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Heréd Község Önkormányzatának
ingyenes közéleti kiadványa

„Aki nem tud semmit, nem szeret
semmit. Aki tehetetlen: érthetetlen.
Aki nem ért semmit, nem is ér
semmit. Aki viszont ért, az szeret is,
néz is, lát is. Minél több tudás rejlik
egy-egy dologban, annál nagyobb a
szeretet…”

Egy-egy mondat néha többet ér, mint száz
könyv. Egy érzés- és gondolatmagocska
megtermékenyít, a tiéd lesz, és segít élni.
Jobban megismered önmagadat, a társadat
- és talán az életedet is. Müller Péter
minden héten ilyen „lelki útravalót” ad.
Olvasd el, és hagyd magadban megérni. A
népmesékben a szülõk csak néhány
pogácsával és egy-két gondolattal bocsát-
ják útra gyermekeiket. Azokkal a gondo-
latokkal, melyekrõl tudják, hogy
fontosak, és csakis az övék.

„Nézz fel az égre! Lélegezz be néhány-
szor, jó mélyen. Gondolj arra - csak egy
pillanatra -, hogy Csodában élsz, és
benned is Csoda van!”

Itt a régóta várt pillanat! A lármás, zûr-
zavaros, nagy nyüzsi. Mostanáig kóbo-
roltál az üzletekben, plázákban, butikok-
ban. Mostanáig fizettél, szállítottál, fõz-
tél, sütöttél, csomagoltál, cetliket írtál,
takarítottál, hurcoltad haza a fát, fölállí-
tottad, gyertyákkal, izzókkal, angyalhajjal
ékesítetted. Dolgoztál, robotoltál, igye-
keztél, lihegtél és gyötörted a lelkedet:
„Kit felejtettem ki?”

Most végre itt van mindenki. Akikre
azt mondja a nyelvünk: a hozzátartozóid.
Jó szó. A sok milliárd ember nem tarto-
zik hozzád. Õk igen.

Nem tudni, miért. Így alakult. Õk
jönnek el az ágyadhoz, ha beteg leszel, és
õk állnak majd legközelebb a koporsód
körül. A többi ember távolabb él tõled.
Most itt van körülötted az a néhány
ember, aki a sorsod játékában fõszerepet
kapott, nem tudni, miért. Mint egy
színdarab fontos jelenetében, összejöttek
mind, csomagokkal, éhesen, türelmet-
lenül, zajongva, zûrös és csillagtalan
lélekkel - mert manapság a lelkünk zûrös,
zaklatott és csillagtalan.

Az is lehet, hogy nincs itt senki. Most
van az a pillanat, karácsony estén, amikor
rád szakad az érzés, amit a hétköznapok
során nem éreztél, mert megszoktad,
hogy egyedül vagy. Mert egyedül élsz.
Nincs senkid. Sokan éljük át ilyenkor a
magányt, és sokan a lázas nyüzsgést, a
zajt, a zûrzavart, az örömöt, hogy együtt
vagyunk végre... és azt is, hogy ebbõl az
„együttbõl” hiányzik néha a meghittség.

Még jó, ha a fa körül elhangzik a
„Mennybõl az angyal”, de ez sem az igazi,
mert a mohó szemek a földet kutatják, a
fa alatti csomagokat: „Mit hozott a
Jézuska?” Elfelejtettük, hogy a Jézuska
nem hoz semmit. Neki sem volt semmije.

Néhány gondolat a szeretetrõl és a
Karácsonyról
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Tisztelt herédi Lakosok!

A képviselõ-testület 2013. évben ez ideig
13 ülést tartott, az azokon hozott dön-
tésekrõl a következõ rövid tájékoztatást
adom:

2013. január 28-án tartott ülésen a
költségvetést megalapozó - a hatvani
hulladékgazdálkodási társulással kapcso-
latos -, az iskola KLIK vagyonkezelõi
szerzõdését jóváhagyó döntéseket ho-
zott a Testület és rendeletet fogadott el a
szociális ellátásokról, a gyermekét-
keztetés térítési díjairól szóló 2/2011.
(II.15.) önkormányzati rendelet módo-
sításáról, a települési szilárd hulladék
gyûjtése, szállítása közszolgáltatási díj-
akról szóló 22/2012. (XII.18.) önkor-
mányzati rendelet módosításáról, a nem
jövedelem alapú helyi támogatásokról
szóló 8/2011.(III.29.) önkormányzati
rendelet módosításáról. Jó hír a lakos-ság
számára, hogy a hulladékszállítási díjak
alapját országos szinten a 2012. 04. 15.-én
hatályos díjakban határozták meg, mely
Heréden a környezõ települések díjához
képest a Kaposvári VG Zrt. alacsony díjai
miatt igen kedvezõen alakult. 

2013. február 11-én tartott ülésen civil
sportszervezetek részére meghirdetett
pályázat keretében a Heréd Labdarúgó
Klub támogatásáról, a Hivatalra tele-
pülési és székely zászló kitételérõl, óvoda-
fenntartó társulás keretei között a nagy-
kökényesi tagóvoda mosdó felújítása
pályázatáról döntött a Testület és rende-
letet fogadott el az önkormányzat és in-
tézményei 2013. évi költségvetésérõl és a
hulladékszállítási díjakkal kapcsolatban.

2013. február 21-én és 27-én tartott

rendkívüli üléseken Hatvan és Környéke
Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás
Fejlesztése Társulás és a nonprofit Kft.
tagjaként pályázat benyújtásához kellett
döntéseket hoznia a Testületnek.

2013. március 22-én 18 órakor köz-
meghallgatással egybekötött falugyûlést
tartottunk, melyen a 2012. év gazdál-
kodását, a 2013. évi költségvetés terveit
ismertettük és közérdekû kérdéseket és
javaslatokat hallgatott meg a Testület.

2013. március 25-én a 2012. évi civil
szervezeti támogatások felhasználásáról
beszámolókat, a hatvani hulladékgazdál-
kodási társulással-, a tagóvoda pályázat
kivitelezõje kiválasztásával-, a házi segít-
ségnyújtás térítési díjának véleménye-
zésével-, a Hatvani út 25. számú bérlakás
tetõfelújítására kivitelezõ kiválasztásá-
val-, a 2013. évi nemleges közbeszerzési
terv és a 2012. évi összegzés elfogadá-
sával-, a Ságvári utca nevének átneve-
zésével-, állati hulladékszállító konténer
felmondásával-, a fogászati rendelõ ren-
delési idejének módosításával-, új belsõ-
kontroll ellenõrzési feladatra érkezett
ajánlattal kapcsolatban határozatokat
fogadott el a Testület. 

2013. április 29-én a 2012. évi belsõ
ellenõrzési összefoglaló jelentés elfoga-
dásáról, Ságvári utca átnevezésérõl Béke
utcává, HPV oltáshoz oltóanyag vásár-
lásáról, Herédi Napközi Otthonos
Óvoda tetõfelújítása és külsõ szigetelése
BM pályázaton való indulásáról, kátyú-
zási munkákra és a Csap utca felújítására
kivitelezõk felkérésérõl, utas mûszaki
ellenõri megbízásáról, Szociális Ellátó és
Gyermekjóléti Intézményfenntartói
Társulás (Lõrinci) Társulási megállapo-

dás tervezetének jóváhagyásáról, a há-
zasságkötõ terembe székek vásárlásáról
döntött a Testület, valamint rendeleteket
fogadott el az önkormányzat 2012. évi
költségvetésének módosításáról, az
önkormányzat és intézményei 2012. évi
költségvetése zárszámadásáról és a
pénzmaradvány felosztásáról, a Képvi-
selõ-testület és szervei Szervezeti és
Mûködési Szabályzatáról.

2013. május 27-én a 2012. évi átfogó
értékelés gyermekjóléti és gyermekvé-
delmi beszámoló elfogadása, rendõrségi
és polgárõrségi beszámolók elfogadása,
állami számvevõszéki módosított intéz-
kedési terv elfogadása, Hatvan Körzete
Kistérségi Többcélú Társulás megszün-
tetésének jóváhagyása, szociális és hulla-
dékgazdálkodási társulással kapcsolatos
döntések meghozatala, Csap utca
felújítására és útkátyúzásokra Kavicsút
Kft. megbízása, Élelmiszerbank adomá-
nyozáshoz Vöröskereszt támogatása,
Magyar Vöröskereszt nyári gyermek
táboroztatásához hozzájárulás és ház-
számrendezési döntések meghozatala
volt.

