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IV. évfolyam 2. szám

2010.  augusztus

Heréd Község Önkormányzatának
ingyenes közéleti kiadványa

Szent István király élete a haza életének
csak egyetlen pillanata volt. De mégis
milyen pillanat! Az egész nemzet életét és
sorsát meghatározta négy évtizedes ural-
kodása alatt. Mit is tett õ? Mi az a mû,
amelyet érvrõl évre megidézünk így au-
gusztus 20-án?

Õseink, amikor 1100 éve ide érkeztek,
hazát, azaz otthont kerestek. Nem mint-
ha addig nem lett volna nekik. Hazájuk,
nemzetségük, otthonuk, saját családjuk

volt. Esténként, amikor a nagycsalád
körbeülte a sátor középén lobogó tüzet,
mindenki tudta, hogy hová tartozik.
Összetartoztak családjukban, mert
együtt élték az életüket. Összetartoztak,
mert egymásért végezték azt a - mai
szemmel nézve talán elképzelhetetlenül
kemény - munkát, amit a vándor nomád
életmód jelentett. És összetartoztak
nemzetükben, amely a pusztai szomszé-
dokkal vívott harcokban védelmet adott

mindannak, amit szerettek. Összetartoz-
tak, mert nap, mint nap újra meg kellett
tapasztalniuk: csak együtt maradhatnak
meg. Aztán eljött a nap, amikor útelága-
záshoz érkeztek és el kellett dönteniük,
merre menjenek tovább.

Amikor Szent István ezer évvel ezelõtt
jövõnkrõl határozott, három út közül
válaszhatott. Az elsõ út a Koppányok és
Vazulok útja volt. Õk elzárkózva
mindentõl, ami új, körömszakadtukig

Köszöntõ államalapító Szent
István ünnepére
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Tisztelt herédi Lakosok!

A képviselõ-testület 2010. március -
július havi üléseirõl, az azokon hozott
döntésekrõl a következõ tájékoztatást
adom:

Heréd Község Képviselõ-testülete
2010. március 29-én megtartott soros
nyilvános ülésén a következõ döntéseket
hozta:

37/2010.(III.29.) A Karate Egyesület
kérelme alapján a Herédi Általános Is-
kola tornaterem módosított bérleti díját
2010. április 1-jétõl az alábbiakban
állapították meg:

- Iskola tanulói és óvodások belsõ
szervezésû rendezvényei, sport
eseményei, tanfolyamai díjtalanok.

- általános iskolás és óvodás korú
gyermekek részére külsõ szervezésû
programok: 500,-Ft/óra.

- Középiskolás és felnõtt csoport
részére: 1.200,-Ft/óra

38/2010.(III.29.) Kokoro Dojo Egye-
sület, mint támogatott szervezet 2009.
évi beszámolóját elfogadta a Testület.

39/2010.(III.29.) Herédi Népdalkör,
mint támogatott szervezet 2009. évi
beszámolóját elfogadta a Testület.

40-42/2010.(III.29.) Szivárvány Szoc.
Gyermekjól. és Eü. intézmény alapító
okiratának és a kistérségi társulási meg-
állapodások módosításáról határozott a
Testület

43/2010.(III.29.) A Tabán utcai 352/2
hrsz-ú ingatlanon lévõ volt olajtartály
utáni munkaárok környezetvédelmi
talaj- és talajvíz akkreditált munkavéte-
lére és vizsgálatára legkedvezõbb aján-
lata alapján 96.000,-Ft+ÁFA díjazásért
megbízta a Testület az ELGOSCAR-
2000 Kft-t (Budapest), amely a minta-
vételt az árvíz miatt július végén tudta
elvégezni. A környezetvédelmi hatóság
engedélye után az árkot betömetjük, a
területet helyreállítja az önkormányzat.

44/2010.(III.29.) A testület a Heves
Megye Fejlesztéséért Közalapítvány
támogatásával megvalósuló Mûvelõdési
Ház és Községi Könyvtár elõtti parkban
lévõ viacolor járda építési munkáira
összességében legkedvezõbb ajánlata
alapján a KAR-GAR Bt. (Heréd)-t bízta
meg bruttó 488.600,-Ft díjazásért. A
munka jó minõségben elkészült, hozzá a
120.000 Ft pályázati támogatást meg-
kaptuk.

45/2010.(III.29.) A Testület megbízta

az ALTIBEKA Kft-t (Hatvan) az alábbi
növénytelepítési feladatok elvégzésével:

- Önkormányzati Hivatal elõtti elõ-
kert felújítása tereprendezéssel, örökzöl-
dekkel, egynyári virágokkal: 155.000 Ft

- Sportpálya elõtti 8 db fatelepítés:
108.500 Ft

- Arany János úti 47 db fatelepítés:
696.188,-Ft

- Mûvelõdési Ház körüli parképítés és
virágzó évelõk a bevezetõ utakhoz:
380.875 Ft

Növénytelepítés anyag és munkadíja
mindösszesen: 1.340.563,-Ft,

mely az ÁFA-t is tartalmazza. A
munkák jó minõségben elkészültek, a
növények és kisfák befakadtak. Jó lenne,
ha a község szebbé tétel érdekében
kiültetett virágokra mindenki vigyázna,
és nem tûnnének el az ágyásból virágok.

46/2010.(III.29.) A Körjegyzõségi
Hivatal bejárati lépcsõ balesetmente-
sítése, csúszásmentes burkolása, hivatali
elõkert kerítéslábazat javítása, valamint
vízóraakna átépítése építési munkáira a
beérkezett ajánlatok közül kedvezõbb
ajánlata alapján a Bereczki és Társa Kft-t
(Heréd) bízta meg a Testület 540.863 Ft
díjazásért, mely az ÁFA-t is tartalmazza.

Tájékoztató a Képviselõ-testület üléseirõl

ragaszkodva a dicsõ múlthoz,
a hétköznapok kihívásait
szóra sem érdemesítve éltek.
Hogyan is írja Széchenyi?
„Az emberi gyengeség a
múltat s régit mindig na-
gyobb fénybe szokta állítani,
mint a jelent s a jövendõt.”
Ez az út azonban pusztulásba
vitt. Ezen a földön így hullott
szét a hunok és az avarok
birodalma, s megannyi pusz-
tai népé.

A második út az Orseolo
Péterek és a Salamonok útja
volt. Õk azt hirdették, hogy a múltat el
kell felejteni, egyszer s mindenkorra le
kell zárni. Szívesen találtak ki új dolgokat,
miközben minden baj és probléma meg-
oldását külhonban fogant ötletektõl
remélték. Õk azután nem átallották hû-
béreskü fejében idegen uralkodók idegen
hadseregeit igénybe venni honfitársaik
letörésére és zsebeik megtömésére. Nem
véletlen, hogy uralmuk sosem lehetett
tartós hazánkban.

Szent Királyunk tudta, egyik út sem

járható. Az általa vá-
lasztott út gyökeresen
eltért az elõzõ kettõtõl.
Õ a való élet iránti
tisztelettel és nagy gya-
korlati érzékkel meg-
látta: nemzetünk csak
akkor maradhat meg, ha
gyökereiben szilárdan
megkapaszkodva, min-
dennapjait a kor kívánal-
maihoz tudja igazítani.

Amikor azután 1000
éve a kereszténység fel-
vételével, a letelepedés-

sel s az államalapítással eldõlt, hogy innen
soha többet nem kell továbbmenniük,
eleink belefoghattak állandó otthonuk
felépítésébe. A Szent Király mûvének
legnagyobb eredménye éppen ez, hogy
hazánk számára kijelölte az új, európai
életet, s ezzel véget vetett a hosszú
vándorlás létbizonytalanságának. Szilárd,
tervezhetõ jövõt teremtett meg nem-
zetünk számára. Azóta is - néhány ránk
kényszerített kitérõt leszámítva - ezen az
úton járunk. Mûvének nagysága abban

mérhetõ le igazán, hogy nemzetünk az
ezredéves vándorút végállomásaként
biztonságos és lakható otthonná tette a
Kárpát-medencét. Élete a Haza életének
csak egy pillanata volt - mégis a legelsõ, s
így az összes többinek irányt mutató
pillanat!

Arkhimédészrõl fennmaradt az a le-
genda, amely szerint megkérdezték tõle,
hogy az általa feltalált csigasorral mit tud
felemelni. A bölcs gondolkodott, majd
azt mondta: „Adjatok nekem egy szilárd
pontot, és én kifordítom helyébõl a vilá-
got.” Számunkra, magyarok számára
Szent István mûve egy ilyen stabil pont.
Új pályára állt a világunk vele, s azóta is
ezen a pályán mozog. Ha végigtekintünk
az elmúlt ezer esztendõn, tudjuk, lát-
hatjuk: megérte!

Mi is, akárcsak Szent István, részei va-
gyunk a nemzet életének, mi is kaptunk
egy pillanatnyi idõt a Sorstól. Használjuk
fel tehát akként, hogy hasznára legyünk
nemcsak magunknak, de mindazoknak,
akik velünk élnek, s akik utánunk jönnek!

Kómár József polgármester

hered_2010_2.qxd  2010.08.25.  15:18  Page 2



33 ��

IV. évfolyam 2. szám Herédi Hírmondó 2010. augusztus

A munka jó minõségben elkészült, mely
az ügyfelek biztonságosabb közlekedé-
sét is szolgálja.

47/2010.(III.29.) Elõirányzat átcso-
portosításokról döntött a Testület a fenti
munkákhoz szükséges fedezet biztosí-
tásához.

