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Heréd Község Önkormányzatának
ingyenes közéleti kiadványa

A megvalósult álom!
Egy híres ember mondta hajdanán, hogy
„merjünk nagyokat álmodni”. Olykor velem is elõfordul, de meggyõzõdésem,
hogy a herédiek nagytöbbsége már évtizedek óta arról álmodott, hogy egyszer
majd nekünk is lesz egy utunk, egy
„álomút”, amelyen talán még Európába is
elérhetünk.
Ez az álom végre megvalósult, hiszen
augusztus 15-én ünnepélyes keretek
között Völlner Pál államtitkár és Szabó
Zsolt országgyûlési képviselõ a nemzeti
színû szalag átvágásával átadta nekünk és
a térségünkben élõknek ezt a csodálatosan szép és kiváló minõségben elkészült
utat.
Sokan feltették már nekem is a kérdést,
hogy miért csak most készült el a 2111-es
út, hiszen már évek óta ígérgettük.
Igazuk van, hiszen a felmérések már
2007-ben elkezdõdtek, az elfogadott
tervek 2009-ben már rendelkezésre álltak,
majd ezt követõen a pályázatot is
nyertesnek ítélték, mégsem történt
semmi érdemi lépés. Egy volt képviselõpolgármester nagy nyilvánosság elõtt
többször is határozott ígéretet tett arra,
hogy a 2010-es választások elõtt már az új
úton közlekedhetünk, ezért ígértem én is,
de csalódnunk kellett. 2011 évelején egy
felelõs vezetõ értesített arról, hogy a mi
utunk már rég elkészült, csak nem itt,
hanem Eger környékén egy másik képviselõ körzetében, amirõl személyesen is
meggyõzõdtem.
Felmerülhet a kérdés bennem és másokban is, hogy tehet ilyet egy képviselõ,

akinek kutya kötelessége lenne a körzetének az érdekeit képviselni. Mivel
hagyta, hogy elvigyék, elorozzák tõlünk,
ami a miénk, azzal eleget tett bizonyos
egyéni vagy politikai érdekeknek. E
néhány gondolatot csupán azért írom le,
hogy végre már mindenki megértse, miért
húzódott így el az utunk megépítése. Természetesen a leírtakért minden felelõsséget vállalok.
E keserûnek tûnõ mondatok után vidámabbakról is szót kell ejtenünk. Számunkra történelmi jelentõsége van ennek
a beruházásnak. A sokkal gyorsabb és
biztonságosabb elérhetõség miatt felértékelõdik községünk és az ingatlanaink,
szívesebben jönnek hozzánk más településekrõl, megnõhet a betelepülõk száma
is. Fontos szempont, hogy nem rongálódnak a jármûveink, egyszóval még
élhetõbb településsé váltunk.
Végezetül köszönetemet és hálámat

szeretném kifejezni minden egyes embernek, aki bármit is tett azért, hogy ez az
út megépülhessen. Legnagyobb köszönet
azonban a herédieket, községünk lakóit
illeti. Köszönet a türelemért, hogy
éveken, évtizedeken keresztül elviselték
azt a borzalmat és méltatlan állapotot,
amit a régi út nap mint nap nekünk
okozott. Külön köszönöm Szabó Zsolt
országgyûlési képviselõ úrnak, Hatvan
Város Polgármesterének azt a mérhetetlen segítséget, amit értünk, a térségünkért
tett. Úgy is mondhatom: ez az útfelújítás
nem jöhetett volna létre a Képviselõ Úr
segítsége nélkül. Köszönjük!
Egyet azonban mindenkinek tudomásul kell venni, mi herédiek ezt az utat már
nagyon-nagyon megérdemeltük!
E gondolatok jegyében kívánok minden herédinek balesetmentes közlekedést!
Kómár József polgármester
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Tájékoztató a Képviselõ-testület üléseirõl
Tisztelt herédi Lakosok!

latához a Mûvelõdési Házban, azonban
nem adott számukra támogató nyilatA képviselõ-testület 2012. március 19 - kozatot az Élelmiszersegély Program
2012. július 23-i üléseirõl, az azokon településünkön történõ megvalósításáhozott döntésekrõl a következõ rövid hoz,
tájékoztatást adom:
- tájékoztatót hallgatott meg a
hulladékszállítás helyzetérõl,
- megtárgyalta Bálint Sándor játszóA 2012. március 19-i soros
térrel és földúttal kapcsolatos kérelmét.

ülésen a Képviselõ-testület:

- háziorvosi tájékoztatót hallgatott
meg Heréd község egészségügyi alapellátása helyzetérõl,
- beszámolókat fogadott el a civil
szervezetek részére 2011. évben nyújtott
önkormányzati
támogatások
felhasználásáról,
- módosította a nem jövedelem alapú
helyi támogatásokról szóló 8/2011.
(III.29.) önkormányzati rendeletét azzal, hogy ismét lehetõséget adott az
1996-1998. években született leánygyermekek HPV vírus elleni ingyenes védõoltására azok számára, akik az elmúlt
évben a felajánlott ingyenes méhnyakrák
elleni oltást nem igényelték. Idén ennek
alapján a korosztály szerint érintett 22
fõbõl 15 leány gyermek szülei igényelték
az ingyenes védõoltást, melyért gyermekenként 47.700,- Ft-ot fizetett az
Önkormányzat. Az oltóanyagot a hatvani Lestyán Patika Bt.-tõl vásároltuk
meg összesen 715.500 Ft-ért. 2013. évtõl
a tárgyévben a 14. életévét betöltõ herédi
lakóhellyel rendelkezõ leánygyermekek
részére biztosítja a Testület az oltást,
melyet a szülõk minden évben április
15.-ig igényelhetnek.
- A hatvani székhelyû Szivárvány Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi
Intézmény átalakításával kapcsolatban
hozott támogató határozatokat és támogatta a Hatvanból ellátott házi segítségnyújtás óradíját, melyet a székhely
önkormányzat 600 Ft/óra díjban határozott meg,
- támogatta Nagykökényes község
mozgókönyvtári ellátáshoz csatlakozását. Ez a rendszer mûködik a herédi
könyvtárban is, mely alapján állami
támogatással a megyei könyvtáron keresztül folyamatosan cserélõdik a
könyvállomány és a könyvtár fejlesztésére is kapunk támogatást.
- Hozzájárult a Herédi Nagycsaládosok Egyesülete székhely haszná-

