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Heréd Község Önkormányzatának
ingyenes közéleti kiadványa

Gondolatok az ünneprõl, a karácsonyról
és a szeretetrõl!
„Légy áldott…
urunk: Jézus!
Szereteted életünk egyetlen reménye!”
(Simon András)
Ha nem hinnék abban a csodában, amelyet szeretetnek nevezünk, nem hinnék
abban sem, hogy ilyenkor karácsony
tájékán valahogyan megváltozik az emberek közötti érintkezés alaphelyzete is.
Mai, rohanó korunkban ugyanis az
ünnep már nem olyan meghitt, kedves,
szeretettel teli. A XXI. század emberének
már semmire sincs ideje, mert folyton
csak szalad, intézi dolgait, türelmetlen.
Feleslegesnek érzi a beszélgetések varázsát, a másik megismerésének csodálatos
felfedezését, az utazást, amely valóban
„lélektõl lélekig” hatolva formálhatná Õt
is. Közben kegyes hazugságokkal hinti
saját maga szemébe is a valótlan magyarázatokat, hogy dolgoznia kell, eltartania
a családját, vagy éppen tanulnia, de
semmiképpen sem ér rá, mert az élet
rövid ahhoz, hogy végezzen feladataival.
Mire elérkezik karácsony, bele is
fásulunk az ünnepekbe, holott még nem
is tettünk érte semmit. Csak éppen már
novemberben feldíszített fákat, csillogó
kirakatokat, élénken díszített üzleteket
látunk. Ez a szemet gyönyörködtetõ
látvány, s a minél mutatósabb és drágább
ajándékok utáni eszeveszett hajsza aztán
- akár akarjuk, akár nem - egyre közönyösebbé tesz az igazi ünneppel szemben. A
bájos függelékek, az ízléstelen, giccses
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csecsebecsék világában eltûnik az életvidámság, elsorvad az életigenlés. Pedig
minden ember vággyal él a szívében e
Földön, hiszen mindnyájan jobb, teljesebb és igazibb életet szeretnénk élni.
Így aztán menekülünk. Saját kis jól
kialakított csigaházunkból szemléljük a
világot, s feledjük az ószövetségi tanítást,
mely szerint „Isten az embert a maga
képére és hasonlatosságára teremtette.”
Hiszen a világ gyönyörû, csak meg kell
találni benne a szépséget! Vajon, miért
van az, hogy a régiek ezt oly jól tudták? A
közép -és idõsebb nemzedék tagjai még
emlékeznek azokra az idõkre, amikor az
urbanizáció még nem hozott ekkora
elidegenedést. Amikor még nagyszüleink
ültettek nekünk is egy diófát, mert egyetlen kulturális kincsük, a Kalendárium
fényében is tudták, hogy minden egyes
termése a Mária méhében növekvõ
Kisjézust szimbolizálja majd szeretteik
fenyõfáján. S a díszek, szaloncukrok is
otthon készültek az adventi készülõdés
részeként: a lángos csillagot formáló
csúcsdísz, amely a Három királyokat
vezeti majd éppúgy, mint a mai
üzletekben vásárolható, girlandokat
helyettesítõ karikagyûrûk, az életet
veszélyeztetõ kígyó jelképe. Mennyire
ismerjük ma egyáltalán a fenyõfára kerülõ
díszek jelképrendszerét? Tudjuk-e, hogy

a gömbök az élet teljességét, az angyalhaj
a jászol szalmáját, az aranyalma pedig a
tudás megszerzését allegorizálja?!
Latinovits Zoltán „Verset mondok”
címû könyvében van néhány olyan
mondat, ami akár létezésünk miértjeit is
magában foglalhatná: „És ennyi az egész,
forrás és tenger, alfa és omega, születés és
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halál, a vér rímes lüktetése. Valami, ami
születése pillanatában a halhatatlanságra
tart igényt”
Milyen érdekes! E sorok a költészetrõl
íródtak. De ilyenek vagyunk mi, emberek
is! Szeretnénk itt hagyni valamit magunkból e Földön: Adyval együtt szeretnénk mi is szeretni, s lenni a másiké,
másoké, valakié.
Kívánok Mindenkinek ilyen ünnepeket: szelíd és meghitt hangulatokat,
csöndes beszélgetéseket; a lélek és a szív
együttes kitárulkozását, a szeretet szabad
áramlását, átadását, a Fényt, amely
belõlünk sugárzik és táplálkozik, hogy
nyalábjai aztán a következõ esztendõben
is simogatóan körülölelhessenek. Annyi
pozitív energiát, amely képes lesz a jövõ
esztendõ végéig is átsegíteni minden
embert egy-egy lelkileg vagy anyagilag
nehezebb idõszakon; nyugalmat, hópelyheket és békét!
Ezen gondolatok jegyében kívánok
Heréd Község Önkormányzata és Képviselõ-testülete nevében mindenkinek
szeretetteljes, áldott karácsonyt, békés,
boldog eredményekben gazdag új évet,
kívánom, hogy az elkövetkezendõ esztendõben is a szeretet, az összefogás és
együttgondolkodás jellemezze mindennapjainkat.
Kómár József polgármester

Tájékoztató a Képviselõ-testület üléseirõl
Tisztelt herédi Lakosok!
A képviselõ-testület 2012. augusztus 31.
- 2012. november14-i üléseirõl, az azokon hozott döntésekrõl a következõ
rövid tájékoztatást adom:
A 2012. augusztus 31.-i rendkívüli ülésen a Képviselõ-testület:
Iskolabusz szolgáltatásra Lakatos
Lajos egyéni vállalkozót bízta meg 2012.
09.01-tól 2013.08.31-ig napi 20.000,-Ft
+ 27 % Áfa díjazásért.
Bio-Pannónia Kft.-vel a hulladékszállítási közszolgáltatási szerzõdés
megszüntetését határozta el, mert a cég
megszûnt.
Hatvani Városgazdálkodási Zrt.-vel
átmeneti idõre hulladék közszolgáltatásra szerzõdéskötést határozta el, akik
2012.12.31.-ig vállalták a Bio-Pannónia
Kft. kedvezõ díjain a szállítást.
KEOP-1.1.1/B/10-11 pályázaton indulásról valamint a Hatvan és Környéke
Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás

