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Heréd Község Önkormányzatának
ingyenes közéleti kiadványa

Az Úton

Hetedik éve már, hogy Húsvétot követõen - Pünkösd elõtt 40 nappal útra kel zarándokok kis csapata Budapestrõl Csíksomlyóra.
Május elsején érkezett községünkbe 14
fõs csoportjuk, dr. Szabó Tamás, a Mária
Út Közhasznú Egyesület elnöke vezetésével. Az évek folyamán kialakult szokás
szerint Kartaltól Lõrinciig kísértük õket.
Sok személyes élményt jelentett a velük
való találkozás, érdemes most kissé részletesebben is felidézni a bennünket érintõ
útszakasz egyes eseményeit.

Kartal
Minden évben a templom mellett levõ
Szent Erzsébet parknál szoktunk találkozni. (Az eseménytõl függetlenül szívbõl ajánlom mindenkinek, szánjon rá kis
idõt és sétáljon végig ezen a parkon, ha
Kartalon jár!)
Kissé késve érkezett a csoport, Hévizgyörkiek kísérték õket szép számmal.
Idõsek-fiatalok egyaránt, köztük egy kedves fiatal pár két kis gyerkõccel, babakocsival. Öröm volt azokkal is találkoznom, akik már több éve járják az Utat. Idén
Kartalon az egyházközségi majális különösen kedvezõ alkalom volt arra, hogy

kialakuljon személyes beszélgetés a helybéliekkel. Szokás szerint többen tovább
kísértek bennünket Fenyõharasztig.

Fenyõharaszt
A kartali egyházközséghez tartozó tanya
keresztjénél Tamási József kartali plébános atya várt bennünket. Rövid pihenõ
után az õ áldásával folytattuk utunkat
Heréd irányába. Rendszerint a völgyben
szoktunk jönni, majd a patak dróthídján
átkelve a Pusztai út irányából érkezünk a
faluba. Most a késés és a létszám miatt
célszerûbbnek tûnt végig aszfaltúton
haladnunk.
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Lõrincibõl három herédi lakos kísérte tovább Ecsédig a zarándokokat. Szombaton reggel újult erõvel Nagyrédén keresztül Gyöngyösig a
Barátok templomáig tovább gyalogoltak a kis csapattal, de már csak ketten.

Heréd
Községünkbõl lelkes csoport jött elénk.
Györgyné Petrik Ilona alpolgármester
asszonnyal õk kísértek bennünket a
kultúrotthonig, ahol Kómár József polgármester úr és a helyi népdalkör fogadta
az érkezõket. A találkozásból nagy alkalmi közös éneklés sikeredett, amit nagyon
nehéz volt abbahagyni. Az Utat járó
zarándokok elmondták, hogy kit milyen
ok ösztönzött az indulásra, milyen cél
elérése érdekében vállalták ezt a negyven
napos utat. Nagyon estébe hajlott már az
idõ, amikor eljutottunk a Két Nyárfába,
ahol a vacsorával vártak. A terített asztal
alkalmat adott további közvetlen beszélgetésre. Éjszaka lett, mire hálózsákjaikba
bújtak a Kultúrotthonban.

Május másodikán a reggeli Szentmisén
Mándoki György plébános atya köszöntötte a csoportot. Imádkoztunk útjuk sikeréért, õk magukkal viszik a mi fohászainkat, kéréseinket is a Csíksomlyói
Szûzanyához.
Csomagolás és a kultúrotthonban elfogyasztott reggeli után indult a közösség
tovább Lõrincibe, számos herédi kíséretében. Itt búcsúztam el a csoporttól idén,
átadva kalauzolásukat Fáczán Zoltánnénak, a Mária Út Lõrinci segítõjének.
Bizonyára többeknek feltûnt, hogy néhány hátizsákos zarándok magányosan,
egy-két nappal elmaradva követte a csoportot. Kár, hogy az elõzetes információk
nem olyan intenzívek, mint az utat kísérõ
lelkesedés, de szerencsére õk is eljutottak

hozzánk és megpihenve, jó érzéssel
tudták folytatni az útjukat.

Köszönet!
A korábbi évekhez képest megnövekedett
létszám és az út jellegébõl adódó „spontán
szervezés” sokaknak adott olyan feladatot, amit emberségbõl, vendégszeretõ
jó érzéssel meg kellett tennie. Szeretném
mindannyiuknak itt közvetíteni a zarándokok személyes köszönetét! Jól esett
nekik ez a figyelmes, meleg szívû, „herédies” gondoskodás.

Homor László

Tájékoztató a Képviselõ-testület üléseirõl
Tisztelt herédi Lakosok!
Az elmúlt év végén megjelent lapszámban szereplõ ülések óta tartott 11
Képviselõ-testületi ülésrõl és az azokon
meghozott döntésekrõl a következõ
tájékoztatást adom.
2013. november 25-én tartott soros
ülésén az önkormányzat és intézményei
2013. I.-III. negyedévi gazdálkodásáról
szóló tájékoztató és ehhez kapcsolódóan
a 2013. évi költségvetésrõl szóló 5/2013.
(II.12.) önkormányzati rendelete módosításán túl módosította a Testület a szociális ellátásokról szóló 1/2013.(I.29.)

önkormányzati rendeletét is. A módosítás a szociális tûzifa megállapításának
szabályait iktatta be rendeletünkbe.
Elfogadta a Testület ezen az ülésén az új
Helyi Esélyegyenlõségi Programot és
több szociális társulási döntést hozott.
Elhatározta továbbá a Testület az Arany
J. u. 27. sz. alatti volt fogászati rendelõ
felújítását, szociális bérlakássá átalakítását, de a felméréskor derült ki, hogy
jóval nagyobb mértékû a felújítási szükséglet, így a felújítás nem valósult meg.

mint szociális társulási döntést hozott,
jóváhagyta a Heves Megyei Vízmû Zrt.
2013.-2014. évi bérleti díjait és támogatást biztosított a Rendõrség számára
jutalmazáshoz.

