
VII. évfolyam 1. szám

2013.  március

Heréd Község Önkormányzatának
ingyenes közéleti kiadványa

Készülünk Húsvét ünnepére. Kívül belül
tisztítást végzünk magunkban és magunk
körül. Járjuk Jézus Krisztus keresztútját,
megvalljuk bûneinket, kiengesztelõdünk,
és a misztériumot igyekszünk megérteni.

Ehhez sok lelki töltõdés szükségelte-
tik, mert igazán nehéz megérteni akkor a
Szép ünnep jelentõségét. Néhány cikk,
idézet illetve történet a Szent Gellért Ki-
adó és Nyomda hetilapjából.. a SZERE-
TET újságból.

A lélek útja a fény felé, aki hisz a
Fiúban, az örökké él!

Isten örök életre teremtette az embert,
de a bûn következtében ezt a kiváltságot
elveszítette. A Paradicsom kertjét lángoló
pallossal immár angyal õrzi. Ahogyan a
menyegzõre sem illik elmenni koszos
ruhában, úgy az Isten országába is csak
hófehér tiszta lélekkel lehet belépni.

Jézusban a mennyország költözött le a
földre. „Aki engem lát, az látja az Atyát
is”- mondta. Az Õ szentsége s ugyan-
akkor egyszerûsége visszatükrözte az
örök élet szépségét. Az apostolok , a
tanítványok a nép vonzódott hozzá. Aki
ráhangolódott erre a nemes életre, az
bepillantást nyert Isten belsõ világába.
Jézus ugyanis azért jött el, hogy feltárja
az embernek azt a magasztos hivatást,
amely Isten természetében is részesülhet,
mert Isten nem távoli valóság, hanem
olyan valaki, akivel közösségben lehet
élni, és aki barátaiként fogad el ben-
nünket. A fiú lesz az ablak, amelyen ke-
resztül ebbe a felsõ világba bepillant-

Megint a húsvéti szent idõk hetében
vagyunk, a nagyböjti idõkben
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Bizonyára már sokan értesültek arról,
hogy egy súlyosan beteg, már felnõtt
korú herédi lánynak szívátültetésre van
szüksége. Hamarosan várólistára kerül,
és ha a megfelelõ donor szív rendelke-
zésre áll, a szívátültetést el fogják végez-
ni. Csakhogy a kislány mûtét utáni reha-
bilitációjához olyan lakhatási körülmé-
nyeket kell teremteni, ami tiszta vagy
esetleg fél steril szoba kialakításával a
teljes felépülését biztosítani tudja.

A nevelõanya 2013. 01.16-án kérelem-
mel fordult az önkormányzathoz, kérte
segítségünket, de ugyanígy a transzplan-
tációs intézet szociális munkása is kérte,
hogy kislány érdekében nyújtsunk se-
gítséget. Ezek után a jegyzõasszony
helyszíni szemlét tartott a család laká-
sán, és több fényképfelvételt is készített,
melyet megküldött a kórház részére.
Ismerve a körülményeket a Ságvári úti
lakás felújítása helyett a Testület az
55/2013. (II.11.) határozatában felaján-
lotta, hogy a volt fogászati rendelõ

épületrészét felújítja, szociális lakássá
minõsíti és amennyiben a kislány neve-
lõanya erre igényt tart az önkormányzat
részükre bérleti díj nélkül biztosítja a
rehabilitáció idejére. Korábban a Testület
arról is döntött, hogy a helyi szociális
rendeletben egy fõre maximálisan ad-
ható átmeneti segélykeretet, a 42.750 Ft-
ot biztosítja az általuk kért üteme-
zésben.

Én magam vállaltam a volt fogászati
rendelõ helyiségeinek teljes bebútoro-
zását még jó állapotban lévõ konyha és
szobabútorokkal.

Úgy gondolom ezen felajánlás méltá-
nyosnak mondható, de a nevelõanya
nem fogadta el arra hivatkozással, hogy
õ nem hagyja otthon a többi gyermeket.
Nem is kellett volna, hiszen már van a
beteg kislánynak felnõtt korú testvére is,
akivel kényelmesen a faluközpontjában
közel az orvosi rendelõhöz, boltokhoz, a
buszmegállóhoz lakhatna biztonságos
körülmények között.