Fejlesztése Társuláshoz csatlakozásról,
az ebben való képviseletrõl, nyilatkozatokról döntött.
Iskola TÁMOP pályázaton indulásához hozzájárulást határozott el, mely
pályázaton indulás végül nem valósult
meg.
Porsche Hungary Kft. részére a falunapon terület bérbeadása történt 50.000
Ft-ért, mely összeget a Herédi Néptánccsoport támogatására fordít az önkormányzat.
A 2012. szeptember 17-i soros ülésen a
Képviselõ-testület:
KEOP-1.1.1/B/10-11 „Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek
továbbfejlesztése„ tárgyú pályázathoz
létrehozott Társulás Társulási Megállapodásának módosítását határozta el.
Elfogadta a Herédi Általános Iskola
2011/2012-es tanév szakmai munkájáról
szóló beszámolóját.
Az iskolaigazgató kérésére elhatározta

Herédi hírmondó -

a Herédi Általános Iskola udvari tanterem bejáratához elõtetõ kiépítését,
melyhez a 2012. évi költségvetés általános tartaléka terhére 250.000 Ft többletfinanszírozást biztosított.
Szándéknyilatkozatot fogadott el a
Herédi Általános Iskola 2013. évi
mûködtetésérõl, de a végleges döntés a
2013. évi állami és saját bevételek és
kiadások számbavételét követõen történhetett csak meg. A társult önkormányzatok 2012.11.14.-én a nemzeti
köznevelésrõl szóló 2011. évi CXC.
törvény 74. § (5) bekezdése alapján a
mûködtetéssel járó kötelezettségek teljesítéséhez szükséges gazdasági és
jövedelemtermelõ képességet megvizsgálva nyilatkozták, hogy a Herédi
Általános Iskola intézmény feladatainak
ellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyon
mûködtetésérõl való gondoskodást az
államtól nem tudják átvállalni.
Elfogadta a Herédi Napközi Otthonos Óvoda 2011/2012-es tanév szakmai

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: Confortansixty Kft (confortansixty@gmail.com)  Megjelenik 750 példányban.  2012
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munkájáról szóló beszámolót.
Elfogadta az önkormányzat és intézményei 2012. I. félév pénzügyi helyzetérõl és gazdálkodásáról szóló beszámolót, a teljesítésünk most is idõarányos, gazdálkodásunk biztonságos volt.
Elfogadta a Hatvan Körzete Kistérség
Többcélú Társulásban végzett 2012. I.
félévi munkáról szóló polgármesteri
beszámolót.
A Juhász kupa pályázat záró rendezvényéhez és nyilvánosságra biztosított
120.000 Ft többlet elõirányzatot.
A fogászati rendelõ nyitva tartási
idejének módosítását hagyta jóvá a
következõk szerint: 2013. évtõl az új
rendelési idõ: Hétfõ: 13.30-19.30, Kedd:
9.00-14.00, Szerda:9.00-14.00 (iskola
fogászat), Csütörtök: 13.30-19.30, Péntek: nincs rendelés.
Nem támogatta a Három Grácia Bt.
helység bérbeadás iránti igényét a volt
fogászati rendelõ helyiségre, mert a
helyiséget raktározási célra használjuk.
A rendkívüli szárazság miatt a település közterületein kiszáradt fák kivágásáról határozott, melyekre a fakivágási
engedélyt megkaptuk és a kivágások
megtörténtek.
Kolozsvári utcai fapótlásához szakértõi vélemény és árajánlatok kérését
határozta el.
A Herédi Napközi Otthonos Óvodában egy sajátos nevelési igényû gyermek
ellátásához 128.000 Ft többlet elõirányzatot biztosított.
Körjegyzõség bérelõirányzat 340.000
Ft-al emelésérõl döntött egy fõ nyugdíjazása többletköltségeihez.
16/2012.(IX.19.) önkormányzati rendeletével módosította az önkormányzat
2012. évi költségvetését, a bevételi
fõösszeget: 263.274 e Ft-ban, a kiadási
fõösszeget: 263.274 e Ft-ban állapította
meg.
17/2012.(IX.19.) önkormányzati rendeletével az állattartásról szóló 14/2004.
(V.1) rendelete módosításáról döntött.
Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletérõl szóló 2008. évi XLVI. törvény
módosításával bevezetett mezõgazdasági
haszonállatszám korlátozása tiltó rendelkezésére figyelemmel ki kellett
vennünk a belterületen eddig elõírt állatszám korlátozást mind a haszonállatok,
mind a kutyák tekintetében. A szomszédok, ha nyugalmuk sérül az állattartás
miatt a birtokvédelem eszközével
élhetnek 1 éven belül a jegyzõnél, 1 éven
túl a hatvani Bíróságnál.

Herédi Hírmondó
Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat Társulási Megállapodásának módosításáról döntött
A járási hivatalok kialakításával kapcsolatos megállapodást fogadta el. A
Körjegyzõségbõl a hatvani járási hivatalba 1 fõ megüresedõ álláshelyet, és a
nagykökényesi kirendeltségrõl 1 fõ
gazdálkodási ügyintézõt kellett átadnunk, a hozzájuk tartozó számítógépekkel és fel kellett ajánlanunk irodabútort is, melyet a herédi jegyzõi irodából vittek el. Egyes feladatok
(normatív lakásfenntartási támogatás,
alanyi ápolási díj, alanyi közgyógyellátás,
idõskorúak
járadéka,
gyermekek
védelembe vétele) ügyintézése 2013.
01.01.-tõl átkerülnek a járásba, heti 1-2
alkalommal járási ügysegéd itt helyben is
fel fogja venni ezeket a kérelmeket.
Az új LEADER III. tengely pályázat
óvoda elõtti parkoló építési terveinek
felülvizsgálatával Somfai Péter tervezõt
bízta meg bruttó 50.000 Ft-ért.
Az új LEADER III. tengely pályázat
Iskolakert kerítés felújítás tervezési
feladatával az LX Komfort Bt.-t bízta
meg 400.000 Ft+ Áfa díjazásért. A tervezési munkák elkészültek, a pályázatot
benyújtottuk.
Halasi Patika GYOPÁR Bt. bérleti
szerzõdésének módosítását fogadta el,
törvényi változások miatt az eddigi
díjmenetesség helyett 2012. november
1.-tõl kedvezményes 5000 Ft/hó jelenleg ÁFA mentes - bérleti díjat
állapított meg.
A Herédi Népdalkör Egyesület kérelmére a 2012. évi mûködésükhöz már
jóváhagyott 300.000 Ft támogatás fölött
100.000 Ft többlettámogatást biztosított a 2012. évi költségvetés általános
tartaléka terhére.
A Magyar Vöröskereszt Hatvan Területi Szervezete kérelmére a 2012. évi
mûködésükhöz 30.000,- Ft támogatást
biztosított a 2012. évi költségvetés
tartalékalap terhére.
Elfogadta a 2013. évi belsõ ellenõrzési
tervet 2 feladattal, 2013. évtõl már nem
kistérségi keretek között, hanem
önállóan kell ellátnunk ezt a feladatot.
A közterületi játszótéri játékok felülvizsgálatára és javítására a Mátrapark
Kft. (Abasár) -t bízta meg bruttó 97.854
Ft-ért.
Herédi Nagycsaládosok Egyesületének Élelmiszersegély Programjáról nyilatkozta, hogy az Önkormányzat közvetlen szerzõdõ félként nem kíván részt
venni benne.

