hered_2010_1.qxd

2010.03.30.

11:54

Page 1

2010.

IV. évfolyam

1. szám

április

Heréd Község Önkormányzatának
ingyenes közéleti kiadványa

HÚSVÉTI KÖSZÖNTÕ
Lesz-e föltámadás?
Pappá szentelésem évének õszén vonaton
találkoztam egy fiatalemberrel, velem egyidõs lehetett. A kupéban való összezártság
kényszerében kezdtünk beszélgetni. A
bemutatkozás után azonnal kiderült, hogy
egyetemista, az utolsó elõtti szemesztert
kezdte el, - magam pedig utazom vissza
elsõ kápláni állomáshelyemre Dányba.
Mikor ezt meghallotta, azonnal feltette a
kérdést, hogy miért lettem pap. Ekkor
még nem voltam 24 éves, fiatalos lendülettel válaszoltam: Mert Krisztus a benne hívõknek feltámadást és örök életet
ígért. Mivel én ennél fontosabb dologról
nem tudok, ezért lettem ennek a hitnek a
szolgája. A válasz olyan váratlanul érte,
hogy a szeme majd kiugrott a helyérõl.
Mikor végre meg tudott szólalni, elárulta,
hogy valami egészen mást várt. Prózaibb,
kézenfekvõ dolgokat: jó pénzt lehet
keresni, nem kell kétkezi munkát végezni,
kellemes dolog az emberek tiszteletét
élvezni stb. Eme feltételezésekre Szt. Pál
szavaival válaszoltam: „Aki csak ebben az
életben reménykedik Krisztusban szánalomra méltóbb minden embernél.”
Több mint negyven év telt el azóta, s ha
valaki felteszi a hívatásomra vonatkozó
kérdést, ugyanazt tudom válaszolni: az
Evangéliumnál, a föltámadásnál és az üdvösségnél fontosabb dologról nem tudok.
Ezért mint pap nem írhatok a Húsvétról
sem anélkül, hogy hitemet meg ne valljam.

Persze a föltámadás mint kép összehozható a tavasszal, a természet, az élet
újraindulásával. Ez is látványos. Valósággal lenyûgözõ az életerõ, ami hajtja ki a
földbõl a növényeket, lombbal öltözteti a
fákat, a falusiakat kiûzi a kertekbe, s újra
életkedvet ébreszt a szívekben. A tavasz
élménye visszahat a vallásos hitre is.
A természet újjáéledése hitet ébresztõ.
Hogy is mondja Jézus: „Ha a mag nem
esik a földbe. és el nem hal - egyedül
marad, de ha elhal sok termést hoz.”
Jézus ekkor éppen a halál értelmérõl beszél. A végsõ tavaszig - reméljük - még
sok tavaszt érhetünk, s a végsõ öröm
reményében is örülhetünk a mostani
tavasznak és gyönyörûségeinek.
Társadalmi létünk sajnos a téli dermedtség állapotában van, válságos idõket
élünk. Munkáskezek bénultak le kényszerûen, nélkülözés fenyeget családokat.
Lesz-e társadalmi tavasz, lesz-e föltámadás. Hívõ ember ebben nem kételkedhet. Fiatal nem is élhet remény nélkül,
az öregség pedig csak úgy elviselhetõ, ha
az ember esténként bizalommal ajánlhatja
magát a gondviselõ Isten kezébe. Tehetünk-e valamit a föltámadásért?
„Atyám szüntelenül munkálkodik, én is
munkálkodom” - mondja Jézus. Az
igazán nagy dolgokat nem mi csináljuk.
Sem a tavasz sem a föltámadás nem a mi
mûvünk. De azért nem kell megbé-

nulnunk. Anélkül, hogy a régi közmondás érvényét tagadnánk alakítsuk át
egy kissé: „Segítsünk egymáson, Isten is
megsegít!”
Mindenkinek boldog ünnepet kíván
Mándoki György plébános
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Tájékoztató a Képviselõ-testület üléseirõl
Tisztelt herédi Lakosok!
A képviselõ-testület 2010. január - február havi üléseirõl, az azokon hozott
döntésekrõl a következõ tájékoztatást
adom:
Heréd-Kerekharaszt-Nagykökényes
Községek Képviselõ-testületei 2010.
január 25-i együttes ülésének határozatai:
1/2009.(I.25.) Áttekintették az iskolai
társulás közös finanszírozását.
2/2009.(I.25.) Elfogadták a Herédi Általános Iskola 2010. évi intézményi költségvetését.
Heréd-Nagykökényes Községek Képviselõ-testületei 2010. január 25-i együttes
ülésének határozatai:
1/2010.(I.25.) Elfogadták a Körjegyzõség 2010. évi költségvetését.
2/2010.(I.25.) Döntöttek a köztisztviselõk 2010. évi teljesítmény követelményeinek alapját képezõ kiemelt célok
meghatározásáról.
3/2010.(I.25.) Elfogadták az Óvoda
2010. évi intézményi költségvetését.
4/2010.(I.25.) Áttekintették az óvodai
társulási közös finanszírozását.
5/2010.(I.25.) A Herédi Napközi Otthonos Óvoda herédi székhely óvodájában egységes óvoda-bölcsõde intézményegység létrehozására irányuló szülõi
kérelmet és a vonatkozó jogszabályi elõírásokat, lehetõségeket megtárgyalták.
Az önkormányzatok a kötelezõ óvodai
alapellátás biztosítása mellett a kért
óvoda-bölcsõdei intézmény átalakítást
nem tudták vállalni.

tõen a vállalkozó meghívásával a HBTRADE Kft. (Érd) herédi 033/28 hrszú
területen zárt rendszerû gombatermesztõ
farm építésére vonatkozó fejlesztési elképzeléseit ismételten megtárgyalta és a projekt megvalósítását támogatta azzal a feltétellel, hogy a beruházás komposzt elõállító üzemet nem tartalmazhat. A Testület a beruházás megvalósításának elõsegítésére a herédi 033/28 hrszú területre
vonatkozóan a Rendezési Terv módosítását határozta el a jelenlegi Lf. (falusias
lakóövezet) besorolásból Gk. (kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület)
besorolású területté, melyhez a tervezési
költség 50 %-át vállalta. A rendezési terv
módosítása elkezdõdött. Amennyiben az
üzem megvalósulna, kb. 30 fõként helyi
lakos részére biztosítaNorma Önköltség 25%ÁFA Térítési díj
na munkahelyet.
(kerekítve)
19/2010.(II.11.) A Képa) Óvodai étkeztetés
280 Ft
70 Ft 350 Ft/nap
viselõ-testület úgy hatáb) Iskolai étkeztetés (3-szor) 336 Ft
84 Ft 420 Ft/nap
c) Általános iskolai menza
216 Ft
54 Ft 270 Ft/ebéd rozott, hogy a „ÉMOP
d) Önkorm. és intézm.dolg.étk. 216 Ft 205 Ft 105 Ft 525 Ft/ebéd - 2009-4.1.1 pályázaton
e) Vendégétkeztetés
216 Ft 205 Ft 105 Ft 525 Ft/ebéd orvosi rendelõ építésére
f) Szociális étkeztetés
pályázatot nyújt be az
(Költségvetési tv. 3.sz..mell.10. pont cc) pontja)
310 Ft/ebéd
alábbi költségvetésre:
g) Szociális étkeztetés kiszállítási díja
200 Ft/alk.

vállalkozó hitelt érdemlõ módon bizonyítja, hogy technológiája a lakosságra
nézve sem zaj, sem bûzhatást nem fejt ki.
A Képviselõ-testület döntött arról, hogy
támogató nyilatkozatát és a Rendezési
Terv módosítását érdemben csak a környezeti hatásokra vonatkozó igazolást
követõen tudja megadni.
3/2010.(I.25.) Döntött a Testület, hogy
a kistérségi jelzõrendszeres házi segítségnyújtás feladatellátásában a jelenlegi
formában, a megváltozott finanszírozási
feltételekkel a jövõben nem kíván részt
venni.
1/2010.(I.26.) rendelet 2010. évi térítési díjak módosításáról
2010. február 1-jétõl az alábbi intézményi térítési díjakat kell alkalmazni:

Az egyebek napirenden belül tájékoztatás hangzott el:
- Dr. Kurpé László háziorvos megkeresésérõl új orvosi rendelõ építésére kiírt
pályázati lehetõséggel kapcsolatban.
- A Mûvelõdési Ház felújításával, az akkori munkafázisokkal kapcsolatban.
- A Mûvelõdési Ház elõtt megyei alapítványi támogatással épülõ viacolor
járdára árajánlatok kérésérõl.
Ezt követõen zárt ülés keretében
Heréd község Képviselõ-testülete 2010. segélykérelmeket bírált el a Testület.
01.25-i soros ülésén a következõ határoHeréd Község Önkormányzata 2010.
zatokat hozta, rendeletet alkotta:
1/2010.(I.25.) A 2010. évi önkormány- február 5-én falugyûléssel egybekötött
zati költségvetés tervezetét elsõ for- közmeghallgatást tartott.
Tájékoztatás volt az Önkormányzat
dulóban megtárgyalta a Képviselõ-testület és a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 2009. évi tevékenységérõl, az önkorjavaslatainak figyelembe vételével a 2009. mányzati vagyon alakulásáról és a 2010.
évi teljesítésrõl szóló beszámolóval évi tervekrõl, valamint közérdekû kéregyütt közmeghallgatásra terjesztését dések és javaslatok hangzottak el a
lakosság részérõl.
javasolta.
2/2010.(I.25.) A HB Trade Termelõ és
Kereskedelmi Kft. (Érd) herédi 033/28 Heréd Község Képviselõ-testületének
hrsz-ú területen zárt rendszerû Gomba- 2010. február 11-én megtartott soros
termesztõ farm építésére vonatkozó ülésén a következõ határozatokat hozta,
fejlesztési elképzelésit a Testület megtár- rendeletet alkotta:
18/2010.(II.11.) A Képviselõ-testület a
gyalta. A projekt megvalósítását abban az
esetben tudja elviekben támogatni, ha a bugyi gombaüzem megtekintését köve-

Teljes megvalósítási költség 100%
36.400.000
90% pályázható összeg
32.760.000
10% önrész
3.640.000
A Képviselõ-testület vállalta, hogy a 10%,
azaz 3.640.000,-Ft önerõt a 2010. évi
költségvetése terhére céltartalékban biztosítja. A pályázat elkészítésével a pályázati támogatásként el nem számolható az
elnyert pályázat 3 %-a megbízási díjért
megbízta Simon Attila vállalkozót, melyhez a fedezetet céltartalékként biztosította. (A pályázatot benyújtottuk, elbírálása 04. hónapban várható.)
20/2010.(II.11.) Közoktatási infrastrukturális pályázaton való indulásról
döntött a Testület a herédi székhely óvoda mosdók vizesblokk felújítására br.
2.749.788 Ft összköltségben, br. 549.958 Ft
20% önerõt vállalva, valamint a Nagykökényesi tagóvoda fedett teraszának
balesetmentesítésére, felújítására br.
1.383.885 Ft összköltséggel, melyhez a
szükséges 276.777 Ft 20%-os önerõt Nagykökényes Önkormányzata vállalta. (A Hivatal által készített pályázatunk sikeres
lett, 2.190 .000 Ft-ot nyertünk az óvodai
mosdók felújítására, mely a nyáron elkészül)

Heréd Község Önkormányzatának ingyenes közéleti lapja  Kiadó: Községi Önkormányzat 
Felelõs szerkesztõ: Szabó Gábor  Szerkeszti: a Szerkesztõbizottság  Tördelés és oldalszerkesztés: Garamond Grafikai Mûhely Bt.
(www.garamondgrafika.hu)  Nyomda: Juhászprint 2003 Kft Hatvan (info@juhaszprint2003.hu)  Megjelenik 750 példányban. 
2007
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21/2010.(II.11.) Közoktatási pályázathoz kapcsolódóan az óvodai finanszírozási megállapodás kiegészítését fogadta el
a Testület nyertes pályázat esetén a tagóvodai önerõ átvételérõl.
22/2010.(II.11.) A Herédi Labdarúgó
Klub 2009. évi tevékenységérõl, az önkormányzati támogatás felhasználásáról
készült beszámolóját elfogadta a Testület.
(A 2010. évi mûködéshez NCA támogatásra is pályázik az Egyesület.)
23/2010.(II.11.) A Herédi Polgárõrség
2009. évi tevékenységérõl, az önkormányzati támogatás felhasználásáról készült beszámolóját elfogadta a Testület.
Elhangzott, hogy az alacsony létszám
miatt veszélybe kerülhet az Egyesület
mûködése, melybe várják azon helyi
lakosok jelentkezését, akik szívesen részt
vennének a lakosság szolgálatában, a
közbiztonság védelmében.
24/2010.(II.11.) A Testület a környezetvédelmi szakhatóság által véleményezett, a 2010-2015. tervezési idõszakra
szóló Heréd Község Környezetvédelmi
Programját elfogadta.
25/2010.(II.11.) Elfogadta a Testület a
2010. évi közfoglalkoztatási tervet, melyben az ütemezett közterületi, karbantartási munkákra a 3 fõ folyamatos foglalkoztatott mellett a Szociális törvény által
elõírt 90 napos közmunka foglalkoztatásra 18 fõ felvételét tervezzük. Közcélú munkára csak az vehetõ fel, aki az
Önkormányzattól munkanélküli aktív

Herédi Hírmondó
korúak ellátásában, ezen belül rendelkezésre állási támogatásban (RÁT) részesül.
26/2010.(II.11.) Megtárgyalta a Képviselõ-testület az Arany J. utcai lakók fakivágás és fásítás kezdeményezését és
elhatározta hatósági engedélyeztetést
követõen a lakók által kért elöregedett
fák kivágását. Az újra telepítésrõl kertész
szakember bevonásával dönt a Testület.
27/2010.(II.11.) Újra választotta a
Képviselõ-testület a Szavazatszámláló Bizottságok tagjait. A 001 szavazókörben
(Általános Iskola) legalább 5 tagúnak, a
002. kijelölt szavazókörben (Klubkönyvtár) legalább 7 tagúnak kell a Bizottságnak lennie. A bizottsági tagok névsorát a
választási tájékoztató cikk tartalmazza.
27/2/2010.(II.11.) A jelzõrendszeres
házi segítségnyújtásról döntött ismét a
Testület. A 2 fõ alkalmazottra átdolgozott jelzõrendszeres házi segítségnyújtás
feladatellátásában továbbra is részt vesz
az önkormányzat és költségvetésében
vállalta, hogy amennyiben igény lesz rá,
az évi 48.235 Ft/ellátott fõ hozzájárulást
biztosítja. (Ilyen ellátást igénybe vevõ
településünkön jelenleg nincs, igénylésének feltételeirõl a családsegítõknél és
a Hivatalban Terényiné Dencs Mária
szociális ügyintézõnél érdeklõdhetnek.)
28/2010.(II.11.) Fekete István perköltség megtérítése iránti kérelmét nem
támogatta a Testület.
29/2010.(II.11.) Pályázati határozatok
módosításáról döntött a Testület, a ko-

TÁJÉKOZTATÓ
A FALUGAZDÁSZ TEVÉKENYSÉGÉRÕL
Heréd településen minden héten kedden reggel 8-tól 10-ig, újra kihelyezetett
fogadóórával áll a Heves Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal a
termelõk részére A helyi Mûvelõdési
Házban.
Jelenleg az ügyintézésben Nagy
Anita ügyfélszolgálati falugazdász
igyekszik a segítségére lenni mindenkinek, aki mezõgazdasági értékesítés,
támogatás kérdésekben az ügyfélfogadás idején felkeresi a fogadóórát.
Legidõszerûbb ügyintézésünk jelenleg a mezõgazdasági termékek értékesítéséhez szükséges õstermelõi igazolványok kiadása, érvényesítése.
Új igazolvány kiadásához rendelkezni kell adószámmal, mivel minden
értékesítés nyugta, illetve számlaadási
kötelezettséggel jár együtt. (Aki nagy
tételben felvásárlónak értékesít, annak a
kompenzációs felár miatt szükséges az
adószám.)Adószámot díjmentesen az

APEH saját nyomtatványán lehet igényelni, vagy személyesen az APEH
kirendeltségein, vagy postai úton az
APEH egri postacímén.
Az új igazolvány kiadásához az
adószám beszerzése után egy 2 oldalas
nyomtatvány kitöltése, illetve postai
csekken 2000 Ft befizetése szükségeltetik. (Csekket, nyomtatványt az ügyfélfogadáson biztosítunk.)
Aki már rendelkezik õstermelõi
igazolvánnyal, és az igazolvány 2008ban, vagy azt követõen lett kiállítva;
annak érvényesíteni szükséges az adott
évre az igazolványt, ha az idei évben is
értékesíteni szeretne.
Az érvényesítéshez szintén nyomtatványt kell kitölteni, és postai csekken
1000 Ft -ot befizetni betétlaponként.
Hatvan, 2010. március 4.