Továbbra is vallom, csak annak tudunk
segíteni, aki elfogadja a felajánlott
segítséget!

Értesültem arról is, hogy önkéntes
segítõk különbözõ adománygyûjtést
szerveztek, pénzbeli támogatást gyûjte-
nek és több vállalkozó építõanyagot is
felajánlott. Természetesen örülök az
ilyen nemes felajánlásoknak és remélek,
hogy ezek az adományok célba is érnek.

Több helyi lakos is megkeresett a
Hivatalban és kérdezték, hogy ki ellen-
õrzi a gyûjtést és a beérkezett pénz útját.
Erre az önkormányzatnak nincs hatás-
köre, de amit tudunk, és amit a család
tõlünk igényel , azt mi is megtesszük a
kislány felépülésének segítése érdekében
lehetõségeink keretén belül és remény-
kedünk abban, hogy a beteg kislány a
falu összefogásával mielõbb felépül és
élheti az egészséges emberek életét.

Kómár József 
polgármester

Tájékoztatás

hatunk. Nem kell ide más elõképzettség,
csak a mély hit, és tiszta

SZERETET…. Már most itt a földön,
jóllehet megpróbáltatások közepette, de
részesülhetünk a természetfölötti élet
ajándékaiban, amelyeket Isten ígért meg
nekünk. Egyetlen feltételt támaszt, s ez a
hit. Hittel közelíteni hozzá és Fiához,
akit elküldött. Jézus sem kér mást, csak
hogy higgyünk benne, és abban, aki Õt
küldte. Ez a titkos fonal, amely összeköt
Istennel, és Fiával, Jézus Krisztussal, s
ebben mintegy misztikus módon meg-
érezhetjük az örök élet kezdetét. Ne
csodálkozzunk ezen, hiszen Jézus maga
mondta: „Isten ország bennetek van!” 

A húsvét története.

„A Húsvét a keresztény világ egyik leg-
nagyobb ünnepe. Jézus feltámadását ün-
neplik mindenhol a templomokban. A
történet szerint két nappal elõtte, pénte-
ken, feszítették keresztre õt a római
katonák, azzal gyanúsították, hogy for-
radalmat indíthatott volna a tanításaival,
és hogy õ akart lenni a király. Ezért
csúfságból töviskoronát tettek a fejére,
kezét, lábát odaszegezték a kereszthez és
a feje fölé odatûztek egy papírt, amin ez
állt: I.N.R.I. - Iesus Nazarensis, Rex
Iudeae. Magyarul: Názáreti Jézus, Judea

királya. Szegény, meg is halt néhány órán
belül, a családja eltemette, zsidó szokás
szerint egy barlangot ásva a domboldalba
az Olajfák Hegyén és egy nagy, nehéz
kõvel takarták be a sírt. Lévén, hogy
másnap szombat volt és olyankor a
tízparancsolat szerint pihenni kell, a
családja és a tanítványai csak vasárnap
mentek ki megint a sírhoz. De mit találtak

ott...!? Üres volt a gödör! Egy angyal állt
mellette és azt mondta a gyászolóknak:
Nincs már itt, mert feltámadt!”

Ezen gondolatok jegyében kívánok a
Község lakosságának szeretetteljes,
meghitt húsvéti ünnepeket!

Kómár József
polgármester
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Emlékezzünk!
„Azok a barátaink, akiket elveszítet-

tünk, nem a földben pihennek, hanem
bent lakoznak a szívünkben.” (A.Dumas)

2013. február 20-án a Herédi Általános
Iskola épületén lobogó fekete zászló
jelezte a szomorú hírt a község lakóinak:
eltávozott közülünk Zsíros László nyug-
díjas kollégánk.

Mély döbbenet, és fájdalom lett úrrá
mindenkin, s lassan felidézõdtek a vele
együtt töltött évek emlékei, és azok a
közelmúltbéli személyes beszélgetések,
melyek ezáltal az utolsókká váltak.