A 2012. október 25-i rendkívüli ülésen a
Képviselõ-testület:
Kolozsvári utcai fapótlásáról
Szociális, Gyermekjóléti és EgészségHerédi Temetõben kiszáradt fák
ügyi Szolgálat Alapító Okiratának mó- szemléjérõl
dosításáról döntött.
19/2012.(X.26.) önkormányzati ren-
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delettel az önkormányzat vagyonáról és
vagyongazdálkodásáról szóló 4/1994.
(I.31.) önkormányzati rendelet módosítása történt a korlátozottan forgalomképes vagyontárgyak hasznosítására
vonatkozóan törvényi módosulásokhoz
igazodva.
A 2012. november 14-i rendkívüli ülésen
a Képviselõ-testület:
Döntött a LEADER EMVA III. tengely pályázaton való indulásról „Heréd
közpark kerítés felújítás és parkoló
kialakítás” címmel. A pályázat teljes
összege nettó: 24.724.020,-Ft, melybõl
az igényelt pályázati támogatás
24.724.020 Ft, a vállalt önerõ 6.675.486,Ft. A kerítés beruházás és a térelemek
elhelyezés helyszíne a Heréd 325/6
hrsz.-ú közpark, a parkoló építés
helyszíne a herédi 325/3 helyrajzi számú
közút és parkoló belterület.
Megbízta a LEADER EMVA III.
tengely pályázat projektmenedzseri és
pénzügyi tanácsadói feladatokkal a
Menõ & Nyerõ Kft.-t 1.109.000 Ft +
ÁFA, összesen a pályázat keretében
nettó módon elszámolható megbízási
díjért. A pályázat benyújtása megtörtént, az elbírálás 2013. tavaszán várható.
Kolozsvári utcai 90 db fapótláshoz
ültetési munkával László Tibor vállalkozó megbízásáról döntött 288.000,- Ft
(alanyi ÁFA mentes) vállalkozói díjért.
A virágos gömb kõris fákat az önkormányzat közvetlenül a díszfaiskolától
vásárolta meg 6600 Ft + Áfa/darab áron.
2012. november 14.-én tartottak a
közoktatási társulásokban és a körjegyzõségben érintett Heréd, Nagykökényes
és Kerekharaszt önkormányzatai kettes
és hármas együttes üléseket is, melyeken
többek között döntöttek az iskola 2013.
évi mûködtetésérõl, az iskola és az
óvoda költségvetési elõirányzat módosításairól, az iskolai intézményfenntartó
társulás megszüntetésérõl, valamint
szándéknyilatkozatot tettek arra, hogy a
Körjegyzõség helyett az új önkormányzati törvényre figyelemmel megalakítják
2013.01.01.-tõl a Heréd-i Közös Önkormányzati Hivatalt és annak Nagykökényesi Kirendeltségét.
A Képviselõ-testület nyilvános üléseinek
jegyzõkönyvei a Körjegyzõségi Hivatalban és a honlapon megtekinthetõk, az
éves munkaterv és az elfogadott rendeletek teljes szövege a hivatali hirdetõtáblán és a honlapon is olvasható.
Heréd, 2012.12.12.
Peterkéné dr. Farkas Andrea
körjegyzõ
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KÖZÉRDEKÛ
Így az év végével Karácsony tájékán a
szeretetrõl és a megbékélésrõl kellene,
hogy szóljanak a hírek, de mégis szólnunk
és írnunk kell olyan a lakosság nyugalmát
sértõ és felháborító jelenségekrõl, ami
már nem tûr halasztást!
Hosszú évtizedek „türelemmel viselt”
várakozása után végre elkészült a HatvanVerseg összekötõ út, ami az itt élõk
számára igen jelentõs változást hozott.
De alig telt el néhány hónap a mûszaki
átadástól máris szembesülnünk kell,
úgyis mondhatnám aljas cselekedetekkel,
ami ellen tennünk kell.
Az út szegélyét jelzõ mûanyag oszlopokról, kb. 20-25 db, már leszedték a
fényvisszaverõ prizmákat, sõt 5 db oszlopot komplett ellopták (valószínû postaládának kellett). Ugyanígy leszerelték a
patakhíd fémkorlátjáról is az értékes
prizmákat. A hab a tortán, hogy már
megbontották a korlátrendszert is és 2 db
súlyos fémelemet el is vitték. Újra megjelentek az illegálisan lerakott szemétkupacok is. Az autópálya felüljáró elõtti
területrõl a közutasok rendszeresen
elszállítják a szemetet mégis pár nap után
mindig újratermelõdik.

Már többen feltették nekem a kérdést,
még az útkezelõ vezetõi is, hogy megérdemeltük mi ezt az utat? A válaszom: a
tisztességes emberek igen, a felelõtlen, a
közlekedés biztonságát veszélyeztetõ emberek, a tolvajok bizonyára nem!
A leírt sajnálatos események miatt fokozottan kérjük az autósokat, a közlekedõket, hogy ha ilyen elkövetõket esetleg
tetten érnek, esetleg letudják fényképezni,
jelentsék akár a Hivatal, akár a Rendõrség
felé, ígérjük kemény eljárást indítunk.
Egy másik szintén felháborító ügy,
amirõl 6-8 bejelentés érkezett hozzánk a
hatvani és kökényesi úti lakóktól! Jó néhány ember (akiket nevesíteni is tudnánk) elõszeretettel és rendszeresen
kerékpárútként használja az említett két
út járdáját. Több konfliktus és balesetveszélyes helyzet alakult már ki emiatt,
mégis ezen emberek azt hiszik, hogy
nekik mindent szabad. Hát nem! A
körzeti rendõrünket felkértük, hogy
tegyen intézkedéseket a renitens emberekkel szemben. Elismerjük, hogy az új
úton sok felelõtlen autós akár 100 km-es
sebességgel robog át a településünkön
ezek ellen is fellépünk már kértük a

Szilvia Szépségszalon
szolgáltatások:
- NÕI-FÉRFI fodrászat
- minõségi hajfestés, ammonium-mentes hajfestés
- modern vágási technikák
- szolárium
BLACK CARE EXPERIENCE - CSÕCSERE

Életformává vált a szoláriumozás,
ami nem csak barnít, hanem:
-

elõsegíti a szervezet D-vitamin és kalcium termelését
növeli a szervezet ellenálló képességét
kedvezõen hat a kedélyállapotra
szép, egészséges bõrt ajándékoz
különbözõ bõrpanaszokra bõrgyógyászok ajánlják.