48/2010.(III.29.) Az iskolai digitális
(interaktív) tábla TIOP-1.1.1/07/1 nyer-
tes pályázatához kapcsolódó eszköz-
beszerzésre azzal a feltétellel csatla-
kozott a Testület a Szolnok város gesz-
torságával szervezett közbeszerzési
konzorciumhoz, hogy az az Önkor-
mányzatnak költséget nem jelenthet.
Eredményeként a nyertes szállító kivá-
lasztására az eljárást együttesen foly-
tattuk le és a gesztor a szállítási szerzõ-
dést a Delta Services Kft-vel (Budapest)
megkötötte.

49/2010.(III.29.) A posta és a butikok
elõtti parkoló terveinek elkészítésére
96.000 Ft+ÁFA tervezõi díjazásért
Somfai Péter tervezõt (Gyöngyös) bízta
meg a Testület. Ezen tervek alapján
engedélyeztethetjük a parkolókat a
közlekedési hatósággal. A megvalósítás
2011. évben várható.

50/2010.(III.29.) A Viktória- Épker
Kft. Leader (ÚMVP III. tengely) vállal-
kozási szerzõdéseihez kapcsolódó jól-
teljesítési biztosíték nyújtása módjára
irányuló kérelme alapján a Képviselõ-
testület a végszámla benyújtásának felté-
teléül elfogadta a GPR. Zrt biztosítónál
fennálló határozatlan idejû felelõsség-
biztosítási szerzõdést, valamint az ez
alapján kiadott biztosítói nyilatkozatot.
Mind a tájház, mind a mûvelõdési ház és
a körülötte lévõ parki sétány felújítása jó
minõségben készült el, mûszaki prob-
léma azóta sem merült fel. E három
munkára a közbeszerzési nyertes pályá-
zat szerinti bruttó 30.192.810 Ft vállal-
kozói díjat kifizettük, a pályázati cél
megvalósulását az MVH már ellenõrizte,
de a megítélt 25 Millió Ft állami
pályázati támogatás még nem érkezett
meg az önkormányzat számlájára.

51/2010.(III.29.) Hulladékgazdálkodási
terv 2010. évi felülvizsgálatának elfoga-
dása volt.

52/2010.(III.29.) 2010. évi közbeszer-
zési terv elfogadásáról döntött a Testület.

Közbeszerzési eljárások várható szá-
ma: 3 db

1. NDP pályázat (parkolók, játszó-
terek) becsült értéke:nettó 22 992 253 Ft

2. ÉMOP pályázat(új orvosi rendelõ
építése) becsült értéke: nettó 22.080.000
Ft

3. Hulladékszállítás, hulladékkezelés
becsült értéke nettó 35 022 000 Ft
(négy éves szerzõdést, 120 l-es gyûjtõ-
edényt és éves díjat feltételezve)

A hulladékszállítási pályázatot szep-

temberben ki kell írnunk, de a pályá-
zatok elbírálása még nem történt meg.

53/2010.(III.29.) Hatvani Volán Zrt.
ÉMOP „Közösségi közlekedés Infra-
strukturális fejlesztése” címû pályázat-
hoz támogató nyilatkozatát megerõsí-
tette a Testület, mellyel korszerû, az
utasokat tájékoztató elektronikus tábla
kerülne a központi buszmegállóba.

54/2010.(III.29.) NOE Nagycsaládo-
sok Egyesületével együttmûködésrõl
döntött a Testület a rászorultak részére
élelmiszersegély program bevezetetése
érdekében a Családsegítõ Szolgálat köz-
remûködésével.

55/2010.(III.29.) A Képviselõ-testü-
lete a Heves Megyei Közgyûlés által
alapított Heves Megyéért kitüntetõ díjra
2010. évben is Lõrinczi Enikõ herédi
lakos sportolót és a Herédi Népdalkört
javasolta. A pályázati anyagot elküldtük,
de sajnos ismét nem õk kapták az
elismerést.

4/2010.(III.30.)Térítési díjakról szóló
9/2007. (VI.26.) önkormányzati rende-
let módosításáról döntött a Testület,
mert a házi gondozási feladatot ellátó
Szivárvány Központ új díjakat kalkulált.

Akinek szüksége lenne otthoni szak-
szerû gondozásra az alábbi díjakért
kérheti a kistérségi szociális központtól:

„A társulásos feladatellátással végzett
házi segítségnyújtás 2010. április 1-jétõl
hatályos díja 600,- Ft/óra.

a) Kedvezmények:
jövedelemmel nem rendelkezõ esetén

térítésmentes.
28.500 Ft alatt  100 Ft/óra

28.501-42.750 Ft között 300 Ft/óra
42.751-57.000 Ft között 400 Ft/ óra
57.501-71.250 Ft között 500 Ft/ óra
71.251 Ft felett 600 Ft/óra.”
Tárgyalt még a Testület a Herédi tánc-

csoport köszönõ levelérõl, Kratancsik
Imre lakos kérelmérõl,

Az ÉMOP orvosi rendelõ pályázat be-
fogadásáról, a Heves Megyei Vízmû Zrt-
vel kapcsolatban, valamint a fogorvos
megkeresésérõl.

Heréd Község Képviselõ-testülete
2010. április 26-án megtartott soros
nyilvános ülésén a következõ döntéseket
hozta:

5/2010.(IV.27.) 2009. évi költségvetés
módosításáról

A képviselõ-testület a Heréd Községi
Önkormányzat és az intézmények vala-
mint Heréd- Nagykökényes Körjegyzõ-
ség együttes 2009. évi költségvetésének
bevételi és kiadási elõirányzat fõössze-
gét: 294.714 e Ft-ban állapította meg az
évközi módosító hatások eredménye-
ként a zárszámadás keretében.

6/2010.(IV.27.) 2009. évi gazdálkodá-
sáról (zárszámadási rendelet)

Heréd Községi Önkormányzata és
intézményei, valamint Heréd- Nagy-
kökényes Körjegyzõség 2009. évi költ-
ségvetésének végrehajtásáról készült be-
számolót az 1. sz. melléklet alapján az
alábbi fõösszegek szerint hagyta jóvá:

2009. évi tényleges bevétel 285.805 ezer
Ft

2009. évi tényleges kiadás 273.004 ezer
Ft

7/2010.(IV.27.) 2009. évi pénzmarad-
ványról

A Képviselõ-testület az önkormány-
zat összevont jóváhagyott 12.908 e Ft
szabad pénzmaradvány összegébõl az
alábbi feladatok végrehajtását határozza
el az önkormányzati feladatellátásnál: 

- Talajterhelési díj körny.véd. kapcs.
Kiadásokra 1.135 e Ft

- 2010. évi költségvetési hiány finan-
szírozása 7.092 e Ft

- Dolgozók jutalmazására 2.535 e Ft
- Munkáltatót terhelõ járulékok 683 e

Ft
- Körjegyzõség támogatására 480 e Ft
- Népdalkórusok találkozójára 250 e Ft
- Evangélikus egyház többlet támo-

gatása 100 e Ft
- Karate Egyesület többlet támogatása

50 e Ft
Összesen: 12.325 e Ft
A Körjegyzõség 583 eFt szabad pénz-

maradványának felhasználására az alábbi
feladatok végrehajtását határozza el a
Képviselõ-testület:

- Dolgozók jutalmazása (11 fõ) 459 e
Ft

-Munkáltatót terhelõ járulékok 124 e
Ft

84/2010.(IV.26) A pénzmaradvány
felosztás során jóváhagyott jutalomkeret
felhasználását a nem társulásban fenn-
tartott intézményeknél, szakfeladato-
kon a következõk szerint határozza
meg:

Herédi Napközi Otthonos Óvoda
konyha 223.000 Ft

Védõnõi szolgálat 77.000 Ft
Szociális étkeztetés 23.000 Ft
Könyvtár 77.000 Ft
Összesen: 400.000 Ft és ennek járu-

lékai.
85/2010.(IV.26) A polgármester ré-

szére elmúlt évi munkája alapján bruttó
200.000 Ft jutalmat állapított meg a
Testület a 2009. évi pénzmaradvány
terhére.

Az árvízi helyzetre tekintettel egy-
etlen intézménynél sem történt meg a
jutalmak kifizetése.

86/2010.(IV.26) A zárszámadáshoz
kapcsolódóan a 2009. évi belsõ ellenõri
jelentés elfogadása volt. 

87/2010.(IV.26) Elõirányzat átcsopor-
tosításról döntött összesen 3.504.000 Ft
összegben a Testület a Kolozsvári utca
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fásítási munkálataira, laptop vásárlásra
körzeti megbízott részére, kistraktor
vásárlásra, Labdarúgó Klub támogatá-
sára, riasztó szerelésére az óvodában,
költségtérítés munkáltatót terhelõ járu-
lékára, a helyi hip-hop tánccsoport tá-
mogatására, köztéri padok vásárlására,
óvodai kerítés festésére, temetõi hulla-
déktároló létesítéséhez faanyagra.

88/2010.(IV.26) A Testület a LEA-
DER III. tengely pályázat keretében
megvalósuló Tájház, Mûvelõdési Ház
felújítás és parki sétány kialakítás fej-
lesztési célokra megnyert 24.821.741 Ft
pályázati támogatás megelõlegezésére
szükséges fedezet biztosítására 6 Millió
Ft folyószámlahitel felvételét határozta
el, melyet az árvízi rendkívüli kiadásaink
miatt igénybe is kellett vennünk ahhoz,
hogy esedékes fizetési kötelezettségein-
ket teljesíteni tudjuk.