A 2012. március 30-i
rendkívüli ülésen a
Képviselõ-testület:
- elhatározta - mint a közoktatási társulás székhely önkormányzata -, a nagykökényesi tagóvoda br. 2.608.579,-Ft
összköltségû vizesblokk felújítására a
Belügyminisztériumhoz közoktatási
infrastrukturális pályázat benyújtását,
melyhez a 600.000 Ft önerõt Nagykökényes Önkormányzata biztosította.
A pályázatunkat befogadták, de az
elbírálás késik, így a rendkívül fontos
felújítás nem kezdõdhet el.
- A rendõrség kérésére a Rendõrnapi
jutalmazáshoz 47.863,-Ft + járulék
jutalom összeget, valamint a KMB-s
irodába a helyi rendõr munkájának
könnyítése érdekében nyomtatót biztosított,
- a mûvelõdési házra nézve a UPC
Magyarország Kft. bérleti szerzõdés
felmondását vette tudomásul, mert
ezentúl másképpen oldják meg
berendezéseik elhelyezését,
- a Kaposvári Városgazdálkodási Zrt.vel történt hulladékszállítási egyeztetésekrõl valamint Hatvan Város Önkormányzat KEOP-7.1.1.1 hulladékpályázatával kapcsolatban kapott tájékoztatást.

A 2012. április 10-i rendkívüli
ülésen a Képviselõ-testület:
- a pályázatírói tájékoztatás után
csatlakozott Hatvan KEOP-7.1.1.1. „Települési szilárdhulladék-gazdálkodási
rendszerek fejlesztése” tárgyú pályázat
benyújtásához,
- döntött a cég kezdeményezésére a
Kaposvári Városgazdálkodási Zrt.-vel
kötött hulladékszállítási közszolgáltatási
szerzõdés közös megegyezéses meg-

Herédi hírmondó -

szüntetésérõl 2012.05.31-vel és egyben
az új hulladékszállítók ajánlattételi
felkérésérõl,
- tulajdonosi hozzájárulást adott a
Herédi Labdarúgó Klub TAO pályázatához és a pálya és az öltözõ bérletére
az eddigi szívességi használati megállpodás helyett 20 évre, 2032.12.31.-ig
szóló bérleti szerzõdést kötött az
ingatlan amortizációjának megfelelõ,
jelképes, évi 22.000 Ft bérleti díjért,
- elfogadta a 2012. évi közbeszerzési
tervet, melyben a 2012. évi költségvetését és a folyamatban lévõ pályázatait
figyelembe véve értékhatárt elérõ beruházás, szolgáltatás megrendelés, áru
vásárlás hiányában nem határozott meg
várható közbeszerzést,
- kiszáradt fák miatt mint tulajdonos
elhatározta a Mûvelõdési Ház mellett és
a Sportöltözõ elõtt összesen 3 db. fa
kivágását, melyet a hatósági engedélyeztetést követõen elvégeztünk és a
kivágott fákat pótolni fogjuk. Sajnálattal
tapasztaltuk, hogy a nyári szárazságban
közterületeinken számos fa kiszáradt,
melyeket ki kell vágnunk.
- A Daganatos és Leukémiás Betegekért Alapítvány részére 10.000,- Ft, a
nagykökényesi kamarazenei hét (NK 7 )
részére 50.000 Ft támogatást állapított
meg.

A 2012. április 26-i soros
ülésen a Képviselõ-testület:
- A 2011. évi gazdálkodásról szóló
zárszámadás keretében elfogadta az
önkormányzat és intézményei 2011. évi
költségvetése zárszámadásáról és pénzmaradvány felosztásáról szóló 10/2012.
(IV.27.) és ehhez kapcsolódóan az önkormányzat 2011. évi költségvetésének
módosításáról szóló 9/2012.(IV.27.)
rendeletét.
A 2011. évi tényleges bevétel
292.912 ezer Ft, a 2011. évi tényleges
kiadás 286.908 ezer Ft volt. Az orvosi
rendelõ építése pályázati támogatás
kiutalásának késedelme miatt 2011.
évben csak alacsony 268 ezer Ft szabad
pénzmaradványunk volt. Az önkormányzat 2011. évben is biztonságosan
gazdálkodott.