Zsíros László 1940-ben született Bol-
dogon, általános iskolás évei után a
hatvani Bajza József Gimnáziumban
tanult és érettségizett, majd 1964-ben az
egri Pedagógiai Fõiskolán szerzett
fö ldra jz-bio lógia-mezõgazdasági
ismeretek szakos tanári diplomát. 1964.
augusztus 1-tõl  - egészen nyugdíjba vo-
nulásáig -  2002. június 06-ig a herédi
Általános Iskola tanára volt. A községben
élt, itt kötött házasságot 1966-ban
(felesége Podonyi Erzsébet óvónõ volt),
itt születtek iker lányai, Zsuzsanna és
Judit. A herédi iskola falai között
eltöltött 38 év nem múlt el nyomtalanul:
tanítványai, kollégái, a falu lakói egy
lelkiismeretes, hivatását magas színvo-
nalon végzõ, segítõkész  embert ismer-
hettek meg benne. Pedagógus elhivatott-
ságát a gyermekek szeretete, az emberek
megértése, a közvetlenség jellemezte. A
község vezetõi, és pedagógus kollégái
elismerése abban is kifejezõdött, hogy 12
éven át (1981-1993) a herédi Általános
Iskola igazgatójának nevezték ki. Vezetõi
munkáját is  - a mindig jobbra törekvés
mellett -   a közvetlenség, a segítõkészség,
mások megértése és a lelkiismeretesség
jellemezte.

Magas színvonalú munkája elismeré-
seként több kitüntetésben részesült:
1976-ban Az Oktatásügy Kiváló Dol-
gozója, 1984-ben A Megye mûvelõdés-
ügyéért  elismerõ címet vehette át. A
legnagyobb elismerést azonban tanítvá-
nyaitól, szüleiktõl, kollégáitól és azoktól
a herédi emberektõl kapta, akik tisztel-
ték, becsülték és szerették, s emlékét
szívükben megõrzik.

Tisztelt tanár Úr! 
Búcsúzunk tõled! Búcsúznak tõled a

község vezetõi, az önkormányzat dol-
gozói, a Herédi Általános Iskola dolgo-

zói, volt kollégáid, tanítványaid, és
mindazok, akik ismertek, szerettek.
Emlékedet megõrizzük.

„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 fájdalomba, hanem úgy,
hogy elmosolyodj.”

Zsíros László Tanár Úr hamvait 2013.
március 4-én helyezték örök nyugalomra
katolikus misével egybekötött szertartás
keretében Budapesten a Szervita téri
templom altemplomában szeretett fele-
sége mellé.

Zsíros László 1940 - 2013

Képviselõi Fogadóóra

Orbán Gábor Önkormányzati Képviselõ minden hónap
elsõ péntekén 17.00-19.00 óra között tartja a Mûvelõdési

Házban fogadóóráját.
Szeretettel várja az érdeklõdõket.

Anyakönyvi
hírek

Házasságkötés 2012.08.18.
óta nem volt.

Újszülöttek:

Kleszkeny Kilián szül.: 2013.02.12.
Szülei: Makovinyi Mónika és Klesz-
keny Kornél
Molnár Bíborka szül.: 2013.02.21.
Szülei: Sándor Enikõ és Molnár Sándor

Gratulálunk az újszülöttek szüleinek!

Elhunytak:

Talpas Józsefné Heréd, Pusztai u.41.
2012.12.26.
Bucsu Antal Heréd, Borszéki u.1.
2013.01.01.
Horváth Ferenc Heréd, Bajcsy-Zs.u.6.
2013.01.14.
Zsiros László Heréd, Iskola u.1.
2013.02.20.
Farkas Tiborné Heréd, Dózsa Gy.
u.16. 2013.02.28.
Ficsor Béla Heréd, Kolozsvári u.28.
2013.03.05.
Kovács Imre László Heréd, Kápolna
u.31. 2013.03.06.

Együttérzésünket fejezzük ki az elhuny-
tak hozzátartozóinak!