89/2010.(IV.26) Óvoda riasztórend-
szerének kiépítésére a legkedvezõbb
ajánlatot tevõ POLISZ Biztonsági Szol-
gálatot (Budapest) bízta meg a Testület
az árajánlata szerinti tartalommal
371.803-Ft díjazásért, mely az ÁFA-t is
tartalmazza. A riasztó kiépítése megtör-
tént, reméljük több betörést már nem
kell elszenvednünk.

90/2010.(IV.26) A Testület a Heves
Megyei VÍZMÛ Zrt. beruházásokról
készült tájékoztatója alapján az 1999. évi
Üzemeltetési Szerzõdésnek megfelelõen
a 2010. évi 2.660.000 Ft + Áfa bérleti
díjról szóló megállapodást és az ehhez
kapcsolódó megegyezõ összegû fejlesz-
tési támogatási megállapodást jóváhagy-
ta.

Tárgyalt még a Testület óvodai vizes
blokk felújításról meghatározva, hogy
mely 4 vállalkozástól kérjünk árajánlatot
a pályázati támogatással megvalósuló
munkára és  tájékoztatást hallgatott meg
a helyi polgárõrségrõl. 

2010. május 31-én megtartott soros
nyilvános ülésén a következõ határo-
zatokat hozta a Testület:

95/2010.(V.31.) 2009. évi rendõrségi
tevékenységrõl szóló beszámoló elfoga-
dása volt.

96/2010.(V.31.) 2009. évi átfogó
gyámügyi beszámoló elfogadása volt.

97/2010.(V.31.) Vis maior támogatás
igénylésérõl döntött 2010. 05. 16-i árvíz-
zel kapcsolatban.

Felhatalmazta a Képviselõ-testület a
polgármestert és a körjegyzõt, hogy az
árvízi védekezési és helyreállítási mun-
kákhoz kapcsolódóan felmért és igazolt
önkormányzati tulajdonban keletkezett
károk összegére a 8/2010.(I.20.) Kor-
mányrendelet 3. § szabályai szerint
megítélhetõ vis maior támogatást igé-
nyeljék. A jogszabály szerint igénybe-

jelentésünk alapján az elsõ árvízkor
keletkezett 5.222.193 Ft védekezési
költségünknek csak a 70 %-át téríti meg
az állam, a többi több mint másfél millió
forint az önkormányzat terhe marad.
Nem téríti meg továbbá az állam a
Kápolna úton a gépkocsi beállókban és
az árkokban az árvíz elvezetése érde-
kében szükségszerûen okozott károkat
sem, mert azok országos közút mentén
állami, és nem önkormányzati tulajdon-
ban keletkeztek. Ennek helyreállítási
költsége a 3.666.750 Ft is az önkor-
mányzatot terheli. Az árvízi kiadásaink
indokoltságát már 2 alkalommal is ellen-
õrizték, rendben is találták, de igény-
bejelentésünk ellenére még semmiféle
vis maior támogatást sem kaptunk a
rendkívüli esemény miatt.

98/2010.(V.31.) A Testület köszö-
netét fejezte ki a községet 2010.05.16-án
ért árvíz védekezési munkákban önzet-
len segítséget nyújtó 

- Bereczki János herédi vállalkozónak,
- Molnár Attila herédi vállalkozónak,
- Petrik András hatvani vállalkozónak,
- Lõrinci Város Önkormányzatának,
- Jobbik Magyarországért Mozgalom

herédi szervezetének,
- Heréd-Nagykökényes Mezõgazda-

sági Szövetkezetnek
- Hatvani Tûzoltóságnak
- Hatvani Rendõrkapitányságnak
- Nagykökényesi Polgárõr Egyesület-

nek
- Soroksári Polgárõr Egyesületnek és
Heréd Község valamennyi polgárának.

Önzetlen segítséget nyújtott továbbá a
Saia-Burges Hatvan Kft is.

99/2010.(V.31.) Vis maior támogatás-
ban el nem számolható helyreállítási
munkákra árajánlat kérésérõl határozott
a Testület Bereczki János herédi, Molnár
Attila herédi, valamint Petrik András
hatvani vállalkozótól.

100/2010.(V.31.) Közmûvelõdési fel-
adatellátás szakfelügyeleti ellenõrzése
jelentését tárgyalta meg és fogadta el a
Testület.

101/2010.(V.31.) A Kistérségi Társu-
lás közmûvelõdési stratégiájának elfoga-
dásáról döntött a Testület.

102/2010.(V.31.) TIOP interaktív
táblák pályázattal kapcsolatban szüksé-
ges közbeszerzési döntéseket hozta meg
a Testület az ajánlati dokumentáció tar-
talmának tudomásul vételérõl, az egyedi
közbeszerzési szabályzat elfogadásáról,
valamint a gesztor önkormányzat szer-
zõdéskötésre felhatalmazásáról.

103/2010.(V.31.) Hozzájárult a Tes-
tület a Hulladékgazdálkodási Társulás-
hoz Vámosgyörk csatlakozásához 

104/2010.(V.31.) LEADER (ÚMVP
IV. tengely) még elbírálás alatt lévõ
„Dallamfonó” pályázat megvalósításá-

nak 1 éves halasztásáról döntött a Tes-
tület nyertesség esetére a települést ért
árvízre való tekintettel. E pályázat a 2010.
08. 21.-ére tervezett községi rendezvénnyel
volt kapcsolatos.

105/2010.(V.31.) A Testület a „Mária-
út” zarándoklatról szóló elõterjesztés és
együttmûködési megállapodás tervezet
alapján úgy határozott, hogy a települést
ért árvízre való tekintettel nem tudja az
együttmûködést vállalni.

106/2010.(V.31.) Szivárvány Családse-
gítõ Szolgálat részére 20.000 Ft többlet
elõirányzatot biztosított a Testület in-
formatikai eszközök beszerzéséhez.

107/2010.(V.31.) Az iskola részére
gyermeknapi rendezvényhez 15.000,- Ft
többlet elõirányzatot biztosított a Tes-
tület.

108/2010.(V.31.) A Mûv. Ház tetõ-
szerkezet javítási munkáinak elvégzésére
a Viktória Épker Kft. (Kartal) vállalko-
zást bízta meg a Testület 100.000 Ft +
Áfa összegben. A hibákat kijavították.

109/2010.(V.31.) 2009. évi közbeszer-
zési összegzés elfogadásáról döntött a
Testület. 2009 évben a LEADER III.
tengely tájház és mûvelõdési ház felújí-
tási, az iskolakerítés létesítési, a ravata-
lozó magastetõ építési munkáit és az
óvodai élelmiszer vásárlását közbesze-
reztettük, mert ezek beszerzési, beke-
rülési költségei meghaladták a közbe-
szerzési törvényben elõírt áruvásárlási 8
Millió Ft-os, építési 15 Millió Ft-os ér-
tékhatárt.

110/2010.(V.31.) A testület lakossági
javaslatra a jelenlegi ún. „Cigánygödör”
elnevezésû területe közterületi elnevezé-
sének elõkészítése érdekében a kizáró-
lagos tulajdonában lévõ 7839 m2 nagy-
ságú, 65. hrsz.-ú jelenleg „beépítetlen
terület” mûvelési ágú ingatlana „köz-
park” területté átminõsítését határozta
el, mellyel a területet törzsvagyoni körbe
sorolta. 

Felkérte a Testület a polgármestert,
hogy a Trianoni emlékmûnek helyet adó
közpark hivatalos elnevezése érdekében
a helyi társadalmi szervezetektõl, intéz-
ményektõl és a lakosságtól javaslatokat
kérjen és azokat a terület átminõsítését
követõen döntésre a Képviselõ-testület
elé terjessze.

Az új elnevezés adása a Testület 2010.
09. 13.-i soros ülésén esedékes. Várjuk a
lakosság javaslatait is a névadásra.

111/2010.(V.31.) A Testület a „Köz-
oktatási intézmények infrastrukturális
fejlesztése” pályázati támogatással meg-
valósuló Herédi Napközi Otthonos
Óvoda székhely intézményében a gyer-
mek vizesblokkok felújításával a beér-
kezett ajánlatok közül azonos mûszaki
tartalom mellett a legkedvezõbb aján-
latot tevõ Svejk és Társai Kft. (Hatvan)-t
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bízta meg árajánlata szerinti tarta-
lommal 2.470.083 Ft díjazásért, mely az
ÁFA-t is tartalmazza. A Képviselõ-tes-
tület a mûszaki ellenõri feladatok ellátá-
sával a LX-KOMFORT Bt. (Hatvan)-t
bízza meg 3 naponkénti helyszíni ellen-
õrzéssel 80.000 Ft + Áfa díjazásért. A
munka a kezdeti nehézségek után jó
minõségben elkészült, a gyermekeket az
új nevelési évben már korszerû új
mosdók fogadják.

Tárgyalt még a Testület az ÉMÁSZ
kedvezményes áramdíj ajánlatáról, tá-
jékoztatást hallgattak meg a képviselõk a
háziorvosi ügyeletrõl, az óvodavezetõi
és iskolaigazgatói álláspályázatokról, a
parkolók építési tervezésérõl, az Ifjúság
és Táncsics utcák útjai szükséges fel-
újításának felméretésérõl és a Pünkösd
vasárnap a községben vendégeskedõ
mozgáskorlátozott lovasok VELO túrá-
járól.