Heréd Község Önkormányzatának ingyenes közéleti lapja  Kiadó: Községi Önkormányzat 
Felelõs szerkesztõ: Szabó Gábor  Szerkeszti: a Szerkesztõbizottság  Tördelés és oldalszerkesztés: Garamond Grafikai Mûhely Bt.
(www.garamondgrafika.hu)  Nyomda: Juhászprint 2003 Kft Hatvan (info@juhaszprint2003.hu)  Megjelenik 750 példányban. 
2007
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- Megtárgyalta és elfogadta a Vincent
Auditor Kft (Dabas) által végzett 2011.
évi belsõ ellenõrzésekrõl szóló jelentést,
- megtárgyalta KVG Zrt. díjemelési
kérelmét és a hulladékszállítás helyzetét,
- a Hatvan Mentõállomás mentõautóinak motoros szívó mentéstechnikai
eszközzel felszereléséhez 15.000 Ft
támogatást biztosított,
- döntött az ALTIBEKA Kft. megbízásáról fák és cserjék valamint egy nyári
növények telepítésére összesen 543.500
Ft + Áfa összegben.

A 2012. május 21-i soros
ülésen a Képviselõ-testület:
- Átfogó értékelést fogadott el a 2011.
évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi
feladatokról,
- tájékoztatót fogadott el a Heves
Megyei Vízmû Zrt. mûködésérõl azzal,
hogy felkérte a Vízmû Zrt. Hatvani Kirendeltségét az Iskola utcában a balesetveszélyes 1. számú kút megrongálódott
kerítése helyreállítására valamint arra,
hogy a község határában tegyenek
intézkedést a szennyvíztisztító telep
körül tapasztalható bûz csökkentésére.
Javaslatot tett a Testület továbbá az
önkormányzat tulajdonában, a Heréd
József A. úton lévõ glóbusz hasznosítására.
- KDV KÖVIZIG tájékoztatót tárgyalt meg az árvízi védekezésben elért
eredményekrõl, a védekezés helyi lehetõségeirõl,
- tájékoztatót hallgatott meg az adóügyi
feladatok ellátásáról, az adóhátralékok
csökkentése, az adómorál javítása érdekében fontolóra vette az adótartozók
listájának nyilvános közzétételét,
- a KVG Zrt-vel megszûnt szerzõdés
miatt az által kiírt beszerzési eljárás
eredményeként átmeneti idõre, 2012.
12.31.-ig a lakossági kommunális hulla
dékszállításra a Bio-Pannónia Kft.-t
bízta meg szállítónak. 2012. június 1.jétõl az új szállítási díjak: a 60 literes
kuka edényzetre 166,-Ft/ürítés+ÁFA, a
120 literes kuka edényzetre 300,-Ft/
ürítés+ÁFA, e változások miatt módosította a hulladékszállítási díjakra vonatkozó önkormányzati rendeleteit.
- Kivitelezõi és mûszaki ellenõri
árajánlatok megkérését határozta el a
„Juhász kupa - Sportpálya korszerûsítése” a „II. Táncos-dalos Zagyvaság”
rendezvény valamint a „Multifunkciós
irodai eszközök beszerzése” pályázataival kapcsolatban,
- egyes önkormányzati rendeletek
módosításáról szóló 13/2012.(V.22.)
rendeletével törvényi elõírások szerint
minden rendeletünkbõl törölte a sza-

Herédi Hírmondó
bálysértési rendelkezéseket, mert a
jegyzõk szabálysértési jogköre átkerült a
Kormányhivatalokhoz és megszûnt a
helyi önkormányzati szabálysértések
lehetõsége,
- az Emlékparkban (volt: „Cigánygödör”) lévõ árok felújítási munkáinak
elvégzésével a SZÉ-GÉ TRANS Kft.- t
(Kerekharaszt) bízza meg bruttó
499.872 Ft-ért,
- ismételten megtárgyalta a Hatvani
úti lakók fakivágási és fásítási kezdeményezését és elhatározta a lakók által
kért elöregedett fák kivágását és pótlását
közútkezelõi és hatósági engedélyeztetést követõen,
- 2012.(V.22.) önkormányzati rendeletével a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 4/2011.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról megszüntette a nem kötelezõ méltányossági
ápolási díj lehetõségét,
- a JOBBIK herédi alapszervezettel
közösen '56-os kopjafa felállítását határozta el és annak megvalósításához
50.000 Ft-ot biztosított
- tájékoztatást kapott a 22 fõ ingyenes
nyári gyermek étkeztetésére benyújtott
pályázatról.
A 2012. június 11-i rendkívüli ülésen a
Képviselõ-testület:
- az EMVA IV. tengely „Juhász kupa
megrendezésére alkalmas helyi sportpálya korszerûsítésére” elnyert pályázat
sport pálya kerítés építése és világítás
kivitelezése feladatainak elvégzésére, a
beérkezett három árajánlat közül összességében legkedvezõbb ajánlata alapján
VANATECH Kft. (Heréd, Ifjúság utca
13.képviseli: Varga Nándor) -t bízta meg
10.612.813 Ft + 27 % ÁFA vállalkozói
díjért a pályázatban elszámolható támogatás, a 2012. évi költségvetés céltartalékában biztosított önerõ, valamint a
pályázati támogatásból el nem számolható költségekre az általános tartalékalap terhére,
- a Juhász kupa pályázathoz kapcsolódóan a kerítés építés mûszaki ellenõri
feladatainak elvégzésére 220.000 Ft +
Áfa díjért az LX Komfort Bt.-t, a villamossági mûszaki ellenõri feladatokkal
65.000 Ft + Áfa díjért a DovillTerv Kft-t
bízta meg. Az építési munkákat a
vállalkozó már készre jelentette, a
sikeres mûszaki átadás-átvételi eljárást
követõen igényelhetjük meg a pályázati
támogatást, mely utófinanszírozású,
tehát a vállalkozási díjat és valamennyi
egyéb költséget elõtte az önkormányzatnak saját pénzébõl ki kell fizetnie.
- Mozgóárusok miatt a közterület
használatáról szóló rendeletet módosította 15/2012.(VI.12.) rendeletével akként, hogy 2012.07.01.-tõl a gépjármûbõl végzett kereskedelmi jogszabá-
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lyok szerinti mozgóbolti és mozgóárusításra 1.000,-Ft/gépjármû/nap díjat
állapított meg,
- 22 fõ óvodás és általános iskoláskorú
gyermek számára 45 napon keresztül
kétfogásos meleg ebéd fõzésével és
kiszállításával Gedei Sándor egyéni
vállalkozót (Lõrinci) bízta meg br. 440,Ft/ebéd vállalkozói díjért,
- a Vöröskereszt Hatvani Szervezete
megkeresésére a családgondozóval egyeztetett két fõ herédi gyermek nyári
táboroztatásához 20.000,- Ft hozzájárulást biztosított az általános tartalékalap
terhére.
- EMVA IV. tengely (LEADER) elnyert pályázaton döntött a multifunkciós irodai eszköz beszerzésérõl az MM
Max Kft. (Szolnok)-tól 879.000,- Ft +
Áfa áron,
- a Herédi Általános Iskola gyermekés ifjúságvédelmi felelõse által a nyári
szünidõben tervezett szabadidõs programokhoz 20.000 Ft-ot biztosított,
- árajánlatkéréseket határozott el a
Testület II. Táncos- dalos ZAGYVASÁG pályázatához padok és asztalok
gyártására, étkeztetés biztosítására és
sátrak tartós bérletére.