2013. június 17-én Heréd-Nagykö-
kényes Óvodai Társulás jogi személyi-
ségû társulássá átalakításával, Herédi
Óvoda Alapító Okiratának módosítá-
sával, árvízi vis maior támogatás igénylés
jóváhagyásával, ár- és belvízvédelmi
rendszereik fejlesztése érdekében vízi
konzorciumi megállapodás jóváhagyá-
sával, Lõrinci Kutyahûség Alapítvány
2013. évi támogatásával, Jobbik Magyar-
országért Mozgalom kettõs kereszt
emlékmû állításához hozzájárulással,
LEADER IV. tengely pályázati lehetõ-

Tájékoztató a Képviselõ-testület üléseirõl

Csak egy szál köntöse, arra is kockát
vetettek a katonák a halála után. A
Jézuska csak békét tud hozni, és csendet
a szívben, és szeretetet, ami a világ leg-
némább, legnyugodtabb, legszótlanabb
állapota. Láthatatlan. Nincs benne lihe-
gés, nyugtalanság, idegesség, lárma. 

Szertelen lélekkel nem lehet szeretni.
Benne van a csodálatos magyar szóban:
hogy aki SZER-telen, az nem SZER-et.
Nyugodj meg. Találj egy pillanatot, vagy
kettõt, és menj ki a levegõre, és szívd be
magadba az éltetõ, friss levegõt. Jó
mélyen. Többször is. Sóhajts ki, és léle-
gezz be. Lassan, mert a sóhajtás és a lassú,
mély lélegzés megnyugtat. Ha egy kicsit
megnyugodtál végre, nézz föl az égre. Ha

csillagos az ég, válassz ki egy csillagot. Ha
felhõs, tudd, hogy a csillagod azért ott
van, csak nem látod, mert felhõ takarja.
Ha hull a hó, hagyd, hogy arcodra hull-
janak a hópihék: az angyalok küldik
neked, a végtelenbõl - és ingyen.

Éld át egy pillanatig a csodát. A min-
denséget és önmagadat.

Most pedig figyelj jól: a karácsony a
születés ünnepe. Valaminek vége van, és
valami most jön létre. Bárhol. Akár egy
istállóban is. Állatok között, segítség
nélkül, egy gyûlölettel teli, gonosz és
sötét világban, ahol a kis Jézus született.
Mindegy. Csak szüless meg. Szüld meg
magad. Lobbantsd lángra a szívedet, s
hagyd, hogy ez a lángocska eloszlassa az

egész elmúlt éved sötétségét! Várj egy
kicsit, míg azt nem érzed, hogy a kis
gyerekláng megerõsödik benned, és utána
menj vissza a hozzátartozóidhoz. Vidd be
nekik a békédet, az új arcodat, és azt a
meggyõzõdésedet, hogy az életünk dísz-
lete nem egy szoba, hanem az egész
világmindenség. A legszebb ajándék: egy
mosoly. Egy ölelés. Vagy még az sem -
csak egy gondolat: „Szeretlek”.

Müller Péter írásaiból átvett gondo-
latokkal. Heréd Község Önkormányzata
és Képviselõ-testülete nevében kívánunk
községünk minden lakójának áldott,
békés Karácsonyi Ünnepeket és remény-
teli boldog új esztendõt.

Kómár József, polgármester
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ségen való indulással, LEADER III.
tengely kerítés felújítás és parkoló építés
beruházás közbeszerzési eljárásának
lebonyolításával a Perfectus Kft. megbí-
zásával és az eljárás megindításával,
SzolnokTej Kft. áremelési kérelmével
kapcsolatban hozott döntést a Testület.

2013. július 19-én „Települési szilárd-
hulladék-gazdálkodási rendszerek eszköz-
parkjának fejlesztése, informatikai kor-
szerûsítése” c. pályázattal kapcsolatban, a
Heves Megyei Vízmû Zrt. Egységes
Vízkorlátozási Tervének elfogadásáról,
falunaphoz elõirányzat biztosításáról és
házszámrendezésrõl döntött a Testület.

2013. szeptember 9-én a Herédi Óvo-
da 2012-2013 tanévi szakmai munkájáról
szóló beszámoló-, az önkormányzat és
intézményei 2013. I. félév pénzügyi
helyzetérõl és gazdálkodásáról szóló
beszámoló-, Hatvan Körzete Kistérség
Többcélú Társulásban végzett 2013. I.
félévi munkáról szóló polgármesteri és
pénzügyi beszámolók elfogadása, pályá-
zati fejlesztéshez likvid, folyószám-
lahitel felvételéhez ajánlat kérésére pol-
gármester felhatalmazása, iparûzési adó
bevétel elõirányzat csökkentése, LEA-
DER III. tengely kerítés felújításhoz és
parkoló építéshez kivitelezési munkák-
kal a Mátra-Fuvar-Sped Kft. megbízása,
Kátyúzási pótmunkákkal a Kavicsút Kft.
megbízása, Heréd Labdarúgó Klub
többlettámogatási kérelme, Tabán utcá-
ban közterületrõl tujafák kivágásának
elhatározása, LEADER III. tengely kerí-
tés felújításhoz és parkoló építéshez
mûszaki ellenõri feladatokkal az LX
Komfort Bt. és Laskainé Pozsonyi Éva
mûszaki ellenõrök megbízása és a Két
Nyárfa Presszó nyitva tartás korlátozá-
sára érkezett lakossági kérelem tárgyá-
ban hozott döntéseket a Testület továb-
bá rendeleteket fogadott el az önkor-
mányzat és intézményei 2013. évi költ-
ségvetésérõl szóló 5/2013. (II.12.) ön-
kormányzati rendelete módosításáról, a
Képviselõ-testület és szervei Szervezeti
és Mûködési Szabályzatáról szóló
9/2013.(IV.30.) önkormányzati rendele-
te módosításáról.

2013. október 3-án döntött a Testület
az óvodapedagógusok béremeléséhez
elõirányzat biztosításáról, a Herédi
Általános Iskola Intézményi Tanácsába
képviselõk delegálásáról, Szociális,
Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás
Társulási Megállapodásának és Alapító
Okirata módosításáról, a Csap utcai
útfelújítás utáni lakossági kérelemrõl, a
Mûvelõdési Ház nagytermének bérbe-
adásáról, LEADER III. tengely parkoló
építési szerzõdésének módosításáról és a
kifizetéshez áthidaló fejlesztési hitel
ajánlat kérésrõl, a védõnõi körzet festési
munkáival Hegyi Tamás egyéni vállal-

kozó (Hatvan) megbízásáról, gallyazás
engedélyezési kérelem elutasításáról és
rendeletet fogadott el a közterületek
használatáról, melybe beleépítette a
filmforgatási célú bérbeadás kötelezõ
szabályozását is.

2013. október 14-én KEOP hulla-
dékos pályázattal kapcsolatos döntések
meghozatalára ült össze a Testület, és
döntött a szociális tûzifa pályázaton
részt vételrõl, elfogadta a Heves Megyei
Területfejlesztési Tervhez a települési
javaslatokat, megbízta a belsõ kontroll-
rendszer kialakításával és a 2014. évi
belsõ ellenõrzéssel a Vincent Auditor
Kft.-t, és elfogadta 2014. évi belsõ
ellenõrzési tervét.

2013. november 7-én az Önkormány-
zat 2014. évi költségvetési koncepciónak

elfogadása, fejlesztési hitel felvételének
elhatározása, EPER pénzügyi program
megvásárlása, szilveszteri rendezvényre
Mûvelõdési Ház bérbeadása, helyiség
biztosítása ifjúsági tevékenységhez a
Mûvelõdési Házban, Csap utcába „Zsák
utca” és „Elsõbbségadás kötelezõ” köz-
lekedésforgalmi táblák kihelyezése
témákban hozott döntést a Testület.

A Képviselõ-testület nyilvános ülései-
nek jegyzõkönyvei a Közös Önkor-
mányzati 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, 2013.12.11.

dr. Farkas Andrea, jegyzõ

Ebösszeírás
Az állatok védelmérõl és kíméletérõl
szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B.§
(1) bekezdése alapján az Önkormányzat a
3 évenkénti eb összeírási feladatának
eleget téve, ebrendészeti feladatkörében,
illetve a veszettség elleni oltás segítésére
2013. december és 2014. január hónapok-
ban Heréd község közigazgatási terü-
letén eb összeírást végez. Az eb össze-
írást Polyák Lajos falugondnok végzi
majd. Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy 

- minden ebtulajdonos és ebtartó köte-
les az ebtulajdonosról vagy ebtartóról,
eb/ekrõl, ebazonosítóiról és veszettség
elleni utolsó védõoltásról adatot szolgál-
tatni az ebösszeírást végzõ személynek,

- az adatszolgáltatási kötelezettség el-
mulasztása esetén állatvédelmi bírság
kiszabását kezdeményezhetõ.