2013. december 20-án megtartott soros
ülésén a Testület elfogadta a 2014. évi
munkatervét, mely a község honlapján
és a hivatali hirdetõtáblán is olvasható.
Elfogadta továbbá a védõnõi beszámolót, a Mûvelõdési Ház és Községi
Könyvtár 2013. évi munkájáról valamint
2013. december 16-án megtartott rend- a mozgókönyvtár tapasztalatairól szóló
kívüli ülésén a Testület több szilárd- tájékoztatót és döntöttek a közmûvehulladék-gazdálkodási fejlesztési vala- lõdési elõadó 6 órás munkaidejének 8

Herédi hírmondó -

Heréd Község Önkormányzatának ingyenes közéleti lapja  Kiadó: Községi Önkormányzat 
Felelõs szerkesztõ: Szendrei Júlia  Szerkeszti: a Szerkesztõbizottság  Tördelés és oldalszerkesztés: Garamond Grafikai Mûhely Bt.
(www.garamondgrafika.hu)  Megjelenik 800 példányban.  2014
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órás munkaidõre emelésérõl. Ismét
módosította a Testület helyi szociális
rendeletét. A szociális ellátásról szóló
1/2013.(I.29.) önkormányzati rendelet
módosítását a szociális törvény módosítása tette kötelezõvé. Három eddigi
segélyforma olvadt eggyé, az eddigi
átmeneti-, temetési és rendkívüli (egyszeri) gyermekvédelmi segélyek helyett
már csak az új, egységes önkormányzati
segély igényelhetõ. Az új típusú segély
feltételeit Terényi Lászlóné igazgatási
ügyintézõnél megérdeklõdhetik és a
módosító rendelet a település honlapján
is olvasható. Új önkormányzati rendeletet fogadott el a Testület a gyermekvédelemrõl is.
2014.január 15-én megtartott rendkívüli
ülésén a Testület Heréd Labdarúgó Klub
mûködéséhez 500.000 Ft támogatási
elõleget biztosított, valamint TAO
pályázatukhoz tulajdonosi hozzájárulást
adott. Döntött a Testület a Mûvelõdési
Ház nagytermének bérbeadásáról is.

Herédi Hírmondó
b) egészségi állapota miatt, aki egészségkárosodásának mértéke eléri az
50 %-ot,
c) aki fogyatékos,
d) aki hajléktalan,
e) akinek környezettanulmány alapján
igazolt lakhatási és szociális körülményei együttesen nem teszik lehetõvé önmagáról való gondoskodást.”
A kérelmet a Polgármesterhez a Közös Önkormányzati Hivatalban lehet
benyújtani.
Foglalkozott a Testület az iskolai
tornaterem használatához támogatás
iránti kérelemmel is.
2014. február 12-én megtartott rendkívüli ülésén a Testület, mint a HerédNagykökényes Óvodai Társulás székhely önkormányzata pályázat benyújtását határozza el a 4/2014. (I.31.) BM
rendelet 2.§-a szerint a „kötelezõ önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása” jogcímre a
Herédi Óvoda épületének homlokzat és
tetõfelújítása, szigetelése célra br.
19.103.853 Ft összköltségre, 15.283.082
Ft támogatási igényelve, 3.820.771 Ft
önerõt vállalva. A pályázatot benyújtottuk, azonban a többszörös túljelentkezések miatt nem kaptunk rá támogatást. Mûszaki dokumentációink rendelkezésre állnak, más forrásból késõbb
valósítja meg az önkormányzat a
felújítást.

2014.január 27-én megtartott rendkívüli
ülésén a Testület a társulásos formában
mûködõ Szociális Ellátó- és Gyermekjóléti Intézmény (Lõrinci) Alapító Okiratának, szakmai programjának és
SZMSZ-ének módosítását fogadta el.
Valamint a 2014. évi költségvetése
megalapozásához az óvodai konyha
nyersanyagköltség számítását követõen
döntött a vendég és munkahelyi
étkeztetés térítési díjának elfogadásáról,
valamint gyermekétkeztetési díjakról és
a szociális ellátásokról szóló rendeletei 2014.február 17-én megtartott soros
módosításával a gyermekétkeztetési és a ülésén a Testület legfontosabb feladata
szociális étkeztetési díjak elfogadásáról. az önkormányzat és intézménye 2014.
évi költségvetésérõl szóló 3/2014.
2014. március 1-jétõl bruttó térítési (II.18.) rendeletének elfogadása volt. A
díjaink:
költségvetési fõösszeg 199.074 eFt. A
a) Óvodai étkeztetés 438 Ft/nap
2013. évben bevezetett feladatfinanb) Iskolai 3-szori étkeztetés 522 Ft/ szírozás és a visszaesett iparûzési adó
nap
bevétel miatt szûkös költségvetése lett
c) Ált. isk. ebéd (menza) 338 Ft/ebéd az Önkormányzatnak, a mûködtetésre
még ugyan elegendõek az állami és saját
A szociális étkeztetés térítési díjai bevételek, de fejlesztésre csak pályázati
Heréd községben:
támogatással és az önerõre hitel tervea) Szociális étkeztetés (szolgáltatási ön- zésével van lehetõség. A civil szerveköltség-normatíva + ÁFA) br.: 425 zetek támogatására kiírt pályázat 2014.
Ft/ebéd
évben csak a sport feladatokra tartalb) Szociális étkeztetés kiszállítási díja mazott 1 MFt-os keretet, melyet a
ÁFA mentes: 230 Ft/alk.
Herédi Labdarúgó Klubnak ítélt a
Testület. Mint a legtöbb ülésén most is
Változtatott a Testület a szociális több döntést hozott a Testület a hatvani
étkeztetés feltételein is annak érdeké- székhelyû társulásokkal kapcsolatban.
ben, hogy minél többen tudják igénybe A 2014. évi választások elõkészületeként
venni ezt a szolgáltatást: Új szabályaink az elkövetkezendõ 4 évre megválasztotta
szerint:
a Testület a Szavazatszámláló Bizott„Étkeztetésre jogosult Heréd község- ságok tagjait és póttagjait a következõk
ben szociális rászorulóként a személy:
szerint:
a) kora miatt: mindenki, aki 65. élet001.szavazókör Heréd, Iskola u.4.
évét betöltötte,
(Általános Iskola) Szavazatszámláló