Cím: Heréd, Csillag u. 4. Tel.: 37/ 377- 196
Szeretettel várok mindenkit!

Kívánok meghitt, békés karácsonyt
és nagyon boldog új évet!
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rendõrség segítségét, de ez még mindig
nem ok arra, hogy a járdán kerékpározzunk.
A kóbor kutyák is komoly gondot
okoznak úgy az önkormányzatnak, mint a
lakosságnak is. Az elmúlt néhány hónapban már több kutyatámadás is történt a
községünkben. A folyamatos tájékoztatások, figyelmeztetések ellenére néhány
kutyatulajdonos mit sem törõdve az
állattartásra vonatkozó törvényekkel szabadjára engedi jószágát, ez tûrhetetlen!
Megjegyzem nem a kutya a bûnös,
hanem a tulajdonosa! Ne tartson olyan
ember kutyát, aki nem tudja biztosítani a
feltételeket a háziállatának. Ezért ismételten kérünk minden érintettet állataikkal mások testi épségét ne veszélyeztessék, mert ellenkezõ esetben hatósági
eljárást indítunk.
Kérünk minden jóérzésû embert, hogy
közös összefogással hatékony és bátor
fellépéssel állítsuk meg a felelõtlen és
rosszindulatú cselekmények elkövetõit.
Kómár József
polgármester

Tájékoztatás
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy
a falugazdászok településszintû
ügyfélfogadása az aktuális kampányfeladat, illetve szabadságolások miatt az év hátralévõ részében nem minden esetben lesz
megoldott.
Az ügyfélfogadás a falugazdász
körzetközpontokban a településszintû ügyfélfogadás elmaradása esetén is biztosított.
A falugazdász körzetközpont
címe, elérhetõsége és ügyfélfogadása:
Hatvan Körzetközpont 3000.
Hatvan, Radnóti tér 2. (Cukorgyár Iroda Épülete),
Tel.: 37/540-222
Ügyfélfogadás:
Hétfõ: 8.00-12.00, 13,00-16.30
Kedd: 8.00-12.00, 13,00-16.30
Csütörtök: 8.00-12.00, 13.00-16.30
Péntek: 8.00-12.00, 13.00-14.00
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Óvodai Hírek
1. A november hónapban megtartott idõsek napjára nagy
izgalommal készültek a gyerekek. A gyermekek által elõadott
lakodalmas mûsor nagy sikert aratott a nézõk körében.

Az elõadás befejeztével a gyerekek közösen játszottak a
vendégek hazautazásáig.
3. A környezeti nevelés egyik fõ feladatunk ebben a nevelési
évben. A gyerekekkel az otthonról hozott zöldségekbõl, gyümölcsökbõl salátát készítettünk, amit közösen fogyasztottunk el.
A zöldségfélékbõl ötletes bábok is készültek, a gyerekek örömére.
A sétáink során összegyûjtött levelekbõl, termésekbõl
különféle állatfigurákat és tárgyakat is készítettünk. A faleveleket
felhasználtuk síkbábok díszítésére, valamint nyomdázásra is.

A sütõtökbõl töklámpást készítettünk, a dísztökök pedig kis
színespapír felhasználásával apró manókká változtak.
Nagyon örültek a gyerekek a havazásnak. Vidáman szán2. November 12-én zenés-verses mûsor szórakoztatta a kóztak, hógolyóztak és hóembert építettek az udvaron.
gyermekeket. Ezen a napon a nagykökényesi tagóvoda óvodásai
is ellátogattak hozzánk.

5
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4. A Mikulásvárás alatt verseket, dalokat tanultunk a gye6. A hagyományos mézeskalács vásárt idén is megtartjuk. A
rekekkel. December 6-án délelõtt érkezett meg a Mikulás.
sütést, csomagolást és árusítást a szülõk vállalták el.
5. Az idén sem maradhat el a szokásos búzaültetésünk.
7. A Karácsonyi ünnepet december 17-én tartjuk az óvodában.

Tájékoztatás az Iskolánk helyzetérõl
Akik figyelemmel kísérik a nyomtatott és
a különbözõ médiák híradásait, azok már
értesülhettek arról, hogy az oktatási intézmények 2013. január 1-tõl állami
fenntartásba kerülnek a Klebelsberg Intézményfenntartó Központon keresztül.
Ez azt jelenti, hogy a tanárok valamint az
oktatást közvetlenül segítõk, a mi
esetünkben az iskolatitkár, munkajogilag
is a központ állományába kerülnek.
Továbbá a központ fogja biztosítani az
oktatáshoz szükséges eszközöket is.
Ebben a tárgykörben az önkormányzatnak még választási lehetõsége sem volt,
mivel errõl a törvény egyértelmûen meghatározta a feladatokat.
A másik fontos kérdés az iskola mûködtetése. A törvény itt is egyértelmûen
rendelkezik arról, hogy a 3.000 fõ alatti
települések iskoláinak mûködtetését is az
állam végzi el. Ez azt jelenti, hogy a
takarítók és a karbantartó is munkajogilag is a központhoz tartoznak. A mûködtetéshez, karbantartáshoz szükséges
eszközöket a közüzemi díjakat víz, gáz,
csatorna, villany és telefon költségeket is
az állam fizeti.
A mi esetünkben a törvény ad egy
lehetõséget arra, hogy a 3.000 fõ alatti
települések átvállalhatják csak a mûködtetést abban az esetben, ha pénzügyi
kimutatásokkal hitelt érdemlõ módon
igazolják, hogy képesek ellátni a mûkötetési feladatokat, a mi esetünkben a
mûködtetés költsége évi 10 millió forint
felett van.
Testületünk szeptember 17-én hozott
határozatával kiadtunk egy elvi nyilatkozatot arról, hogy mûködtetni kívánjuk
az iskolánkat, azonban ez a nyilatkozat
nem járt semmi elkötelezettséggel. Erre a
magyarázat az, hogy szeptemberben az