Tekintettel arra, hogy a törvényben
elõírt adatbázisnak számtalan adatot
kell tartalmaznia a helyszíni eb összeírás
meggyorsítása érdekében mellékelünk a
lapba egy adatlapot is, melyet kérünk
elõre kitölteni és az összeírást végzõ fa-
lugondnoknak átadni. Több eb esetén a lap
sokszorosítható, vagy a www.hered.hu
honlapról a Nyomtatványok menüpont
alól letölthetõ. Amennyiben napközben
nem tartózkodnak otthon, a kitöltött
kérdõívet a Hivatalba kérjük eljuttatni.
Az adatlap beküldése azonban nem
helyettesíti a helyszíni összeírást, me-
lyen meg kell gyõzõdnünk az ingatla-
non tartott ebek számáról.

Itt hívjuk fel a figyelmet a 2010. ápri-
lisi lapszámunkban részletesen ismer-
tetett kedvtelésbõl tartott állatok tartási
szabályaira is, mely ebekre vonatkozó
külön szabályai a következõk: 

- az ebeket TILOS az ebeket tartósan
10m2-nél kisebb területen vagy 4 méter-
nél rövidebb eszközzel kikötve tartani!

- Ebek csoportos tartása esetén egye-
denként legalább 6 m2 akadálytalanul hasz-
nálható 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 pó-
rázon 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
veszé-lyeztessen. Ehhez agresszív maga-
tartású egyed esetében szájkosarat is kell
használni. 

Önkormányzati Hivatal
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Büszkeségeink!

Lõrinczi Enikõ Budapesten született,
2001.05.01-ig Pécelen lakott szüleivel és
testvérével, ekkor költöztek Herédre.
Középsõ csoportos óvodásként látta a
tornaterem ajtaján a karatésok felhívását,
miszerint szívesen látnak mindenkit a
foglalkozásokra. Kérte a szüleit, hogy
megnézhesse mirõl is van szó. Az a pilla-
nat, amikor belépett a terembe, megha-
tározta az életét. Elkötelezett rajongója
lett ennek a gyönyörû sportnak. Sok
elfoglaltságot jelent számára, és gyönyörû
pillanatokkal lett gazdagabb általa.

Az igazi eredményeit 2005 évtõl kezdte
elérni. A Heves megyei, majd az Orszá-
gos Diákolimpiát is sikerült megnyernie.
Megnyerte két versenystílusban is a Ma-
gyar Bajnoki címet kata (formagyakorlat)
versenyszámban, és második lett kumite
(küzdelem) versenyszámban.

2006-ban behívót kapott a Magyar JKA
Korosztályos Válogatottjába, mely Szö-
vetség e pályázati anyaghoz szakmai
értékelést is küldött.

Ezt a bizalmat már abban az évben a
Korosztályos Európa Bajnokságon sike-
rült meghálálnia egy Európa Bajnoki
címmel csapat kumite versenyszámban,
illetve két harmadik helyezéssel egyéni
kata, illetve kumite versenyszámban.
Ezek mellett még számos belföldi ered-
ménnyel is gazdagította gyûjteményét.

Ettõl az évtõl folyamatosan tagja a
magyar válogatottnak, és minden évben
dobogós helyezésekkel járult hozzá
csapata sikeres szerepléséhez. Kétszer
sikerült Európa Bajnoki címet, hatszor
második és négyszer harmadik helyezést
elérnie Európa Bajnokságokon.

Ezekhez a nemzetközi eredményekhez
sikerült számos Diákolimpiai, Országos

Bajnoki, illetve Magyar bajnoki címet,
illetve helyezést elérnie.

A 2008-2009 tanévben a sportered-
ményei mellé megkapta a „Heves Megye
Jó Tanulója Jó Sportolója” kitüntetõ
elismerést is.

A 2010 év ismételten nagyon fontos
volt számára. Ebben az évben, szeptem-
ber 2-án megszerezte a fekete övet, mely
a lehetõ legmagasabb szakmai szint, amit
tizennyolc év alatti karatéka elérhet.
Ezzel jelen pillanatban Õ az egyetlen
kiskorú fekete öves a Magyar JKA Karate
szervezetben.

2011-ben több megmérettetésen is
részt vett Európa több városában (Prága,
Ljubljana, Belgrád, Beek), ahonnan jó pár
éremmel tért haza.

2012. májusában Lõrinczi Enikõ betöl-
tötte a 16. életévét és belépett a kadet
korcsoportba, mely azt is jelentette
számára, hogy még több megméretteté-
sen kell részt vennie. A JKA Korosztá-
lyos Európa-bajnokságon is részt vett
2012. június elején Párizsban, ahol is a
Pásztó Shotokan Karate Klub színeiben
csapattársaival közösen Lõrinczi Enikõ
(kumite-kata) kétszer is aranyérmet
vehetett át. 

Lõrinczi Enikõ a Magyar bajnoki 2-dik
helyezése után ismételten beválogatták a
Magyar JKA válogatottba, de már a
felnõttek közzé. Ez azt jelentette, hogy
december elején részt vett a Belgrádba
megtartott ESKA Európa-bajnokságon.
Három számban indult: egyéni kata,
egyéni kumite és csapat kumite kate-
góriában. Lõrinci Enikõ 5-8. helyezést ért
el kumite (küzdelem) versenyszámban
ezen a Belgrádban megrendezett konti-
nens viadalon.

Számára egyformán fontos a Budo ka-
rate és a versenysport. Fiatal kora ellenére
megpróbálja kivenni részét a közösség
összefogásából, ezzel is segítve Mestere
munkáját.

Ezen újabb megyei szintû kitünteté-
sével példát mutathatna sport- és iskola-
társainak, és bizonyíthatná azt, hogy a ki-
tartó munka mindig meghozza az ered-
ményt is, amellett, hogy a költséges
versenyekhez is nagy segítséget jelentene
számára. 

A fenti kimagasló sportteljesítmények
miatt javasolta a Heréd Község Önkor-
mányzatának Képviselõ-testülete, mint
magánszemélyt a 148/2012.(VII.23.)
Képviselõ-testületi határozatával a Heves
Megyéért Kitüntetõ díjra.

A rangos elismerést 2013. november
29-én Egerben a Megyeháza Barkóczy
termében vette Lõrinczi Enikõ Szabó Ró-

bert Heves Megyei közgyûlés elnökétõl.
Heréd Község Önkormányzata és Képvi-
selõ-testülete gratulálunk Enikõnek, mert
mi tudjuk, hogy ezt már megérdemelted. 

Keszthelyi Dorka: Nagy örömmel fogad-
tuk az értesítést a TILMA a Gyermek-
mûvészetért Alapítvány vezetõjétõl Ba-
sáné Révész Erzsébettõl, hogy a „TA-
LÁLKOZÁSOK AZ IRGALMAS JÉ-
ZUSSAL, JÓ EMBEREKKEL” címû
VIII. Nemzetközi Gyermekrajz pályá-
zaton Keszthelyi Dorka a Herédi Általá-
nos Iskola második osztályos tanulója, az
áltata beküldött rajzával BRONZ DIP-
LOMÁT nyert!

A Gyermekrajz Vándorkiállítás meg-
nyitójára 2013. október 12-én, 15 órai
kezdettel a Hatvani Galériában került sor,
majd ezt követõen a Grassalkovich
Kastély Barokk termében tartandó Gála-
mûsorral egybekötött díjkiosztó ünnep-
ségre.

A kiállítás fõvédnöke Herczegh Anita a
köztársasági elnök felesége, védnökei
Jókai Anna Kossuth-díjas író, Szabó
Zsolt Hatvan Város polgármestere, ország-
gyûlési képviselõ volt.

A díszvendégek Roman Kowalski len-
gyel nagykövet, Beer Miklós váci megyés-
püspök és Katona István egri segéd-
püspök volt.

A meghívott vendégek és díjazottak
egy nagyon színvonalas és jól megszer-
vezett rendezvényen szép emlékkel gaz-
dagodhattak, és Dorka is kitett magáért.

Községünk Önkormányzata és Kép-
viselõ-testülete nevében, gratulálunk
Dorkának és szüleinek a szép eredmé-
nyért, és köszönjük, hogy ezzel is
öregbítette Heréd hírnevét.

Kómár József, polgármester
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Emlékezzünk!

Kovács István emlékére

„Alkonyodik, esteledik a sok csillag fényesedik nyolcat ütött
az óra. 

Csendesség van a faluban, vár a babám a kapuban egy-két
okos szóra.

