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IV. évfolyam 3. szám

2010.  december

Heréd Község Önkormányzatának
ingyenes közéleti kiadványa

Ismét vége felé közeledik egy naptári esztendõ: Ádvent, Karácsony,
Szilveszter, Újév. Lázas készülõdések idõszaka áll a küszöbünkön.
De még mielõtt magával sodorna az ilyenkor már szinte megszo-
kottá vált „menetrendszerinti” áradat, álljunk meg egy pillanatra, és
fordítsuk figyelmünket a lelkünkre.

Vallási meggyõzõdéstõl függetlenül mindenki készül kará-
csony ünnepére. A különbözõ tartalmak mégis egy való-
ságra irányítják figyelmünket: a Szeretetre, Istenre. „Aki
nem szeret, nem ismeri Istent, mert Isten maga a Szeretet”

A Karácsony ünnepét megelõzõ közel négy hetes
idõszak az Advent vagyis „Az Úr érkezése”. Adventi
elõkészületünk aktív formája lelkünk, kapcsolataink
rendezése. Kiváló alkalom a félreértések, megbántá-
sok tisztázására. Mivel a szeretet nagylelkû, és bátor,
nincs sok értelme azon gondolkodni, kinek illik, vagy
kellene kezdeményezni.

A Megváltó elküldésével Isten értelmet adott az em-
ber életének. Nekünk mindnyájunknak az a küldetése,
hogy a reményt tápláljuk a körülöttünk élõ társainkban. Nagyon nagy
rá az igény! Sokakban nem is tudatosul, a reménytelenség, csak rosszul érzik magukat,
félnek, indulatosak, elkeseredettek.

Karácsony. Nincs a világnak olyan sarka, ahol keresztények élnek, ahol e szó hallatán ne ugyan-
arra asszociálnának az emberek: Karácsony az Örömhír, a Békesség és a Szeretet ünnepe.

Munkánk során sok nyomorúsággal, testi-lelki problémával, mérhetetlen önzéssel és
gonoszsággal találkozunk, mégis minden nap, minden héten megjelenik valami, amit a
szeretet, az örömhír táplál. Ez ilyenkor karácsony tájékán felerõsödik. Ahol nagy
szükség van rá, megjelenik a segítõ, adakozó kéz, a megértõ lélek, megjelenik a
szeretet. De vajon hol van az egész esztendõben? 

Karácsonyi
köszöntõ
Meg kell tanulnunk tiszta
szívvel, szeretettel örülni
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Tisztelt herédi Lakosok!

A képviselõ-testület 2010. augusztus-
november havi üléseirõl, az azokon ho-
zott döntésekrõl a következõ tájékoz-
tatást adom:

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

152/2010.(VIII.16.) A Településszer-
kezeti tervet módosította a Testület an-
nak érdekében, hogy a Sport úton gom-
baüzem létesülhessen,ennek keretében a
033/28 helyrajzi számú teleknek a kb.
2,9 hektár nagyságú belterületbe vonha-
tó részén a terület-felhasználás falusias
lakóterületrõl kereskedelmi, szolgáltató
gazdasági területre módosult.

153/2010.(VIII.16.) A HVB tagok
újraválasztásról döntött a Testület. 4 év-
re Kis-Vargáné Juhász Márta tag, Ne-
mesné Magasvári Aranka Elnök-helyet-
tes, Szecskõ Gyuláné Elnök, Kissné Ju-
hász Erika póttag lett.

154/2010.(VIII.16.) Költségvetésen
belüli elõirányzat átcsoportosításról
döntött a Testület.

155/2010.(VIII.16.) Tarcsi-völgyi gát
megerõsítésével a SZÉ-GÉ Trans Kft-t
(Kerekharaszt) bízta meg a Testület ked-
vezõ árajánlata alapján bruttó 2.867.000
Ft vállalkozói díjért az út- és járdaépí-
tésekre, felújításokra tervezett 2010. évi
elõirányzat terhére.

156/2010.(VIII.16.) Immofix Kft. óvo-
dai konyha élelmiszer áremelését fogad-
ta el a Testület a 5%-al csökkentett
mértékben az elõre nem látható, rend-
kívüli idõjárás miatti piaci viszonyok
romlása miatt.