Heréd Község Képviselõ-testülete
2010. június 29-én megtartott rendkívüli
nyilvános ülésén a következõ döntéseket
hozta:

125/2010.(VI.29.) 2010. 06. 01.-én a
községet ismételten ért árvíz védekezési
költségeihez vis maior támogatás igény-
lésére hatalmazza fel a Testület a pol-
gármestert és a körjegyzõt. A már
korábban ismertetett szabályok alapján a
második árvíz során keletkezett
2.167.700 Ft védekezési költségünknek
is csak a 70 %-át igényelhettük meg az
állami alapból, mert Heves megye nem
szerepelt a katasztrófa sújtotta területek
között. Így ezzel az árvízzel kapcso-
latban a késõbbi gáterõsítési és árok-
létesítési munkák költsége mellett to-
vábbi 650 eFt önerõt kell biztosítanunk
amellett, hogy eddig valamennyi árvízi
költséget az önkormányzat állta, mert a
június. 30.-án beadott második igény-
lésünkbõl és a korábbi elsõ árvízhez
kapcsolódó igényünkbõl sem kaptunk
még semennyi állami támogatást sem.

126/2010.(VI.29.) A község határá-
ban a második árvíz során a Bér patakra
merõlegesen épített Tarcsi-völgyi gát
megerõsítését határozta el a Testület, és
felkérte a polgármestert a szükséges
felmérés elvégzésére.

127/2010.(VI.29.) Az árvíz utáni sé-
rült árkok és gépkocsi beállók újjáépí-
tésével a TÉR-KÕÚT Kft-t (Veszprém-
varsány, képviselõje: Petrik Andrásné)
bízta meg az alábbiak szerint:

1. Kápolna út 1.996.500,-Ft+ÁFA
2. Sport út 260.500,-Ft+ÁFA
3. Rákóczi út 673.200,-Ft+ÁFA
mindösszesen Áfa-val 3.662.750,-Ft

vállalkozói díjért. 
A mûszaki ellenõri feladatokkal a

Dobroda - Infra Bt. (Karancskeszi)-t

bízták meg bruttó 40.000 Ft díjazásért.
A munkák jó minõségben elkészültek.

128/2010.(VI.29.) Cool Tej az Isko-
láknak” Alapítvány (Budapest) Iskolatej
Programjával kapcsolatban a Testület
úgy határozott, hogy részt kíván venni a
Programban, mely az önkormányzatnak
anyagi kötelezettségvállalást nem jelent.

129/2010.(VI.29.) A Testület úgy
határozott, hogy lehetõséget biztosít a
Poli-Farbe Vegyipari Kft. (Bócsa) ré-
szére költségmentes reklámozási tevé-
kenységekre az önkormányzat honlap-
ján és a helyi újságban cikk megjelen-
tetésére valamint molinó kihelyezésre a
Platinum Kid Óvoda Program keretében
elnyert kerítés és falfestékekért.

130/2010.(VI.29.) Római Katolikus
Egyház herédi Plébániája részére nyári
koncert megrendezéséhez a 2010. évi
elemi költségvetésben jóváhagyott tá-
mogatáson felül 40.000 Ft többlet-
támogatást biztosított a Testület.

131/2010.(VI.29.) A Testület elfo-
gadta a MAZSIHISZ anyagi támogatását
a helyi zsidó temetõ rendbetételére és
karbantartására és vállalta a megálla-
podásban szereplõ feladatok ellátását.

132/2010.(VI.29.) Szabadidõs prog-
ramokhoz az általános iskolai szakmai
anyagok beszerzése elõirányzatát 30.000
Ft-tal megemelte a Testület az általános
tartalék terhére.

133/2010.(VI.29.) Életmentõ Köz-
ponti Inkubátor Alapítvány (Budapest)
kérelmére koraszülött gyermekek gyó-
gyításához 10.000 Ft támogatást bizto-
sított a Testület az általános tartalékalap
terhére.

134/2010.(VI.29.) Heves Megyei Hír-
lap települést bemutató cikk ajánlatára
100.000 Ft-ot biztosított a Testület,
melynek azonban 50 %-át az árvízi ká-
rokra tekintettel a kiadó elengedte.

135/2010.(VI.29.) KMB-s iroda villa-
mossági érintés védelmi vizsgálatára
biztosított 10 eFt elõirányzatot a Testü-
let a Rendõrség kérésére. A munkát
Homor László helyi vállalkozó fele áron
elvégezte.

136/2010.(VI.29.) Lakók kérése és
helyszíni szemle alapján úgy határozott
a Testület, hogy a Rákóczi úton a leg-
veszélyesebbnek ítélt, kivágásra indokolt
összesen 7 db tujafát, lucfenyõt és tu-
jabokrot kivágatja. Az önkormányzati
tulajdonú közterületi fék és bokrok
kivágására az engedélyt Lõrinci város
jegyzõje adja ki, a szemle már meg-
történt. A kivágott fák helyébe õszön
újakat ültetünk.

Tárgyalt még a Testület Ifjúság utcá-
ban lakók közvilágítási kérelmérõl és
tájékoztatás hangzott el a  Mûv. Ház te-
tõszerkezet javításával kapcsolatban, az
ÉMÁSZ kedvezményes közvilágítási

árajánlatával kapcsolatban, a térségi
régiós térképrõl, a herédi Labdarúgó
Club pályázatáról és a Sport utcai sö-
rözõ mûködésével kapcsolatos pana-
szokról.

Heréd Község Képviselõ-testülete
2010. július 22-én megtartott rendkívüli
ülésén a következõ döntéseket hozta:

Zárt ülésén a segélykérelmek elbírá-
lását megelõzõen 145 és 146 /2010. (VII.
22.) számú határozataival az intéz-
ményenként beérkezett 2-2 pályázat
közül Herédi Általános Iskola iskola-
igazgatói állásra Lõrincz Mária, a Herédi
Napközi Otthonos Óvoda óvodavezetõi
állásra Oraveczné Samu Gyöngyike je-
lenlegi vezetõk további 5 évre 2015. 07.
31.-ig történõ magasabb vezetõ meg-
bízásáról döntött a Testület a közok-
tatási és közalkalmazotti szabályok be-
tartásával lefolytatott pályázati eljárás
eredményeként, a beérkezett egyöntetû
támogató vélemények és a társult önkor-
mányzati képviselõ-testületek egyhangú
támogatása mellett.

Nyilvános ülésén a Testület a követ-
kezõ határozatot hozta:

151/2010.(VII.22.) A Tarcsi völgybõl
a Bér patakig meglévõ gát megerõ-
sítésére és az elõtte lévõ árok tisztítási
munkáira, valamint a Bér patakkal pár-
huzamosan a gát megerõsítésének mun-
káira mûszaki ellenõr által felmért fela-
dataira felhatalmazta a polgármestert,
hogy a SZÉ-GÉ Trans Kft-tõl (Kerek-
haraszt) és a TÉR-ÚTKÕ Kft-tõl (Vesz-
prémvarsány) árajánlatokat kérjen azzal,
hogy a gát megerõsítéséhez szükséges
földet az önkormányzat saját tulajdonú
területérõl helybõl biztosítja.

Tárgyalt még a Testület a KMB-s rend-
õr áthelyezésével kapcsolatban, tájékoz-
tatás hangzott el a  közvilágítás tervezett
bõvítési feladataival, a felújított Tájház
belsõ rendbetételével és megfelelõ be-
rendezésének szükségességével, az ön-
kormányzati választás új szabályaival, és
az adósságrendezési eljárás szabályaival
kapcsolatban.

A tájékoztatóban nem szereplõ számú
határozatok zárt ülés keretében segély-
kérelmek voltak.

A Képviselõ-testület nyilvános ülé-
seinek jegyzõkönyvei a Körjegyzõségi
Hivatalban és a honlapon megtekint-
hetõk, a 2010. évi testületi munkaterv és
az elfogadott rendeletek teljes szövege a
hivatali hirdetõtáblán és a honlapon
olvasható.

Heréd, 2010. 08.12.

Peterkéné dr. Farkas Andrea  
körjegyzõ
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ÁRVÍZ HERÉDEN
2010.05.16-17-én és 2010.06.01-én

Tisztelt herédi lakosok!

2010.05.16-án vasárnap délután évti-
zedek óta nem látott méretû árvíz
sújtotta településünket. Az elõtte
hetekig tartó esõzés következtében a
Bér-patakon rohamosan emelkedett a
víz szintje, és ez indokolttá tette a
védekezési munkák azonnali megkez-
dését. Utólag már elmondható, hogy a
példaértékû összefogásnak köszönhe-
tõen ez sikerült, mert a patak bal partján
homokzsákokból egy olyan védmû
épült, ami megakadályozta, hogy a falu
északi része víz alá kerüljön.

Még ugyanezen a napon 19 órakor
érkezett a hír, hogy Nagykökényes felõl
a Tarcsi-völgyi vízelvezetõ rendszerbõl
özönvízszerûen megindult az áradat a
Sport utca irányába.

Mire átértünk a Sport útra már több
száz hektár föld víz alatt állt, de
elöntötte az öltözõt, a futballpályát és a
környezõ utcákat is. Ekkor már itt
voltak a tûzoltók is, de a nagy tömegû
víz ellen hatásosan védekezni már nem
tudtunk, bár homokzsákokkal lezártuk
a csatlakozó utcákat és elkezdtük egy
védmû építését a Sport út bal oldalán, és
több lakóház körül.