6

akkori törvényjavaslat szerint az állam
elvette volna az iskola és a tornaterem
tulajdonjogát is, mi ezt nem engedtük
volna, még súlyos anyagiak árán sem.
Szerencsére ezen törvényjavaslatot
megváltoztatták számunkra kedvezõen
úgy, hogy az állam a fenntartást és a teljes
mûködtetést is átveszi, ingyenes
használattal, de a tulajdonjog továbbra is
az önkormányzatoké lesz.
Ezek után a három érintett település
képviselõ-testületei, mint az intézményfenntartó társulás tagjai, a már pontos
pénzügyi lehetõségek ismeretében, a
szakmai vélemények beszerzése után,
minõsített többséggel a következõ
határozatot hozta:
6/2012.(XI.14.) Heréd-KerekharasztNagykökényes együttes határozata:
Heréd-Kerekharaszt-Nagykökényes
Községek Önkormányzatának Képviselõtestületei, mint a Heréd-KerekharasztNagykökényes Iskolai Intézményfenntartó Társulás tagjai a Herédi Általános
Iskola 2013. évi mûködtetésérõl szóló
elõterjesztést megtárgyalták.
A nemzeti köznevelésrõl szóló 2011.
évi CXC. törvény 74. § (5) bekezdése
alapján a mûködtetéssel járó kötelezettségek teljesítéséhez szükséges gazdasági
és jövedelemtermelõ képességet megvizsgálva nyilatkozzák, hogy a Herédi
Általános Iskola intézmény feladatainak
ellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyon
mûködtetésérõl való gondoskodást az
államtól nem tudják átvállalni.
Felhatalmazzák a Képviselõ-testületek
Heréd Község Polgármesterét a szükséges intézkedések megtételére, megállapodások aláírására.
Felkérik a Képviselõ-testületek Heréd
és Nagykökényes községek Körjegyzõ-

jét, hogy a határozatról az érintetteket
értesítse.
Felelõs: Heréd Község Polgármestere,
Heréd és Nagykökényes községek körjegyzõje
Határidõ: értelem szerint
Tudomásul kell venni mindenkinek, hogy
ebben a fontos kérdésben csak érzelmi
alapon nem, csak a pontos gazdasági
számításokra hagyatkozva lehetett. Egyik
település vezetése sem tehette meg, hogy
egy rossz döntés miatt veszélyeztesse a
települése mûködését, mivel már tudjuk,
hogy a 2013-as évre lényegesen kevesebb
anyagi lehetõségünk lesz.
Tény, hogy a megyénkben is jó néhány
település vállalta az iskolája mûködtetését, de õk ezt megtehették, hiszen komoly iparûzési adó bevételekkel rendelkeznek.
Úgy gondoljuk, hogy az iskola vezetésével és dolgozóival jó kapcsolatot
ápolt az önkormányzat. Az elmúlt 10
évben komoly beruházások és fejlesztések történtek az iskola épületében, de
további terveink is vannak, fõleg a külsõ
homlokzat felújítás terén. Mégis a
legfontosabb az, hogy bárki is mûködteti
ezt az intézményt ez továbbra is a miénk
marad, de még ettõl is fontosabb hogy a
tanulóink, a szülõk és a nevelõi közösség
érdekei ne szenvedjenek csorbát.
Végezetül a Község Önkormányzata és
a Képviselõ-testület nevében is tisztelettel megköszönjem az Igazgatónõ, a
nevelõ testület és a technikai dolgozók
kitartó áldozatos és lelkiismeretes munkáját, kívánjuk, hogy úgy a szakmai, mint
a családi életükben legyenek továbbra is
sikeresek.
Kómár József
polgármester
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A Herédi Általános Iskola tanévvégi eseményei
Minden olvasó elõtt ismert, hogy a Herédi Hírmondó hasábjain folyamatosan rövid áttekintést ad az intézményben zajló
eseményekrõl a Herédi Általános Iskola. A 2012/2013. tanév indítása, és az az-óta eltelt idõszak is igen eseménydúsan telt, s a
tanulás-tanításon kívüli programokról ismét rövid tájékoztatást adunk.

Tanévnyitó összejövetel- szeptember 1.

Megyei Duatlon verseny-szeptember 28.

Iskolánkban 2012. szeptember 3-án 8 órakor, egy gyönyörû
õszies napon került megrendezésre a Tanévnyitó összejövetel. A
mûsort az iskola énekkarosai és az elsõ osztályosok adták. Az
énekkarosok dalokkal, az elsõs diákok pedig versekkel
díszítették a mûsort. Lõrincz Mária Igazgatónõ nagyon kedves
szavakkal köszöntötte az elsõs diákokat, és megnyitotta a
2012/2013 -as tanévet.

2012.szeptember 28-án, Hatvanban megrende-zésre került a 19.
megyei duatlon, amelyen iskolánk 24 legatlétikusabb tanulója
vett részt. Nagy Tibor tanár úr és Varga Szilveszter szülõ
kísérték a tanulókat az eseményre.

Hulladékgyûjtés - szeptember 24.
Mozilátogatás-szeptember 28.
Az alsó tagozatos diákjaink mozilátogatáson vettek részt
Gyöngyösön.
A film címe: Jégkorszak 4. A film elõtt minden gyerek kapott
egy pattogatott kukoricát, és kedvükre vásárolhattak a vetítõterem elõtti büfében. A mese nagy sikert aratott a gyerekek
körében, sokan közülük most vettek részt elõször ilyen
elõadáson.

Zene világnapja - október 1.

Iskolánkban idén újra megszerveztük a hulladékgyûjtést. A
gyerekek nagyon lelkesen készültek erre a napra. Reggel 8 órától
délután 2 óráig gyûjtötték a papírt és a vasat. A versenyt az alsó
tagozatból az 1. a osztály , a felsõ tagozatból a
7. osztály nyerte meg. A nyertes osztályok jutalma, hogy egy
tanítás nélküli napot kirándulással tölthetnek el. Gratulálunk
nekik!