157/2010.(VIII.16.) Dr. Kurpé László
háziorvosi szerzõdését módosította a
Testület azzal, hogy a feladatot a jövõ-
ben a Brill 60 Kft-je keretében látja el.

158/2010.(VIII.16.) BURSA HUN-
GARICA felsõoktatási ösztöndíjpályá-
zatról döntötte a Testület, hogy a jövõ-
ben is a jelenlegi 12.000 Ft / hallgató
utalványos támogatást nyújtja a nappali
tagozatosoknak.

8/2010.(VIII.17.) HÉSZ módosítá-
sáról fogadott el Rendeletet a Testület a
gombaüzem létesítéséhez kapcsolódóan.

Tárgyalt még a Testület a volt ún.
Cigánygödör „Emlékpark”-ká történõ
közterület elnevezésérõl, a Jobbik meg-
keresésérõl a temetõben háborús sírok
rendbetételére, a Jobbik Családi Nap
rendezvényre közterület igénylésérõl, a
körzeti megbízott rendõrrel kapcsolatos
tájékoztatásról, a Kolozsvári utcában fák
kivágásáról és újra telepítésérõl, út- és
járdák felújításáról, a Hatvan-Verseg
összekötõ út felújításáról, a Herédi Ál-
talános Iskola elnevezésérõl, a Herédi
Népdalkör Egyesület megalakulásáról, a
Rendõrség részére a lap-top vásárlásáról,
a LEADER III. tengely tájház és mû-
velõdés ház felújítás pályázati pénz és vis
maior igényünk elszámolásáról

–
Heréd Község Képviselõ-testülete 2010.
szeptember 13-án megtartott soros
nyilvános ülésén a következõ döntéseket
hozta:

179/2010.(IX.13.) Beszámolót foga-
dott el a Testület a Herédi Napközi Ott-
honos Óvoda 2009/2010. tanév szakmai
munkájáról

180/2010.(IX.13.) Beszámolót foga-
dott el a Testület  a Herédi Általános Is-
kola 2009/2010. tanév szakmai munkájáról

181/2010.(IX.13.) Az önkormányzat
és intézményei 2010. évi költségvetés I.
félévi teljesítésérõl szóló beszámolót fo-
gadta el a Testület. A gazdálkodás kiegyen-
súlyozott, idõarányos volt.

182/2010.(IX.13.) Elõirányzat átcso-
portosításáról döntött a Testület.

183/2010.(IX.13.) 2010.09.11. árvíz
vis maior igénylésrõl döntött a Testület.
A szeptemberi árvíz során 3.304 eFt vé-
dekezési költségünk volt, melynek 90%-
át igényeltük vissza e pályázatban. Az
ellenõrzések mindent rendben találtak és
az igénylésünk alapján a vis maior támo-
gatásokat december 7-én megkaptuk.

184/2010.(IX.13.) Bér-patak depónia
emelésérõl és a Bér pataktól a Herédi
temetõ felé vezetõ vizesárok partjának
javításáról és megemelésérõl döntött a
testület. Az árvízi védekezés keretében
a SZÉ-GÉ Trans Kft-t (Kerekharaszt)
bízta meg bruttó 1.018.750,-Ft vállalko-
zói díjért. A munka jó minõségben elké-
szült.

185/2010.(IX.13.) Heréd ún. „Cigány-
gödör” vízelvezetésének céljából árok
tisztítására, meder kialakítására és a
Csillag utcai áteresz bõvítésére a TÉR-
KÕÚT Kft.-t bízta meg Testület bruttó
1.566.875 Ft vállalkozói díjért. A mun-
ka egy része (150 m ároktisztítás) a talaj-
viszonyok miatt nem készülhetett el, e
helyett  a Bér patak partján az átereszt
helyezi lejjebb a vállalkozó. 

186/2010.(IX.13.) Polgármesteri be-
számolót fogadott el a Testület a Hatvan
Körzete Többcélú Kistérségi Társulás-
ban végzett 2010. I. félévi munkáról.