Új Könyvtári nyitva tartás

Kedd :  ...................12.30-18.30 óra
Szerda:  ..................10.00-16.00 óra
Csütörtök: ...........10.00- 16.00 óra
Péntek :  ................12.30-18.30 óra
Szombat :  ............10.00-16.00 óra
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Óvodai Hírek
Az óvodás gyerekekkel vidám, jelmezes farsangi bál keretében
búcsúztattuk a telet. 

Köszönjük a szülõknek, hogy évrõl-évre emlékezetessé
teszik gyerekeik számára ezt az ünnepet színes jelmezek
készítésével.

A nagy sikerre való tekintettel óvodás gyermekeink a
Keresztény farsangi bálon ismét elõadták az idõsek napján már
bemutatott lakodalmas jelenetet. Kiegészítve farsangi vidám,
játékos, mókás versekkel, melyekkel ismételten sikert arattak a
közönség sorai között.

A március 15-i ünneprõl megemlékeztünk a gyerekekkel, az
ünnephez kapcsolódó versekkel, dalokkal a hõsi emlékmûnél,
és az óvodában.
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Várjuk a tavaszt, a közelgõ húsvétot. Felidézzük a régi idõk
népi hagyományait. Tojást festünk, nyuszi origamit készítünk,
locsoló verset tanulunk, feldíszítjük az óvodát a gyerekek
munkáival. Kedves szokássá vált óvodánkban, hogy húsvét

elõtti napokban a gyerekek felelevenítik a húsvéti szokásokat.
A fiúk meglocsolják a lányokat, akik hímes tojásokkal köszönik
meg a fiúk figyelmességét.

A tavasz legszebb ünnepére készülünk, amikor az édes-
anyákat és a nagymamákat köszöntjük meghitt, bensõséges
ünnepély keretében. A gyerekek nagy örömmel és boldogan
készülnek különféle meglepetésekkel erre a napra.

A gyermeknapot különféle versenyjátékok szervezésével és a
Meseerdõ bábszínház elõadásával tesszük emlékezetessé.

A hagyományoknak megfelelõen tartjuk meg az évzáró- és
búcsú ünnepélyt 2013. június 1-én 9 órakor a helyi mûvelõdési
házban. Az év közben tanult versekbõl, énekekbõl, dalos
játékokból, jelenetekbõl válogatva mûsort adnak a gyermekek,
majd az iskolába készülõ gyermekek elbúcsúznak az óvodától.

Az óvodai beíratás idõpontja: 2013.április 19 és 22-e.
Ezeken a napokon várjuk a leendõ óvodás gyermekek

szüleinek jelentkezését:
2013. április 19-én délelõtt 8-12 óráig
2013. április 22-én délután 14-16 óráig
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, akik a

2012-es évben adójuk 1 %-át a : HERÉDI ÓVODÁSOKÉRT
ALAPÍTVÁNY javára ajánlották fel, melynek adószáma:
18590331-1-10.

Az idén is kérjük, hogy ebben az évben is támogassák az
óvoda alapítványát, a fent említett adószámon.

Köszönjük a községünkben lévõ Halassi Patika vezetõjének
támogatását, melyet óvodánk alapítványa részére adomá-
nyozott.

Az alapítvány számláján lévõ összegbõl udvari játékot sze-
retnénk vásárolni.

A Herédi Általános Iskola 2012/13-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. Az azóta eltelt idõszak is igen
eseménydúsan telt, s a tanulás-tanításon kívüli programokról
ismét rövid tájékoztatást adunk.

Mikulás bál - december 7.

Iskolánkban december 7-én került megrendezésre, a
hagyománnyá vált Mikulás bálunk. A mûsort a páros évfolyamú
osztályok adták. A 2- 4- 6. és a 8. osztály is tánccal készült. Az
iskola énekkara pedig hangulatos dalokkal köszöntötte a
Mikulást. A színvonalas mûsorszámok után a gyerekek egy jó
hangulatú mulatsággal zárták a rendezvényt.
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Népdalverseny - december 8.