/:Egy-két csókból tíz-húsz csók lesz abba sincsen semmi.
De Isten tudja, hogy mióta, Ádám óta, Éva óta így szo-kott

az lenni.:/

Zsuzska néni a szomszédban leskelõdni szokott néha a széna
padlásról.

De mivel igen nagy a sötét, majd kinézi a két szemét, hogy
valamit lásson.

/:Ölelj babám, csókolj babám, ha lát is nem bánom.
Az a szegény öregasszony, haszon nélkül ne virasszon ott

fenn a padláson.:/”

2013. május 4.-én reggel nagyon szomorú hírt tudtunk
meg. A lélekharang megszólalása tudatta, hogy itt hagyott
bennünket Kovács István. 

A Herédi Népdalkörnek alapító tagjaként acélos
hangjával minden fellépésünkön ott volt. Részese, sze-
replõje volt a sok szép sikernek, amit elértünk. Minden
megszerzett oklevelünket lefénymásoltatta, hogy otthon
is nézegethesse és büszkélkedjen velük. Félt a mûtéttõl,
visszagondolva is szívszorító, amikor az utolsó próbán
elköszönt és bocsánatot kért Tõlünk! Hiányzol közü-
lünk Pista!

Halálhíred utáni elsõ összejövetelünkön csak Rád és
Rólad emlékeztünk, felelevenítettük az eltelt 13 év
eseményeit, fellépéseit. 

Reméljük, hogy az égi kórusban is megtalálod a helyed
és onnan figyelsz, drukkolsz nekünk. 

A Népdalkör nevében, Mocsár Katalin

„Azok a barátaink, akiket
elveszítettünk, nem a földben
pihennek, hanem bent lakoznak 
a szívünkben.” (A. Dumas)

2013. szeptember 9-én a Herédi
Általános Iskola épületén lobogó
fekete zászló jelezte a szomorú hírt
a község lakóinak: az elõzõ napon
eltávozott közülünk Viczián Mi-
hályné Erzsike, nyugdíjas kollégánk.

A hír olyan váratlanul érkezett, és oly döbbenetesen
megrázó volt, hogy sokáig felfoghatatlan volt számunkra.
Mély fájdalom lett úrrá mindenkin, s csendben felidé-
zõdtek azok a közelmúltbéli személyes emlékek és
beszélgetések, melyek ezáltal  utolsókká váltak.

Mindig derûs, optimista mondatai, melyekkel - reggeli
találkozásaink és beszélgetéseink alkalmaival - hitet és
erõt sugárzott. Kedves, õszinte érdeklõdése iskolai éle-
tünk, aktuális feladataink, sikereink iránt. Ez alól csak a
2010 nyarán bekövetkezett szomorú esemény - férje halá-
la - utáni idõszak jelentett kivételt. A közöttük lévõ mély
érzelmen alapuló feldolgozhatatlan gyász miatt ezután
neki volt szüksége vigasztalásra, és megnyugtatásra.

Erzsike 1942-ben született Versegen, általános iskolás
évei után a hatvani Bajza József Gimnáziumban tanult és
ott érettségizett 1961-ben, majd az egri Pedagógiai
Fõiskolán szerzett 1969-ben magyar-orosz szakos tanári
diplomát.

1961-ben házasságot kötött és férjével Herédre költö-
zött. Haláláig a községben élt, itt születtek fiai, Tibor és
Csaba. Kezdetben a Községi Tanácsnál dolgozott, majd
1963. augusztus 1-tõl - egészen nyugdíjba vonulásáig -
2000. március 01-ig a herédi Általános Iskola tanára volt.
Az iskola falai között eltöltött 37 év nem múlt el nyom-
talanul. Tanítványai, kollégái, a falu lakói egy hivatását
magas színvonalon végzõ, mindenkivel kedves, barátságos
embert ismerhettek meg benne. Pedagógus elhivatottságát
a gyermekek szeretete, a közvetlenség,  munkáját a segítõ-
készség, mások megértése és a lelkiismeretesség jellemezte.

A legnagyobb elismerést tanítványaitól, azok szüleitõl,
kollégáitól és azoktól a herédi emberektõl kapta, akik tisz-
telték, becsülték és szerették, s emlékét szívükben megõrzik.

Kedves Erzsike!
Búcsúzunk tõled! Búcsúznak tõled a Herédi Általános

Iskola dolgozói, volt kollégáid, tanítványaid, a község
vezetõi, az önkormányzat dolgozói, és mindazok, akik
ismertek, szerettek. Emlékedet szívünkben megõrizzük!

Lõrincz Mária, iskolaigazgató

„Ne gyászolj! Felejts el engem addig a határig, amíg már
nem zavar a rám való emlékezés. Egészen ne! Az fájna!
De legyek én körötted valami szelíd és nem bántó emlék,
olyan, akire jólesik gondolni, de már nem könnyeztet
meg. Ne úgy jussak az eszedbe, hogy belerándulj a fájda-
lomba, hanem úgy, hogy elmosolyodj.”

1942 - 2013
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Házasságkötés 

Vasas Viktória és Kékkõ Dániel 2013.05.18.
Rádóczki Gabriella Mária és Gulics László 2013.06.01.
Pethõ Katalin és Balla József Zoltán 2013.07.12.
Sándor Enikõ és Molnár Sándor 2013.07.25.
Baranyi Andrea és Ilkó-Tóth András 2013.08.03.
Béládi Nikolett és Stuhár László 2013.09.06.
Sipos Ildikó és Deák Szabolcs 2013.10.12.

Sok boldogságot kívánunk az ifjú házasoknak!

Újszülöttek:

Szappan Gergely született: 2013. 06. 27. szülei: Szekszius
Mária és Szappan Krisztián
Zsoldos Tamara született: 2013. 07. 17. szülei: Kovács Adri-
enn és Zsoldos Gábor
Stuller Nadin született: 2013. 07. 20. szülei: Rádóczki Móni-
ka Rozália és Stuller Csaba
Balla Kitti született: 2013. 08. 29. szülei: Pethõ Katalin és Balla
József Zoltán
Wertheim Eliot Csaba született: 2013. 11. 11. szülei: Nagy
Teréz és Wertheim Csaba

Gratulálunk az újszülöttek szüleinek!

Elhunytak:

Füredi Gézáné Heréd, Rákóczi út 164. 2013.03.18.
Varju István Mártonné Heréd, Pusztai u.41. 2013.03.29.
Jandura Andorné Heréd, Béke u.7. 2013.03.29.
Michel Ferenc Heréd, Rákóczi út 43. 2013.04.02.
Morvai János Heréd, Petõfi u.2. 2013.04.13.
Koszora Gézáné Heréd, József A.u.11. 2013.05.02.
Kovács István Heréd, Karácsonyi u.21. 2013.05.04.
Oravecz János Heréd, Csillag u.4. 2013.05.31.
Lénár Ferenc Heréd, Kossuth u.2. 2013.06.07.
Csordás József Heréd, Kökényesi út 85. 2013.06.27.
Fehér Attila Heréd, Pusztai u.20. 2013.07.28.
Szûcs Attila Heréd, Hatvani út 29. 2013.07.29.
Urbán László Heréd, Kápolna u.4. 2013.07.31.
Rudas Józsefné Heréd, Kolozsvári u.27. 2013.08.15.
Jávorka Józsefné Heréd, Kolozsvári u.13. 2013.09.04.
Vicián Mihályné Heréd, Iskola u.3 2013.09.08.
Kozsda Istvánné Heréd, Borszéki u.24. 2013.09.12.
Holecz József Heréd, Hatvani út 16. 2013.09.24.
Kovács Józsefné Heréd, Köztársaság u.1. 2013.09.24.
Kovács József Heréd, Köztársaság u.1. 2013.09.25.
Godó Ferenc Attila Heréd, Borszéki u.30. 2013.09.28.
Juhász Istvánné Heréd, Kökényesi út 65. 2013.10.08.
Szovics Jánosné Heréd, Rákóczi út 27. 2013.10.31.
György Imréné Heréd, Tabán u.13. 2013.12.08.

Együttérzésünket fejezzük ki az elhunytak hozzátartozóinak!

Anyakönyvi hírek

TÁJÉKOZTATÓ
Dr. Vígh Annamária fogorvos értesíti Heréd és Nagykökényes községek lakóit, hogy a herédi rendelõben a rendelési idõ
megváltozott, az új rendelési idõ: Hétfõ: 14.00-20.00, Kedd: 9.00-14.00, Szerda: 9.00-14.00 (iskola fogászat is),
Csütörtök:14.00-20.00, Péntek: nincs rendelés.
Bejelentkezés és idõpont egyeztetés az Iskola út 2. szám alatti rendelõben vagy a 06-30-331-61-39 -es telefonszámon.