2010. április
rábbi %-os mértékû pályázatírói megbízási díjakat fix összegû megbízási díjakká
alakították át.
2/2010.(II.12.) rendelet 2010. évi költségvetésrõl
A képviselõ-testület Heréd Községi
Önkormányzat és intézményeinek, valamint Heréd - Nagykökényes Körjegyzõség együttes 2010. évi költségvetésének bevételi és kiadási fõösszegét: 250.184 e Ftban állapította meg.
(Az elfogadott költségvetési rendelet
teljes szövege a www.hered.hu honlapon
a Rendeletek 2010 alatt megtekinthetõ.)
3/2010.(II.12.) rendelet a Köztisztviselõi törvény módosításaira figyelemmel
a Köztisztviselõk jóléti juttatásairól szóló
13/2001.(XI.07.) rendeletét módosította
a Testület.
Az egyebek napirenden belül képviselõi kérés hangzott még el a helyi vállalkozók érdekében.
Ezt követõen zárt ülés keretében
segélykérelmeket bírált el a Testület.
A Képviselõ-testület nyilvános üléseinek
jegyzõkönyvei a Körjegyzõségi Hivatalban megtekinthetõk, a 2010. évi testületi
munkaterv és az elfogadott rendeletek teljes szövege a hivatali hirdetõtáblán és a
honlapon olvasható.
Heréd, 2010. március 22.
Peterkéné dr. Farkas Andrea sk. körjegyzõ

Felhívás!
Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy az
Önkormányzat és a Bio-Pannónia Kft.
lomtalanítást szervez, melynek idõpontja:

2010.május 20.
Lomnak tekinthetõ a feleslegessé
vált nagyobb méretû berendezési
tárgy: bútorzat, ágybetét, fotel, háztartási berendezés - hûtõszekrény
motor nélkül, televízió képcsõ nélkül.
Nem szállítható el: háztartási hulladék, építési törmelék, autó tartozékok, állati tetemek, vegyi anyagok,
festékek, növényvédõ szerek, elektronikai hulladékok!
A meghirdetett lomtalanítási tárgyakon kívül az egyéb - kommunális
és építési - hulladékokat a szolgáltató
csak külön térítési díj ellenében
szállítja el.

Nagy Anita falugazdász
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Állattartási szabályokra felhívás!
Tájékoztatom a lakosságot, hogy 2010.
07. 01-jétõl új állattartási szabályokat
állapított meg a 41/2010.(II.26.) Kormányrendelet a kedvtelésbõl tartott
állatokra vonatkozóan.
- Az új szabályozás elõírja, hogy az
állattartónak rendelkeznie kell a kötelezõ
védõoltásra vonatkozó mindenkori adatokkal és dokumentumokkal, melyet az
új tulajdonosnak át kell adnia.
- Az állatok számára fajuknak, és viselkedési szokásaiknak megfelelõ idõközönként koruknak és egészségügyi állapotuknak megfelelõ minõségû, mennyiségû táplálékot kell biztosítani.
- A kedvtelésbõl tartott állatot úgy kell
tartani, hogy az lehetõvé tegye természetes viselkedését, ugyanakkor a környezõ lakóközösség „kialakult élet és
szokásrendjét tartósan és szükségtelenül
ne zavarja”.
- Az állatot és az állattartási helyét az
állattartójának naponta legalább 1 alkalommal ellenõriznie kell és gondoskodnia kell arról, hogy az állat tartási helye
megfeleljen az állat szükségleteinek.
- Tilos az állatot állandó fényben, vagy
állandó sötétségben, valamint állandó
zajban tartani.
- Az állat tartási helyének olyan méretûnek kell lennie, hogy az állat fajtájára
jellemzõ mozgási igényét ki tudja elégíteni. Csoportosan tartott állatok esetében ügyelni kell arra is, hogy a tartási
helyet úgy kell kialakítani, hogy mindegyik egyed versengés és agresszió nélkül
egy idõben hozzáférjen az etetõ-, itató-,
fürdõ-, pihenõhelyekhez.
- Talajszinten élõ állatok hálós aljzaton nem tarthatók, kivéve, ha füves
területen vagy közvetlenül a talajon helyezik el a ketrecet. A nem kizárólag
talajon lakó fajok esetében legalább két
polcot vagy ágat, ülõrudat kell elhelyezni,
hogy az állat természetes testhelyzetben
tudjon rajtuk ülni.
- Az akváriumot üveglappal, hálóval
vagy más alkalmas tárggyal le kell fedni,
illetve a vízszintet úgy kell megválasztani,
hogy az akváriumból a hal kiugrását
megakadályozzák.
- Patás állat és az ebek kivételével kedvtelésbõl tartott állatot kikötni tilos!
A patás állatokat és az ebeket is tilos
állandó jelleggel kikötve tartani!
- Az állatokat továbbá úgy kell tartani, hogy ne veszélyeztethessék más
állatok és az emberek biztonságát.
- Különbözõ fajú állatok csak akkor
tartható együtt, ha egymás testi épségét
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nem veszélyeztetik, agresszív viselkedésû
állatokat TILOS más állatokkal együtt
tartani!
- A kedvtelésbõl tartott állatokkal kíméletesen kell bánni, azoknak szükségtelenül fájdalmat, szenvedést, félelmet
okozni nem szabad.
- Az állattartó köteles az állat életfeltételeinek kialakítása és a tartás során
az adott faj viselkedési és szociális igényeit is figyelembe venni, az állatot fajának, korának, állapotának megfelelõen
olyan takarmánnyal ellátni, amely annak
jólétét szolgálja.
Az ebek tartásának külön szabályai,
hogy:
- TILOS az ebeket tartósan 10m2-nél
kisebb területen vagy 4 méternél rövidebb eszközzel kikötve tartani!
- Ebek csoportos tartása esetén egyedenként legalább 6 m2 akadálytalanul
használható területet kell számukra biztosítani.
- Az eb futóláncon tartása esetén a feszített és futórész hosszának összege
nem lehet kevesebb 5 m-nél, a futórész
pedig nem lehet rövidebb 3 m-nél. Az
ebek kikötéséhez és vezetéséhez csak az
egészségét nem veszélyeztetõ nyakörv
vagy hám használható.
- BELTERÜLETI KÖZTERÜLETEN
EBET CSAK PÓRÁZON LEHET VEZETNI! KÖZTERÜLETEN EBET
CSAK OLYAN SZEMÉLY VEZETHET,
AKI AZ EB IRÁNYÍTÁSÁRA, KEZELÉSÉRE ÉS FÉKENTARTÁSÁRA KÉPES!
- Közterületen az eb tulajdonosának
biztosítania kell azt is, hogy az eb sem
más állatot, sem embert harapásával ne