2014. május
Bizottsága tagjai: 1. Szabó Andrásné
Heréd, Borszéki u.25., 2. Mocsár Katalin
Heréd, Hatvani út 17., 3. Krizsán Jánosné Heréd, Kolozsvári u.18.
002. szavazókör Heréd, Vörösmarty
tér 1. (Klubkönyvtár) Szavazatszámláló
Bizottsága tagjai: 1. Kapuszta Józsefné
Heréd, Kökényesi út 5., 2. Zeke Lászlóné Heréd, Petõfi u.11., 3. Szovics Róbertné Heréd, Rákóczi út 85.
Települési szinten a Szavazatszámláló
Bizottságokba póttagok: 1. Gyurika
Ferencné Heréd, Pusztai u.13., 2. FehérHerperger Magdolna Heréd, Köztársaság u.5., 3. Kapuszta Zoltánné Heréd,
Temetõ u.6., 4. Szendrei Júlia Heréd,
Borszéki u.1/A.
2014. február 27-én megtartott rendkívüli ülésén a Testület elfogadta a
Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás Társulási Megállapodásának módosítását és a Herédi Közös
Önkormányzati Hivatal új Szervezeti és
Mûködési Szabályzatát. A jelenleg zajló
LEADER III. tengely parkoló építés a
Vörösmarty téren és közpark kert kerítés felújítás pályázatához kapcsolódóan
a pályázat utófinanszírozására tekintettel a beruházási számlák kifizetéséhez
felhatalmazást adott a környezetvédelmi
alapszámlán kezelt bevétel átmeneti felhasználására és likvid hitelkeret igénylésére.
Megtárgyalta a Testület a Nemzeti
Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft.
által küldött KEOP-710 pályázati anyagot és a 25/2002.(II.27.) Korm. rendeletbõl eredõen a szennyvíz-elvezetési és
-tisztítási feladattal, valamint derogációs
kötelezettséggel rendelkezõ projektjavaslatot még be nem nyújtott agglomeráció központi településeként Heréd
Önkormányzatának kötelezettségét is.
A Képviselõ-testület az elõzetes becslések szerint 230-260 millió Ft összköltségû térségi szennyvíztisztító telep
átalakítási pályázat elõkészítõ pályázatán
részt vételérõl kellõ információk hiányában dönteni nem tudott és kezdeményezte az Önkormányzat derogációs
kötelezettsége felülvizsgálatát és lehetõség szerint a kötelezettek listájáról való
lekerülését.
2014.március 17-én megtartott rendkívüli ülésén a Testület KEOP - 7.1.0/11
- Derogációs víziközmû projektek elõkészítése címû elõ pályázaton való
indulást azzal a feltétellel támogatta,
hogy kinyilatkozta, nem tud önerõt
biztosítani a beruházáshoz, arra is állami
támogatást fog igényelni. Megtárgyalta
továbbá a Testület Lõrincz Mária iskolaigazgató kérelmét a Herédi Általános
Iskola igazgatói irodájába és a nevelõi
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szobájába klíma kiépítésérõl és megbízta
a TUTTI 2000 Kft.(Budapest)-t a klíma
berendezés kiépítésével mindösszesen
bruttó 757.428 Ft-ért, melynek fele
költségét Heréd Önkormányzata, másik
felét megosztva Kerekharaszt és Nagykökényes Önkormányzatai fizették.
2014. április 28-án megtartott soros ülésén a Testület legfontosabb feladata az
önkormányzat és intézményei 2013. évi
költségvetése zárszámadásáról és a
pénzmaradvány felosztásáról szóló ren-

deletének és az ehhez kapcsolódó 2013.
évi költségvetést módosító rendelet és a
belsõ ellenõrzésekrõl szóló összefoglaló
jelentés elfogadása volt.
Az Önkormányzat 2013. évi tényleges
bevétele 167.408 ezer Ft, 2013. évi
tényleges kiadása 162.940 ezer Ft volt.
A módosított pénzmaradványt a
Testület az Önkormányzatnál 3.748 ezer
Ft, a Közös Önkormányzati Hivatalnál
669 ezer Ft összeggel hagyta jóvá,
melynek jelentõs része már beépült a
2014. évi költségvetésbe a felhalmozási

Tájékoztató
a 2014. évi országgyûlési választásokról
A 2014. április 6-án megtartott országgyûlési képvi-selõk választásán Heréd
községben a két szavazó-körben az elsõ három legmagasabb szavazatot
szerzett jelöltek, pártlisták a következõk voltak:

egyéni választókerületi szavazás
001. szavazókör Általános Iskola
Szabó Zsolt FIDESZ-KDNP
Sneider Tamás JOBBIK
Korózs Lajos MSZP-EGYÜTT-DK-PM-MLP

275 szavazat
154 szavazat
76 szavazat

002. szavazókör Klubkönyvtár
Szabó Zsolt FIDESZ-KDNP
Sneider Tamás JOBBIK
Korózs Lajos MSZP-EGYÜTT-DK-PM-MLP

199 szavazat
153 szavazat
53 szavazat

országos listás szavazás
001.szavazókör Általános Iskola
FIDESZ-KDNP
JOBBIK
MSZP-EGYÜTT-DK-PM-MLP

257 szavazat
159 szavazat
81 szavazat

002.szavazókör Klubkönyvtár
FIDESZ-KDNP
JOBBIK
MSZP-EGYÜTT-DK-PM-MLP

198 szavazat
149 szavazat
57 szavazat

A szavazás mindenhol rendben zajlott, rendkívüli eseményünk nem volt, a
részvételi arány, a szavazóként megjelent választópolgárok száma következõ
volt:
001. szavazókör Általános Iskola 524 fõ, 62,98 %
002. szavazókör Klubkönyvtár 427 fõ 55,1 %
Megköszönöm a Szavazatszámláló Bizottságok választott és a jelölõ szervezetek által megbízott tagjainak valamint a Helyi Választási Iroda köztisztviselõinek pontos és gyors munkáját!
A 2014.05.25-i Európai Parlament tagjainak választására is várjuk a
választó-polgárokat!
Kérem, hogy fényképes igazolványaikat (személyi igazolvány vagy vezetõi
engedély) és lakcímkártyájukat a szavazáshoz feltétlenül hozzák magukkal és
azok érvényességét is ellenõrizzék!
dr. Farkas Andrea
HVI vezetõ, jegyzõ