Kodály Zoltán Népdalversenyt rendeztek december 8-án,
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 2 tanuló
képviselte: 

Huszár Korinna és Pitters Regina. Mindketten emléklapot
kaptak. Tuba Izabel barátnõjével 2. helyezést ért el. Gratulálunk
nekik! 

Idõsek napja Nagykökényesen -december 8.

2012. december 8-án Nagykökényesen, iskolánk énekkarával és
a 2. osztályos tanulók mûsorával szereztünk örömet a falu
szépkorú lakosainak. Mûsorunkat népdalok és egy vidám tánc
gazdagította. Diákjaink lelkesen és nagy örömmel készültek.

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 2012-ben 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.b.
osztály vidám táncot és ünnepi verseket, az 1.a. osztály verseket
és egy szép éneket, a 3. osztály fenyõkrõl szóló jelenetet, az 5.
osztály betlehemes játékot, a 7. osztály egy megható történetet
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.

Szép Magyar Beszéd - január 23.

hered_2013_1.qxd  2013.03.26.  11:05  Page 6



77 ��

VII. évfolyam 1. szám Herédi Hírmondó 2013. március

Újra megrendezésre került a Szép Magyar Beszéd verseny helyi
fordulója. A szervezõk nagy örömére népes mezõny gyûlt
össze, melynek elsõ korcsoportjában Pete Luca, a másodikban
Szikora Dzsenifer szerepelt a legjobban. A nagyok közül Kiss
Petra emelkedett ki kifejezõ olvasásával. Iskolánkat Szikora
Dzsenifer és Pete Luca képviselte Apcon, a területi fordulón.
Gratulálunk nekik!

Farsang - február 8.

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 jutalmazta. A
zsûrinek nehéz dolga volt mikor az egyéni jelmezesek közül
kellet kiválasztania a legjobbakat. A jelmezesek felvonulása után
meghívott diszkósunk, Dányi Tibor most is gondoskodott a
fergeteges hangulatról.

Keresztény bál - február 9.

Az idei Keresztény bálon is sok diák képviselte iskolánkat, ahol
megmutathatták tehetségüket táncban, versmondásban és
színjátszásban. Néhány ötödikes tanuló egy tréfás jelenettel
készült, amibõl kiderült, hogy egy kis furfanggal minden
nehézséget le lehet gyõzni. Az elsõs gyerekek vidám farsangi
verseket és táncot adtak elõ. A 6. osztály tanulói fergeteges tánc-
cal alapozták meg a báli hangulatot. „Retro” stílusban elõadott
koreográfiájuk Rony: Ha szombat este táncol c. dalára készült.

Mûveltségi vetélkedõ - február 12.

Iskolánkban immár hagyománnyá vált a mûveltségi vetélkedõ
megrendezése. Idén 4. alkalommal mérhették össze tudásukat a
diákok, három korcsoportban, irodalom, történelem,
matematika, biológia és angol tantárgyakból. A szervezõ
tanárok nagy örömére igen sokan vállalkoztak a versenyre. A 3-
4.osztályosok közül Bóna Csenge, az 5-6. osztályból Kiss József
és a 7-8. évfolyamon Kelemen Bence teljesített a legjobban. 

Korcsolyázás Hatvanban 

A téli sportot kedvelõ tanulóink két alkalommal vehettek részt
kedvezményes korcsolyázáson Hatvanban. Iskolánkból 31
tanuló húzta fel a korcsolyát a lábára, hogy 1-1 órát csúszkáljon
a jégpályán. Tanulóink közül többen mindkét alkalommal nagy-
nagy lelkesedéssel - a hideggel dacolva - élvezték a tél adta
mozgásos lehetõséget. Bízunk benne, hogy a következõ évben
még több tanuló igyekszik kipróbálni a korcsolyázás örömeit.
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Matematika versenyek - február 15. és február 25.