veszélyeztessen. Ehhez agresszív magatartású egyed esetében szájkosarat is kell
használni.
A haszonállatokon kívül a kedvtelésbõl
tartott állatok védelmére is kiterjed az
állatok kíméletérõl és védelmérõl szóló
mód. 1998.évi XXVIII. törvény, mely
minden állatra nézve elõírja a kíméletes
bánásmódot a jó gazda gondosságával
való tartási kötelezettséget.
Aki tevékenységével vagy mulasztásával az állatnak szükségtelenül jelentõs
fájdalmat, tartós szenvedést, testi károsodást okoz; a felügyelete alatt álló állat
tartási, takarmányozási, illetve ivóvíz
igényének rendszeres kielégítésérõl nem
gondoskodik; az állat biztonságos elhelyezésérõl, szökésének megakadályozásáról és ellenõrzésérõl nem gondoskodik; a környezetében tartott, valamint
a veszélyes állat tulajdonjogával, tartásával felhagy, illetõleg állatot elûz, elhagy
vagy kitesz, magatartásának súlyához,
ismétlõdéséhez igazodó mértékû, 5000
Ft-tól 150.000 Ft közötti állatvédelmi
bírságot köteles fizetni. E bírságot a
jegyzõ is kiszabhatja.
Felkérem az állattartókat, hogy a fenti
szigorított állattartási szabályokat tartsák
be, csak olyan állatot tartsanak, amelyhez
minden szempontból megfelelõ körülményekkel rendelkeznek és állataik tartásánál
fokozottan ügyeljenek a környezetükben
lakók nyugalmának biztosítására!
Tájékoztatom az állattartókat, hogy
Heréd községben a jogosult állatorvos
Dr. Hajdú Pál, elérhetõsége: 37/341-502
és 30/475-1739.
Heréd községben a 2010. évi
összevezetéses eb oltás
2010.04.17-én (szombat) 7.00- 9.30-ig
lesz a megszokott helyen a Községháza
elõtti területen.
A pótoltás idõpontja
2010.04.21-én (szerda) 7.00- 9.30-ig
lesz.
Ez évtõl a kötelezõvé tett sorszámozott eb oltási könyv miatt új könyvet is ki
kell állítani, ezért az eb oltás díja az új
könyvvel és az állat nagyságának megfelelõ mennyiségû féreghajtó gyógyszerrel
együtt 3.000,-Ft/eb lesz. Aki háznál szeretné kutyáját beoltatni, annak díja egységesen 3.500,-Ft/eb lesz.
Kérek minden kutya tulajdonost, hogy
az eboltást ne mulassza el!
Állataink védelme érdekében együttmûködésüket megköszönöm.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyzõ
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TÁJÉKOZTATÓ
A „KÖZBIZTONSÁGI HÁLÓ” 2010. MÁRCIUS
15-21. KÖZÖTTI EREDMÉNYEIRÕL
A Hatvani Rendõrkapitányság illetékességi területén 2010. március 15. és március
21. között végrehajtott „Közbiztonsági
Háló” keretében a kapitányság munkatársai 1 személyt fogtak el Boldogon,
aki ellen országos elfogatóparancs volt
kiadva. Ezen kívül Hatvanban 1 fõ nem
tudta magát hitelt érdemlõen igazolni,
ezért õt az intézkedõ rendõrök elõállították, illetve Apcról is elõállításra került
2 személy, akik engedély nélkül távoztak a
gondozásuk helyéül kijelölt nevelõintézetbõl.
Hatvan és Apc területén elkövetett
közlekedési szabályok megsértése miatt 9
esetben, tiltott kéjelgés miatt pedig 1
esetben készült szabálysértési feljelentés.

Közigazgatási eljárást 16 esetben indítottak a Hatvan városában jogszabályokat sértõ személyek ellen a fokozott
ellenõrzések alkalmával.
A „kisebb”, elsõsorban a közlekedéssel
kapcsolatos szabálysértések elkövetése
miatt 16 fõvel szemben összesen 166.000
Ft helyszíni bírság kiszabására is sor
került.
A „Közbiztonsági Háló” tovább folytatódik, ezért a Hatvani Rendõrkapitányság illetékességi területén élõk, és az
utakon közlekedõk az elkövetkezendõ
idõszakban is számíthatnak a fokozott
rendõri ellenõrzésekre, akciókra.

2010. április

Felhívás!
Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a
korábbi évekhez hasonlóan az idén is
lesz elektronikai hulladékgyûjtés.
Az elektronikai hulladékokat, akkumlátorokat és használt gumiabroncsokat 2010. április 6-án, 7-én és 8-án
reggel 8 órától 16 óráig lehet a Községháza belsõ udvarába beszállítani.

Hatvan, 2010. március 22.

Heréd-Nagykökényes Községek Körjegyzõjétõl, mint a Helyi Választási Iroda Vezetõjétõl

Hirdetmény
Tisztelt Választópolgárok!
A Köztársasági Elnök által 2010. április
11-ére és április 25-ére kitûzött országgyûlési képviselõk 2010. évi általános
választásával kapcsolatban az alábbiak
szerint teszem közzé a legfontosabb választási információkat:
- A Képviselõ-testület 27/2010.(II.11.)
képviselõ-testületi határozatával újraválasztotta a két szavazókörben mûködõ
Szavazatszámláló Bizottságokat az alábbiak szerint:
001.szavazókör (Általános Iskola) Szavazatszámláló Bizottságába
1. Szabó Andrásné (Heréd, Borszéki
u.25. szám alatti lakost) taggá,
2. Mocsár Katalin (Heréd, Hatvani út
17. szám alatti lakost) taggá,
3. Rudas Ferencné (Heréd, Iskola utca
7. szám alatti lakost) taggá,
4. Gubicskó Sándorné (Heréd, Borszéki
u.28. szám alatti lakost) póttaggá.
5. Krizsán Jánosné (Heréd, Kolozsvári
u.18. sz. alatti lakost) póttaggá
002. szavazókör (Klubkönyvtár) Szavazatszámláló Bizottságába
1. Kapuszta Józsefné (Heréd, Kökényesi út 5. szám alatti lakost) taggá,
2. Zeke Lászlóné (Heréd, Petõfi u.11.
szám alatti lakost) taggá,

3. Szovics Róbertné (Heréd, Rákóczi
út 85. szám alatti lakost) taggá,
4. Gyurika Ferencné (Heréd, Pusztai u.
13. szám alatti lakost) póttaggá
5. Szabó Gábor (Heréd, Borszéki u.
25. szám alatti lakost) póttaggá
6. Kapuszta Zoltánné (Heréd, Temetõ
u.6. szám alatti lakost) póttaggá
7. Krizsánné Tóth Zsuzsanna (Heréd,
Rákóczi út 135. sz. alatti lakost) póttaggá
- Az SZSZB-k 2010.03.25.-én letették
esküjüket és alakuló ülésükön megválasztották tisztségviselõiket.
001.SZSZB Elnöke Szabó Andrásné,
elnökhelyettes: Mocsár Katalin
002 SZSZB Elnöke Kapuszta Józsefné,
elnökhelyettes: Zeke Lászlóné
- A Szavazatszámláló Bizottságok további 1-1 tagját a jelölõ szervezetek delegálhatják 2010.04.02-án 16 óráig.
- A szavazás a megszokott szavazóhelyiségekben az Általános Iskolában
(Heréd, Iskola u.4.) és az igazolással szavazók számára is kijelölt Klubkönyvtárban (Heréd, Vörösmarty tér 1.) lesz
2010.04.11-én (vasárnap) 6 órától 19 óráig és amennyiben a 04. számú Országgyûlési Egyéni Választókerületben a II.
fordulóra is sor kerül 2010.04.25-én
(vasárnap) 6 órától 19 óráig.

- Kérem a Választópolgárokat, hogy a
szavazáshoz feltétlenül hozzák magukkal
érvényes személyi igazolványukat, vagy
fényképes jogosítványukat, és lakcímkártyájukat, mert érvényes okmány
nélkül a Szavazatszámláló Bizottságok
nem tehetik lehetõvé a szavazást!
- Tájékoztatom a Választópolgárokat,
hogy a mozgásukban korlátozottak csakis saját maguk által aláírt kérelemben
jelenthetik be mozgóurna igényüket a
választás napját megelõzõen a Körjegyzõségi Hivatalban mûködõ Helyi Választási Irodában, nálam a Helyi Választási
Iroda Vezetõjénél, illetve a szavazás
napján szintén írásban a Szavazatszámláló
Bizottság elnökéhez beküldve. A mozgóurna igényre kötelezõ formanyomtatvány
nincs.
- Az, aki a választás napján lakóhelyétõl
távol kíván szavazni, a Helyi Választási
Iroda Vezetõjétõl 2010.04.06. napjáig
ajánlott levélben, valamint személyesen
április 9-én 16 óráig kérheti igazolás
kiadását, mellyel tartózkodási helyén
szavazhat.
- A választással kapcsolatos minden további kérdésben felvilágosítást ad a Helyi
Választási Iroda, címe: 3011. Heréd,
Rákóczi út 39., telefon: 37/377-009, email: hivatal@hered.hu, a HVI Vezetõje:
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyzõ
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2010. április

Óvodai hírek

Január hónapban arcfestéssel egybekötött bûvészelõadás volt óvodánkban,
melyen a tagóvoda gyermekei is részt
vettek.
A hagyományoknak megfelelõen ünnepeltük az óvodai farsangot. A gyermekek jelmezbe öltözve, vidám versekkel, dalokkal búcsúztatták a telet.