Halloween töklámpás faragás

Az angol „Halloween” szó szerinti fordításban a Mindenszentek
elõtti estét jelenti. Õsi kelta ünnep, az Írországban és Skóciában
élõ törzsek ezen a napon ünnepelték az újévet és a „nyár végét”
és ilyenkor egyszerre hódoltak a Napisten és a holtak Ura elõtt.
Napjainkra már itthon is egyre inkább divatos lett a Min-
denszenteket megelõzõ nap játékos hangulata. Fõleg a gyer-
mekek kapnak elõszeretettel az alkalmon, hogy boszorkányos

és ijesztõ ruhákat
öltsenek, kivájt tökök-
bõl lámpásokat készít-
senek. Ehhez a szo-
káshoz kapcsolódóan
hirdette meg a Mû-
velõdési Ház is a tök-
lámpás faragást. A
programon részt vett
gyerekek kreativitását
mutatták az elkészí-
tett, vidám figurák.

Csipkerózsika Bábelõadás

Az egri Galagonya Bábszínház egy fergeteges, teltházas
bábelõadást tartott a herédi Mûvelõdési Házban. Az elõadás
címe Csipkerózsika. Az óvodások és az alsó tagozatos általános
iskolások, nagy örömmel, tapssal és sok-sok nevetéssel
fogadták az elõadást.
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Óvodai Hírek
A Herédi Óvodában az idei nevelési évet 45 gyerekkel kezdtük. 

A beilleszkedést követõen változatos programokat, tevé-
kenységeket szerveztünk a gyerekeknek: részt vettünk szõlõ
szüreten, segítettünk kukoricatörésben, diószedésben, gyûjtöt-
tünk gesztenyét, falevelet.

A közösen átélt, megtapasztalt élmények még hetekig adtak
beszéd és játéktémát az óvodásoknak, fejlesztve készségeiket,
képességeiket pl: szókincsüket, kommunikációjukat, beszédké-
szségüket, értelmi képességeiket.

Az õszi terméseket felhasználtuk az óvoda dekorálására,
gesztenye és termésbábok készítésére, mely többek között a
gyerekek kreativitását, kézügyességét, finom motorikáját,
esztétikai érzékét fejleszti.

Fontosnak tartjuk, hogy a gyermekek megismerkedjenek a
néphagyományokkal. Ennek keretében kukoricát fosztottunk,
morzsoltunk, csutka és kukorica fosztás felhasználásával
babákat, a mindenszentek elõtti idõszakban töklámpást
készítettünk. Munkálkodásaink közben a témához kapcsolódó
dalokat, mondókákat tanultunk.

Idõsek napján szerepjátékkal köszöntötték a gyerekek a
meghívottakat. A szerepjáték szintén a néphagyományokhoz
kötõdõ - kukoricafosztó - volt. 

A COOP üzletlánc által meghirdetett pályázaton eredmé-
nyesen vettek részt a gyerekek, melynek témája: a Mikulás és a
Karácsonyi ünnephez kötõdött.

December elején a Hatvani Galériában Heréd község
bemutatására került sor, melynek keretében az óvodások is
felléptek a kukoricafosztó címû elõadásukkal. Mûsoruk nagy
sikert aratott a közönség körében.

Ezúton szeretnénk megköszönni a szülõk lelkes közremû-
ködését a gyermekek utaztatásának megoldásában.

Az adventi ünnepkör a Mikulásvárással kezdõdött, melynek
alkalmából rajzoltak, festettek, verset, éneket tanultak a
gyerekek, amit nagy örömmel adtak elõ a Mikulásnak az óvodai
ünnepség keretében.
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Adventi hagyomány óvo-
dánkban Borbála ág hajtatása
és Luca búza ültetése, vala-
mint szegfûszeggel díszített
illatos narancs készítése az
ünnepi asztalra.

A hagyományos jótékony-
sági mézeskalács vásáron a
gyerekek és a szülõk által készített édességet lehet megvá-
sárolni.

Az összegyûlt pénzösszeget az óvodások kirándulására vagy
gyermeknapi mûsorra fordítjuk.

A kökényesi tagóvodával közös zenés mûsoron vettünk részt
óvodánkban, a gyerekek nagy örömére. 

A nyár folyamán két új udvari
játék beépítésére került sor, melyek
fejlesztik a gyerekek mozgását,
ügyességét, állóképességét. 

A Herédi Óvodásokért alapítvány
számlájára befolyt összegbõl meg-
szépültek a csoportszobák és a ne-
velõi szoba, melyek laminált padló-
burkolattal lettek felújítva.

Sikerült a gyermek öltözõket és a folyosót új linóleum
burkolattal beboríttatni.

Köszönjük mindazoknak, akik adójuk 1 %-ának felajánlá-
sával hozzájárultak az óvodás gyerekek környezetének
megszépítéséhez továbbá azoknak a szülõknek, akik önzetlen
munkájukkal segítették és segítik óvodánkat.

A falu minden lakójának Boldog, békés karácsonyi ünne-
peket, és sikerekben gazdag új évet kívánnak az óvoda dolgozói
és a gyerekek.

HERÉDI ÓVODÁSOKÉRT ALAPÍTVÁNY
KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2012.

Bevétel Kiadás
Alapítói vagyon 2012.01.01. 193.501
Alapítványi bevétel 138.246
SZJA 1 % 2011. 138.074
Kamat (év végi tõkésítés) 172
Bankszámla vezetésével kapcsolatos ktg-ek 8.007
Könyvelés 12.000
Alapítványi támogatás 117.120
Udvari játékok 40.000
Gyermekek részére elõadás 24.000
Gyermekjátékok vásárlása 35.000
Könyvek vásárlása 18.120

Alapítványi vagyon 2012.12.31. 194.620
Bankszámla egyenlege 2012.12.31. 194.620
Pénztár egyenlege 2012.12.31. 0

A kuratórium köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik
személyi jövedelemadójuk 1%-ával és adományokkal alapítvá-
nyunkat támogatták.

Heréd, 2013. május 20.
Tábikné Konkoly Edit

A kuratórium elnöke

A Herédi Általános Iskola 2012/2013-as tanévvégi 
és a 2013/2014. tanév eseményei

Minden olvasó elõtt ismert, hogy a Herédi Hírmondó
hasábjain folyamatosan rövid áttekintést ad az intézményben
zajló eseményekrõl a Herédi Általános Iskola. A 2012/2013.
tanév vége, a 2013/2014-es tanév indítása és az azóta eltelt
idõszak is igen eseménydúsan telt, s a tanulás-tanításon kívüli
programokról ismét rövid tájékoztatást adunk.

Tanévzáró ünnepély-június 20.

2013. június 21-én ünnepélyes keretek között fejezõdött be a
tanév iskolánkban. Mûsorunkat szép versek, egy vidám tánc és
az énekkar vakációt hívogató dalai gazdagították. Iskolánk
igazgatónõje, Lõrincz Mária évértékelõ beszámolója után a
legjobban teljesítõ tanulók ajándékkönyveknek is örülhettek,
melyeket az SZMK biztosított intézményünk részére. 

Erzsébet-tábor- augusztus 5-10.
A tavalyihoz hasonlóan, idén is - állami támogatással - táboro-
záson vehetett részt iskolánk 20 tanulója Balatonberényben, az
Erzsébet-program egyik helyszínén. A részvételt pályázaton
nyerte az intézmény, a pályázó szülõknek 2000 Ft önrészt és az
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utazás költségét kellett fizetni. A gyerekek nagyon jól érezték
magukat, a strandolás mellett rengeteg program is színesítette
nyaralásukat.

Nyári programok

Iskolánk gyermekvédelmi felelõse a nyári szünetben különbözõ
változatos programokat szervezett az iskola tanulóinak
(nyársalás, gyalogtúra, aszfaltrajz, sport, origami). A résztvevõ
tanulók jól érezték magukat a sokszínû programokon.

Falunap Nagykökényesen és Kerekharaszton -
augusztus 3. és 10.

A nyár folyamán diákjaink is képviselték intézményünket a
kerekharaszti és a nagykökényesi falunapon. Táncos mûsor-ral
kedveskedtek a közönségnek, amely nagy sikert aratott. A
Happy Dance Club tagjai Szabó Tímea tanítónõ irányításával a
nyár folyamán tanulták be a mûsorszámot. Köszönjük a Szü-
lõknek, hogy a gyerekeket rendszeresen elhozták a próbákra.