A 2012. július 23-i rendkívüli
ülésen a Képviselõ-testület:
- a II. Táncos- dalos ZAGYVASÁG Heréd elnevezésû kulturális rendezvényhez 10 db asztal és 20 db pad
gyártásával és leszállításával árajánlata
alapján a SZENDY-MEDICAL KFT.
(Heréd)-t bízta meg 340.000 Ft+ ÁFA
díjazásért,
- a II. Táncos-Dalos ZAGYVASÁG
rendezvényhez 400 fõ étkeztetésével
Gedei Sándor vállalkozót bízta meg
bruttó 200.000 Ft díjazásért
- a II. Táncos- dalos ZAGYVASÁG Heréd elnevezésû kulturális rendezvény-hez 1 db 5 x 8 méteres, valamint 2
db 4 x 4 méteres sátor bérlésére legkedvezõbb árajánlata alapján a Vízhordó
Bt. (Sátorvilág, Budapest)-t bízta meg
mindösszesen: br. 651.637,-Ft díjazásért,
- a jelzõrendszeres házi segítségnyújtás további mûködtetése miatt a
Szociális Gyermekjóléti és Egészségügyi
Szolgálat Intézményfenntartó Társulás
(Hatvan) Alapító Okiratának és Társulási megállapodásának módosítását
fogadta el,
- az utófinanszírozású folyamatban
lévõ pályázataihoz 8 MFt éven belüli
rövid lejáratú folyószámlahitel felvételét
határozta el,
- a Heves Megyéért kitüntetõ címre
ismét felterjesztette a Herédi Népdalkórust és Lõrinczi Enikõ sportolót,
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- a templom villamos fûtésének
kialakításához az év elején biztosított
300.000 Ft mûködési támogatás felett a
Római Katolikus Egyház Herédi Plébániája számára 700.000 Ft többlettámogatást biztosított,
- a Herédi Labdarúgó Klub mûködéséhez az év elején biztosított 1.500.000
Ft mûködési támogatás felett a II. félévi
mûködésükhöz 1.000.000 Ft többlettámogatást biztosított. (Valamennyi civil
szervezeti támogatással év végén számlákkal kell elszámolni a támogató önkormányzat felé.)

Felhívás az
adózókhoz
Felhívjuk az adózók figyelmét, hogy a II.
félévre esedékes iparûzési adót, gépjármûadót és talajterhelési díjat szeptember
15-ig, a magánszemélyek kommunális
adóját szeptember 30-ig lehet befizetni a
helyi TAKARÉKSZÖVETKEZETBEN
az értesítéssel egyidejûleg megküldött befizetési csekk felhasználásával, vagy
átutalással.
Ismételten felhívjuk a figyelmet, hogy a
különbözõ adók befizetésére más-más
csekk áll rendelkezésre, ezért a befizetéseknél a megfelelõt szíveskedjenek használni.
Felhívjuk továbbá a figyelmet arra is,
hogy az adókötelezettséget érintõ minden változást formanyomtatványon 15
napon belül be kell jelenteni az önkormányzati adóhatósághoz.
Kérjük az adózókat, hogy az elmaradt és
esedékes tartozásaikat szíveskedjenek minél elõbb, illetve határidõben rendezni a
végrehajtási eljárások elkerülése érdekében.
Együttmûködésüket és az adók határidõben történõ befizetését köszönjük.

Herédi Hírmondó
- a Nemzeti Vágta elõfutamaként
rendezett Palóc Vágtán való indulást
határozta el,
- a hivatali helyiségek klíma kiépítési
munkához 150.000 Ft többlet elõirányzatot biztosított,
- a 2012.09.08.-i Falunap hangosításra
ajánlattételi felkéréseket határozott el,
- a járások kialakításával, az önkormányzati ÁSZ ellenõrzéssel, a 2111.
számú országos közút útfelújítással, az
ÉMOP pályázatra beadott belterületi
utak pályázattal kapcsolatban tájékoztatásokat hallgatott meg.