18 gyermek vett részt a Keresztény
farsangi bálon, ahol kis mûsort adtak elõ.
2010. április 13-án zenés mûsort szervezünk a gyerekeknek a tagóvodával együtt.
Óvodánkból 12 herédi és 1 nagykökényesi gyermek kezdi meg az iskola elsõ
osztályát.
Az óvoda alapítványának nevében

köszönjük mindazoknak a támogatását,
akik adójuk 1 %-át felajánlották alapítványunknak. Ha még valaki szeretné felajánlani adója 1 %-át, az alapítvány pontos neve és adószáma a következõ:
Herédi Óvodásokért Alapítvány
Az alapítvány adószáma:
18590331-1-10

ÓVODAI BEÍRATÁS
Heréd-Nagykökényes Körjegyzõség
körjegyzõje és az óvoda vezetõje tájékoztatja a leendõ óvodás gyerekek
szüleit, hogy a Herédi Napközi Otthonos Óvodában a 20010/2011. tanévre a
beíratás a következõ idõpontokban
lesz megtartva:
2010. április 14. (szerda) de. 8.00 - 12.00
óráig, 2010. április 15. (csütörtök) d u .
14.00 - 16.00 óráig

vehetõ fel. 2010. szeptemberétõl az óvoda
felveheti azt a körzetben lakó gyermeket,
aki a 3. életévét a felvételtõl számított fél
éven belül betölti, feltéve, hogy a három
éves és annál idõsebb gyermekek óvodai
felvételi kérelme teljesíthetõ.

Óvodai beíratáshoz a következõ dokumentumok szükségesek:
- a gyermek születési anyakönyvi kivonata, lakcímkártyája
- a szülõ személyazonosító igazolványa.

Az a gyermek, aki 2010. évben betölti
Kérjük, hogy a gyermekek beíratását
az 5. életévét, a közoktatási törvény csak a megjelölt idõpontokban szíveskedrendelkezései alapján képzési kötelezett, jenek intézni!
óvodaköteles.
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX.
Az óvodába történõ beíratás a szülõ
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyzõ
törv. 24. §-ának (1) bekezdése alapján az kötelessége.
Oraveczné Samu Gyöngyike
óvodába a gyermek három éves korától
óvodavezetõ
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2010. április

Iskolai hírek
Beíratás

Hulladékgyûjtés

Heréd-Nagykökényes Körjegyzõség
körjegyzõje és a Herédi Általános Iskola igazgatója tájékoztatja a leendõ
elsõ osztályos gyerekek szüleit, hogy a
Herédi Általános Iskolában a 2010/2011.
tanévre a beíratást 2010. április 19-én,
hétfõn, 16 órakor ünnepélyesen tartják
a helyi általános iskolában.

Tájékoztatjuk a herédi lakosokat, hogy
2010. április 22-én (csütörtökön) a Herédi Általános Iskola hulladékgyûjtést
szervez. Fém- és papírhulladékot gyûjtünk majd.
A fölöslegessé vált hulladékok összegyûjtése, és újrahasznosítása környezetünk védelme és községünk szebbé tétele
érdekében közös ügyünk.
Kérjük, legyenek segítségünkre a
hulladékok összekészítésével és a házak
elé való kihelyezésével, hogy csoportjaink azokat elszállíthassák az iskola
elõtti konténerekbe!
Köszönjük segítségünket!
Lõrincz Mária ig.

Pótbeíratás:
2010. április 20-án, délelõtt 8 - 14 óráig
az iskolatitkárnál
Kérem, a beíratásra hozzák magukkal:
- A gyermek születési anyakönyvi
kivonatát, TAJ kártyáját
- Az óvodai, esetlegesen nevelési tanácsadó, szakértõi bizottság szakvéleményét
- Lakcímet igazoló okiratot
- A diákigazolvány igényléséhez igazolványképet és 550 Ft-ot

A Herédi Általános Iskola áprilisra tervezett rendezvényei:
9-én: Iskolai Egészségvédelmi Nap
12-én: Irodalmi vetélkedõ
13-14-én: Nyílt napok a leendõ elsõsöknek és szüleiknek
15-én: „Fölsõs” Versmondó verseny
16-án: Kirándulás Budapestre, a Tutanhamon kiállítás megtekintése
17-én: Futónap Hatvanban
19-én: Daléneklési verseny
19-én: Ünnepélyes beíratás
20-án: Szülõi értekezletek
21-én: „Alsós” versmondó verseny
22-én: Hulladékgyûjtés
A májusi rendezvényeket ezután tervezzük.
A tanévvégi ütemezés az alábbi:
Június 11. Osztálykirándulások
Június 14. Iskolai Gyereknap
Június 15. Utolsó tanítási nap
Június 19. Iskolai ballagás
Június 20. Tanévzáró ünnepély

A Herédi Általános Iskola 2009/2010. tanévben márciusig megrendezett versenyei
Iskolánkban legfontosabb feladat diákjaink ismereteinek, képességeinek sokoldalú fejlesztése. Ennek érdekében a
kötelezõ tanítási órákon kívül évrõlévre igen sok versenyt, és iskolai programot szervezünk. Így történik ez ebben
a tanévben is. Az alábbi - rövid - felsorolás ezekbõl ad ízelítõt.
A levegõ tisztaságának megóvása mindenkinek az érdeke, ezért minden év
szeptemberében - az autómentes - nap
alkalmából - a Megyei Duatlont rendeznek Hatvanban. Iskolánk tanulói ebben a
tanévben is, mint mindig, szép számmal
indultak ezen a versenyen. A 25 herédi
versenyzõ becsületesen helytállt, teljesítette a korosztályának elõírt távot, s közülük Kiss Petra 4. helyezésének örülhettünk a legjobban.
Október 1-jén a boldogi Általános Iskola természetismereti versenyén indult
Kolibrik nevû csapatunk - melynek tagjai
Kovács Anna, Misinszki Mária, Oravecz
Bettina és Oravecz Marcell, - jó szereplését emléklappal jutalmazta a szervezõbizottság.
A hónap közepén két 3. osztályos és
egy 7. osztályos csapatunk a gyöngyösi
Bolyai matematika versenyen próbált
szerencsét, s mérkõzött a környék
legjobbjaival.
Ebben hónapban került megrendezésre
az apci Apáczai Csere János Általános

Iskolában a helyesírási és nyelvhelyességi verseny, melyen a kistérség legjobb
„diáknyelvészei” vettek részt. Iskolánkat
Bódi László, Gyurika Henrietta, Oravecz
Marcell és Gyurika Daniella képviselte,
akik közül a két idõsebb diák az elõkelõ
9. és 10. helyet szerezte meg az erõs mezõnyben.
Novemberben több versenyen is indulhattak tanulóink. A gyöngyöstarjáni
Általános Iskola Márton-napi vers- és
prózamondó versenyt hirdetett, melyen
Csaba Kinga képviselte intézményünket.
A második osztályos kislány teljesítményét a zsûri különdíjjal jutalmazta a
versmondó kategóriában.
November 16-án nyolc csapat mérte
össze tudását a hagyományos iskolai
mesevetélkedõn, ahol az elsõ helyezést
a Podonyi Boglárka, Varga Bence és
Zsom Zita Lili alkotta trió érte el,
megelõzve a második osztályos Tündérek és a harmadik osztályos Vadmacskák
csapatot.
A következõ héten a Bajza József
Gimnázium és Szakközépiskola által
hirdetett Ébredõ természet vers- és
prózamondó versenyen szerepelt Oravecz Bettina, aki teljesítményét a zsûri
különdíjjal ismerte el.
Az iskolai DÖK által felsõsöknek
rendezett Pingpong versenyen a fiúk
közül Szegedi Tamás, a lányok közül