187/2010.(IX.13.) Beszámolót foga-
dott el a Testület a Pénzügyi, Ügyrendi
Bizottság ciklusidõben végzett munkájá-
ról.

Tájékoztató a Képviselõ-testület üléseirõl

Kitart-e egyik karácsonytól a másikig?
Vajon az örömhír a fény, amely abban a
szegény betlehemi istállóban megjelent,
bevilágítja-e életünket? Vagy csak földi
anyagi javak labirintusában ünnepelünk?
Megadjuk-e egész évben családunk min-
den tagjának, környezetünknek mindazt
a szeretetet, amelyre szükségünk van, s
amely természetes kellene, hogy legyen?
Kikerüljük-e, megoldjuk-e a lélek- és
emberölõ konfliktusokat? Nyújtunk-e
segítséget a rászorulóknak, meghallgat-
juk- e a panaszkodókat, s van-e vigasztaló
szavunk? Látogatjuk-e a betegeket, az

öregeket, a magányosokat, s vezetjük-e
kézen fogva a gyerekeket? Adunk-e igaz,
jó tanácsokat a világban bolyongó fiata-
loknak? Millió a kérdés, s egyetlen szó a
válasz: szeretni! Szeretni egész évben,
ezzel a mai örömhírrel, kitartóan azzal,
hogy érdemes! „A kis Jézus megszületett
örvendjünk!” Így kezdõdik az egyik ka-
rácsonyi ének. Meg kell tanulnunk tiszta
szívvel, szeretettel örülni. S az igazi öröm
csak akkor, és úgy születhetik szívünk-
ben, ha másokat, embertársainkat is ör-
vendeni látjuk. Ha a betlehemi istálló
fényei nemcsak a mi arcunkat világítják

meg, hanem mindenkiét. Karácsony
üzenetével, az ünnep ragyogása után lesz
erõnk azt a 2011. esztendõben tovább is
adni.

E gondolatok jegyében kívánunk min-
den kedves olvasónknak Békés, boldog
Karácsonyi Ünnepeket és sikerekben
gazdag Új Esztendõt.

Heréd Község Önkormányzata és 
Képviselõ-testülete nevében

Kómár József
polgármester
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188/2010.(IX.13.) Hirdetménnyel in-
duló hulladékszállítási közbeszerzési
indított a Testület, mert a jelenlegi szállí-
tó a Bio-Pannónia Kft.-vel a szerzõdé-
sünk 2010.12.31.-én lejár. 

189/2010.(IX.13.) Dr. Kurpé László
Brill 60 Kft-je egészségügyi szolgáltatási
szerzõdés módosításának október 1-tõl
történõ hatályba lépésérõl döntött a
Testület.

190/2010.(IX.13.) A Testület a kizá-
rólagos tulajdonában lévõ eddig ún.
„Cigánygödör” elnevezésû  65. hrsz.-ú
„közpark” közterületét „Emlékpark” név-
re nevezte el.

9/2010.(IX.14.) Önkormányzat 2010.
évi költségvetésének módosításáról dön-
tött a Testület az I. félévi költségvetési
beszámoló részeként.

Tájékoztatást hallgatott még meg a
Testület az ÉMOP orvosi rendelõ pá-
lyázatról, az NDP (játszóterek, parkoló
kialakítás) pályázatról, a  CÉDE már be-
fejezett ravatalozó  pontos költségveté-
sérõl, az olajtartály utáni munkaárokban
a talajvizsgálatról, Pusztai Ottóné pénz-
ügyi fõelõadó nyugdíjazásáról.

–
2010. október 15-én megtartott alakuló
nyilvános ülésén a következõ határoza-
tokat hozta a Testület:

191/2010.(X.15.) Szavazatszámláló
Bizottságot választottak meg az alpol-
gármesteri tisztség választása kötelezõ
titkos szavazásának lebonyolítására.

192/2010.(X.15.) A polgármester ja-
vaslata alapján György Istvánné képvi-
selõt titkos szavazás keretében egyhan-
gú döntéssel alpolgármesterré válasz-
totta a Testület.