Tanévnyitó összejövetel- augusztus 31.
Iskolánkban 2013. augusztus 31-én 17 órakor, egy gyönyörû
nyárias napon került megrendezésre a Tanévnyitó összejövetel.
A mûsort az iskola énekkarosai, a Happy Dance Club táncosai
és az elsõ osztályosok adták. Az énekkarosok dalokkal, az elsõs
diákok pedig versekkel díszítették a mûsort. Lõrincz Mária
igazgatónõ kedves szavakkal köszöntötte az elsõs diákokat, és
megnyitotta a 2013/2014-es tanévet.

Megyei Duatlon verseny
- szeptember 27.

Több százan vettek részt a XX.
Heves Megyei Diákduatlon
döntõjén. A versenyt idén új
helyszínen rendezték meg.
Iskolánkból is sokan részt

vettek ezen a megmérettetésen, Sára Attila és Nagy Tibor tanár
úr kíséretében. Köszönjük Kerestély Gyula szülõnek a
kerékpárok szállítását, és Lakatos Lajos iskolabusz vezetõnek a
gyerekek utaztatását.

Zene világnapja - október 2.

2013.október 2-án, a 3. óra utáni szünetben tartottuk megem-
lékezésünket, a Zene világnapja alkalmából. Az énekkar
elõadását szép gondolatok, idézetek, dalok, valamint az iskola
néhány diákjának hangszeres elõadása is szépítette.

„Arra szeretnék buzdítani minden várost, falut és országot,
hogy rendezzenek sokféle zenei eseményt ezen a napon.
Örülnék, ha nemcsak koncerteken, rádiómûsorokban szólal-
nának meg régi és fõként mai mûvek, hanem spontán meg-
nyilvánulásként utcákon és tereken is muzsikálnának énekesek,
kórusok, jazz-zenészek és a komolyzene legjelentõsebb elõ-
adói.” - mondta 1975. október 1-jén Yehudi Menuhin.

Természetismereti vetélkedõ - október 2.

2013/14-es tanévben is megrendezte hagyományos Állatok
világnapi vetélkedõjét a boldogi Berecz Antal Általános Iskola.
A környezõ iskolák 3 fõs csapatokkal nevezhettek be.
Iskolánkat három 5. osztályos tanuló - Bóna Csenge, Bõsze
Boglárka és Szikora Dzsenifer - képviselte. A játékos
feladatokkal teli vetélkedõn 6 feladatsort oldottak meg.
Csapatunk 6. helyezést ért el. Felkészítõ pedagógus: Sára Attila.
Gratulálunk Nekik!

Az Aradi Vértanúk Emléknapja -október 6.

Az iskolában minden tanuló
méltóképpen megemléke-
zett osztályával az aradi vér-
tanúkról. Elõzetes feladatot
kaptak a gyerekek, majd ün-
nepi osztályfõnöki órákon
dolgozták fel az eseménye-
ket, és emlékeztek meg a
hõsökrõl.

Kihelyezett környezetismeret órák - 
szeptember 26-27.

A 2.b osztály és a 3. osztály is kihelyezett környezetismeret
órán vett részt. Téma: Az erdõ és a mezõ növényei és állatvilága.
A tanulókat a Szülõk utaztatták a tölgyesbe és a petõfibányai
erdõbe. A gyerekek, a Szülõk és a kísérõ pedagógusok nagyon
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jól érezték magukat. Köszönjük Orbán Lajos szülõnek, aki sok
érdekességgel kápráztatta el a gyerekeket.

Hulladékgyûjtés - október 7.

Iskolánkban idén újra megszerveztük a hulladékgyûjtést. A
gyerekek nagyon lelkesen készültek erre a napra. Reggel 8 órá-
tól délután 2 óráig gyûjtötték a papírt és a vasat. Köszönjük a
résztvevõ Szülõk segít-ségét. Nyertes osztályok a 2.a. és a 7.
osztály. Gratulálunk Nekik!

Pályaválasztási kiállítás - október 14.

A Heves Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja az
általános iskolák végzõs diákjainak pályaválasztását, iskola
választását az idei évben is pályaválasztási kiállítással próbálta
segíteni, melyre 2013. október 14-én 10.00-12.00 óra között
Hatvanban került sor. Iskolánkból a 7. és 8. osztályos tanulóink
vettek részt a rendezvényen.

Gyümölcs- és zöldségkóstolás - október 15-16.

Iskolánk részt vesz az Iskolagyümölcs- és zöldség programban
az 1-6. évfolyamon. A fenti két napon olyan gyümölcsöket és
zöldségeket kóstolhattak meg a tanulók, amelyeket még nem
kaptak a program ke-retein belül. A gyerekek szívesen fogyasz-
tották a kóstolót.

Az 1956-os forradalom és szabadságharc
ünnepe - október 22.

1956. október 23-a hatalmas mérföldkõ volt történelmünkben.
Erre emlékeztünk 2013. október 22-én, Heréd Község Mûve-
lõdési Házában. A nagyon színvonalas és megható ünnepi
mûsort az iskola felsõs diákjai és énekkara adta elõ, akiket
Nagyné Vankó Mária tanárnõ és Tóthné Mezei Ivett tanárnõ
készített fel. Az idei tanévben is iskolánk diákjai adták az ünnepi
mûsort Kerekharaszt község megemlékezésén.

Helyesírási verseny - október 15.

Október 15-én megrendezésre került az apci Apáczai Csere
János Katolikus Általános Iskolában a helyesírási és nyelvhe-
lyességi verseny, melyen a kistérség leg-jobb diákjai vettek részt.
Iskolánkból Szikora Dzsenifer 5. osztályos, Berényi Bri-gitta 6.
osztályos, Kiss József 7. és Romacsek Laura 8. osztályos tanulók
mérték össze tudásukat. Az 5-6. korosztályosok közül Szikora
Dzsenifer 1. helyezést ért el, a többiek a középmezõnyben
végeztek. Gratulálunk!

Mozilátogatás-október 25.

Alsó tagozatos diákjainkkal ismét mozilátogatáson vettünk
részt Gyöngyö-sön, ahol a Turbo címû 3D-s animációs filmet
néztük meg. A nagy érdeklõdéssel várt elõadás kedves története,
szép grafiká-ja és dallamos zenéje által valamennyien egy
kellemes délután részesei lehettünk.

Halloween party-november 7.

Immár 5. éve került megrendezésre isko-lánkban a Halloween
party, november 7-én. A délutánt a gyerekek dalos, verses angol
nyelvû mûsorral nyitották meg, ezt követõen érdekes játékokra
került sor. A diákok kedvence volt a székfoglaló, és a “Where are
your bones?” játék. 

Köszönjük a Szülõknek az üdítõket és a süteményeket!

„Mit ránk hagytak a századok” általános
iskolás történelem verseny - november 11.

November 11-én történelemi és mûvelõdéstörténeti vetélkedõn
vett részt iskolánk 2 csapata, a Bajza József Gimnáziumban. A
népes mezõnyben egyik csapatunk továbbjutott a szóbeli
döntõbe, mely december 11-én lesz. Felkészítõ tanáruk: Nagyné
Vankó Mária. Gratulálunk eredményükhöz!

A magyar nyelv napja- november 13.

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

Bajza matematika verseny - november 15.

A Bajza József Gimnázium matematika versenyt hirdetett 7. és
8. osztályos tanulók részére. A 8. osztályból 7 tanuló, a 7. osz-
tályból 3 tanuló képviselte iskolánkat.  Kiss Petra Dominika 8.
osztályos tanuló bejutott a döntõbe, mely 2013. december 6-án
lesz. Hajrá Petra!

Márton napi vers- és prózamondó  verseny -
november 15 .

A idei tanévben is megren-
dezték Gyöngyöstarjánban a
Márton napi vers- és próza-
mondó körzeti versenyt, me-
lyen iskolánkat két 2. osztályos
tanuló és egy 4.osztályos kép-
viselte. Mindhárman szép ered-
ményt értek el. Bóna Levente a
prózamondó kategóriában 3.
helyezést ért el, Jártin Jázmin dicséretben részesült, Berényi
Krisztina a rajzversenyen különdíjas lett. Gratulálunk nekik!

Pályaválasztás- november 21.

Iskolánk 8. osztályos tanulói üzemátogatáson vehettek részt
november 21-én a Heves Megyei Kormányhivatal Munkaügyi
Központja és az Iparkamara jóvoltából. Látogatást tettek a
gyerekek a DISZI tanmûhelyébe, és a LEONI Kábel-gyárba.

hered_2013_2.qxd  2013.12.12.  19:34  Page 10



1111 ��

VII. évfolyam 2. szám Herédi Hírmondó 2013. december

Idõsek napja-november 22.
Az idén is szép mûsorral készültek az iskolások az Idõsek
napjára. A második osztályosok egy vidám kis mesejelenettel és
egy dallal kedveskedtek, a 6.
osztályos tanulók pedig két
jelenettel színesítették a mû-
sort. Iskolánk lelkes ének-
kara egy vidám dalcsokorral
köszöntötte a falu szépkorú
lakosait.  