Kb. éjjel 1 órára a nagymennyiségû víz
elöntötte a Kápolna utcát, ahol a lakók
megkezdték védõgát építését. A házak
elõtti árokrendszerben többek között a
gépkocsi beállók alatti kis átmérõjû
átereszek miatt a víz nem folyt le a
Kápolna utcából a patak felé, hanem
átbukott a közúton és átfolyt a Rákóczi
út páros oldalán lévõ kertekbe. Ekkor
elkezdtek a lakók a Kápolna utca
páratlan oldalán az út mentén zsákokból
védmûvet építeni fõként házaik körül.
Mivel az árokból a víz nem folyt le a
patakba, a tûzoltó autót a Kápolna
utcába kértük át, ahol egész éjjel
szivattyúzták a vizet a házak elõl.
Annak megakadályozása érdekében,
hogy az árokrendszerben és a Kápolna
úti házak udvarán és kertjében
felgyülemlett hatalmas mennyiségû víz
ráfolyjon a falura a vízügyi ügyelet
munkatársával történt egyeztetés után a
Bér-patak 5+360-as szelvényében a
vízcsökkentés érdekében depónia
átvágást végeztünk az éjszaka folyamán.

A Kápolna úti házak elõtti gépkocsi
beállókat is felszedtük, sikerült a vizet a
Bér-patakba vezetni, de ennek ellenére
továbbra is víz alatt maradt néhány

lakóház udvara, amelyeket már este is
elöntött a víz.

A hajnali órákra a kerteken át az
Iskola utca egy részét, érintve az orvosi
rendelõt és 3 lakóházat körbevett a víz.
Az áradást nem tudtuk megállítani, így a
víz elérte a Csillag utcát a Rákóczi út
páratlan oldalán lévõ kerteket is. Az
éjszaka folyamán további zsákokkal és
homokkal láttuk el ezeket a területeket. 

Hétfõn 2010. május 17-e reggelétõl
szinte folyamatos védekezés folyt 10-12
napon keresztül. Éjjel-nappal 6-8 szi-
vattyú dolgozott védõgátakat építet-
tünk, és vízelvezetõ árkokat ástunk gépi
és kézi erõvel.

Alig hogy véget ért a május 31.-i
testületi ülés, ahol megtárgyaltuk a
05.16-17-i árvíz tapasztalatait másnap
június 1-én kedden kora reggeli órákban
6 óra körül ismételten nagy mennyiségû
víz indult meg a Tarcsi-völgyi vízel-
vezetõ rendszer mindkét ágán Heréd
Község felé. Elsõként a Hatvani úton a
Vanyarc patak felé vezetõ árkot mé-
lyíttettük ki, megvédve ezzel a Pusztai
utca és a Ságvári utca ingatlanjait. Dél-
utántól a Bér patakra folyó ágon ideig-
lenes védõgátat építettünk, mintegy 30
fõ kézi erõvel, melyhez homokszállítást
rendeltünk és a Vízügyi Ügyelettõl
3.000 db zsákot igényeltünk. Az árvízi
készültség egész éjjel folyt, éjjel mint-
egy 50 fõ dolgozott a védmûvek épí-
tésén. Június 2-án reggel vízügyi
mûszaki irányító bevonásával a Kápolna
úti házak és kertjeik, ezzel a település
többi részének megvédése érdekében a
Sportpályával párhuzamosan újabb ide-
iglenes gátat építettünk részben ho-
mokzsákból -melyhez újabb 5.000 db
zsákot igényeltünk és 2.000 db meg-
töltött homokzsákot kaptunk Hatvan

Önkormányzatától-, részben a csak
géppel elérhetõ szakaszokon fóliával
takarva markológéppel földbõl. E gátak-
nak köszönhetõen az árvíz most nem
érte el a lakóházakat, hanem a kiépített
védmûvek mögött maradt mezõgaz-
dasági területeken. A Rákóczi úton, a
Kápolna utcában, a  Hatvani úton, a
Csap utcában, a Rákóczi és Csillag utca
közötti un. „Cigánygödörbõl” hetekig
szivattyúztunk, illetve emeltük át a
vizet. A pangó víz elvezetésére lakossági
javaslatra Vízügyi igazgatósági szemlét
követõen a Csillag utcában átvágtuk az
úttestet, valamint a Sport úton az árok
kimélyítésével a pangó víz elvezetésére
gépi és kézi földmunkákat végeztet-
tünk. A fertõzésveszély elkerülése érde-
kében klórtablettákkal és granulátum-
mal fertõtlenítettünk.

A két árvíz súlyos anyagi kárt okozott
az önkormányzatnak, de zömét a la-
kosságnak egyes becslések szerint az
összkár 100 millió forintot is elérheti,
fõleg az ingatlanokban, kertekben és a
pincékben. 17 milliót költöttünk véde-
kezésre, az utómunkákra és az újjáépí-
tésre, de mindezektõl sokkal fontosabb,
hogy községünk lakói, helyi és vidéki
különbözõ társadalmi szervezetek,
szomszédos önkormányzatok, pártok
és civilek egy emberként álltak mellénk
és példát mutattak emberségbõl.

A község Képviselõ-testülete és az
Önkormányzat nevében köszönöm
mindenkinek az áldozatkész munkáját,
a lakosság megértését és türelmét, a
jóindulatot és az együttérzést.

Külön köszönöm azon szerveknek,
akik pénz építõanyag vagy egyéb ado-
mánnyal segítették a súlyosabban káro-
sodott lakóinkat.

Kómár József polgármester 
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Elnémult a falu és mély megdöbbenés-
sel fogadtuk a szomorú hírt, hogy
elment közülünk egy ember, akit min-
denki tisztelt és szeretett. A csendet a
harang zúgása törte meg és igazán ek-
kor tudasodott meg bennünk a való-
ság. Tudjuk, hogy a halál az élet része,
de nehéz elfogadni, hogy ez egy örök-
ifjú, vidám közkedvelt és tisztelt köz-
életi emberrel elõfordulhat, pedig igaz
2010. július 9.-én a hajnali órákban rö-
vid szenvedés után elhunyt.

1935. május 20-án született Lõrinci-
ben. Apja Viczián István, anyja Matula
Mária, hatan voltak testvérek. Bioló-
gia-földrajz szakon végzett az egri
tanárképzõ fõiskolán. Rövid ideig
Ároktõn, Ecséden majd ezt követõen
nyugdíjazásáig Heréden tanított. 1961-
ben megházasodott. Felesége Podonyi
Erzsébet magyar-orosz szakos tanár.
Két gyermekük született Tibor és
Csaba. Két kis unokája tette még bol-
doggá az életét Lilla és Zsolti.

Pedagógiai pályafutása során volt
igazgatóhelyettes, közel 20 évig igaz-
gató, majd beosztott nevelõ.

15 éve ment nyugdíjba. 2005-ben
munkássága elismeréséül arany diplo-
mát kapott.

Tanári munkája mellett majd nyug-
díjasként az MHSZ klub vezetõje volt,

színjátszó kört vezetett, repülõ mo-
dellezõ klubot hozott létre. Ország-
járó kirándulásokat és szinte halálig
színházlátogatásokat szervezett közel
20 kiállítást rendezett a Kultúrházban:
régi korok eszközei, népviseleti ruhák,
baba kiállítás, mennyasszonyi ruha
bemutató, virágkompozíciók bemuta-
tása, fénykép tárlat stb.

Egyik legfontosabb munkájában
megírta Heréd Község történetét és a
Heréd Község négy évszakban címû
albumot, melyek örökre megmarad-
nak.

Kedves Miska Bácsi!
Amikor most megállunk egy pilla-

natra, és búcsút veszünk Tõled, talán
kérdezhetnénk: vajon hová, hová tû-
nik el, amit életedben összegyûjtöttél?

Hová tûnik el a jóságod, tudásod a
szereteted, hová tûnnek el az iroda-
lomról vallott elgondolásaid, hová
tûnnek el mindennapi beszéded for-
dulatai? Mi tudjuk a választ, mindezt
amit összegyûjtöttél, királyi örökség-
ként hagytad ránk! Mindent odaadtál
nekünk, családtagjaidnak, rokonaid-
nak, tanítványaidnak. Mi visszük to-
vább, hiszen egy kicsit mi vagyunk is
ebbõl épülünk föl. A Te szeretetedrõl,
türelmedrõl, gondolataidról, eszmé-
idrõl amelyeket nekünk adtál, s ame-

lyek azóta hozzánk nõttek részünkké
lettek.

Tisztelt Igazgató Úr!
Márai az ember módon való élésérõl,

egy rövid idézetével búcsúzunk Tõled:
„Az életnek értéket csak a szolgálat

adhat, amellyel az emberek ügye felé
fordulunk…”.

Te teljesíteted a feladatot szolgáltál
és értünk dolgoztál. E gondolatok
jegyében búcsúzunk Tõled, és tudjuk,
hogy föntrõl továbbra is figyelsz ránk

Viczián Mihály! Igazgató Úr! Miska
bácsi!