Balázs Anna került ki gyõztesen, míg a
pingpong-asztal mellett kevésbé ügyesek
sakkozhattak, illetve a kosárra dobásban
mérkõzhettek.
November hónapban indult az ecsédi
Richter Gedeon Általános Iskola által
meghirdetett Barangolás szomszédainknál elnevezésû levelezõs verseny, melyen
a korábbi évekhez hasonlóan több alsós
és egy hatodik osztályos csapatunk teszi
próbára tudását. Az eddigi eredmények a
korábbiakhoz hasonló sikerrel kecsegtetnek.
December a karácsonyi készülõdés
jegyében telt, de azért volt még ekkor is
miért izgulni. A Bajza József Gimnázium
és Szakközépiskola által meghirdetett
„Mit ránk hagytak a századok” elnevezésû regionális történelmi és mûvelõdéstörténeti vetélkedõ döntõje december 8án került megrendezésre. Ezen a versenyen a Katona Panna, Kovács Anna és
Oravecz Marcell által alkotott csapat a
nagyon elõkelõ 3. helyezést érte el a 28
résztvevõ csapat közül.
Január harmadik hetében iskolai szintû
Mûveltségi vetélkedõn vehetett részt az,
aki a korosztálynak megfelelõ kérdéssor
kitöltésére vállalkozott. A legkisebbek
közül Tuba Izabella, a második korcsoportban Jakus Katalin, míg a nagyobbak
közül Csollák Noémi örülhetett az elsõ
díjnak.
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A Magyar Kultúra Napjára emlékezve
minden évben megrendezzük a Szép
Magyar Beszéd verseny helyi fordulóját,
így történt ez ebben az évben is. A sok
ügyes, szépen olvasó résztvevõ közül a
Kurucz Kamilla és Polácsik Anna emelkedett ki, s kapta meg az elsõ helyezettnek járó jutalmat. Anna eredményesen
képviselte iskolánkat a verseny területi
döntõjén, Apcon is, az 5-6. osztályos
korcsoportban elsõ helyezést ért el.
Ebben a tanévben elõször került megrendezésre iskolánkban nyelvi verseny,
amelynek felsõ tagozatos résztvevõi két
fõs csapatokban mérkõztek játékos feladatokkal próbára téve angol illetve német
tudásukat. A saját csoportjában Polácsik
Anna, Oravecz Marcell, Gyurika Árpád és
Balog Péter illetve Egyed Bálint és Filcsik
Zsolt örülhetett az elsõ helyezésnek.

Herédi Hírmondó
Egész évben folyamatosan oldhatnak
meg versenyeket a tanulók a könyvtárhasználattal kapcsolatban, mint például
meseillusztrálás, -befejezés. A leglelkesebb és legügyesebb tanulókat elismerõoklevél illeti meg.
Kistérségi könyvtári prezentációs pályázaton is részt vett Knoska Vivien,
Lõrinczi Enikõ és Koszora Angelika, akik
a 2. helyet szerezték meg.
Õsz óta az Apáczai Országos Internetes Angol levelezõversenyben is érdekeltek voltak vállalkozó kedvû felsõbb
évfolyamos tanulóink, akik közül az
Oravecz Marcell és Jakus Katalin által
alkotott csapat a kiadó által rendezett
ünnepségen, Budapesten vehette át a 11.
helyezésért járó jutalmat.
A harmadikosok közül három kisdiák a
Szivárvány országos levelezõverseny

2010. április
feladatlapjait oldják meg havonta, reméljük szép eredménnyel.
Bár a február a farsang jegyében telt, a
matematikában jeleskedõ tanulóink 19én a Zrínyi Ilona megyei matematika
verseny területi fordulóján vettek részt,
és bizonyíthatták tudásukat, problémamegoldó képességüket. A következõ héten az Alapmûveleti Matematika verseny
iskolai fordulója zajlott, melyen 4-5-6-78. évfolyamos tanulóink közül 34 diák
vett részt. A megyei fordulón (április 14én) iskolánkat 14 diák képviseli majd.
(Kiss Petra, Ferenczi Krisztofer, Krisztián Martina, Mák Georgina, Tóth Patrik,
Polácsik Anna, Gyurika Henrietta, Bedõ
Adrián, Mészáros Márk, Varga Barnabás,
Balog Péter, Gyurika Daniella, Misinszki
Mária, Korpai Ádám)
Nagyné Vankó Mária

Iskolánkban történt az elmúlt három hónapban…
A Herédi Hírmondó legutóbb megjelent
száma óta is több iskolai rendezvénynek
lehettünk részesei.
Íme ezekbõl ízelítõül néhány sor és
kép:
December 21-én -hagyományainknak
megfelelõen- községi karácsony estre
hívtunk minden herédi lakost, ahol az
iskola diákjai meghitt ünnepi mûsorral
idézték meg az ünnepkör hangulatát.
Az 1. osztály tánccal, a 3. osztály mesével és versekkel, az 5. osztály Betlehemessel, a 7. osztály jelenettel, az énekkar magyar, angol és német nyelvû karácsonyi dalokkal készült erre az alkalomra. A teljes mûsort másnap, az iskolai
karácsonyon is bemutatták a gyerekek
diáktársaiknak. A szereplõk egy csoportja
- az 1. és 3. osztály tanulói - Kerekharaszton, a községi karácsonyon is kedveskedett az ott összegyûlt ünneplõknek.

osztályosok a maskarások világába vittek
el bennünket, a 6. osztályosok a
veresegyházi asszonykórust elevenítették
elénk. A 7. osztályosok forró karneváli
hangulatot teremtettek, a 8. osztályosok
pedig a tánc evolúcióját mutatták be.
A jelmezes felvonulás után mindenki
modern diszkó zenére táncolhatott.

Az elõadásokat, ásványbörze követte,
ahol érdekes, színes köveket, ékszereket
láthattak, vásárolhattak tanulóink.

Egyik téli délutánon 50 alsós kisdiák
vidám sportfeladatokban mérhette össze
ügyességét, bátorságát.
A márciusi hónapban van a magyarok
legnagyobb nemzeti ünnepe: az 1848/49es forradalom és szabadságharc ünnepe.
Iskolánk diákjai és tanárai az idén is
lelkesen készültek a megemlékezésre.
Mivel Heréd községben minden évben az
iskola szervezi a községi ünnepi meg-

Február 5-én tartottuk az iskolai
farsangot, melyen az osztályok csoportos
jelmezes mûsorral készültek, és sok
ötletes, egyéni jelmezes is szerepelt. Az 1.
osztályosok teljes felszereléssel túrázóknak öltöztek be, a 2. osztályosok fele
ördög, fele angyal volt. A 3. osztályosok a
tengerészek ritmusos táncát adták elõ,
míg a 4. osztályosok limbó-hintóval
„Hungária” hangulatot varázsoltak. Az 5.

8

Iskolánkban - mint már több évben - az
idén is az Esztergomi Ásványmúzeum
Vándorkiállítás keretében diákjaink elõadásokat hallgathattak a Kárpát-medence
ásványainak keletkezésérõl.
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emlékezéseket, így történt ez ebben az
évben is. Az ünnepi mûsort 5 tanár és 50
diák állította össze és adta elõ.
A mûsor igazán nagyon szép, tartalmas
gondolatokkal teli, és megható volt.
Iskolánk tanulói -két lelkes pedagógus
szervezésének köszönhetõen- többször
mennek pénteken délután moziba. Legutóbb Gyöngyösön az Alice Csodaországban c. animációs filmet nézhették meg.

2010. április

A legutóbbi hétvégén a hatvani Diákgálán vett részt néhány tanulónk. Csaba
Kinga másodikos tanulónk mondott
verset, és a nyolcadikos tanulók közül
néhányan mutatták be a tánc evolúcióját.
A természetkedvelõ tanulóknak március 14-én „Tavaszváró túrát” szerveztünk a Mátrába. Az idõjárásnak köszönhetõen azonban inkább téli túra lett belõle. Túrázás elõtt megtekintettük a gyönyörûen felújított és kibõvített gyöngyösi Mátra Múzeumot, melyet mindenkinek ajánlunk.