2014. május
hiány finanszírozására. A szabad pénzmaradvány az Önkormányzatnál 340
ezer Ft, a Hivatalnál 669 ezer Ft volt
melyeket az általános tartalékba helyeztünk. Ugyanígy a zárszámadási döntéseket hozott a hatvani székhelyû szociális és hulladékgazdálkodási társulásokkal kapcsolatosan is. Fûkasza
vásárlására 240 ezer Ft-ot csoportosított
át a Testület az általános tartalékból.
Helyi közösségek sportolásának segítéséhez és helyi hagyományõrzõ rendezvény támogatására pályázat kiírásáról is
döntés született 80 ezer Ft összegben.
Ez évben is átvállalta a Testület két
gyermek Vöröskeresztes nyári táborozásának teljes önrészét, valamint a
családsegítõi irodába számítógép vásárlásához 30.000 Ft-ot biztosított. Az
egyre nagyobb érdeklõdésre tekintettel
meghatározta a Testület a Mûvelõdési
Ház termeinek bérleti díját a következõk szerint: nagyterem bérleti díja 20
ezer Ft/nap, az elõtér bérleti díja 8 ezer
Ft/nap, a kisterem bérleti díját 2 ezer
Ft/óra. Kereskedelmi tevékenységre továbbra sem adjuk bérbe a Mûvelõdési
Házat vagyonvédelmi okok miatt és a
községi rendezvényekre valamint egyszeri alkalommal választási eseményekhez kapcsolódóan, helyi társadalmi
rendezvényekre ingyenes a használat.
2014. 03. 28-án közmeghallgatással egybekötött falugyûlést is tartott a Testület,
melyen a Polgármester Úr tájékoztatta a
jelenlévõket a 2013. év eredményeirõl,
költségvetésünkrõl, a vagyon alakulásáról és a 2014. év költségvetésérõl.
A Képviselõ-testület nyilvános üléseinek
jegyzõkönyvei a Közös Önkormányzati
Hivatalban és a www.hered.hu honlapon
megtekinthetõk, az éves munkaterv és
az elfogadott rendeletek teljes szövege a
hivatali hirdetõtáblán és a honlapon is
olvasható. Heréd község egységes szerkezetû hatályos rendeleteit a www.njt.hu
honlapon az önkormányzati rendeletek/Heves megye/Heréd alatt is megtalálják.
Heréd, 2014. május 16.
dr. Farkas Andrea, jegyzõ

Felhívás
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy megváltoztak a háziorvosi és az ügyeleti
telefonszámok!
A herédi háziorvosi rendelõt a 70/3284001 számon, az orvosi ügyeletet
pedig a 104-es hívószámon érhetik el.
Önkormányzati hivatal

4

hered_2014_1.qxd

2014.05.22.

VIII. évfolyam 1. szám

13:11

Page 5

Herédi Hírmondó

2014. május

ÓVODAI HÍREK

Farsang: Zenés mûsorral színesítettük az óvodai farsangi bált, Húsvét: A húsvéti ünnepet már megelõzték a különféle
ahol szebbnél szebb és ötletes jelmezeikben vidáman szó- hagyományos készülõdések. Otthonról hozott kifújt tojásokat
rakoztak a gyerekek. A jellegzetes farsangi fánk készült ebédre. festettek a gyerekek. Színezett anyagokkal (mák,(búza) vonták
be a tojásokat. Különféle nyuszis rajzokat készítettek. Barka
ágra színes tojásokat aggattak.
Szabó Zsolt országgyûlési képviselõ meglátogatta óvodánkat
a faluban való tartózkodása alkalmával. Örömmel beszélgetett
a gyerekekkel, jól érezte magát közöttük.
Óvodai beíratás: 2014. április 25-én és 28-án volt a leendõ
óvodás gyermekek beíratása.
Anyák napja: A gyermekek az óvodában rendezett kis
ünnepségen köszöntötték az édesanyákat és nagymamákat,
április 28-án és 30-án.
A gyermeknapra az óvodában megszervezett bábszínház
elõadással kedveskedünk majd a gyerekeknek. Az elõadáson a
nagykökényesi tagóvodások is részt vesznek.
Az évzáró és búcsúünnepélyt 2014. május 30-ra-péntekre
tervezzük, délután 16 órára.

FELHÍVÁS A LAKOSSÁG RÉSZÉRE!
A Herédi Óvodásokért Alapítvány elektronikus hulladék
gyûjtést szervez 2014. június 6-án pénteken.
Kérjük a lakosságot, hogy akiknek rossz, nem mûködõ,
kidobásra váró elektronikus kis és nagy háztartási gépeik
vannak,(hûtõszekrény motorral együtt, fagyasztóláda, tv
készülék, vasaló, porszívó, hajszárító stb.) hozzák el az óvoda
udvarára 2014. június 2-tól június 6-ig.
Köszönjük a gyermekek nevében
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Herédi Hírmondó

2014. május

A Herédi Általános Iskola 2013/14-es tanév
további eseményei
Bizonyára minden olvasó elõtt ismert, hogy a Herédi Általános Iskola a Herédi Hírmondó hasábjain folyamatosan
rövid áttekintést ad az intézményben zajló eseményekrõl. Az újság legutóbbi számában is így tettük a Mikulás bálig.
Az azóta eltelt idõszak is igen eseménydúsan telt, s a tanulás-tanításon kívüli programokról ismét rövid
tájékoztatást adunk. A december 6-tól április végéig eltelt idõszak eseményeit mutatjuk be az alábbi
hasábokon keresztül.

Kodály Zoltán népdaléneklési
verseny- 2013. december 14.

Interaktív képességfejlesztõ
foglalkozás - január 24.

Kodály Zoltán Népdalversenyt rendeztek
december 14-én, szombaton a hatvani
Ady Endre Könyvtárban. A versenyen
hatvani és kistérségi diákok mérték össze
énektudásukat. A versenyzõknek két népdalt kellett elõadniuk, melyeket mindenki
szabadon választhatott. Iskolánkat
Huszár Korinna képviselte, elismerõ
oklevelet kapott. Gratulálunk neki!

Községi és iskolai karácsony december 19.
Több éves hagyomány, hogy az iskola
diákjai és nevelõtestülete ünnepi mûsorral
készül és közös karácsonyi ünnepre hívja
Heréd község lakóit. Így történt ez 2013ban is. December 19-én került sor a helyi
Mûvelõdési Házban a községi karácsonyi
ünnepélyre, melyre hagyományainkhoz
híven a páratlan számú osztályok
készültek színvonalas mûsorszámokkal.
Az 1. osztály vidám táncot és ünnepi
verseket, a 3. osztály fenyõkrõl szóló
jelenetet, az 5. osztály betlehemes játékot,
a 7. osztály ünnepi verseket adott elõ. A
mûsort színesítette az énekkar karácsonyi
dalcsokra. A kerekharaszti karácsonyon is
felléptek tanulóink, az iskolatársak pedig
az iskolai karácsonyon tekinthették meg
diáktársaik produkcióját.