Az ég angyalai vigyázzanak rád,
Isten veled, nyugodj békében

Kómár József

VICZIÁN MIHÁLY
1935-2010

Mély döbbenettel hallgattuk a telefo-
non érkezõ szomorú, hihetetlen hírt: a
halál 2010. július 9-én elragadta közü-
lünk Viczián tanár urat. Hihetetlenül,
hiszen a megelõzõ héten még jókedvû-
en, a tõle megszokott kedvességgel ér-
deklõdött az iskoláról, rólunk, tanárok-
ról, és beszélgetett nyári terveirõl. Mély
döbbenettel, mert ez azt jelentette,
hogy mosolygós, õszinte érdeklõdését,
iskolai életünkre való odafigyelését,
rendezvényeinkre való látogatását in-
nentõl nélkülöznünk kell. A herédi
Általános Iskola olyan nyugdíjba vonult
tanárától kell végleg búcsúznunk,
akinek az ÉLETE volt az iskola, a herédi
iskola. 1961. szeptember 1-tõl  1995.
december 31-ig  - 34 éven át -   tanította,
nevelte nagy szeretettel, hivatástudattal
a herédi gyerekeket,  miközben 20 éven
át irányította, vezette igazgatóként is az
intézményt. Mindkét vállalt feladatát

nagy-nagy gyermekszeretettel, lelkese-
déssel végezte. Mindezek mellett arra is
volt energiája, hogy folyamatosan aktí-
van részt vegyen Heréd község életé-
ben, s ezt a lelkesedését, tenni akarását
nyugdíjba vonulása után is megõrizte.
Mi, akik a mai herédi iskolában foly-
tatjuk az „elõttünk járó” pedagógusok,
így Miska bácsi nevelõ, oktató mun-
káját, fejet hajtunk kollégánk emléke
elõtt, s nem hagyjuk kialudni az emlé-
kezés lángját. Ezért aztán Viczián tanár
úr sem tûnik el nyomtalanul ebbõl a
világból: tovább él mindaddig, amíg
azok élnek, akik szerették. S azok
nagyon sokan vagyunk!

Lõrincz Mária

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

Emlékezés… „Mindennek, ami itt remek volt,

Emléke, nyoma fönnmarad.

Ki mi nagyot tett, szépet gondolt,

Örökké él, mert egyre hat.”

(Vajda János)

Hálás köszönet mindazoknak, akik
Viczián Mihály tanár temetésén való
jelenlétükkel nagyrabecsülésüket, tisz-
teletüket, szeretetüket fejezték ki,
valamint azoknak, akik bármilyen
más módon nyilvánították ki együtt-
érzésüket, részvétüket.

A gyászoló család
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A napokban érkezett a hír, hogy újabb pá-
lyázati támogatást nyertünk.

Ezúttal az egészségügyi alapellátás fej-
lesztése céllal ez év februárban elhatá-
rozott ÉMOP pályázatunk volt sikeres,
melyen 30.083.077 Ft-ot ítéltek meg He-
réd községnek a jelenlegi orvosi rendelõ
melletti szabad területen új, korszerû
rendelõ építésére.

Ez a pályázati kiírás nagyon kedvezõ
volt, hiszen a szokásos 20%-os mértékû

önerõ helyett csak az összköltség 10%-át
kellett vállalnunk.

Az építési engedélyt már májusban
megkaptuk, de az építési munka a köte-
lezõ közbeszerzési eljárás lefolytatását
követõen, valószínûleg csak 2011. tava-
szán kezdõdhet meg.

Az uniós elõírások szerint ez a pályázat
is utófinanszírozott, a teljes támogatást
szigorú elszámolás után a rendelõ el-
készültét követõen kapjuk meg, de az

építést segítendõen 40% elõleg igényel-
hetõ.

Az új rendelõ birtokbavétele után a
fogorvos átköltözhet a jelenlegi házior-
vosi rendelõbe, ezzel a fogászati be-
tegellátás is megfelelõ körülmények közé
kerülne.

A jelenlegi fogászat épületrészét a
Képviselõ-testület civil szervezetek, szo-
ciális ellátók használatába adhatná.

Új orvosi rendelõ épülhet községünkben!

Tájékoztató az önkormányzati választásról
Tisztelt Választópolgárok!

A Köztársasági Elnök a helyi önkor-
mányzati képviselõk és polgármesterek
általános választásának idõpontját 2010.
10. 03.-a vasárnapra tûzte ki.

A helyi önkormányzati képviselõk és
polgármesterek választásáról szóló 2010.
évi L. tv. új rendelkezései alapján csök-
kent a megválasztható képviselõi létszám.

Heréden az eddigi 10 fõs Képviselõ-
testület helyett a 2024 fõs lakosságszám
miatt az 1000-5000 fõ közötti lakos-
ságszámú településekre megállapított 6 fõ
képviselõ választható egyéni listás vá-
lasztási rendszerben, akiken kívül még a
polgármester alkotja majd az új 7 fõs
Képviselõ-testületet.

Heréd községben a körzetesített vá-
lasztópolgárok száma: 1680 fõ (ebbõl 001
szavazókör: 876 fõ, 002 szavazókör 804
fõ), az egész település egy választó-
kerületet alkot.

Ahhoz, hogy valaki egyéni listás kép-
viselõ jelölt legyen a választópolgárok

legalább 1 %-ának, azaz 17 fõ ajánlásával
kell majd rendelkeznie. Az egyéni listán
képviselõk azok a jelöltek lesznek, akik a
megválasztható képviselõk száma sze-
rint a legtöbb érvényes szavazatot kap-
ják. Szavazategyenlõség esetén sorsolás-
sal kell majd megállapítani, hogy az
egyenlõ számú szavazatot elért jelöltek
közül melyik szerez mandátumot. Az
egyéni listás szavazólapon a választó-
polgár legfeljebb annyi jelöltre szavaz-
hat, ahány egyéni listás mandátum
kiosztható, tehát Heréden 6 fõre.

A polgármester jelöltséghez a válasz-
tópolgárok legalább 3 %-ának, azaz 51 fõ
ajánlása szükséges. Polgármester az a
jelölt lesz, aki a legtöbb érvényes szava-
zatot kapja.

A választói névjegyzékbe felvételrõl
szóló értesítõket és az ajánlószelvénye-
ket 2010. 08. 16-19 között fogjuk kéz-
besíteni és augusztus 18-22 között
közszemlére tesszük a névjegyzéket,
melybõl esetleges kihagyás miatt ez idõ-
szak alatt nyújtható be kifogás.

Jelöltet ajánlani és bejelenteni 2010.
szeptember 3-án 16 óráig lehet a válasz-
tási bizottsághoz.

Az önkormányzati választáson a Szava-
zatszámláló Bizottságok (SZSZB) mellett a
2010. 08. 22-ig újraválasztandó Helyi Válasz-
tási Bizottság (HVB) is mûködik, amely a
két szavazóköri eredmény összesítésével
megállapítja majd a képviselõi és polgármes-
teri választás települési szintû eredményeit. 

Az általános iskolában mûködõ 001.
szavazókörhöz, és a mûvelõdési házban
mûködõ kijelölt 002. szavazókörhöz tar-
tozó utcák besorolásán nem változtat-
tunk, mindenkit a megszokott helyen vá-
runk 2010. október 3-án 6.00-tól 19.00
óra között az önkormányzati választáson.

A szavazáskor kérjük az érvényes sze-
mélyi igazolványt és lakcímkártyát feltét-
lenül hozzák magukkal.

További információkat a Választási
Irodától (Heréd, Rákóczi u.39. tel: 37/
377-009) vagy a www.valasztas.hu honla-
pon kaphatnak.

Peterkéné dr. Farkas Andrea HVI. Vezetõ 
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FELHÍVÁS
gyommentesítésre 

Felkérjük a lakosságot, hogy a tulajdo-
nukban, használatukban lévõ ingatlanok
és az ingatlanok elõtti az úttestig terjedõ
közterületek (saroktelek esetében az in-
gatlan kertvonalában is) gyommentesí-
tésérõl folyamatosan gondoskodjanak!

A gyomirtás és különösen a parlagfû
elleni védekezés megtörténtét szemlén
ellenõrizzük és elsõ ízben a mulasz-
tóknak felszólítást küldünk.

A gyommentesítési kötelezettségük-
nek eleget nem tevõket a jegyzõknek ha-
tározattal kell kötelezniük a gyomfer-
tõzés megszüntetésére, ennek elmulasz-
tása esetén a törvény alapján közérdekû
védekezést kell elrendelnünk végrehajtási
bírság terhe mellett.

A gyomirtást elmulasztók az önkor-
mányzati rendelet szerint szabálysértési
eljárásban felelõsségre vonhatók, és
30.000 Ft összegû pénzbírsággal is sújt-
hatók.

Tapasztalataink szerint a községben
többségében gondozottak, virágosak az
udvarok, kiskertek, mely nemcsak nö-
vényvédelemben fontos, hanem a falut is
széppé teszi.

A rendszeres gyomirtást megköszön-
jük! 

Körjegyzõségi Hivatal

FELHÍVÁS
Közterületi árkok és átereszek 

tisztántartására
Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a
helyi környezet védelemrõl és a település
tisztaságáról szóló módosított 8/2003.
(VI.23.) rendelet 4.§ (2) bekezdése alap-
ján:

(1) A közterületen lévõ árkok, nyitott
csatornák, folyókák, átereszek tisztán-
tartása, a csapadékvíz akadálytalan elfo-
lyásának biztosítása - az ingatlan elõtti
szakaszra terjedõen - az ingatlan tény-
leges használójának, illetve tulajdono-
sának kötelessége.

(2) A jármûbehajtók átereszeinek épí-
tése, karban- és tisztántartása minden
esetben az ingatlan használójának, illetve
tulajdonosának kötelessége.

(3) Az ingatlanon keletkezõ csapadék-
víz saját területen történõ elhelyezésérõl,
illetõleg kiépített csapadékcsatorna ese-
tén az abban történõ bevezetésérõl - elõ-
zetes bejelentés alapján - az ingatlan tu-
lajdonosa gondoskodik.