Lõrincz Mária, Szilágyiné Nagy Katali

Keresztény farsangi bál
Az idén február 13-án immár 11. alkalommal került megrendezésre a
Keresztény farsangi bál.
A szorgos kezek már 8
órától készítették a kb.
1500 db finom szendvicset. A közönség körébõl
nagyon sokan sós és édes
süteménnyel érkeztek.
A mûsort a falu egyházi és világi vezetõi nyitották meg. Ezután elkezdõdött a mûsorfolyam, kezdve az óvodásokkal, végezve a felnõttekkel.
Volt ebben minden:
szavalat, vidám jelenet,
zenei szóló, népdal, tánc.
Egyik legtöbbet tevõ a
mûsor színvonaláért: Nemesné Magasvári Aranka
tanárnõ. Köszönet a sok
betanításért.
A nyitó keringõ után
mindenki kedvére ehetett, ihatott, mulathatott
az élõ zene dallamaira.
Reméljük többször is
lesz még alkalom a falu
lakosainak ilyen eseményen részt venni.

Mocsár Katalin
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Idõsek figyelmébe!
Hajlamosak vagyunk azt gondolni „Velünk ez nem történhet meg”, pedig bármelyikünk válhat bûncselekmény áldozatává. Közölünk is vannak olyan csoportok, akik fokozottabb veszélynek vannak
kitéve. Ilyenek például az idõskorúak,
akikrõl az elkövetõk azt gondolják, hogy
velük szemben valamilyen fölényben vannak.
Idõskorúak sérelmére leggyakrabban
elkövetett bûncselekmények:
- lopás (betöréses lopás, trükkös lopás,
besurranásos lopás)
- rablás
- csalás
Módszerek:
Az elkövetõ(k) valamilyen „legendával”
bebocsátást nyernek a lakásba. Amíg az
egyik eltereli a sértett figyelmét, vonja a
figyelmét, addig a másik meglopja. Az
elkövetõ úgy irányítja a beszélgetést,
hogy a sértett akaratlanul is felfedi a pénzének rejtekhelyét. Szinte minden alkalommal húszezer forintos felváltása volt
az ürügy, hogy a sértett elõvegye a pénztárcáját, vagy az otthon tárolt pénzét.
A leggyakrabban elõfordult esetek:
- hivatalnoknak adja ki magát (rendõr,
postás stb.) Elhiteti az idõskorúval, hogy
hamis pénzben kapta meg a nyugdíját és
ezért el kell vinnie megvizsgáltatni.
- Kihasználva azt, hogy a lakás bejárati
ajtaja nyitva van, az elkövetõ az
elõszobából, konyhából összepakol. Ha
közben találkozik az sértettel, ügyesen
kimagyarázza a helyzetet.
- Egy ideig megfigyeli a sértett szokásait. Ebbõl megtudhatja, hogy az idõskorú, amikor elhagyja a lakását hova
dugja el a lakáskulcsot.
- Valamit megvételre ajánl, de a termék
és annak ára nincs arányban.
- Arra hivatkozik például, hogy lerobbant az autója és nincs pénze megjavíttatni. Megkéri a sértettet, hogy fizesse ki
helyette, amiért cserébe árut helyez
letétbe. Az áru értéke jóval kisebb, mint a
kölcsön kért pénzé és persze a csaló
késõbb sem rendezi a tartozását.
- Szolgáltatással házal. Az üzletkötés
elején kedvezõ árat mond, majd amikor
fizetésre kerül a sor, jóval nagyobb öszszeget kell fizetni. (pl. egy kés megköszörülése 100 Ft., amikor fizetni kell,
akkor centiméterenként kéri a 100 Ft-ot).
- Kocsmázások, italozások alkalmával
tudja meg áldozatától pénzének, értékeinek rejtekhelyeit (legyen az nála vagy
a lakásban). Az „alkalmi ismerõs” felajánlja, hogy hazakíséri és útközben megpróbálja kirabolni vagy az áldozattól
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kiprovokálja, hogy hívja fel magához és
ott követ el ellene hasonló bûncselekményt.
Az idegenek lakásba történõ beengedése azt a veszélyt is magában hordozza, hogy feltérképezik a lakást, az ott
található értékeket egy késõbbi bûncselekmény elkövetéséhez.
ÉRDEMES:
- Saját biztonsági „hálózatot” kiépíteni,
a közelben lakó, élõ, könnyen elérhetõ,
megbízható személyekbõl (rokon, szomszéd), akiktõl azonnal segítséget kérhet,
akár telefonon is. Telefonszámuk legyen
mindig a telefon közelében! Nemcsak akkor lehet fontos, amikor bûncselekmény
gyanúja merül fel, hanem egyéb okból is
(pl. egészségügyi).
- Megfigyelni a kéretlenül látogató
idegeneket, ha egy mód van rá írják fel
gépkocsijuk rendszámát.
MEGELÕZÉS:
Jelzõrendszeres házi segítségnyújtás
(1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról):
- Célja: a saját otthonukban élõ, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt
rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelõ használatára képes idõskorú, valamint fogyatékos személyek részére nyújtott ellátás. Segítségével fenntarthatók a
biztonságos életvitel feltételei. Alapvetõen egészségügyi ellátásra szervezõdik,
de bûncselekmények megelõzésére is
alkalmas.
- Érdeklõdni lehet: Családsegítõ Intézetek, Kistérségi társulások, önkormányzat
Mit tehetnek?
- Otthon ne tartsanak nagy mennyiségû készpénzt, értékeikkel ne hivalkodjanak
-Otthon tartózkodás esetén is tartsák
zárva a lakás ajtót és kaput!
-Ne engedjenek be idegeneket a házukba, lakásukba, bármilyen hivatalos
ügyre hivatkoznak is, vagy bármilyen jó
üzletet kínálnak, vagy segítséget kérnek.
- Ha díjbeszedõ, egyéb „Hivatalos
ember, vagy emberek” érkeznek, kérje-

nek tõlük igazolványt, hívják át a szomszédot, ismerõst, vagy kérjenek segítséget
telefonon, akár a Rendõrségtõl is (107,
112)
- Jótékonysági célra gyûjtögetõktõl
kérjenek csekket (rendes, sárga színû,
postai befizetõ csekket), lehetõleg ne
adjanak kézpénzt, és fõleg ne engedjék be
õket a lakásba, udvarba!
- Fontos tudni, hogy amit a postás
kézbesít nyugdíjat, illetve az a pénz, amit
pénzintézet
folyósít,
vagy
amit
pénzintézetben tartanak, az nem hamis,
azt nem kell ellenõrizni, mert az már
ellenõrzött!
- Postaládára, ajtón a névtáblára csak
vezetékneveket írjanak, hogy ne lehessen
következtetni az ott lakó nemére, családi
állapotára, a keresztnév ismeretében régi
ismeretségre hivatkozni.
Amennyiben mégis bûncselekmény
történik a sérelmükre, azonnal értesítsék
a Rendõrséget a 107-es hívószámon!
SEGÍTSÉGNYÚJTÁS
Ha mégis megtörtént a baj:
Heves Megyei Igazságügyi Hivatal Áldozatsegítõ Szolgálata: 36/510-697( hétfõ,
csütörtök 9-13 óráig; kedd 13-16 óráig;
szerda 13-18 óráig)
Fehér Gyûrû Közhasznú Egyesület,
Hatvan: 37/542-364 (szerda, péntek 1617 óráig)
Fehér Gyûrû Közhasznú Egyesület,
Gyöngyös: 30/441-9696 (szerda 16-17
óráig)
Együtt Önnel
BIZTONSÁGUNKÉRT

Heves Megyei Rendõr-fõkapitányság
Bûnmegelõzési Osztály

Köszönet
Juhász Ferencnének, hogy általa számítástechnikai alapismeretekre tettünk szert.
Két hónapon keresztül heti két alkalommal odaadóan, türelemmel, hozzáértõen
magyarázta a "nyugdíjas diákoknak" a számítógép rejtelmeit. Mindezt önzetlenül,
fizetség nélkül végezte.
Nagyon örülünk új tudásunknak, melyet általa szereztünk. Hálásan köszönjük
fáradozását. A továbbiakban jó egészséget kívánnak neki a tanfolyam résztvevõi.
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Tájház
Megújult a Hatvani úton lévõ tájház és udvara. Új kerítés épült az
utcafronton és a hátsó udvaron is. A nyár folyamán közmunkásokkal
elvégezzük az épület belsõ javításait és festését. Ezek után kerülhet sor a
tájház berendezésére, amihez várjuk a lakosság segítségét és felajánlásaikat.