A Széchenyi Zsigmond Könyvtár szervezésében Szalóki Ági és Dés András tartott
interaktív képességfejlesztõ foglalkozást
Planetárium- 2014. január 15. 2014. január 24 -én Hatvanban, melyen
49 diákunk egy nagyon érdekes elõadáson iskolánk 50 tanulója vehetett részt. A
vehetett részt a budapesti Planetárium- gyerekek nagyon jól érezték magukat az
ban. Az elõadás címe: A világûr meghódí- elõadáson.
tása 3D. A Planetárium legújabb 3D-s
mozifilmjében ezúttal a Föld körüli térség
Szép Magyar Beszéd meghódítását követhettük nyomon. Az
február 6.
elsõ kísérleti rakétáktól a mai modern
ûreszközökig bezáróan mutatták be az Újra megrendezésre került a Szép Magyar
ûrkutatás legfontosabb állomásait. A Beszéd verseny helyi fordulója. A
filmben térhatású animációk repítettek a szervezõk nagy örömére népes mezõny
bolygóközi térbe és testközelbõl tapasz- gyûlt össze, melynek elsõ korcsotalhattuk meg a rakétafellövések iszonya- portjában Pete Luca és Balogh Panna, a
második korcsoportban pedig Szikora
tos erejét!
Dzsenifer értek el 1. helyezést. A nagyok
közül Tábik Brigitta emelkedett ki
Magyar kultúra napjakifejezõ olvasásával. Iskolánkat Tábik
január 22.
Brigitta, Szikora Dzsenifer, Pete Luca és
Iskolánkban ünnepélyes keretek között Balogh Panna képviselte Apcon, a területi
emlékeztünk meg a magyar kultúra fordulón Apcon, ahol Pete Luca 3.
napjáról. A mûsort az 5. osztályos tanulók helyezett lett. Gratulálunk nekik!
adták, Nagyné Vankó Mária tanárnõ
segítségével. A magyar kultúra napját
Korcsolyázás Hatvanban
1989. óta ünnepeljük meg január 22-én,
annak emlékére, hogy - a kézirat tanúsága
szerint - Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a
napon tisztázta le Csekén a Himnusz
kéziratát.

A téli sportot kedvelõ tanulóink három
alkalommal vehettek részt kedvezményes
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korcsolyázáson Hatvanban. Iskolánkból
közel 70 tanuló húzta fel a korcsolyát a
lábára, hogy 1-1 órát csúszkáljon a
jégpályán. Tanulóink közül többen mindhárom alkalommal nagy-nagy lelkesedéssel élvezték a tél adta mozgásos lehetõséget. Bízunk benne, hogy a következõ
évben még több tanuló igyekszik
kipróbálni a korcsolyázás örömeit.

Herédi Hírmondó

2014. május

jutalmazta. A 8. osztály különösen nagy
odafigyeléssel készült a rendezvényre,
angol keringõt tanultak be a Shrek c. mese
betétdalára. A zsûrinek nehéz dolga volt
mikor az egyéni jelmezesek közül kellett
kiválasztania a legjobbakat. A jelmezesek
felvonulása után meghívott diszkósunk,
Dányi Tibor most is gondoskodott a
fergeteges hangulatról.

hatták tehetségüket táncban, versmondásban és színjátszásban. Négy másodikos
tanuló tréfás farsangi versekkel és dallal
készült. Az intézményünkbõl hét tanuló
keringõzött, mellyel igazi báli hangulatot
varázsoltak a rendezvényre.

Öveges program február 28-április 11.

Bár a február a farsang jegyében telt, a
matematikában jeleskedõ tanulóink február 21-én a Zrínyi Ilona megyei matematika verseny területi fordulóján vettek
részt, és bizonyíthatták tudásukat, problémamegoldó képességüket. 40 fõ
nevezett a megmérettetésre, melybõl 21
tanuló 2. osztályos. Az idei tanévtõl volt
lehetõség arra, hogy 2.osztálytól lehetett
jelentkezni. Legeredményesebb tanulóink: Keszthelyi Dorka és Szikora Dzsenifer. Gratulálunk Nekik!

Mûveltségi vetélkedõfebruár 11.
Iskolánkban immár hagyománnyá vált a
mûveltségi vetélkedõ megrendezése. Idén
4. alkalommal mérhették össze tudásukat
a diákok, három korcsoportban, irodalom, történelem, matematika, környezet,
ének-zene és angol tantárgyakból. A
szervezõ tanárok nagy örömére igen
sokan vállalkoztak a versenyre. A 34.osztályosok közül Nyúl Evelin és Pete
Luca, az 5-6. osztályból Csaba Kinga és a
7-8. évfolyamon Kiss József teljesített a Iskolánk 2012-ben csatalakozott egy
uniós pályázathoz, melynek keretén belül
legjobban.
a 7-8. évfolyamos diákok a hatvani Bajza
Gimnázium új természettudományos
Farsang-február 21.
laborjaiban 15-15 órában (fizika-kémiabiológia) gyakorlatokon vehettek részt,
pénteki napokon a 6-7. órában, az utolsó
alkalommal 6-7-8. órában. A gyerekek jól
érezték magukat az órákon, sok új dolgot
tanultak.

Zrínyi Ilona Matematika
verseny - február 21.

Szakkörök hete - március 3-7.

Keresztény bál-március 1.

Idén is eljött az év egyik legjobban várt
iskolai eseménye, a farsangi bál, melyet a
szülõi munkaközösség segítségével
szerveztünk meg. Az osztályok közös
produkcióval készültek, sok gyerek
egyéni jelmezbe is beöltözött, saját és
társaik szórakoztatására. A gyönyörû
díszletek között megrendezett farsangi
felvonulást a közönség nagy tapssal

Az idei Keresztény bálon is képviselték Iskolánkban az idei tanévben sok szakkör
iskolánkat diákjaink, ahol megmutat- indult újra, illetve több új szakkörre volt
lehetõségük járni a gyerekeknek
délutánonként. Március 3. és 7-e között
iskolánkban a szakkörök bemutatkoztak
azoknak a diákoknak, akik nem a
szakkörök tagjai. Hétfõn a kézmûves
szakkör, az asztalitenisz-, a sakk- és a
meseszakkör mutatta meg a kíváncsi
tanulóknak, hogy hogyan zajlik egy
foglalkozás. Kedden az angol, az újságíró
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Herédi Hírmondó
Egészségvédelmi projekthét és
Egészségvédelmi nap március 17-21.

és a matematika iránt érdeklõdõk láthattak érdekes órákat. Csütörtökön betekintést kaptak diákjaink a humán- és a
montage szakkörre, illetve pénteken a
táncos lábú gyerekek mutatták meg
„lépéseiket”, a tudásra szomjazó társaiknak.