2012.október 1-jén 8 órakor tartottuk a Zene világnapja
alkalmából a megemlékezésünket. Az énekkar elõadását szép
gondolatok, idéze-tek, dalok, valamint az iskola néhány diákjának hangszeres elõadása is szépítette.
„Arra szeretnék buzdítani minden várost, falut és országot,
hogy rendezzenek sokféle zenei eseményt ezen a napon.
Örülnék, ha nemcsak koncerteken, rádiómûsorokban szólalnának meg régi és fõként mai mûvek, hanem spontán meg-
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5-6. korosztályosok közül Kiss József 3. és Berényi Brigitta 20.
helyezést, a 7-8. korosztályosok közül pedig Pitters Regina 15.
helyezést ért el. Gratulálunk eredményeikhez!

Az 1956-os forradalom és szabadság-harc
ünnepe - október 23.

nyilvánulásként utcákon és tereken is muzsikálnának énekesek,
kórusok, jazz-zenészek és a komolyzene legjelentõsebb elõadói.” - mondta Yehudi Menuhin.

Természetismereti vetélkedõ - október 2.
2012/13-as tanévben is megrendezte hagyományos állatok
világnapi vetélkedõjét a bol-dogi Berecz Antal Általános Iskola.
A környe-zõ iskolák 3 fõs csapatokban nevezhettek be. Elõzetes
feladatként papírmadarakat kellett készíteni és egy háziállat
bemutatását kellett elõadni. Versenyzõink Mekk-Elek címmel,
egy verses költeményt tanult meg, amelyért külön díjat kaptak.
A verseny végén szoros pontállások voltak. Iskolánknak csupán
három ponton múlt, hogy nem 5. hanem 3. helyezést ér el.
Gratulálunk Nekik!
Csapat tagjai: Fodor Dominik, Michel Kitti, Tácsik István és
Ambrus Veronika tanárnõ

1956. október 23-a hatalmas mérföldkõ volt történelmünkben.
Idén volt 56 éve. Erre emlékeztünk 2012. október 19-én, Heréd
Község Mûvelõdési Házában. A nagyon színvonalas és megható
ünnepi mûsort az iskola felsõs diákjai és énekkara adta elõ,
akiket Nagyné Vankó Mária tanárnõ és Tóthné Mezei Ivett
tanárnõ készített fel. Az idei tanévben is iskolánk diákjai adták
az ünnepi mûsort Kerekharaszt község megemlékezésén.

Játékos sportdélután -október 24.
2012. október 24-én délután játékos sportvetélkedõt rendeztünk iskolánkban az alsó tago-zatos diákok számára. A korábbi
évekhez hasonlóan, idén is nagy volt az érdeklõdés a verseny
iránt, magas létszámban képviseltették magukat a mozogni,
Az Aradi Vértanúk Emléknapja -október 6.
sportolni szeretõ gyerekek. A változatos ügyességi és labdás
feladatok sok vidám percet szereztek tanulóinknak, akik ezáltal
Az iskolában minden tanuló méltóképpen megemlékezett egy jó hangulatú és aktív délután részesei lehettek.
osztályával az aradi vértanúkról, október 5-én. Elõzetes
feladatot kaptak a gyerekek, majd ünnepi osztályfõnöki órákon
dolgozták fel az eseményeket, és emlékeztek meg a hõsökrõl.

Helyesírási verseny - október 17.
Október 17-én megrendezésre került az apci Apáczai Csere
János Általános Iskolában a helyesírási és nyelvhelyességi verseny, melyen a kistérség legjobb diákjai vettek részt. Iskolánkból Berényi Brigitta 5. osztályos, Kiss József 6. osztályos és
Pitters Regina 7. osztá-lyos tanulók mérték össze tudásukat. Az
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Planetárium-október 25.

Idõsek napja-november 9.

38 diákunk egy nagyon érdekes elõadáson vehetett részt a
budapesti Planetáriumban. Az elõadás címe: Csodálatos
Univerzum 3D. Az elsõ, teljes egészében magyar forgatású 3Ds mozifilm! Az animációs technika segítségével a térhatású
alkotás lenyûgözõen mutatta be a naprendszerbeli bolygók
világát, az ûrkutatást, a különféle ûrszondákat, teleszkópokat és
az ûrrepülõgépet. Ezeken kívül még betekintést nyerhettek a
diákok az idegen galaxisok világába is. Az elõadás elõtt az
elõtérben nézelõdhettek a gyerekek, ûrhajók, bolygók és még
sok más dolog volt kiállítva.

Az idén is egy szép mûsorral készültek az iskolások az Idõsek
napjára. Az elsõsök egy vidám kis mesejelenettel kedveskedtek,
a nagyok pedig szép gondolatokat szavaltak a szeretetrõl.

Petõfi szavalóverseny-november 9.
November 9-én rendezték meg Aszódon, a Városi Könyvtárban a Petõfi szavalóversenyt, melyen Varga Bence 6. osztályos tanuló képviselte iskolánkat.

A magyar nyelv napja- november 13.
Az Országgyûlés 2011. szeptember 26-án egyhangúlag november 13-át a magyar nyelv napjává
nyilvánította. A döntéshozók
szándéka szerint ezzel lehetõséget teremtettek arra, hogy évente egyszer a közfigyelem hivatalosan is ráirányuljon a szellemikulturális örökségünk és nemzeti
identitásunk alapját jelentõ magyar nyelvre. Iskolánkban ezen a
napon a diákok méltóképpen
megemlékeztek e jeles napról,
szép gondolatokat hallhattunk a
magyar nyelvrõl.

Halloween party-november 8.
Immár 4. éve került megrendezésre iskolánk-ban a Halloween
party, november 8-án. A dél-utánt a gyerekek dalos verses
mûsorral nyitot-ták meg, ezt követõen érdekes játékokra került
sor. A diákok kedvence volt a székfoglaló, és a lufifújó verseny.

Pályaválasztás- november 14. és 21.
A Heves Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ az
általános iskolák végzõs diákjainak pályaválasztását, iskola
választását az idei évben is pályaválasztási kiállítással próbálta
segíteni, melyre 2012. november 14-én 10.00-14.00 óra között
Egerben került sor. A kiállítás rendezvényhez kapcsolódóan
üzemlátogatáson is részt vehettek tanulóink, november 21-én.