Felsõoktatási
iskolakezdési
támogatás
Minden év augusztus 1. és október 20. napja között lehet
benyújtani a Körjegyzõség Hivatalában rendelkezésre álló formanyomtatványon a felsõoktatási iskolakezdési támogatás
iránti kérelmet. A kérelemhez
mellékelni kell a herédi lakóhellyel rendelkezõ, felsõfokú
oktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató
hallgató iskolalátogatási igazolását. Az elmúlt évhez hasonlóan
a 12.000,- Ft-os hallgatónkénti
támogatást vásárlási utalvány
formájában biztosítja jogosultak
részére az önkormányzat.
A benyújtási határidõt kérjük
betartani, mert adózási szabályok okán az október 20-a
jogvesztõ végsõ határidõ!

2012. szeptember
A Képviselõ-testület nyilvános üléseinek jegyzõkönyvei a Körjegyzõségi
Hivatalban és a honlapon megtekinthetõk, az éves munkaterv és az elfogadott rendeletek teljes szövege a hivatali hirdetõtáblán és a honlapon is
olvasható.
Heréd, 2012.08.24.

Peterkéné dr. Farkas Andrea
körjegyzõ

EMLÉKEZÉS

Mély megrendüléssel értesültünk
arról, hogy Kovács József (Dodi)
egykori képviselõ társunk hoszszan, de türelemmel viselt betegség után váratlanul 2012. július 3án elhalálozott.
Három cikluson át volt önkormányzati képviselõ és dolgozott a
község érdekében. Emlékét tisztelettel megõrizzük!
Heréd Község Képviselõ-testülete
és a Hivatal dolgozói

Tûzgyújtási tilalom
Felhívjuk a lakosság figyelmét arra, hogy 2012.08.24-tõl
visszavonásig országos tûzgyújtási tilalom lépett életbe, mely
alapján erdõkben és ezek határától 200 méteres körzetben, út
és vasút melletti fásításokban, valamint a település teljes területén TILOS tüzet gyújtani és a parlag és gazégetés is TILOS!
A fentiek alapján a Heves Megyei Kormányhivatal kezdeményezésére figyelemmel felhívjuk a lakosság figyelmét,
hogy az ORSZÁGOS TÛZGYÚJTÁSI TILALOM IDEJE
ALATT A SAJÁT TELKEKEN IS TILOS A TÛZGYÛJTÁS, TILOS AZ AVAR ÉS A KERTI HULLADÉK
ÉGETÉS!
AZT, AKI A TÛZGYÚJTÁSI TILALOM IDEJE ALATT

4

TELKÉN
VAGY
AZON KÍVÜL TÜZET GYÚJT A
T Û Z O LT Ó S Á G
100.000 forinttól 3
millió forintig terjedõ
tûzvédelmi bírsággal
sújthatja!
Az országos tûzgyújtási
tilalom idõszakáról a televízióból, rádióból, újságból értesülhetnek.
Körjegyzõségi Hivatal
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Anyakönyvi hírek
Házasságkötés

Elhunytak:

Gregus Bence szül.: 2012.04.06.
Szülei: Monos Tünde és Gregus Tamás
Mészáros Dávid szül.: 2012.06.08.
Szülei: Nagy Andrea és Mészáros László
Samu András szül: 2012.06.11.
Szülei: Balázs Mária és Samu András
Koreny Dorina szül.: 2012.06.20.
Szülei: Horváth Andrea és Koreny Zoltán
Csorvási Tamara szül.: 2012.08.02.
Szülõje: Csorvási Szandra
Juhász Bence szül.: 2012.08.18.
Szülei: Ficsór Katalin és Juhász Gábor

Varga Károly Heréd, Borszéki u.4. 2012.03.29.
Papp Jánosné Heréd, Petõfi u.12. 2012.04.02.
Kovács János Heréd, Kápolna u.2. 2012.04.20.
Czímer Istvánné Heréd, Rákóczi út 28. 2012.04.29.
Kovács Béla Heréd, Kökényesi út 83. 2012.04.30.
Tóth Andrásné Heréd, Hatvani út 27. 2012.05.01.
Urbán István Antal Heréd, Kökényesi út 73. 2012.05.10.
Terényi Ferencné Heréd, Köztársaság u.8. 2012.05.23.
Szabó István Heréd, Rákóczi út 67. 2012.05.31.
Kiss Istvánné Heréd, Bajcsy-Zs.u.5. 2012.06.24.
Oravecz Ferenc Heréd, Köztársaság u.10. 2012.06.29.
Kovács József Mihály Heréd, Pusztai u.4/2. 2012.07.03.
Gúti Lajosné Heréd, Arany J. u.15. 2012.07.09.
Juhász Jánosné Heréd, Rákóczi út 95. 2012.07.22.
Wilczek Gábor Heréd, Kolozsvári u.32. 2012.07.25.
Zsámboki Lászlóné Heréd, Táncsics M.u.16. 2012.07.31.
Csábi József Heréd, Pusztai u.22. 2012.08.07.
Tóth Józsefné Heréd, Pusztai u.22. 2012.08.26.

Gratulálunk az újszülöttek szüleinek!

Együttérzésünket fejezzük ki az elhunytak hozzátartozóinak!

Bukovinszki Beáta és Morvai Csaba 2012.08.18.
Sok boldogságot kívánunk az ifjú házasoknak!