Iskolánkban kiemelt az egészségnevelés.
Nagyon nagy hangsúlyt fektetünk rá
egész évben, folyamatosan beépül nevelõ
munkánkba, de egy egész napos
rendezvénysorozatot is összeállítunk,
1848. március 15-i megem- melyben nagyon sok "külsõs" szakember
is részt vállal. Ebben a tanévben
lékezés - március 14.
egészségvédelmi projekthetet tartottunk.
Naponta váltakoztak a témák, a hét
tetõpontja az Egészségvédelmi nap volt.
Elõzetes feladatként négy témában kellett
csoportosan plakátot készíteni a
gyerekeknek, bármilyen technikával. A
négy téma a következõ: drogellenes,
dohányzásmentes, egészséges táplálkozás,
környezetvédelem. A hét keretén belül
rendeztük meg a játékos sportdélutánt,
ahol a gyerekek összemérhették erejüket
Több éves hagyomány, hogy a Herédi csapatmunkában. A hetet pedig egy egész
Általános Iskola diákjai és nevelõtestülete napos elõadásokkal teli Egészségvédelmi
ünnepi mûsorral készül a község lakóinak, nappal zártuk.
hogy méltón megünnepelhesse Március
15-t. Így történt ez idén is. A nagyon
„TALENT” Angol nyelvi
színvonalas és megható ünnepi mûsort az
verseny - március 18.
iskola felsõs diákjai és énekkara adta elõ,
akiket Nagyné Vankó Mária tanárnõ és Iskolánk 6 tanulója, Berényi Brigitta,
Tóthné Mezei Ivett tanárnõ készített fel. Csaba Kinga, Tábi Dávid, Bóna Csenge,
Bõsze Boglárka, Szikora Dzsenifer vett
részt a Bajza József Gimnáziumban
megrendezett angol nyelvi versenyen. A
tanulók csoportonként 1-1 szerepjátékot,
verset, prózai részletet adtak elõ.
Színvonalas szereplésükért mindannyian
dicséretben részesültek.

Ásványkiállítás március 27-28.
Tanulóink érdekes ásványkiállítás órákon
vehettek részt két napon keresztül, ahol a
gyerekek érdekes leletekkel ismerkedhettek meg és sok hasznos dolgot
tudhattak meg az õskorról.

8

2014. május

Orchidea Pangea Matematika
verseny - március 28.
49 tanuló jelentkezett a verseny iskolai
fordulójára a 4-7. évfolyamról. Minden
évfolyamról egy tanuló jutott tovább. A
budapesti megmérettetésen Csaba Kinga
volt a legeredményesebb. Gratulálunk a
versenyzõknek!

Úszásoktatás 5.évfolyamon március 20-április 10.

Iskolánk Pedagógiai Programja és a Nemzeti Alaptanterv tartalmazza a tanulók
úszásoktatását. Ennek megfelelõen az
iskola 5. évfolyamos diákjai 8 órában (4x2
órában) kötelezõ úszásoktatáson vettek
részt a hatvani uszodában, csütörtöki
napokon 13-1430 óra között. A diákok
nagyon jól érezték magukat. Az úszásra
kísérõ pedagógusok: Szilágyiné Nagy
Katalin tanárnõ és Nagy Tibor tanár úr.

Palánta bábelõadás - április 2.
Húsvét közeledtével az alsó tagozatos
diákjaink ingyenes bábelõadáson vehettek
részt a Palánta Misszió jóvoltából. A
gyerekek nagy örömmel fogadták a mesés
elõadást.
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Geoszféra vetélkedõ - április 4.

A hatvani Bajza József Gimnázium
Geoszféra vetélkedõt hirdetett az általános iskolák 7-8. osztálya számára. Diákjaink, a „Herédi Héricsek” csapattal
jelentkeztek a megmérettetésre. Két
írásbeli forduló után bejutottak a 6
legjobb közé. A csapat tagjai: Kiss Petra
Dominika, Pitters Regina Noémi, Tábik
Brigitta és Szabó Ákos. A döntõn 5.
helyezést értek el.

Herédi Hírmondó

2014. május

Levente. A 3-4. évfolyamosok közül Pete több mint 1000 csapat küldte be pályázatát, amelyek közül a zsûri régiónként és
Luca ért el 1. helyezést.
kategóriánként kiválasztotta a legjobb 5-5
csapatot, akik a regionális középdöntõn
mérték össze tudásukat. Az Északmagyarországi régió döntõjébe (Heves-,
Nógrád-, Borsod megye) az 5 döntõs
csapatból iskolánk 2 csapata is bekerült a
2.b osztályból. A verseny során megismerkedhettek a pénzzel és a banki mûveletekkel. A vetélkedõn vicces, de nehéz
feladatok voltak, 4. és 5. helyezést értek el.
A záró rendezvényünk a daléneklési Gratulálunk Nekik!
verseny volt, melyen az énekelni szeretõ
gyerekek mutathatták meg énekes
tudásukat. Az alsó tagozatosak közül 1.
helyezést Zsíros Titanilla ért el.

Let's speak English angol
nyelvi verseny - április 15.

Mozilátogatás - április 4.