Bár a február a farsang jegyében telt, a matematikában jeleskedõ
tanulóink február 15-én a Zrínyi Ilona megyei matematika verseny
területi fordulóján vettek részt, és bizonyíthatták tudásukat,
problémamegoldó képességüket. Február 25-én pedig az
Alapmûveleti Matematika verseny iskolai fordulója zajlott, melyen
4-5-6-7-8. évfolyamos tanulóink vettek részt. Az Alapmûveleti
versenyen a megyei fordulóba az alábbi tanulók jutottak tovább:
Szikora Dzsenifer, Bóna Csenge, Balogh Anett, Csaba Kinga, Tábi
Dávid, Kiss Petra, Csapó Viktória, Krisztián Martina.

1848. március 15-i megemlékezés - március 14.

Több éves hagyomány, hogy a Herédi Általános Iskola diákjai és
nevelõtestülete ünnepi mûsorral készül a község lakóinak, hogy
méltón megünnepelhesse Március 15-t. Így történet ez idén is.
A nagyon színvonalas és megható ünnepi mûsort az iskola felsõs
diákjai és énekkara adta elõ, akiket Vankó tanárnõ és Ivett
tanárnõ készített fel.

„TALENT” Angol nyelvi verseny -március 18.

Iskolánk 6 tanulója, Berényi Brigitta, Csaba Kinga, Sándor
Brigitta, Michel Kitti, Tuba Izabel, Lõrinczi Zsolt vett részt a
Bajza József Gimnáziumban megrendezett angol nyelvi
versenyen. A tanulók csoportonként 1-1 szerepjátékot, verset,
prózai részletet adtak elõ. Színvonalas szereplésükért mind-
annyian dicséretben részesültek.

Mozilátogatás - március 19.

2013. március 19-én iskolánk tanulói mozi látogatáson vehettek
részt Gyöngyösön. A 45 fõs kis csapat egy lebilincselõ 3D filmet
nézhetett meg, mely mind látványilag, mind tartalma okán hasz-
nos volt. A Pingvinkirály egy különleges királypingvin csodá-
latos utazását mutatta be az esetlen kamaszkortól a felnõttkorig.
A rendezõ elvezetett minket egy különleges szigetre, Dél-
Georgiába, a méltóságteljes albatrosz, a civakodó elefántfókák és
több millió pingvin otthonába. Sir David Attenborough filmje
nemcsak kiváló szórakozást nyújtott a fiatalok számára, hanem
hangsúlyosan világított rá földi értékeink megóvásának
fontosságára is. Tartalma segítette a gyerekek biológiai és föld-
rajzi ismereteinek a szélesítését, valamint hangsúlyosan mutatott
rá a család, mint életközösség fontosságára. Tanulóink vissza-
jelzése szerint a megszerzett ismereteket már másnap tudták
alkalmazni a tanítási órákon. 

A film megtekintését elõsegítõen egy különleges díjakat
felvonultató nyereményjátékon is részt vesz iskolánk, az
MTVA jóvoltából. 

„Muzsikáló elixír” -március 23.
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Kodály Zoltán születésének 130. és halálának 45. évfordulója
alkalmából a szegedi Mozaik kiadó zenei mûveltségi versenyt
hirdetett az általános iskolák felsõ tagozatos diákjai részére.
Iskolánk 5 fõs csapata (Csaba Kinga, Tuba Izabel, Vida Vivien,
Mák Georgina, Polyák Bianka) március 23-án, Egerben
mutathatja meg zenei mûveltségi tudását. Szurkolunk Nekik!

III. Országos Komplex Ének-zenei 
Mûveltségi Verseny

Már harmadik alkalommal jelentkeztünk erre a versenyre. Az
idei tanévben is továbbjutottunk a régiós döntõbe, melyet
áprilisban rendeznek meg. A csapat tagjai: Huszár Korinna,
Kiss Petra Dominika, Vida Vivien. A verseny célja: A zenei
mûveltség, zenei kultúra hagyományainak õrzése, az ének-zene
tantárgy „Kodályi” szellemi örökségének ápolása. A verseny
fõvédnöke: Miklósa Erika, Kossuth - díjas operaénekes.

Geoszféra vetélkedõ

A hatvani Bajza József Gimnázium Geoszféra vetélkedõt hirde-
tett az általános iskolák 7-8. osztálya számára. Diákjaink a
„Herédi Héricsek” csapattal jelentkeztek a megmérettetésre.
Két írásbeli forduló után bejutottak a 8 legjobb közé. A döntõ
április 4-én lesz.