Márton napi vers-és prózamondó versenynovember 16 .
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Õszi kupa-november 29.
A DÖK és az ISK õszi kupát szervezett az iskola tanulói számára. Az egész délutánt betöltõ rendezvényen a gyerekek jól
érezték magukat.

A karácsonyig tartó -rövid-idõszakban
Iskolánk a Mikulás bálra és a karácsonyra készül. Iskolai
karácsonyi ünnepünk mellett, az idén is Községi Karácsonyi
ünnepre hívjuk a község lakóit. Ezenkívül a kerekharaszti meghívásnak is eleget teszünk.
December 8-án pedig a Kodály Zoltán népdalversenyen
megméretteti magát két diákunk, illetve az iskola tanulói a
nagykökényesi idõsek köszöntésén ad mûsort.
A idei tanévben is megrendezték Gyöngyöstarjánban a Márton
napi vers és prózamondó körzeti versenyt, melyen iskolánkat
két 1. osztályos tanuló képviselte.Mindketten szép eredményt
értek el. 17 iskola 64 tanulója közül Bóna Levente a prózamondó
kategóriában 2. helyezést ért el. Jártin Jázmin a versmondó
kategóriában pedig 3. helyezést ért el. Gratulálunk nekik!

Bajza matematika verseny- november 16.
A Bajza József Gimnázium matematika versenyt hirdetett 7. és
8. osztályos tanulók részére. A 8. osztályból 6 tanuló, a 7. osztályból 3 tanuló képviselte iskolánkat. Eredményt még nem
tudunk.

Bántalmazásról-dióhéjban
A gyermekekkel szembeni erõszak az elmúlt években egyre
nagyobb nyilvánosságot kapott. A gyermekek esetében többféle
bántalmazás több fajtájáról is beszélhetünk: lelki, fizikai,
szexuális bántalmazásról, illetve az elhanyagolás fogalma is idesorolható. Gyermekekkel, gyermekvédelemben, egészségügyben (orvosok, védõnõk) dolgozó személyeknek kötelességük
reagálni ezekre a jelekre, jelzésekre.
Gyakran hallani a mondatot „Szörnyû dolog a gyermekek
bántalmazása, de az én családommal ez nem történhet meg.”
Tényleg nem történik meg? - vagy nem akarja látni, hogy
megtörténik és ezáltal nem is történik meg, mert „amit nem
látok az nincs”.
A gyermekbántalmazás fogalmáról, illetve annak hatósági
következményeirõl az 1997. évi XXXI. törvény -a gyermekek
védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról- rendelkezik.
Sajnos nemcsak gyermekbántalmazás, hanem a családon
belüli erõszak is elõtérbe került az elmúlt idõszakban. De mit is
takar pontosan ez a kifejezés?
A családon belüli erõszak fogalma alatt azokat az eseteket
értjük, amikor az egyik családtag, házastársélettárs vagy ex-partner
kísérletet tesz vagy meg is valósít olyan magatartásokat, amelyekkel a másik fél (családtag, élettárs stb.) fölött hatalmat - testi,
anyagi vagy jogi dominanciát - tud gyakorolni. (Forrás: wikipédia)
Amennyiben szûkebb vagy tágabb környezetében hasonlókat tapasztal, keressen bennünket. Minden információt bizalmasan kezelünk.
A Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat Heréden a Mûvelõdési Házban elérhetõ hétfõn 8-15 óráig, szerdán 8 és 12 óra
között és pénteken 10 és 12 óra között.
Békés karácsonyt!
Nagy Péter és Józsa Anita
családgondozó
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Tanulóink az alábbi versenyeken vesznek részt
Jonatán Elsõ Országos Könyvmolyképzõ
Bendegúz tantárgyi versenyek
Szivárvány levelezõs tanulmányi verseny
„Mit ránk hagytak a századok”- mûvelõdéstörténeti verseny
Rajzpályázatok
Geoszféra vetélkedõ
„Olvass velünk!” levelezõs verseny
III. Országos Komplex Ének-zenei Mûveltségi Verseny
„Muzsikáló Elixír” Mozaik kiadó ének-zene versenye
LADIK- médiavetélkedõ
Zrínyi Ilona matematika verseny

Anyakönyvi hírek
Házasságkötés
Házasságkötés 2012.08.18. óta nem volt.

Újszülöttek:
Takács Gábor szül.: 2012.09.12. Szülei:Hanicz Ildikó és
Takács Gábor
Bugyi Bendegúz Ödön szül.: 2012.10.12. Szülõje: Tóth
Hajnalka
Kabány Kevin Gergely szül.: 2012.11.28. Szülei: Sultis
Alexandra és Kabány Gergely
Morvai Emma szül.: 2012.12.04. Szülei: Bukovinszki Beáta
és Morvai Csaba
Gratulálunk az újszülöttek szüleinek!

Elhunytak:
Kovács Gábor Heréd, Hatvani út 56. 2012.10.09.
Csaba István Heréd, Pusztai u.2. 2012.10.13.
Szénási Lajosné Heréd, Kökényesi út 33. 2012.10.16.
Samu János Heréd, Rákóczi út 3. 2012.10.18.
Gulyás János Mátyás Heréd, Arany J. u.1. 2012.10.30.
Kelemenné Lengyel Katalin Heréd, Petõfi u.33. 2012.11.05.
Együttérzésünket fejezzük ki
az elhunytak hozzátartozóinak!
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Kedves Iskolás Szülõk!
Az iskolai étkezés teljes lebonyolítását 2013. január 1-tõl a
Herédi Napközi Otthonos Óvoda látja el.
A gyermekek hiányzását, a hiányzásból való visszatérésének bejelentését az élelmezésvezetõnek az óvodában kell
bejelenteni, amit kizárólag telefonon vagy írásban tudnak
elfogadni. (Tel.: 37/377-016)
A hiányzás lejelentését elõzõ nap 13 óráig kell jelezni,
ellenkezõ esetben a hiányzás tényét nem tudják figyelembe
venni. A családok kiadási költségeinek csökkentését lehet
elérni, ha mindenki idõben jelzi a gyermek hiányzását.
Az étkezési térítési díj kedvezményre jogosító nyilatkozatok leadása és mindenféle étkezéssel kapcsolatos változások (pl.: étkezés lemondás, új igény bejelentése) az
óvodában történik az élelmezésvezetõnél max.: reggel 9
óráig, késõbbi idõpontban nincs erre lehetõség. A térítési díj
befizetésére egy rendes befizetési nap és egy pótbefizetési
nap áll majd mindenki rendelkezésére, mely helyileg az
iskolában lesz, melyrõl a késõbbiekben fognak tájékoztatást
kapni.
Minden hónapban elõre történik az ét-kezési térítési díj
befizetése. A hiányzások korrigálása a következõ havi
térítési díj befizetésekor történik.
Herédi Napközi Otthonos Óvoda