Újszülöttek:

Nyári foglalkoztató
2012-ben ismét megrendezésre került - a
Családsegítõ Szolgálat Kistérségi Családsegítõ Szolgálata és a Gyermekjóléti
Szolgálat által szervezett - a nyári foglalkoztató.
A három alkalmat felölelõ programsorozat során gipszet festettünk, dekorgumiból csipeszfigurákat és „fûfejeket”
készítettünk.
Az utolsó alkalmat pedig játékos
„horgászattal” sikerült színesebbé tenni a

részvevõ gyermekek számára. Ez úton is
szeretnénk kifejezni köszönetünket a
Herédi Képviselõtestületnek és a Mûvelõdési Háznak, hogy közremûködésük
által megvalósíthattuk alternatívákat
nyújtó szabadidõs programjainkat, ahol
alkalmanként 15-20 gyermek is jelen volt.

Májusi fõzõverseny
A fõzõversenyen 22 csapat mérte össze
tudását: I. helyezett: Fõzõ-Iskola (vezetõ: Berényi Istvánné), Vidám tokány; II.
helyezett: K-700 (vezetõ: Freistag Péter),
Tokány; III. helyezett: Jobbik Herédi
Alapszervezet (vezetõ: Orbán Gábor),
Lovász csülök fõtt burgonyával.

Urbán Jánosné jóvoltából (aki egy-egy
Nagy Péter és Józsa Anita masszázst ajánlott fel) három különdíjat
családgondozók is kiosztott a zsûri: Árpi konyha (vezetõ:
Gyurika Ferencné), Babos sertéspörkölt
rizzsel; Fogyi klub (vezetõ: Szabó
Andrásné), Csülkös babgulyás fokhagymás lángossal; Jóbarátok (vezetõ: Lõrincz
Jánosné), Gombás sertéstokány galuskával.
A süteménykészítõ verseny 12 indulója közül az alábbi döntést hozta a zsûri:
I. helyezett: Gyurika Ferencné, Citromos álom; II. helyezett: Simonné Bódi
Krisztina, Diós-almás pite; III. helyezett:
Freistag Péterné, Babapiskótás-szelet.
Tavaszi Kispályás labdarúgó-kupa:
Ezúttal hat csapat vett részt a tornán, ahol
minden eddigi kupát a Kedvencek csapata
hódította el, akik volt, hogy Öregfiúk
néven indultak. Most sem alakult ez
másképpen, hiszen Sáfrán József vezette
csapat ezúttal is veretlenül szerezte meg
az elsõ helyet a Herédi Labdarúgó Klub
Ifi csapata elõtt. Harmadik helyezett a
Szégyen FC kispályás csapata lett.

5

hered_2012_2.qxd

2012.08.28.

VI. évfolyam 2. szám

11:02

Page 6

Herédi Hírmondó

2012. szeptember

Óvodai Hírek
HERÉDIÓVODÁSOKÉRT ALAPÍTVÁNY
KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2011.
Bevétel
Alapító vagyon 2011.01.01.
267.320
Alapítványi bevétel
152.604
Magánszemély
26.500
SZJA 1% 2010.
126.104
Kamat (év végi tõkésítés)
177
Bankszámla vezetésével kapcsolatos ktg-ek
Könyvelés
Alapítványi támogatás
Kirándulás szállítási költsége
Ágynemû vásárlása
Gyermekjátékok vásárlása

Kiadás

5.720
12.000
208.880
94.380
89.500
25.000

A gyermeknapot május 25-én tartottuk, melyen a Meseerdõ
bábszínház elõadását nézhették meg a gyerekek. Különbözõ
játékos vetélkedõket is szerveztünk a gyerekeknek. A nap végén
Alapítványi vagyon 2011.12.31.
193.501 ajándékokat kaptak mindannyian.
Bankszámla egyenlege 2011.12.31.
193.381
Családi kirándulást szerveztünk Budapestre, az állatkertbe és
Pénztár egyenlege 2011.12.31.
120 a veresegyházi medveparkba.
Az évzáró- és búcsú ünnepély alkalmával 19 gyermek
A kuratórium köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik személyi jövede- köszönt el az óvodától és kezdi meg az iskolai tanulmányait. Az
lemadójuk 1 %-ával ésa adományokkal alapítványunkat támogatták. ünnepélyt a helyi Mûvelõdési Házban tartottuk meg, ahol az
egész évben tanult versekbõl, dalokból kis mûsort adtak elõ. A
Heréd, 2012. május 17.
búcsúzók közös tánca nagy sikert aratott.
Tábikné Konkoly Edit A kuratórium elnöke
Szeptembertõl meg kezdõdik a folyamatos óvodai beszoktatás.

A Herédi Általános Iskola tanévvégi eseményei
Iskolai gyereknap-május 25.

Ballagás-június 16.

Iskolánk diákjai 2012. május 25-én a DÖK szervezésében részt A 8. osztályos tanulók ballagási ünnepségére június 16-án,
vehettek egy felejthetetlen programsorozaton gyereknap alkal- szombaton került sor. A ballagó gyerekek színvonalas mûsorral
mából. A délelõtt a népi hagyományõrzés jegyében telt, mely- búcsúztak el tanáraiktól és az iskolától.
nek keretében megismerkedhettek a néptánc alaplépéseivel és a
Magor Magyarjai Egyesület népi játékaival. A pályázaton elnyert
rendez-vény költségét, 160.000 Ft-ot az iskolai hulladékgyûjtésért kapott pénzbõl fizettük.
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Tanévzáró ünnepély-június 20.
2012. június 20-án ünnepélyes keretek között fejezõdött be a
tanév iskolánkban. Mûsorunkat szép versek, egy vidám jelenet
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.

2012. szeptember

Falunap Kerekharaszton és Nagykökényesen augusztus 4.