(4) A csapadékelvezetõ árokba szeny-
nyezett (olajos, vegyszeres, stb.) vizet
bevezetni tilos! Eldugulás vagy rongá-
lódás okozására alkalmas anyagot (sze-
metet, iszapot, papírt, törmeléket, tûz-és
robbanásveszélyes anyagot) a csapadék-
víz-elvezetõ árokba szórni, beleönteni,
beleseperni, vagy belevezetni tilos!

(5) A település területén lévõ élõ
vízfolyásokba, belvízelvezetõ árkokba
tisztítatlan szennyvizet, trágyalevet leve-
zetni, partjait szemét vagy egyéb hulladék
lerakásával beszennyezni tilos!

Figyelemmel a májusi és júniusi nagy
esõzésekre, az utána bekövetkezett ár-
vízre is kérjük a lakosságot, hogy a rende-
let szerint tartsák tisztán ingatlanaik
elõtti árkokat, átereszeket, kapubejáró-
kat, tegyék lehetõvé a csapadékvíz zavar-
talan lefolyását.

Körjegyzõségi Hivatal

Felhívás az adózókhoz
Felhívjuk az adózók figyelmét, hogy a II.
félévre esedékes gépjármûadót szep-
tember 15-ig, a magánszemélyek kom-
munális adóját és az iparûzési adót szep-
tember 30-ig lehet befizetni a helyi TA-
KARÉKSZÖVETKEZETBEN az értesí-
téssel egyidejûleg megküldött befizetési
csekk felhasználásával, vagy átutalással.

Ismételten felhívjuk a figyelmet, hogy
a különbözõ adók befizetésére más-más
csekk áll rendelkezésre, ezért a befizeté-
seknél a megfelelõt szíveskedjenek hasz-
nálni.

Felhívjuk továbbá a figyelmet arra is,
hogy az adókötelezettséget érintõ min-
den változást 15 napon belül be kell
jelenteni az önkormányzati adóhatóság-
hoz.

Kérjük az adózókat, hogy az elmaradt
és esedékes tartozásaikat szíveskedjenek
minél elõbb, illetve határidõben rendezni
különös tekintettel az önkormányzat
árvízi helyzet miatt kialakult nehéz
anyagi helyzetére.

Együttmûködésüket köszönjük.

Körjegyzõségi Hivatal
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A szelektív hulladékgyûjtésrõl…
Községünkben 2008. óta megoldott a
hulladékok szelektív gyûjtésének lehe-
tõsége! Minden hónap utolsó csütör-
tökén közlekedik a szállító cég autója,
amely a papír- és mûanyag hulladékot,
valamint az italos karton dobozokat
külön gyûjti és szállítja! Úgy gondolja az
ember, hogy 2008-tól épp elég ideje volt
megszokni a falu lakosainak ezt az új
gyûjtési módot, amely kevés fáradságot
jelent, mégis hatalmas elõnyökkel bír
mindannyiunk számára! Mirõl is beszé-
lek? Magyarországon sajnos rengeteg
szemetet dobunk ki, pedig újra hasz-
nosítható lenne! Miért van ez másképp
Ausztriában vagy Németországban?
Mert ott figyelmeztetik az emberek a
szomszédjaikat, ismerõseiket, hogy me-
lyik szemét melyik kukába kerüljön!
Legyünk tisztában vele, hogy hazánkban
1 ember 1 év alatt kb. 470kg szemetet
termel! Ez nagyon sok, hiszen az Euró-

pai Unióban a maximálisan ajánlott
mennyiség 300 kg !!                     

Ezért is keletkezik egyre több sze-
métdomb az országban! Több szemét-
szállító cég elõre-jelzései is azt jósolják,
hogy ha továbbra is ilyen sok válogatás
nélküli szemét kerül a kukákba, akkor
az 2-3 éven belül a szállítási díjak drasz-
tikus emelkedését fogja eredményezni!!

A szelektív hulladékgyûjtés fõ célja,
hogy egyre kevesebb szemét kerüljön a
szemét telepekre és egyre több kerüljön
a szelektív hulladékgyûjtés által ésszerû
újra hasznosításra!!! Aki alkalmazza ezt
a módját a hulladékgyûjtésnek annak a
normál kukába sokkal kevesebb szemét
kerül, így jóval ritkábban kell azt ki-
raknia. 

Ezért kérem a lakosokat, hogy for-
dítsanak erre a dologra egyre nagyobb
figyelmet! Gondoljunk a környeze-
tünkre, a saját- és unokáink egészségére

és jövõjére! Az önkormányzatnál bárki
kérhet szelektív hulladékgyûjtõ zsákot
és ezután csak az alábbiakra kell oda-
figyelnie: 

M Û A N YA G H U L L A D É KO S
ZSÁKBA KERÜLJÖN: mûanyag (PET)
palack kilapítva, fóliák-szatyrok, zacs-
kók, zsugorfóliák, tejfölös-, joghurtos
dobozok, tejes zacskók!

ITALOSKARTON-DOBOZOS
ZSÁKBA TEGYÜK: tejes, gyümölcs-
leves, italoskarton-doboz tisztán és ki-
lapítva! 

Tisztelt herédi lakosok! 
Kérem, Önöket és Családtagjaikat,

hogy gyûjtsék szelektíven a szemetet,
hogy kevesebb fát kelljen kivágni és kör-
nyezetünk ne a hatalmas szemét-
dombokról és a szeméttel szegélyezett
útjainkról legyen felismerhetõ!

Papp Ákos képviselõ

Házasságot kötöttek:
1. Karácsony Edit és György László 2010.07.10.
Sok boldogságot kívánunk az ifjú házasoknak!

Újszülöttek:

1. Nagy Bence Péter Szülei: Pásztor Veronika és Nagy Péter
2. Laurinyecz Õrs Hunor Szülei: Cseppentõ Edina és Laurinyecz József János
3. Berényi Csilla Szülei: Juhász Ágnes és Berényi István
4. Bálint Luca Szülei: Kepes Anett és Bálint Miklós
5. Hamernyik Gergõ Szülei: Kátai Renáta és Hamernyik Ádám
6. Juhász Gréta Szülei: Bacsár Anna és Juhász Gyula

Gratulálunk az újszülöttek szüleinek!

Elhunytak:

1. Vincze Gábor 2010.02.11. Heréd, Rákóczi út 161/A.
2. Horváth Jánosné 2010.02.18. Heréd, Kolozsvári u.38.
3. Fekete András 2010.04.02. Heréd, Dózsa Gy.u.2.
4. Kovács Istvánné 2010.04.14. Heréd, Rákóczi út 45.
5. Tóth Józsefné 2010.04.21. Heréd, Rákóczi út 159.
6. Lengyel Ferenc 2010.05.09. Heréd, Ady E.u.27.
7. Dér József 2010.05.24. Heréd, Csap u.1.
8. Holló József 2010.05.31. Heréd, Arany J.u.9.
9. Jenei János Sándor 2010.06.12. Heréd, Kökényesi út 71.

10. Viczián Mihály 2010.07.09. Heréd, Iskola u.5.
11. Báti Lajos 2010.07.15. Heréd, Kökényesi út 55.
12. Juhász János Ignácz 2010.07.20. Heréd, Tabán u.1.
13. Tóth Lászlóné 2010.08.03. Heréd, Rákóczi út 14.
14. Oldal Imre 2010.08.23.  Heréd, Kápolna u. 23.
Együttérzésünket fejezzük ki az elhunytak hozzátartozóinak!

Anyakönyvi hírek HERÉDI
ÓVODÁSOKÉRT

ALAPÍTVÁNY
KÖZHASZNÚSÁGI

JELENTÉSE
2009.

Alapítói vagyon 2009.01.01.
95.072 Ft

Bevételek:
Alapítványi bevétel (támogatás)

30.000 Ft
Kamat (év végi tõkésítés)

94 Ft

Kiadások:
Bankszámla vezetésével kapcsolatos

költségek
4.840 Ft

Alapítványi vagyon 2009.12.31.
120.326 Ft

Bankszámla egyenlege
2009.12.31.

120.326

Heréd, 2010. április 17.

Tábikné Konkoly Edit
A kutatórium elnöke
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Gyõztünk!
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Kitartó szurkolóink! 
Önzetlen támogatóink!

Mint bizonyára ismerõs mindenki elõtt az
a szlogen, hogy: „A gyõztesek soha nem
adják fel. Akik feladják, sohasem gyõz-
nek!”

Mi gyõztünk!
A Heréd LC nevét megtanulta a liga

minden csapata és minden település
csapatának szurkolói!

A tavalyi évben a 11. helyen fejeztük be
a bajnokságot. Akkor talán sokan azt
gondolták, valóban befejeztük a labda-
rúgást is. De, aki egyszer azt álmodja,
hogy rúgja a bõrt, és a labdát a hosszú
sarokba vágja, vagy éppen háttal a ka-
punak sarokkal továbbít a hosszúba
(mert volt ilyen is), az nem tud hátat
fordítani a pályának!

Gyõztünk!
Gyõztünk, mert hitt bennünk a falu!

Kómár József polgármester úr kiállt a
sport mellett, kiállt a Heréd LC-ért! Ál-
dozatot hoztak értünk Heréd lakói és két
futballrajongó támogatónk is letette a la-
pot mellettünk!

Köszönet Molnár Attilának! Aki le-
hetõvé tette számunkra, hogy új me-

zekben léphessünk
pályára és probléma-
mentesen futhassanak ki
a futballisták a gyepre!