A herédi Népdalkör november 17-én a csepeli Munkásotthonban lépett fel, nemzetközi közönség elõtt.
Itt került megrendezésre a „KÁrpát-mendencei Népdalkörök” döntõje.
A belföldi és határon túli együttesek -számszerint 80 csoport
- igen színvonalas, szép mûsorokkal kápráztatták el a közönséget, nagy gondot adva a zsûrinek.
Ezen a megmérettetésen a herédi Népdalkör NÍVÓ díjat
kapott.
Akik erre a rendezvényre elkísértek bennünket nagyon jól
érezték magukat és a falunak is újabb elismerést szereztünk.
Mocsár Katalin

Mozgalmas év áll a Heréd Labdarúgó Club mögött. 2008 és 2010 után 2012-ben ismét sikerült õszi
bajnokként zárni a Heves megyei II. osztály nyugati csoportját - veretlenül. A Herédi Hírmondó beszámolója
a Heréd LC elmúlt egy évérõl, futballról, utánpótlásról, pályaavatóról és a jövõbeni tervekrõl.

A siker mögött - ahogyan arról már
korábban többször is írtunk - egy tudatos,
lépésrõl lépésre megtervezett építkezés
figyelhetõ meg. Az egy éve fennálló
vezetõség rendszeres üléseken vitatja meg
nemcsak a rövid-, de a hosszú távú
céljaikat, terveiket is. Ennek fényében
kezdték el felépíteni azt a csapatot, amely
idén 13 mérkõzésbõl 11-et megnyert, és
mindössze kétszer játszott döntetlent.
Ezeken a mérkõzéseken összesen 58 gólt
lõttek (ebbõl 29-et a nyáron igazolt Tari
Szabolcs, aki ezzel vezeti a góllövõlistát),
és mindössze csak 10-et kaptak. Az
egyesület játékospolitikája is új irányt vett
fel, hiszen a nyáron olyan, elsõsorban
fiatal játékosokat igazolt a csapat, akik
ilyen rövid idõ alatt is meghatározó
játékosaivá váltak az egyesületnek: elég,
ha csak a remek formában játszó Földi
Arnoldra vagy Csiszár Bencére gondolunk. A jövõbeni terveket illetõen Nikl
elárulta: a cél egyértelmûen az, hogy a
csapat megnyerje a Heves megye II.
osztályt, és ezzel jogot nyerjen arra, hogy
a megye I. osztályában szerepelhessen a
2013/2014. szezonban. Kifejtette: rengeteg tesznek annak érdekében, hogy minél
több herédi és környékbeli tele-pülés
gyermeke jár-jon rendszeresen a herédi
futballpályára.

Egy év alatt
sikerült az igazolt
játékosok számát
megtöbbszörözni,
hiszen amíg 2011-ben
42 igazolt játékosa volt
az egyesületnek, addig
ez a szám egy év alatt
közel 100 fõre duzzadt,
akiket folyamatosan versenyeztet az egyesület a Góliát
vagy éppen a Bozsik program
keretein belül. Mindemellett
idén elõször indított a Heréd LC
U13-as (serdülõ) csapatot korosztályos bajnokságban, méghozzá
a Pest megyei bajnokságban, ahol az egyesület véleménye szerint remekül helytálltak a serdülõk, hiszen
biztos ötödikként végeztek a tizenkét
csapatos bajnokságban, ezzel olyan
csapatokat maguk mögé utasítva, mint a
Hévízgyörk, Aszód, Gödöllõ vagy éppen
a Kartal csapata. A vezetõség további
célja, hogy fiatal, még aktív játékosokat
próbáljon meg bevonni az edzõi
munkába, így azok közvetlenül tudják
átadni szakmai tapasztalataikat a
kisebbeknek: így történhetett meg az,
hogy Hadler Alex, Földi Attila, Földi
Arnold vagy éppen Molnár Attila fog-

lalkozik az utánpótláskorú gyerekekkel, heti rendszerességgel.
Természetesen ehhez
szükséges, hogy adottak
legyenek a körülmények,
a feltételek, amelyekre
évek óta nem lehet panasz.
Ráadásul Heréd község önkormányzata idén egy több
mint 11 millió forintos pályázatot nyert el, melynek keretében kétszáz méter hosszan
kicserélték a belsõ elválasztó
kerítésrendszert és kiépítették a
világítást. A munkálatok befejezését
követõen, szeptember 25-én egy
pályaavató gálaest került megrendezésre. A rendezvényen az NB1-es Egri
FC, az NB3-as FC Hat-van valamint a
Heréd LC csapata lépett pályára, amely
történelmi jelentõségûnek mondható,
hiszen 2012-ig soha nem járt NB1-es
futballcsapat a Vörös Katlanban. Az
eseményen tiszteletét tette Nemcsák
Károly, Jászai Mari-díjas színész, a József
Attila Színház igazgatója, Kovács Zoltán
társadalmi kapcsolatokért felelõs államtitkár, Szekeres Pál sportért felelõs állam-
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titkár, Szabó Zsolt országgyûlési képviselõ, Hatvan város polgármestere, valamint Várkonyi Ferenc, az MLSZ Heves
megyei igazgatója. A Leader-programon
kívül az egyesület sikeresen pályázott az
elõször 2010-ben kiírt TAO-pályázatra
is. Az egyesület a pályázati pénzt az
utánpótlásra, valamint az infrastruktúrára fogja fordítani.
Fekete Rajmund, a Heréd LC elnöke a
jövõt illetõen elmondta: az elnökség
tervei között szerepel a hátsó pálya
alkalmassá tétele az edzésekre, továbbá
olyan, közösségépítõ események szervezése, mint a Kispálya, a Katlantorna
vagy éppen az utoljára 2009-ben megszervezett Juhász-kupa. Az egyesület
ezen kívül még intenzívebben szeretne
becsatlakozni a megyei utánpótlás vérkeringésébe azzal, hogy 2013-ban házigazdaként venne részt egy-egy Góliát,
illetve Bozsik programhoz köthetõ kupa
megszervezé-sében és lebonyolításában.

Herédi Hírmondó

2012. december