Az ünnepség után a gyerekek megkapták az osztályfõnökeiktõl a bizonyítványt és néhány jó tanácsot a nyárra.
A nyár folyamán diákjaink közül néhányan képviselték
intézményünket a kerekharaszti és a nagykökényesi falunapon.
Két táncos mûsorral is kedveskedtek a közönségnek. Mindkét
produkció nagy sikert aratott. A Happy Dance csoport Szabó
Tímea irányításával egész nyáron gyakorolta a mûsorszámokat.
Köszönjük a Szülõknek, hogy a gyerekeket rendszeresen
elhozták a próbákra.

A közelmúlt programjai

Erzsébet-tábor- július 16-21.

Iskolánk gyermekvédelmi felelõse a nyári szünetben különbözõ
változatos programokat szervezett az iskola tanulóinak.
(nyársalás, túra, aszfaltrajz, sport)
Ugyancsak a nyáron adott otthont iskolánk a hagyományos
kórustalálkozónak.

Állami támogatással táborozáson vehetett részt iskolánk 30
Új tanterem iskolánkban
tanulója Balatonberényben, az Erzsébet-program egyik
helyszínén. A részvételt pályázaton nyerte az intézmény, a
szülõknek 5000 Ft önrészt és az utazás költségét kellett fizetni. A leendõ elsõ osztályosok magas létszáma miatt önkormányzati
A gyerekek nagyon jól érezték magukat, a strandolás mellett határozatra két elsõ osztály indul intézményünkben, teljesen
azonos feltételekkel. A tanulócsoportok számának növekedése
rengeteg program is színesítette nyaralásukat.
miatt új tanterem került kialakításra, korszerû felszereléssel és
esztétikus berendezéssel. Az új tantermet a 2. osztályosok
veszik birtokba. A két elsõ osztály pedig egymás mellett kapott
helyet az iskola földszintjén.
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NÉPDALKÓRUSOK TALÁLKOZÓJA
Július 21-én volt 10. alkalommal megrendezve a Népdalkórusok Találkozója, amit
a Herédi Népdalkör szervezett. A jubileumi eseményre 13 fellépõ csoport
fogadta el a meghívásunkat. Színvonalas,
nagyszerû mûsorral készült mindenki,
amit a szépszámú, kitartó közönség nagy
tapssal jutalmazott. A visszajelzések
szerint is tetszett mindenkinek. A fellépõket megvendégeltük, ami után és
közben is énekszó hallatszott.
Köszönjük minden támogatóinknak,
segítõinknek az önzetlen munkát, adományt, a lehetõséget a találkozó létrejöttéhez.
Reméljük ezután is lesz alkalom a népdal és néptánc összeegyeztetéséhez,
megkedveltetéséhez.
Polónyi Erzsébet és Mocsár Katalin

Kozárd Önkormányzata meghívására
beneveztünk a Nemzeti Vágta elõfutamaként 2012.08.18.-án szombaton megtartott Palóc Vágtára.
Heréd község színeiben a herédi
istállóból Szivárvány nevû lován Kovács
Levente indult. Szép idõben, lelkes szurkolás mellett 11 induló között felkészülten versenyzett, melyet az M1
híradója is tudósított.
A 2012.09.14.-16. között megrendezendõ Nemzeti Vágtára ugyan csak az
elõfutam elsõ két helyezettje juthatott
be, de Heréd község nevét, jó hírét és
helyi termelõinket így is alkalmunk nyílt
be-mutatni és a szervezõktõl külön
díjban is részesültünk.
Reméljük jövõre is alkalmunk nyílik e
megmérettetésre.
Köszönjük az istálló tulajdonosainak a
ló és lovasa felkészítését, mindenki segítségét, aki hozzájárult szereplésünkhöz!
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Új(ra) pályán a Heréd LC
Rövid nyári szünetet követõen ismét elkezdõdött a 2012/2013-as
megye II. osztályú bajnokság. A Heréd LC vezetõségének nem titkolt
célja, hogy idén megnyerjék a bajnokságot, majd egy osztályt feljebb
lépve, a megye I. osztályban bizonyítsák rátermettségüket. A
körülmények adottak, hiszen a rendkívül jó minõségû pályán túl egy
több mint tízmilliós pályázatból felújították a kerítéseket és villanyfényt
varázsoltak a pályára.
A rövid nyári szünetet
követõen július 13-án
kezdte meg a felkészülést a következõ bajnoki
szezonra a Heréd Labdarúgó Club csapata. A vezetõség nem titkolt célja, hogy
a 2012/2013-as bajnoki szezon
végén õk nyerjék meg a pontvadászatot, és ezzel jogot nyerve,
felkerüljenek a megye I. osztályba,
ahol többek között olyan ellenfelekkel küzdhetnek meg, mint a
Nagyréde vagy az NB III-at is megjárt
Gyöngyöshalász csapata.
A körülmények adottak, hiszen a
pálya minõségére évek óta nem lehet

egyetlen csapatnak
sem kifogása. Magasabb osztályból és más
megyékbõl érkezõ csapatok részérõl is egyöntetû vélemény hangzik el: a
pálya minõsége az NB I-es
színvonalat is megüti. A
munka oroszlánrésze Bóna
Andrásnak, a Heréd LC alelnökének köszönhetõ, aki idõt,
pénzt és energiát nem sajnálva
gondozza, foltozza a pályát legutóbb épp a kapuk elõtti „küzdõteret” gyeptéglázta le, amelynek
érdekessége, hogy abból a Felsõpakonyból származik, ahonnan a 2012-es