T.M.I. és A.V.

Keresztény Farsangi Bál 

Az idén február 9.-én
14. alkalommal ismét
megrendezésre került a
Keresztény Farsangi
Bál. Színes, színvonalas
mûsorral készültek az
óvodások, iskolások és
a felnõtt tánc és
énekcsoport. A vidám,
zenés produkciók
jókedvre derítették a
rendezvény összes
résztvevõjét. A
rendezvényrõl készült
képeket Baranyi
Norbertnek köszönjük.
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A Herédi Hírmondó
interjút készített a He-

réd Labdarúgó Club egyik
legfiatalabb és egyben leg-

kiegyensúlyozottabban teljesítõ játéko-
sával, Földi Arnolddal. A beszélgetés so-
rán szó esett a klubról, az utánpótlásról, a
felkészülésrõl és persze a bajnokságról is.

- Elsõ szezonodat töltöd a megye II.
osztályú Heréd Labdarúgó Clubnál.
Hogy kerültél a csapat látókörébe?

- 2012 nyarán kerestek meg a klub
vezetõi (Johancsik Péter, Nikl Gábor - a
szerk.) azzal a kéréssel, hogy a 2012/
2013. évi szezont a Heréd Labdarúgó
Club színeiben kezdjem. Korábban, az
FC Hatvanban már dolgoztam együtt
Nikl Gáborral, így jól ismerjük egymást.
Miután minden részletben megegyez-
tünk, illetve a két klub is megegyezett, a
nyári felkészülés második felében csa-
tlakozhattam a csapathoz. 

- Ifista korod ellenére Nikl Gábor, a
klub szakmai vezetõje 99 százalékban a
felnõtt csapatban számít rád. Mit
gondolsz, mi ennek az oka?

- Hatvanban az U-16-os korosztály
után Gyõri Zoltán, az akkori Megyei I.
osztályú FC Hatvan vezetõedzõje a fel-
nõtt csapatban számított rám. Olyan-
nyira jól sikerült a bemutatkozásom,
hogy a felnõtt keretben ragadtam. Az FC
Hatvan az NB III-ba jutást követõen is
számított a munkámra, így egy éven
keresztül lehetetem a csapat tagja. Ez
alatt az idõ alatt rengeteg tapasztalatot,
rutint szereztem. 

- Ha megnézzük, rendkívül fiatal
védelemmel áll föl hétrõl hétre a herédi
gárda. Mit gondolsz, kinek mi az
erõssége a védelemben?

- A védelem tagjai mind-mind játszot-
tak már magasabb osztályban: Horváth
Dávid és Csiszár Bence is megfordult már
az NB III-ban. A védelem erõsségét az
egyéni képességek adják. A két belsõ
védõ helyezkedése meghatározó, amit
Csiszár és Horváth rendkívül jól old meg
és ehhez társul még a két szélsõ védõ
munkája is. Összességében a védelem
erõsségét a helyezkedés határozza meg,
de nem elhanyagolható a védelemben

Csiszár Bence kiemelkedõ gyorsasága,
elszántsága és Horváth Dávid rendkívül
magas játékintelligenciája.

- Jelenleg a csapat a tabella elsõ helyén
áll, ráadásul úgy, hogy egy meccses
hátránya van. Mit vársz a szezontól?
Bajnokavatás?

- Én és a csapat számára is rendkívül
fontos lenne, hogy bajnokságot nyerjünk.
A csapat minden tagja ezt szeretné és ezért
próbál mindent megtenni. Ne felejtsük el
azt sem, hogy a csapat a bajnokságban
eddig veretlen, amit szeretnénk megõrizni,
de rendkívül nehéz és hosszú idõszak vár
még ránk a rájátszások miatt is.

- Ez alatt a rövid idõ alatt mi volt a
legemlékezetesebb mérkõzésed?

- A legemlékezetesebb mérkõzésem
talán az Apc elleni hazai találkozó volt,
ahol jobb középpályásként szerepeltem,
ami számomra nem egy megszokott
poszt, de itt szereztem meg elsõ gólomat
a HLC színeiben. 