A Hatvani Kossuth Lajos Általános iskola
április 15-én elsõ ízben rendezte meg a
“Let's speak English” elnevezésû területi
szintû angol nyelvi versenyét, 5-8. évfolyamosok számára. A helyi középiskolák
nyelvtanáraiból álló zsûri évfolyamonként
értékelte a versenyzõk teljesítményét. A
helyezettek oklevelet, és színes, angol
nyelvû könyvet kaptak jutalmul. Iskolánkat három tanuló képviselte: Michel
verseny - április 9.
Kitti, Tácsik István és Kiss Petra Domi21 tanuló vett részt a verseny iskolai nika. Tácsik István 3. helyezést ért el.
Mûvészetek hete
fordulójában január 24-én. A megyei
Irodalmi vetélkedõ - április 8. versenyre 10 tanuló jutott tovább. Gratulálunk Nekik!
Alsós versmondó verseny Legeredményesebb versenyzõink Csaba
Ügyes kezek délutánja Kinga 6. osztályos és Kiss Petra Dominika
április 10.
április 16.
8. osztályos tanuló volt, mindketten
Daléneklési verseny megyei 1. helyezést értek el. Csaba Kinga A nagy érdeklõdésre való tekintettel
április 15.
az országos döntõn vehet részt május 17- megszerveztük a húsvéti ügyes kezek
Hagyományainkhoz híven az idei én, Marcaliban. Gratulálunk Nekik!
délutánját. A ügyes kezû diákok elkészíttanévben is megszerveztük a Mûvészetek
hették a maguk díszeit, mellyel az ünnehete rendezvénysorozatot. A „hét” az Tudásbajnokság megyei döntõ pek alatt otthonukat díszíthették.
irodalmi vetélkedõvel indult, ahol 7
- április 11.
vegyes csapat mérhette össze tudását
IV. Országos Komplex Énekváltozatos feladatokkal. A gyõztes csapat Iskolánk több tanulója egész évben
zenei Mûveltségi Verseny tagjai: Berdó Brigitta, Bõsze Boglárka és levelezõs tantárgyi versenyen vett részt,
április 24.
majd négy diák jelentkezett a megyei
Novák Fanni.
döntõre, melyet Egerben rendeztek meg.
Baróthi Anna 4. osztályos tanuló 5.
helyezést, Gilján Georgina 2.osztályos
tanuló 26., Keszthelyi Dorka 2.osztályos
tanuló 14. helyezést ért el matematikából.
Csaba Kinga 6. osztályos tanuló angol
nyelvbõl 1. helyezést ért el, így bejutott az
országos döntõbe, mely Szegeden lesz,
május 24-én. Gratulálunk Nekik!
Már negyedik alkalommal vettünk részt
A következõ versenyünk az alsós
ezen a versenyen. Iskolánk októberben,
Vigyázz! Kész! Pénz!
versmondó volt, melyre 36 diákunk
egy csapattal jelentkezett a megméretRégiós döntõ - április 14.
készült fel, változatos versekkel. Az 1-2.
tetésre. A két levelezõ forduló után
évfolyamosok közül 1. helyezést ért el A negyedik K&H Vigyázz, Kész, Pénz! csapatunk bejutott az Észak- magyarBlaskó Boglárka, Katona Zalán és Bóna pénzügyi vetélkedõ nevezési idõszakában országi régió (Heves-, Pest-, Jász2014. április 4-én iskolánk tanulói mozilátogatáson vehettek részt Gyöngyösön.
A felsõ tagozaton három elsõ helyezést
A 46 fõs kis csapat egy lebilincselõ 3D
filmet nézhetett meg, Mr. Peabody és osztottunk ki, mivel egyformán szépen
Sherman kalandjai címmel, mely mind énekeltek a tanulók: Csaba Kinga,
látványilag, mind tartalma okán hasznos Berényi Brigitta és Huszár Korinna.
volt. A film nagy sikert aratott a gyerekek
körében, sokan közülük most vettek részt
Alapmûveleti Matematika
elõször ilyen elõadáson.
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Õseink nyomában honismereti
verseny - április 25.

Nagykun-Szolnok) döntõjébe. A vetélkedõt április 24-én rendezték meg Gödöllõn. A régiós döntõn 12 csapattal
kellett versenyeznünk, ritmusos, énekes,
zeneszerzõs, hangszeres, mûfajos, népdalos, képes feladatokkal. Nagy örömünkre a zenetagozatos általános iskolák
között csapatunk 5. helyezést ért el. A
csapat tagjai: Tuba Izabel, Huszár Korinna, Vida Vivien. Felkészítõ tanáruk:
Tóthné Mezei Ivett. Gratulálunk Nekik!

III. Mesélõ Zagyvaság
Népmesemondó Verseny április 25.

beíratása. Kis mûsorral készültek a 2.
osztályos tanulók, és az SZMK is
gondoskodott egy kis apróságról a leendõ
Iskolánk két csapata készítette el pálya- kisdiákoknak.
munkáját a honismereti verseny megyei
felhívására. Tanulóink (Bóna Csenge, Környezetvédelmi vetélkedõ Bõsze Boglárka, Szikora Dzsenifer,
április 28.
Berényi Brigitta, Csaba Kinga) meghívást
kaptak az ünnepélyes eredményhir- Az apci Apáczai Csere János Katolikus
detésre, Jászberénybe. Felkészítõ tanáruk: Általános Iskola az idei tanévben is
meghirdette " A Föld, amelyen élünk"
Tóthné Mezei Ivett.
körzeti vetélkedõjét. 13 lelkes csapat
indult neki a kb. 2 órás útnak, amely nem
Honvédelmi vetélkedõ
volt egyszerû feladat. A zord idõ ellenére
Októberben beneveztünk a megyei minden csapat végigment a pályán és
Honvédelmi vetélkedõre, ami négy mindannyian jól teljesítettek. Iskolánk
levelezõ fordulóból állt. Áprilisban csapata, a GEO-TRIÁSZ, melynek tagjai:
kaptuk az értesítést arról, hogy csapatunk Romacsek Laura Fanni, Tábik Brigitta és
bejutott a megyei döntõbe, amit június 3- Kiss Petra Dominika. Az elõzetes
án rendeznek Egerben. A csapat tagjai: feladatot (Földgömb, menetlevél), és a
Knoska Martin, Kovács Árpád, Sáfrán felkészülést nagy szorgalommal és
Ármin 7. osztályos tanulók. Felkészítõ örömmel végezték. Jó eredménnyel tértek
tanáruk: Nagy Tibor.
haza a fárasztó útról, 5. helyezést értek el.

Ünnepi elsõs beíratás április 29.
Hagyományainkhoz híven az idei
tanévben is ünnepélyes keretek között
zajlott a leendõ elsõ osztályosok
Iskolánk három tanulója, Bóna Levente
(2. a.), Czank Lili (6. o ) és Kómár Adrián
(6.o.) részt vett a Mesélõ Zagyvaság
Népmesemondó Versenyen, Petõfibányán. Nagy örömünkre az alsó tagozatosok versenyében Bóna Levente 3.
helyezést ért el. Szerepléséhez szívbõl
gratulálunk!

