.12.25.
4. Pintér Imre
Kökényesi út 26.
2015.12.26.
5. Füredi Géza József
Rákóczi út 164.
2016.01.02.
6. Matányi István
Rákóczi út 152/A.
2016.01.08.
7. Bertók Menyhértné
2016.01.16.
Rákóczi út 165.
8. Zsiga Erika
Árpád u.1.
2016.01.18.
2016.02.01.
9. Mészáros Józsefné
Petőfi u.21.
10. Verdes József
Hatvani út 23. 2016.02.10.
11. Vajas Istvánné
Arany J.u.13.
2016.02.22.
12. Kómár József
Hatvani út 24. 2016.02.22.
13. Helyes Béla Lajos
Karácsonyi u.11.
2016.03.15.
Együttérzésünket fejezzük ki az elhunytak hozzátartozóinak!

Sport
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Herédi Hírmondó
Heréd Község Önkormányzatának ingyenes közéleti lapja

Kiadó:
Községi Önkormányzat
Felelős szerkesztő: Szabó Gábor
Szerkeszti: a Szerkesztőbizottság
Megjelenik:
750 példányban
Készült: Heréd, 2016. március. 25.

20

2016.03.26

15:00

PÉTERVÁSÁRA SE

-HERÉD LC

nincs lejátszva

21

2016.04.03

16:30

HERÉD LC

-HERÉD LSC

nincs lejátszva

22

2016.04.10

16:30

GYÖNGYÖSHALÁSZ SE

-HERÉD LC

nincs lejátszva

23

2016.04.17

17:00

HERÉD LC

-GYÖNGYÖSTARJÁNI KSK

nincs lejátszva

24

2016.04.23

17:00

FÜZESABONY SC

-HERÉD LC

nincs lejátszva

25

2016.05.01

17:00

HERÉD LC

-EGERSZALÓK SE

nincs lejátszva

26

2016.05.07

17:00

BORSODNÁDASDI LASE

-HERÉD LC

nincs lejátszva

27

2016.05.15

17:00

HERÉD LC

-DOMOSZLÓ SK

nincs lejátszva

28

2016.05.21

17:00

MAKLÁR SE

-HERÉD LC

nincs lejátszva

29

2016.05.28

17:00

SZŐLŐSKERT NAGYRÉDE SC

-HERÉD LC

nincs lejátszva

30

2016.06.04

17:00

HERÉD LC

-GYÖNGYÖSI AK

nincs lejátszva
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