193/2010.(X.15.) Kómár József pol-
gármester személyes érintettség miatt
döntéshozatalból kizárásáról döntött a
Testület.

194/2010.(X.15.) A polgármesteri
illetményt a törvényi keretek között
bruttó 401.960 Ft-ban állapította meg a
Testület a 2010. évi illetményalap, a
38.650 Ft és a 10,4 szorzószám alkalma-
zásával.

195/2010.(X.15.) György Istvánné
alpolgármester személyes érintettség
miatt döntéshozatalból kizárásáról dön-
tött a Testület.

196/2010.(X.15.) Alpolgármesteri
tiszteletdíjat változatlan mértékben
bruttó 80.000,-Ft-ban állapította meg a
Testület.

197/2010.(X.15.) Pénzügyi, Ügyren-
di Bizottság elnökének: Samu Alfonzné,
tagjainak: Orbán Gábor és Papp Ákos
képviselõket választotta meg a Testület.

198/2010.(X.15.) Gazdasági program
(ciklusprogram) 6 hónapon belüli elõké-
szítésérõl döntött a Testület.

199/2010.(X.15.) Az SZMSZ rende-

let 6 hónapon belüli átfogó felülvizsgá-
latáról döntött a Testület.

200/2010.(X.15.) Hulladékszállítási
Közbeszerzés felelõsségi rend jóváha-
gyása volt.

201/2010.(X.15.) Dr. Szalai István
fogorvos azonnali hatályú, 2010.10.04-
tõl történõ felmondása miatt a herédi
lakosok fogászati ellátásának mielõbbi
helybeni biztosítása érdekében felhatal-
mazta a Testület a polgármestert a leg-
kedvezõbb feltételek kidolgozására, vál-
lalkozó fogorvosokkal és a finanszí-
rozást biztosító MEP-el tárgyalásra.

202/2010.(X.15.) ÉMÁSZ nettó
16,40 Ft/ kWh-os 2011. évi közvilágítási
díját fogadta el a Testület.

203/2010.(X.15.) Kistérségi Szociális
Szolgáltatási koncepció felülvizsgálatá-
ról döntött a Testület.

204/2010.(X.15.) Az új számítás-
technikai teremhez kapcsolódóan az
Általános Iskola villamossági felújításá-
ról döntött a Testület. A szakvélemény
és tervdokumentáció, a villamos felújítás
és a nagy teljesítményû légkondicionáló
berendezés összköltsége 944.110 Ft,
melyhez a szülõi munkaközösség jóté-
konysági bálbevételekbõl felajánlott
600.000 Ft támogatást.

10/2010.(X.15.) SZMSZ módosításá-
ról döntött a Testület a képviselõk szá-
mában és személyében történt változá-
sok miatt.

Tájékoztatás hangzott el még az árvízi
homokzsák számla ügyében, az ado-
mánygyûjtésérõl a vörösiszap károsult-
jainak, a Rendezési terv ügyében, a Bér
patak kitisztításáról, Vladár Sándor helyi
lakos vízelvezetési kérelmérõl, a LEA-
DER III. tengely pályázat elszámolá-
sáról, az árvízi vis maior igénylésekrõl és
az olajgödör ügyében.

–
2010. november 9-én megtartott nyil-
vános ülésén a következõ határozatokat
hozta a Testület:

212/2010.(XI.9.) Dr. Szalai István fel-
mondása miatt helyettesítéssel történõ
feladatellátást határozott el a Képviselõ-
testület 2010.12.01.-tõl 1 év idõtartamra
az IST-DENT Eü. Szolg. Kft.-vel (Mis-
kolc, képviseli: Dr. Istók László) heti 11
órában az egészségügyi finanszírozás
terhére. A feladatellátás helye: Hatvan,
Boldogi út 2.MÁV állomás Fogászati
Rendelõ.