Természetesen a tanév hátralévõ
része (május-június) is bõvelkedik
iskolai programokban, rendezvényekben. Több verseny zajlik még,
ekkor kerül sor a tanulmányi kirándulásokra, az iskolai gyereknapra és a tanév végi hagyományos
iskolai rendezvényekre, illetve nyári táborozásokra. Ezek mellett sok
energiát fordítunk a tanulásra is.
A tanév végi iskolai rendezvényekre
ezúton sok szeretettel várunk minden
kedves érdeklõdõt.
Tóthné Mezei Ivett

Anyakönyvi hírek
Újszülöttek:

Házasságkötés

Nagy Sára, született: 2013.11.21. szülei: Krizsán Martina és
Nagy Tibor
Kis Attila és Kis Botond, születettek: 2014.01.06. szüleik:
Gyurika Szilvia és Kis Balázs Péter
Barna Nerella, született: 2014.01.19. szülei: Gyurkó Dominika és Barna József
Szûcs Mira Edina, született: 2014.01.29. szülei: Tiborcz Evelin
és Szûcs Péter László
Csulik Gergõ Illés, született: 2014.02.25. szülei: Györke
Nikolett és Csulik Illés
Bedõ Boglárka, született: 2014.03.19. szülei: Kelemen
Bernadett és Bedõ Krisztián
Ilkó-Tóth András, született: 2014.04.06. szülei: Baranyi
Andrea és Ilkó-Tóth András
Forró Martin János, született: 2014.04.22. szülei: Vozár Edina
és Forró János

Roznyik Nikoletta és Kanzler Károly Ferenc

Gratulálunk az újszülöttek szüleinek!

Együttérzésünket fejezzük ki az elhunytak hozzátartozóinak!
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2014.03.14.

Sok boldogságot kívánunk az ifjú házasoknak!

Elhunytak:
Huszár Istvánné Heréd, Ady E.u.16.
Tóth István Heréd, Ady E.u.6.
Tatai József Heréd, Rákóczi út 77/A.
Zsiga István Heréd, József A.u.9.
Tóth Sándor Heréd, Kökényesi út 25.
Molnár Sándor Heréd, Pusztai u.17.
Juhász Istvánné Heréd, Kökényesi út 10.
Adai Görög Mihályné Heréd, Kolozsvári u.12.
Fekete Aida Heréd, Rákóczi út 110.
Varga József Heréd, Rákóczi út 100.

2013.12.30.
2014.01.02.
2014.02.05.
2014.02.09.
2014.02.14.
2014.02.23.
2014.03.21.
2014.03.24.
2014.03.30.
2014.04.23.

hered_2014_1.qxd

2014.05.22.

13:11

Page 11

VIII. évfolyam 1. szám

Herédi Hírmondó

2014. május

Szépkorúak
köszöntése
Magyarország Kormánya az Idõsügyi
Tanács kezdeményezésére, a szépkorúak
iránti
társadalmi
megbecsülés
kifejezéseképpen
2008.
évben
megalkotta a szépkorúak jubileumi
köszöntésérõl szóló rendeletét, mely
alapján a 90., 95., 100., 105., 110., 115.
életévüket betöltött sze-mélyek a
Miniszterelnök Úr által aláírt okiratot,
illetve ahány évesek annyiszor 1000 Ft
jubileumi juttatást kapnak.

2014. január 23-án Tóth Istvánné Panni nénit 90. születésnapján

A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala (KEK-KH) a
szépkor betöltését megelõzõen legalább 60
nappal írásban megkeresi a szépkorú személyt a
köszöntés megszer-vezése, lebonyolítása, az
okirat elkészítése és a jubileumi juttatás
folyósítása céljából.
Azoknak, akik kérik a személyes köszöntést,
a jegyzõ ünnepélyes keretek között adja át az
emléklapot.
2013-ban két alkalommal tettünk eleget e
megtisztelõ feladatnak.
2014. év elején már három szépkorú személy
kérte a jegyzõ személyes köszöntését, aki nagy
örömmel tett eleget a felkéréseknek.

2014.02.25-én Gyõri Béláné Erzsike nénit 90. születésnapján

2014.03.25-én Babecz Andrásné Marika nénit 90. születésnapján
köszönthettük otthonában.
Önkormányzati Hivatal
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Keresztény Farsangi Bál
2014. március 1.-jén 15. alkalommal került megrendezésre a Keresztény Farsangi
Bál. Színes, színvonalas mûsorral készültek az óvodások, iskolások és a felnõtt tánc
és énekcsoport és az egyéni szereplõk is. A vidám, zenés produkciók után Bucsu
Attila zenélt, amelyre jókedvûen táncoltak a rendezvény összes résztvevõje. A
rendezvényrõl készült képeket Horváth Andreának köszönjük.
Szendrei Júlia
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Húsvéti program
2014. április 11-12.
Községünkben idén elõször rendeztük meg a
„Húsvéti készülõdés” c. programot a Mûvelõdési
Ház udvarán. Az érdeklõdõk számos kézmûves
foglalkozáson vehettek részt.
A gyerekek nagy örömmel készítették el a
Húsvéti ünnepekre jellemzõ nyuszi füleket,
egyedi elképzelésû színes festett tojásokat,
fakanál nyuszikat.
A kellemes, szép idõben az állatsimogatás sem
maradhatott el. A nyuszik mellett újdonság volt
a gyerekek számára a csincsilla megismerése is. A
jó hangulatú húsvéti készülõdés sikeres program
volt a gyerekek és a szülõk körében. Az állatokat
köszönjük Kádár Jánosnak és Polyák Lajosnénak.
Szendrei Júlia
Közmûvelõdési elõadó
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Március 15.-i megemlékezés
1848 tavaszán forradalmak lobbantak fel Európában. A
forradalmi hullám hazánkra is átterjedt. Pesten is készülõdött
az ifjúság, hogy francia mintára március 19-én reformlakomát
tartsanak. Az események azonban felgyorsultak, Bécsben
ugyanis március 13-án kitört a forradalom. Petõfi Sándor ezen
a napon írta híressé vált költeményét. „Talpra magyar, hí a
haza”- Községünkben is megemlékezést tartottak 2014.
március 14.-én az 1848-as forradalom és szabadságharcról.
Köszönjük a Herédi Általános Iskola diákjainak és felkészítõ
tanárainak a színvonalas mûsort. A mûsor után az 1848-as
emlékmûnél koszorúzással hajtottak fejet a hõsök elõtt.
Szendrei Júlia

XI. IPPON SHOBU KARATE
DIÁKOLIMPIA
Keszthelyi Dorka- XI.IPPON SHOBU
KARATE DIÁKOLIMPIÁN, „KUMITE” versenyszámban a 3. helyezést érte el
(bronzérmet kapott), a „KATA” versenyszámban pedig egy ezüstéremmel, gazdagodott 2. helyezést érte el. Gratulálunk
Dorkának a sikeres elért eredményekért!
Kómár József
polgármester