Köszönet Kapuszta Mi-
hálynak! A támogatásért, és
a 3. félidõben való áldoza-
taiért! Reméljük, mielõbb fel-
épülsz Mitya bácsi és még so-
káig köztünk maradsz, mert nagy
élmények várnak még rád a csapat
jóvoltából!

Köszönet gyúrónknak, aki a fáradt
vagy törött lábakba is életet lehelt,
hogy minél több gólt szerezzünk!

Gyõztünk! 
Mert sem szakadó esõ, sem perzselõ

nap nem tántoríthatta el szurkolóinkat!
Itt álltak minden mérkõzésen, jöttek
autóval, busszal, biciklivel utánunk, mert
tudták, hogy a „Hajrá Heréd” beindítja a
fáradt rakétákat és meglesz az a gól,
amitõl egy szót sem tud szólni másnap a
rekedtségtõl! Õk, ma is eljöttek, a mi erõt
adóink, fáradhatatlan drukkereink, hogy
együtt ünnepelhessük a csúcsra éré-
sünket! 

Hajrá Heréd!
A célunk az, hogy ránk igaz legyen az,

amit Magyarország példaképe Puskás

Öcsi mondott. Egy-
szer Zelk Zoltán meg-

kérdezte tõle: - „Öcsi,
maga hogyan csinálja azt,

hogy a labda mindíg pon-
tosan oda kerül ahová szán-

ja?”
Õ a maga humorával csak

annyit mondott: - „Úgy kell
rúgni mûvészkém! Úgy kell

rúgni!”
Gyõztünk!

De! Aki egyszer felállhat a dobogó
tetejére, azaz érem és fénylõ kupa

mellé, hatalmas felelõsséget is kap!
Gyõzni újra! Idáig jutni újra! Újból a

legjobbnak lenni! Bízom abban, hogy az
elnökség és a falu látja bennünk az
akaratot, látja bennünk az erõt, és
feltétlen látja bennünk a CSAPATOT!

A pályára nem 11 játékos fut ki, hanem
egy csapat! Egy szív, egy cél, egy akarat!

Gyõztünk!
Mert nálunk már mindenki tudja: a seb

beforr, a fájdalom elmúlik, de a dícsõsség
örökre megmarad! Egy csapat csak akkor
juthat fel a csúcsra, ha egy cél lebeg min-
den csapattag szeme elõtt! A legjobbnak
lenni! 

Ezt a Heréd LC focistái megtanulták és

Tisztelt Önkormányzat!
Örömmel tájékoztatunk mindenkit a

Kokoro Dojo elsõ féléves tevékeny-
ségérõl és eredményeirõl. Tulajdonkép-
pen ez az elsõ olyan év melyet az új
egyesületünk égisze alatt kezdtünk.
Sajnos nem csak pozitív dolgok történtek
velünk. Már megalakulásunkkor két célt
tûztünk ki magunk elé. Az egyik a
tömegsport, azaz minél szélesebb körnek
megmutatni sportágunkat, és ezáltal
egyre több embernek biztosítani az
egészséges mozgást, a másik a verseny-
sport.

Az új tagok becsábítása sajnos nem úgy
sikerült, ahogy szerettük volna. Sajná-
latos módon nagyon kevesen élnek azzal
a lehetõséggel, hogy egy kicsit meg-
mozgassák magukat és a szülõk sem
hajtják csemetéiket sportolni. Örömteli
ellenben az, hogy a kevesek között
akadnak tehetséges, és úgy látszik elkö-
telezett, törekvõ fiatalok. Itt megem-

líteném Bóna Boglár-
kát, illetve Csaba
Kingát, aki példá-
san küzd min-
den kis elõre-
lépésért. 

A másik cé-
lunk, ami a
versenysport,
hála Istennek
hozzuk a tõlünk
várható jó eredmé-
nyeket. Az év elsõ verse-
nye, ami az Országos Diák Olim-
pia, sajnos sportdiplomáciai okok miatt
elmaradt. A másik ugyancsak fontos
megmérettetés az Ippon Shobu O.B.
egész szép eredményeket hozott. Lõ-
rinczi Zsolt és Varga Bence egy-egy arany,
illetve ezüstérmet szerzett, míg Lõrinczi
Enikõ ezüstéremmel gazdagította gyûj-
teményét. Másik két Herédi tehetségünk
Gyurika Daniella és Gyurika Henrietta,

kemény küzdelem-
ben, igencsak meg-

dolgoztatva el-
lenfeleiket es-
tek ki a selej-
tezõkben. Ez-
után követ-
kezett a Kor-

osztályos Eu-
rópa Bajnokság,

ahol immáron ötö-
dik alkalommal kép-

viselte a Magyar színeket
Lõrinczi Enikõ. Innen egy ezüst és

egy bronzéremmel tért haza.
Az év második felére is vannak

terveink, és nagyon reméljük, hogy az év
végi beszámolónkban még több jó hírrel
tudunk szolgálni, és még több jó ered-
ményrõl tudunk beszámolni.

Tisztelettel: 

Kokoro dojo elnöksége

2010 elsõ féléves eredmény beszámoló
Kokoro Dojo Harcmûvészeti Kulturális és Szabadidõsport Egyesület
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3000 Hatvan, Horváth Mihály u. 84. 
Tel.: 06-37/341-623 E-mail: info@juhaszprint2003.hu

most tanulja meg mindenki, hogy kik
voltak azok a játékosok, akik a csúcsra
értek a Heréd LC-vel!

- A csapat Párduca: Fekete Rajmund!
- A csapat Bógáncsa, akit nem lehet

lerázni: Veres Zoltán!
- Tari „Gyorsvonat” Szabolcs!
- Bosánszki „Távcsöves” Ferenc! Aki a

félpályáról is képes betalálni!
- Takács „Labdaszelídítõ” Zoltán!
- A csapat Tûzoltója, akire mindig lehet

számítani: Juhász Csaba!
- A csapat Professzora, akinek nem le-

het gólt lõni: Juhász Árpád!
- A csapat Esze: Szabó Gábor!
- Simon „Keselyû” Sándor! Aki bár-

milyen labdára lecsap és már mutatja is a
bevált feliratot a pólóján!

- A szezon újonca, a mi fiatal fradi
szívünk: Molnár Attila!

- Az edzések királya, a mindig hû:
Johancsik Péter!

- Az aranyba öntött ballábasunk: Balog
Szabolcs!

- A csapat szelíd úthengere, aki fel-
szántja a baloldalt: Laczkó Péter!

- A csapat Szíve: Szûcs József!
- Az év újonca és gólzsákja: Balázs

„Kutya” László!
- Vágó „Ágyúgolyó” Zsolt!
- A csapat tréfamestere és kincse, aki ha

gondol egyet, beüti a pipába: Nikl Gábor!
- A csapat lelke és Csapatkapitánya:

Bóna András!
- Urbán „Demichelis” László!
- Van még itt ilyen írva, hogy a csapat

gólkirálya és nagyágyúja, de magam nem
jellemezném… Szeifert István!

Mint minden évben, ezúttal is meg-
választottam az év legjobb játékosát!
Sokan úgy gondolják, hogy mindíg a
gólvágónak, a csodacsatárnak kell adni az
aranycipõt! Én viszont úgy láttam, hogy
néha érdemes mélyebbre tekinteni és
rájövünk, hogy mi minden kell ahhoz,
hogy a csatár király lehessen. Sérülhet
meg boka, törhet el láb, törhet el kéz,
nyílhat szét a feje az embernek, de ha a
szív sérül, akkor az már komoly jel! Ez a
csapat sem mûködne így, ha nem lenne
szívünk! De van! Ennek igazi megtes-
tesítõje volt és remélem lesz is, az év
legjobbja a csapat szíve: SZÛCS JÓZSEF!

Vannak, akik azt hiszik, hogy a futball
annyira fontos, hogy élet-halál kérdése!
Mindig elszomorít, ha ilyet hallok! Biz-
tosíthatok mindenkit: A futball ennél
sokkal, de sokkal fontosabb!

Hajrá Heréd!

Szeifert István
játékosedzõ

Idõközben elkezdõdött az újabb bajnoki
évad! 

Csapatunk jelentõsen átalakult. Szá-
mos távozó játékos mellett (akiknek
szívbõl kívánjuk a legjobbakat) sikerült
néhány igazi erõsítést jelentõ labdarúgót
igazolnunk. De ami már nálunk évek óta
fontosabb, hogy ismét valódi csapat-
emberekkel bõvült a keretünk. Így sike-
rült megõrizni azt a több éve tartó
légkört, mely körülveszi csapatunkat és
amely miatt szivesen jönnek hozzánk és
játszanak a Heréd LC szineiben. Gohér
Gábor és Tóth Norbert Aszódról, Bordás
László Atkárról, Sipeki Attila a Csõvár
SE-bõl, Kiss Sándor a Lokiból valamint
Bedõ Márk az FC Hatvanból választotta
községünk csapatát. Jó hangulatú edzé-
sek jellemezték a felkészülést, melynek az
elsõ fordulóban meg is lett az eredménye,
hiszen az örök rivális Hatvani Lokomotív
csapatát a második félidei ellentmondást
nem tûrõ játékkal 4-2-re sikerült kétvállra
fektetnünk. Bízunk a sikeres folytatásban
és abban, hogy szurkolóink továbbra is
kitartanak mellettünk! Öröm látni, hogy
egyre több gyermek tölti szabadidejét a
focipályán.

A csapattal kapcsolatos információkat
megtalálhatják a www.heredlc.fw.hu olda-
lon.
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