Hatvani Galéria-december 4.

Heréd község december 4-én a Hatvani Galériában mutatkozott
be, melyre iskolánk is felkérést kapott. A rendezvényre Bóna
Levente és Jártin Jázmin mesével és verses mesével, a népes
számú és szorgos énekkar vidám dalcsokorral, a 8. osztály
tanulóinak legaktívabb tagjai vidám, Mikulás zenékre táncoltak,
amely szemet elkápráztató koreográfiával készült. 

Mikulás bál - december 6.
Iskolánkban december 6-án ke-
rült megrendezésre, a hagyo-
mánnyá vált Mikulás bálunk. A
mûsort a páros évfolyamú osz-
tályok adták. A 2.a, a 2.b., a 6. és
a 8. osztály tánccal készült, a 4.
osztály a tél örömeit jelenítette
meg. Az iskola énekkara pedig
hangulatos dalokkal köszöntötte a
Mikulást. A színvonalas mûsor-
számok után a gyerekek egy jó
hangulatú mulatsággal zárták a
rendezvényt. Nagy örömünkre szolgált, hogy bálunkon a Csilin-
gelõ Band is szórakoztatta a közönséget. Meghívott diszkósunk,
Dányi Tibor most is gondoskodott a fergeteges hangulatról.

Szakkörök
A 2013/2014. tanévben a korábbi évekhez hasonlóan különbözõ
délutáni szakkörökön vehetnek részt diákjaink: angol, újságíró,
ISK, énekkar, matematika, humán, tánc, montage, karitasz, me-
se, ügyes kezek, sakk, asztalitenisz.

A karácsonyig tartó -rövid-idõszakban

Iskolánk a Mikulás bálra és a karácsonyra készül. Iskolai kará-
csonyi ünnepünk mellett, az idén is Községi Karácsonyi ünnepre
hívjuk a község lakóit. Ezenkívül a kerekharaszti meghívásnak is
eleget teszünk.

A Budai-hegység tetejérõl, a Szent Anna
rétrõl elindult 12 zarándok, kiknek úti
céljuk  a Csíksomlyói Pünkösdi búcsú.  A
Zagyva völgy mentén átkelve, megérkez-
tek Herédre, ahol megtekintették a
Római Katolikus templomot és a helyi
látványosságokat. Több családnál voltak
elszállásolva. A vendéglátók kitettek
magukért, a vendégek kényelmes pihenés
érdekében. A péntek reggeli mise után az
atya áldásával útnak indultak a Lõrinci
templomhoz és a Szent Anna kápolnához.
Pihenés után elindultak a hegyen át. Az
esõs idõben megérkeztek az ecsédi
Szentkút-völgyi kápolnájához vezetett a
zarándokcsapat útja. A herédi zarándo-
kok, akik elkísérték a kis csapatot az esti
órákban érkeztek haza autóval. Kicsit
elfáradtan, de lelkileg feltöltõdve.
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Nyári gyermektábor Mûvelõdési Házban
2013.06.17.-tõl 08.16.-ig

A Herédi Önkormányzat által idén is
elnyert szociális nyári gyermekétkezte-
tési pályázattal megvalósított táborban
településünkön 19 fõ vehetett részt. A
gyermekek felügyelete és az étkeztetés
lebonyolítása a Mûvelõdési Ház terüle-
tén zajlott, az ott dolgozók napi rész-
vételével. A feladat egyszerûnek lát-
szott, de az 5 és 17 év közötti gyerekek
mozgásigényét és figyelmét lekötni még
sem volt egyszerû. Ki kellett találni
számos olyan játékos feladatot, melyek
nem csak a manuális, hanem a logikai
készségüket is fejlesztette. A Mûvelõ-
dési Házban az idõ egy részét az általuk
javasolt csapatjátékokkal (számháború,
labdajátékok, bújócska, darts, activity,
görkorcsolyázás...stb.) töltötték. Ebéd
után a kézügyességet fejlesztõ, kreativi-
tást igénylõ (fonott karkötõk készítése,
falunapi feliratkészítés, arcfestés a Nagy
Családosok Egyesületének tagjai részvé-
telével, lakásdekoráció) idõtöltés volt a
legkedveltebb a gyerekek között. Bár a
nyári szünet még javában tartott, de
ennek ellenére nem maradtak el az
iskolában tanultak ismétlései sem. Szá-
mos matematikai feladatot oldottak meg
és átismételték az idegen nyelv (angol)
már ismert szavait. Az ott töltött idõ
alatt lehetõségük volt megismerkedni a
könyvtár rendjével, a könyvkölcsönzés
menetével, melynek hatására a kötelezõ
nyári olvasmányok kiolvasása sem
okozott problémát. Az együtt töltött 45
nap reményeink szerint mindenkinél
maradandó, pozitív élményekkel zárult.

Heréd a Galériában
„Egy nép a történelmi ismerete, származása
és kultúrája nélkül olyan, mint egy fa gyö-
kerek nélkül.” Bob Marley

A Hatvani Galéria település bemutató
sorozatában 2013. december 4.-én Heréd
Község került bemutatásra. Ezúttal He-
réd értékeivel az itt élõ emberek népi
hagyományaival, a településrõl készült
korabeli és mai fotókkal, valamint kéz-
mûves kiállítási tárgyakkal és festmé-
nyekkel, grafikákkal ismerkedhettek meg
az érdeklõdõk.

A Herédi Népdalkör vezetõje Köles
Éva népmûvész szóló énekével nyitotta
meg a programot, majd a Galéria vezetõje
Tompa Z. Mihály és Szabó Zsolt Hatvan
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város polgármestere, országgyûlési kép-
viselõ köszöntötte a rendezvényen meg-
jelenteket. A települést Kómár József
polgármester mutatta be a község kelet-
kezésétõl egészen napjainkig. Ismer-tette
a település fejlõdésének szakaszait az elért
eredményeket és a jövõ terveit. A progra-
mon résztvevõk színes, vidám ízelítõt
láthattak a településen élõ emberek nép-
zenei és népviseleti hagyományaiból.
Elõször az óvodások mutatták meg
tehetségüket Oraveczné Samu Gyön-

gyike és munkatársainak felkészítésével,
majd ezt követõen az általános iskola
életét és diákjainak elért eredményeit
Lõrincz Mária igazgatónõ mutatta be. A
diákok tanáraik segítségével vidám
programmal készültek, énekeltek, mesét
mondtak és mikulás tánccal is kedves-
kedtek. A Herédi Népdalkör tagjai nép-
dalcsokorral készültek és herédi népvise-
letben mutatták be mûsorukat, akik
számos népzenei találkozón kimagasló
eredményeket értek el. A galériában kiállí-

tott helyi értékekért köszönet (a babákért
- Juhász Sándornénak „Manci néni”,
Huszár Józsefnénak „Vali”, Polónyi
Erzsébetnek, vállkendõkért Mocsár Ka-
talinnak, Szekszius Antalnénak, szalma,
kukoricacsuhé figurákért Vida Sándor-
nénak „Piros néni”, festményekért és
grafikákért Bozsik Pirosnak, György
Dánielnek, herédi mennyasszonyi ka-
lácsért - Samu Alfonznénak „Ella”) a
község kézmûves hagyományait ápoló
és a mûvészetet kedvelõ lakóinak. 
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A Pünkösdi Fõzõ- és Süteménysütõ
verseny 2013. május 25.-én került meg-
rendezésre. A rendezvény részvevõihez az
idõjárás is kegyes volt, így egy igazán
kellemes napot tölthettek együtt a ver-
senyzõk és az érdeklõdõk. A versenyre
jelentkezõ 12 csapat mindegyike kitett
magáért. A versennyel egy idõben az
elõzõ évekhez hasonlóan idén is megren-
dezésre került a Kispályás Labdarúgó
Kupa, ahol 5 csapat mérkõzött meg egy-
mással. A résztvevõk idén elõször be-
nevezhettek a Pünkösdi Királyválasztásra,
és a gyõztes nyereménye az egész napra
kiterjedõ korlátlan italfogyasztás volt. A

gyermekeket arcfestés és aszfaltrajzolás
várta. Az érdeklõdõk megtekinthették
Vida Ferencné (Piroska néni) kukori-
cacsuhé és szalma figuráinak készítését,
valamint Baranyi Norbert természet fo-
tóinak kiállítását. A Fõzõverseny a követ-
kezõ eredménnyel zárult: I. helyezést ért
el a SIEMENS csapata által készített
babgulyás. II. helyezést ért el a Herédi
Labdarúgó Club, Grund csapata. Az elké-
szített ételek Pörkölt morzsagombóccal,
Pásztor tarhonya, III. helyezést ért el a
NYÉK! (Nyerünk és kész!) csapata, akik
Tejfölös-gombás sertéspörköltet készítet-
tek. A Süteménysütõ verseny a következõ

eredménnyel zárult: I. helyezett a Grund
csapata, a sütemény neve: Epres túrós sze-
let. II. helyezett Grund Ági, a sütemény
neve: Zita szelet III. helyezett Tóth
Hedvig, aki Tiramisu golyókat készített.
Kispályás Labdarúgó Kupa eredményei: I.
helyezett: T-HAMM II. helyezett Szé-
gyen FC III. helyezett SIEMENS IV.
helyezett Grund V. helyezett Kispályások
Heréd Község Önkormányzata ezúton is
szeretné megköszönni mindazok rész-
vételét, akik ebben az évben is részesei
voltak a Fõzõ- és Süteménysütõ ver-
senynek.