- Mi a legkevésbé?
- A legkevésbé emlékezetes a Loki

elleni idegenbeli találkozó volt, ebben
biztos vagyok. Húsz perc játék után a bí-
ró egy ártatlan szituáció után piros lapot
ítélt, amivel megkaptam pályafutásom
elsõ piros lapját.

- A bátyád, Földi Attila is a csapatban
játszik. Mennyire hasznos, jó egy
testvérrel egy csapatban játszani?

- Számunkra megszokott, hiszen az FC
Hatvannál már korábban is játszottunk
együtt. Játék közben nem teszek különb-
séget közte és a többi csapattársam között.

- Attilának tavaly volt egy súlyos
sérülése, ám az utóbbi idõben egyre
több lehetõséget kap a csapatban. Hogy
látod, mikorra lesz száz százalékosan
bevethetõ állapotban?

- Minden bizonnyal, látszik, hogy
kezdi magát utolérni, köszönhetõen a
teljes téli felkészülésnek valamint annak,
hogy mindent megtesz annak érdekében,
hogy minél elõbb visszanyerje a régi
formáját és még többet tudjon hozzá-
tenni a csapat sikereihez. 

- Tavaly õsszel a klub vezetõsége rád
bízta az U13-as csapatot is. Hány éves
gyerekekkel és milyen rendszerességgel
foglalkozol velük?

- Az U13-as korosztálynál vagyok
jelen, ahol még csak alkalmanként foglal-
kozom a gyerekekkel, illetve különbözõ
tornákra viszem õket.

- Milyen sikereket tudtál eddig elérni
velük?

- Nehéz ez a feladat, hiszen ez az elsõ
év, hogy Heréden U13-as korosztály van,
de a gyerekek rendkívül elszántak és
jelenleg az ötödik helyen állnak a Pest
megyei bajnokságban. A téli tornákon
rendre jól szerepeltek és mindig dobogós
helyezést értek el.

- Térjünk rá egy kicsit a felkészülési
idõszakra. Heti hány edzéssel, illetve
edzõmeccsel készültetek a tavaszi
szezonra?

- A téli felkészülés - véleményem
szerint - jól sikerült, hiszen minden
edzésünket a lõrinci mûfüves pályán
tudtunk megtartani, így az idõjárás nem
befolyásolta a felkészülésünket. Heti
három edzéssel és egy edzõmérkõzéssel
készültünk a tavaszi nyitányra, de volt
olyan hét is, amikor két edzõmérkõzést
játszottunk a Magyar Kupa selejtezõi mi-
att. Az edzõmérkõzéseket - amelyek kö-
zül mindet megnyertük - Jászberényben
vagy Mogyoródon játszottuk, szintén
mûfüves pályán. Nekem külön tetszett a
jászberényi törökfürdõs látogatás, ami a
regenerálódáson túl egy csapatépítõnek is
megfelelt.

- Hogy értékeled az edzõmeccseket?
- Az edzõmeccsek és a Magyar Kupa

mérkõzések is jól sikerültek, hiszen
egyszer sem szenvedtünk vereséget, sõt,
még döntetlent sem. Ez alatt az idõ alatt
játszottunk a Hévízgyörk, a Héhalom, a
Jászfényszaru, a Gyöngyösi Energia
valamint a Zagyvaszántó csapatával. Úgy
gondolom, hogy az edzõmeccsek elérték
céljukat, hiszen megfelelõ edzettségi
állapotba kerültünk a szezonnyitányra.

- És végül, mit üzennél a Herédi
Hírmondó olvasóinak?

- Elsõsorban azt üzenném az olvasók-
nak, hogy kövessék figyelemmel a klub
életét, szurkoljanak és látogassanak el a
„Vörös Katlanba” egy-egy bajnoki mér-
kõzésre. Hajrá Heréd!

Kómár József
polgármester

„Én és a csapat számára is rendkívül fontos
lenne, hogy bajnokságot nyerjünk”

- Interjú Földi Arnolddal 
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