ukrajnai és lengyel rendezésû EB-re
szállították a gyepet. Évrõl évre egyre
komolyabb szivattyúk és szórófejek
biztosítják a pálya nedvességét, amelyet
az alelnök csak éjszakára kapcsol ki.
Odaadó és lelkiismeretes munkájának
köszönhetõ a remek környezet, amely
szinte mágnesként vonzza a gyerekeket
és a játékosokat a környékrõl. Az
öltözõket 2009-ben, saját kétkezi munkájának köszönhetõen újította fel amelyet az egyesület idén TAO-s pénzekbõl kíván még jobban felszerelni. A
TAO-s pályázaton kívül egy leader
pályázaton nyert támogatást a Heréd
Labdarúgó Club sportpályájának felújítására Heréd község önkormányzata. A
támogatásnak köszönhetõen mintegy
kétszáz méter hosszan kicserélték a belsõ
elválasztó kerítésrendszert, valamint a
pálya megvilágításának munkálatait is
elvégezték. Ennek köszönhetõen esti,
vagy akár éjszakai mérkõzéseket is
lebonyolíthatnak a herédiek.
A folyamatos infrastrukturális fejlesztéseken túl a vezetõség természetesen
nagy erõkkel koncentrál a játékosállományra is. 2012-ben - az új szakmai
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stábnak köszönhetõen - még több gyermek jár heti két-három alkalommal
edzésekre. Míg 2011-ben összesen 42
igazolt játékosa volt az egyesületnek,
addig ez a szám egy év alatt, négy
korosztállyal kibõvítve (U7, U9, U11,
U13), közel 100 fõre duzzadt. A vezetõség célja, hogy fiatal, még aktív
játékosokat próbáljon meg bevonni az
edzõi munkába, így azok közvetlenül
tudják átadni szakmai tapasztalataikat a
kisebbeknek: így történhetett meg az,
hogy Hadler Alex, Földi Attila vagy
éppen Földi Arnold foglalkoznak az
utánpótlás-korú gyerekekkel.
Hiába a rövid nyári szünet, a felnõtt
csapat háza táján is történtek kisebbfajta
változások. Szabó Gábor 20 év aktív
labdarúgást követõen befejezte aktív
labdarúgó pályafutását, akinek ezúton is
szeretnénk megköszönni mindent, amit a
klubért tett a pályán és azon kívül. Vágó
Zsolt, aki 2009-ben érkezett a klubhoz és
két bajnoki címet szerzett az egyesülettel,
a 2012/2013-as szezonban a Lõrinci VSC
csapatában folytatja pályafutását. Ugyancsak távozott a csapatból Balázs László,
aki a következõ szezonban az Ecsédi SK
csapatát fogja erõsíteni. Szintén távozott
Mákos Krisztián, aki visszatért nevelõegyesületéhez, a Lõrinci VSC-hez. A
távozók sorát bõvítette Bosánszki Ferenc
is, aki a Hatvan Lokomotív SE csapatához igazolt. Az igazolásokat illetõen a
csapat rendkívül jól zárt. Elsõként
sikerült leigazolni a középpályán bevethetõ Szívos Rolandot, aki korábban a
Hatvan Lokomotív SE csapatát erõsítette. Herédre igazolt a petõfibányai
születésû Pál Balázs is, illetve a Zagyvaszántóval bajnoki címet nyerõ Baranyi
Richárd, és öccse Szabolcs. Az FC
Hatvantól sikerült leigazolni a rendkívül
fiatal és rutinos játékosnak számító,
mindössze 19 éves Földi Arnoldot, illetve
visszatért Herédre Tari Szabolcs is. A
pont az i-re Csiszár Bence volt, akit a
Budapest Honvéd csapatától igazolt le a
vezetõség. A jövõbeni terveket illetõen
Nikl Gábor vezetõedzõ elárulta: jövõre
természetesen a megye I. osztály elitjébe
szeretnének tartozni, ami egy még
komolyabb kihívás lesz a herédi csapat
életében. Kifejtette: rengeteget tesznek
annak érdekében, hogy minél több herédi
és környékbeli település gyermeke járjon
rendszeresen a herédi futballpályára.
A Heréd Labdarúgó Club vezetõsége
ezúton kívánja megköszönni Kómár
József polgármesternek és Heréd község
önkormányzatának, Molnár Attilának,
Johancsik Péternek, Fehérvári Tamásnak,
Varga Szilveszternek és mindazoknak a
támogatását, akik segítették a klubot.
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Sorsolás
12.08.19. 17.00 | Heréd LC - Hatvan Lokomotív SE
12.08.25. 17.00 | Lõrinci VSC - Heréd LC
12.09.02. 16.30 | Heréd LC - Petõfibányai SK
12.09.09. 16.30 | Heréd LC - Gyöngyöspata KSK
12.09.15. 16.30 | Vámosgyörk SE - Heréd LC
12.09.23. 16.00 | Heréd LC - Gyöngyöstarjáni KSK
12.09.30. 16.00 | Ecséd SK - Heréd LC
12.10.07. 15.00 | Heréd LC - Apci TE
12.10.14. 15.00 | Csányi SE - Heréd LC
12.10.21. 14.30 | Heréd LC - Zagyvaszántó SE
12.10.28. 14.30 | Hort SK - Heréd LC
12.11.03. 13.30 | Hatvan Lokomotív SE - Heréd LC
12.11.11. 13.30 | Heréd LC - Lõrinci VSC
12.11.17. 13.00 | Petõfibányai SK - Heréd LC
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