PÜNKÖSDI FÕZÕ- ÉS SÜTEMÉNYSÜTÕ
VERSENY 2013. MÁJUS 25.-
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HERÉDI FALUDÉLUTÁN

Nyárias jó idõvel köszöntött a köz-
ségre 2013. augusztus 17-e. A falu-
napi program minden korosztálynak
kedvezõ szórakozási lehetõséget
nyújtott. A helyi (Herédi Népdal-
kör) és a környékbeli (Pitypang
Néptánccsoport-Lõrinci, Rózsavöl-
gye Néptánccsoport-Nagykökényes)
hagyományõrzõ kórusok és tánc-
csoportok, valamint modern tánco-
sok, énekesek (Huczka testvérpár -
Heréd, Hastánccsoport- Rózsa-
szentmárton és Bóna Barbara éne-
kes) színesítették mûsorukkal az
eseményt. A Népdalkör meghívására
a Szlovákiai Kürti Népdalkör is
ellátogatott hozzánk. A sztárven-
dégként fellépõ Csepregi Éva mû-
vésznõ színes zenei programmal
örvendeztette meg a nézõket. Ebben
az évben is nagy sikert aratott a helyi
hölgyek részvételével zajló, felnõtt
és gyermekruhákat felvonultató
divatbemutató. Ezt követõen a rock
zene kedvelõinek kedvezve a Treff
együttes koncertjére került sor.

Miközben a színpadon zajlottak az
események a gyermekeket egész nap
játszóház várta, hintával, ugráló
várral. Igen népszerû volt körükben
az arcfestés is. A kézmûves foglal-
kozások kedvelõinek lehetõségük
nyílt agyagozásra, kosárfonásra, va-
lamint megtekinthették a kovács-
mesterség megmunkálás utáni motí-
vumainak szemet gyönyörködtetõ
alkotásait. Heréd község Önkor-
mányzata a falunapra látogatókat
vendégül látta egy tányér finom
gulyással is. A rendezvény este tûzi-
játékkal és szabadtéri discoval zárult.
A rendezvény fotóit Szabó Andrea
készítette.
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Amióta átvetted az
együttest, folyamatosan

felfelé vezet az út.
Nikl Gábor: 2011, tava-

szán vettem át a csapat irányítását, ahol a
leköszönõ Szabó Gábor lemondása után
kaptam a vezetõségtõl ezt a megtisztelõ
feladatot. A Megyei II. osztályban a nyár
végén felvetõdött az a lehetõség, hogy
most már megérett a csapat és a kör-
nyezet is az osztályváltásra így tegyük le
az alapjait a következõ év csapatának.
Szerencsére sikerült olyan minõségi
játékosokat igazolnunk, akikkel képesek
voltunk megnyerni a Megyei II. osztályt.
Ennek ellenére a legnagyobb gondot az
utánpótlás megszervezése volt, hiszen
korábban egy U-19 csapatunk volt, aki-
ket meccs elõtt sajnos úgy kellett
összeszedni busszal.

Úgy tudom, már ezzel sincs gond.
Nikl Gábor: Mára ezt a problémát is

megoldottuk, hiszen az U-7 , U-9 , U-11
, U-13 és U-16 csapataink is tökéletesen
mûködnek az U-19 csapattal együtt. Az
Iskolában is elindult a Bozsik Iskolai
program ahonnan még több gyereket
vonzott a futball hétrõl- hétre. Fiatal
edzõket sikerült a csapathoz csábítanunk,
mint pl. Petõ Tamás, Antalóczy Péter,
vagy Kollár Péter személyében, akik re-
mekül besegítenek az utánpótlás nevelés-
ben, mert mára tudjuk jól, hogy csak ez a
labdarúgás hosszú távú mûködésének a
kulcsa.

Vissza a felnõttekhez. Ezt még szerin-
tem ti sem gondoltátok!

Nikl Gábor: A bajnokság megnyerése
után komolyan készültünk a Megyei I.
osztályra, mert nem akartunk úgy járni,
mint a korábbi bajnok, akik csont nélkül
visszaestek. Külön köszönet érte Molnár
Attilának, Johancsik Péternek és Fehér-
vári Tamásnak, valamint kiváló Polgár-
mesterünknek Kómár Józsefnek, aki
nélkül most nem tartanánk itt. Az
önkormányzat is sokat segít a egyesület
mû-ködésében, aminek köszönhetõen
150 igazolt labdarúgónk van Heréd,
Hatvan, Nagykökényes, Kerekharaszt és
Lõrinci településekrõl vonzza a pálya a
gyerekeket és felnõtteket egyaránt.  An-
nak ellenére, hogy sajnos több meghatá-
rozó játékos is a nyáron külföldön vállat
munkát sikerült a csapat magját egyben
tartanunk. Volt pár ki-ki meccsünk ahol
úgy gondolom mi jöttünk ki gyõztesül
több alkalommal. A bajnokság elején a
kedvezõ sorsolásunknak köszönhetõen

az 5. fordulótól egészen az utolsó
meccsig a dobogón álltunk, viszont így
fájó hogy a hosszú téli pihenõt nem
onnan várjuk. A Gyöngyös a Bélapát és a
Andornaktálya csapatát ha kivesszük a
bajnokságból,akkor úgy gondolom hogy
bárki képes bárkit meglepni hazai pályán
vagy akár idegenben is.

Legszebb és legrosszabb pillanatok? 
Nikl Gábor: A legörömtelibb gyõze-

lem mindjárt az elsõ történelmi meccsün-
kön volt, amikor hazai pályán legyõztük a
Nagyréde csapatát, akik tavaly a dobo-
góig meg sem álltak. A legfájóbb vereség
pedig az utolsó meccsünkön volt, ahol
legalább a döntetlent megérdemeltük vol-
na Egerszalókon. A meglepetések közt
volt a Domoszló elleni 8-0 gyõzelem
idegenben és a Maklár elleni 2-0 diadal. A
Bélapátfalvai döntetlenen 4-1-nél kezd-
tünk el futballozni és csak a hajrában
egalizáltunk úgy hogy még a meccslabdát
is mi hagytuk ki. Bóna Andrásnak
köszönhetõen igazán büszkék vagyunk a
pályánkra és annak környezetére, ahova
mindenki szívesen jön focizni.

Most jön a szünet. Mik a legfontosabb
feladatok?

Nikl Gábor: A jövõnkre tekintve sze-
retnénk két védõ játékost valamint egy
igazi befejezõ csatárt igazolni, mert itt
vannak lyukas posztjaink. Annak ellenére
mondom ezt, hogy mi rúgtuk a legtöbb
gólt a bajnokságban, viszont sajnos majd-
nem mi is kaptuk a legtöbbet. Átlagban
közel 7 gól volt a meccseinken, ami még
egy semleges szurkolónak is jó szórako-
zást nyújt hétrõl-hétre. A herédi szurko-
lók (B közép) maximálisan elégedettek az
újonc csapatunkkal és több alkalommal
fõztek is a csapat részére! Én csak annyit
mondhatok, hogy ilyen jó vezetõket és
támogatókat kívánok minden edzõ
kollégámnak, akik nélkül nem csillogna
ilyen fényesen ez a 4. helyezésünk!
Köszönöm minden játékos és támogató
éves munkáját és Nekik is üzenném:
hogy Hajrá Heréd!!!

Én csak annyit mondhatok, hogy ilyen
jó vezetõket és támogatókat kívánok
minden edzõ kollégámnak, akik nélkül
nem csillogna ilyen fényesen ez a 4.
helyezésünk! Köszönöm minden játékos
és támogató éves munkáját és Nekik is
üzenném: hogy HAJRÁ HERÉD !!!

Újoncként remekelt a Heréd
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