2010. április

Anyakönyvi
hírek
Elhunytak:
1. Pajor János 2009.09.11. Heréd, Pusztai u.32.
2. Kapuszta Mihályné 2009.12.27. Heréd, Tabán u.18.
3. Makkai Józsefné 2009.12.30. Heréd,
Petõfi u.3.
4. Fekete Tibor 2010.01.13. Heréd, Köztársaság u.3.
5. Zsigri László 2010.01.30. Heréd, Csillag u.3.
6. Kovács Istvánné 2010.02.01. Heréd,
Rákóczi út 1.
7. Fekete Mihályné 2010.02.19. Heréd,
Rákóczi út 18.
8. Horváth Józsefné 2010.03.20. Heréd,
Hatvani út 36.
Együttérzésünket fejezzük ki az elhunytak
hozzátartozóinak!

Helyreigazítás!
A Herédi Hírmondó 2009. decemberi számában megjelentett „III.
Herédi Rockfesztivál” cikkben szereplõ képekrõl lemaradt, hogy ki készítette õket.
A hiányosságért elnézést kérünk.
A képek készítõi: Janik Bernadett,
www.bettifoto.hu

JÁTSZÓHÁZ
Január óta egyre siekresebben mûködõ
játszóház minden tagja köszöni Heréd
Község Önkormányzatának, hogy a
mûvelõdési házban lehetõséget biztosít az
összejöveteleinkhez.
Foglalkozásaink idõpontja változó, igénykhez alkalmazkodik. Találkozásaink
alkalmával a növekvõ létszám igazolja,
hogy szükség van az ilyen típusú közösségi programokra.
Sikerült beszervezni egy gyógypedagógus hölgyet, aki szakterületén elismert
és 1-3 éves korú gyermekeknek vállalt
játékos, mesés foglalkozásokat kétheti
rendszerességgel.
A felmerülõ ötletekbõl merítve szervezünk alakformáló, baba-mama és tipegõ
tornát, melyet egy helyi gyógytornász
anyuka tart.

Együtt próbálunk mûködni a NOE
(Nagycsaládosok Országos Egyesülete)
helyi csoportjával, s felvettük a kapcsolatot a szivárvány (Szociális és Gyermekjóléti Egészségügyi Intézmény) helyi
szolgálat tanácsadójával.
Februárban használtruha börzét tartottunk a helyi Általános Iskolában,
melyért külön köszönettel tartozunk
Lõrincz Mária Iskolaigazgató nõnek.
Továbbiakban is várunk minden kedves
anyukát és kisgyermeket ismerkedés,
kapcsolatépítés, tapasztalatcsere, vagy
akár csak kikapcsolódás céljából.
Mindenrõl további információ:
Szappan Krisztiánné (Szekszius Mária)
Tel.: 06-70/229-3339
e-mail: haramia101@gmail.com
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Heréd LC
Felnõtt csapat:
Szeretettel köszöntöm a Herédi Hírmondó olvasóit! Kérem, olvassák el e pár
sort, hogy némi betekintést nyerhessenek
községük remek futtballcsapatának életébe!
A 2009-10-es bajnoki évad elsõ felét a
Heréd LC a tabella élén zárta, ami ennek
a falunak az életében nem kis dolognak
számít! A 2010-es felkészülésünket ennek tudatában és vérmes reményeink teljesítésének érdekében, január 16-án
kezdtük el!
A játékos keretünk a 3 távozó (Kádas,
Vida, Zales) ellenére, úgyérzem erõsebb
lett az õszinél, ugyanis sikerült leigazolnunk az NB-s múltal rendelkezõ Balázs
Lászlót, akivel mind játékban, mind
morálisan is erõsödtünk! A csapategységre próbáljuk fektetni a hangsúlyt, amivel
eddig maximálisan elégedett vagyok!
Felkészülésünket edzõmérkõzésekkel
turbóztuk fel, ahol mindíg gyõztesként
hagytuk el a pályát, magasabb osztályú
ellenfelekkel szemben is.
Atkárt 3-0-ra, Lõrincit pedig 9-1-re
vertük meg, ami méltán ad okot a legvérmesebb reményekre. A felkészülést a fiúk
lelkiismeretesen végig csináltál, így támogatóink segítségével, olyan csapatot
sikerült kialakítanunk, amely elsõ számú
várományosa a bajnoki aranynak!
A változások nem csak a csapaton
belül, hanem azon kívül is érzõdnek, amit
ellenfeleink és játékvezetõink is tapasztalhatnak az megújult öltözõkben, amit
nagyon szépen köszönünk Bóna Andrásnak!
A 2010-es évad tavaszi idénye március
14-én vette kezdetét, ahol egy könnyed
3-0-s Hort elleni sikerrel az „arany” útra

léptünk, melyet egy hazai gólparádé
követett (5-0), aminek Vámosgyörk volt
a szenvedõ alanya! A remek rajtot remélhetõleg még nagyon sok sikeres mérkõzés követi majd, amit figyelmébe ajánlok
minden focit szeretõ nézõnek.
Ez úton szeretnék minnél több nézõt
invitálni a Heréd LC mérkõzéseire, mert
higgyék el, hogy ez a csapat megérdemli a
biztatást!
Következõ hazai fellépésünk április 11én lesz Petõfibánya ellen, ami más egyéb
szempontból is pikánsnak ígérkezik!
Szeretnénk megköszönni a Herédi
Önkormányzat támogatását és köszönet
Kómár József polgármester úrnak, valamint az egyesület elnökének Egyed Jánosnak (akit reméljük, hogy mihamarabb

ismét magunk között tudhatunk), hogy
teljes nyugalom mellett dolgozhat a csapat a végsõ sikerért!
Szívbõl kívánjuk Kapuszta Misi bácsinak, hogy mielõbb épüljön fel betegségébõl, mert nagy szüksége van rá a csapatnak!
Köszönet azoknak a törzsszurkolóknak is, akik mindig elkísérik csapatunkat
és hangos „Hajrá Heréd” buzdítással,
remélhetõleg bajnoki aranyhoz segítenek
minket!
Zárásként talán még annyit, hogy jöjjenek és tekintsék meg miként muzsikál a
Herédi aranycsapat!
Tisztelettel:
Szeifert István
játékosedzõ

elõtte a Petõfibányai Bányász felnõtt
csapatát irányítottam.
A felkészülésünk egyenlõre a megismerkedésrõl szól. Az idõjárás miatt a felkészülés jelentõs részében szinte csak teremben tudtunk edzeni, de ott alkalmam
volt felmérni, hogy ki mire képes.

Az ifjúsági csapatot véleményem szerint nagyon tisztelettudó gyermekek alkotják, akiknek ugyan vannak hiányosságaik, de az elsõ két meccsen nyújtott
teljesítményük alapján úgy láttom, hogy
többre hivatottak mint azt a jelenlegi
helyezésük mutatja.
Az én elképzelésem az, hogy minnél
elõbb végezzünk a tabellán, még jobban
összefogni a társaságot és megtanítani
arra a mentalitásra, amellyel egy felnõtt
csapat közelébe lehet kerülni. Egyébként
a gyermekek edzés látogatottsága illetve a
meccsekhez való hozzáállása is kiváló.

Ifjúsági csapat:
Valkó Ferenc vagyok 39 éves 3 gyermek
apukája, kb. 25 évet futtballoztam Petõfibányán.
Egy alkalommal igazoltam el, akkor is
Herédre, ahol nagyon jól éreztem magam
és sok barátra tettem szert, mind a játékosok és mind a szurkolók körében.
Lehet ennek köszönhetõ ez a felkérés
is, hogy az idei szezonban én irányítsam a
község ifjusági csapatát.
A felkérést a családom támogatásának
köszönhetõen örömmel elfogadtam,
amelyet nagy kihívásnak tekintek, mivel
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