213/2010.(XI.9.) 2011. évi belsõ el-
lenõrzési terv elfogadásáról

Megvitatta továbbá a Testület lakos-
sági kérésre a Pékköz egyirányúsítását,
valamint tájékoztatást hallgatott meg a
hulladékszállítási közbeszerzéssel kap-
csolatban, lakossági fakivágás kérésérõl
az Iskola úton és az Ady Endre úton, a
2111. számú Hatvan-Verseg összekötõ

út felújításával kapcsolatban és az
ÉMOP orvosi rendelõ pályázattal kap-
csolatban.

–
2010. november 30-án megtartott nyil-
vános ülésén a következõ határozatokat
hozta a Testület:

214/2010.(XI.29.) Hulladékszállítási
közbeszerzési eljárást lezáró döntést
hozta meg a Testület. A Bíráló Bizottság
javaslata alapján mind a 3 beérkezett
ajánlatot érvényesnek fogadta el és a la-
kosság számára legkedvezõbb, legalacso-
nyabb 2011. évi hulladékszállítási díjakat
ajánló Kaposvári Városgazdálkodási
Zrt.-t hirdette ki nyertesnek. Ajánlott
áraik a 2010.-évi árainknál is kedvezõb-
bek, a 120 literes kuka edényzetre 197 Ft
+ ÁFA / szállítás, a 60 literes edény-
zetre 109 Ft + ÁFA /szállítás, az 5 m3-
es konténerre 5997 Ft +  ÁFA /szállítás.
Sajnos ezekkel az árakkal a közszolgál-
tatási szerzõdést nem tudtuk megkötni,
mert a második legalacsonyabb árat
ajánló ASA Magyarország Kft. túlzottan
alacsony árnak tartja a kaposváriak aján-
latát, ezért jogorvoslati eljárást kezde-
ményezett. A közbeszerzés eredménye-
ként megkötendõ új szállítási szerzõ-
désig a jelenlegi szállítóval, a Bio-
Pannónia Kft-vel fogja az Önkormány-
zat a jogorvoslati eljárás idõtartamára a
szerzõdést meghosszabbítani, így várha-
tóan a 2011. I. negyedévben az általuk
erre az átmeneti idõre megajánlott ára-
kat fogja a Testület elfogadni, melyek
120 literes edényzetre 258 Ft + ÁFA,  a
60 literes kukára 164 Ft + ÁFA. 

215/2010.(XI.29.) Az ÉMOP pályá-
zattal megvalósuló „Új orvosi rendelõ
építés” közbeszerzési eljárásának megin-
dítása volt. A március 1-re tervezett kez-
désû építkezésre egyszerû közbeszerzési
eljárást indított a Testület, melyre eddigi
jó helyi referenciájuk alapján ajánlatte-
võként a következõ vállalkozásokat
hívta meg:

- Bereczki és Társa Kft. (Heréd)
- KAR-GAR Bt. (Heréd) 
- Viktória- Épker Kft. (Kartal)
- ÉPKOMPLEX Kft. (Gödöllõ)
Létrehozta továbbá a testület a Bíráló

Bizottságot és megbízta a közbeszerzési
jogi szakértõt is. 

216/2010.(XI.29.) Beszámolót foga-
dott elé a Testület az önkormányzat és
intézményei 2010. évi I-III. negyedévi
gazdálkodásáról. Az árvizek miatti rend-
kívüli kiadások ellenére biztonságosan
gazdálkodott az önkormányzat, hitel-
állományunk nincs, valamennyi szám-
lánk rendezett. 

217/2010.(XI.29.) A 2011 évi költség-
vetési koncepció keretében szakszerve-
zeti kérelemre a Testület a Körjegyzõség
középiskolai végzettségû köztisztviselõi
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illetménykiegészítését a Köztisztviselõi
törvény által lehetõvé tett 20 %-os mér-
ték középértékében, 10%-ban határozta
meg.

218/2010.(XI.29.) A koncepcióhoz
kapcsolódóan a Herédi Általános Iskola
10%-os fenntartói többlet órakeret biz-
tosítása iránti kérésére a Testület úgy
döntött, hogy heti 5 óra fenntartói több-
let órakeretet javasol a társult önkor-
mányzatokkal történõ költségvetési
egyeztetést követõen a 2011. évi intézmé-
nyi költségvetés tervezetébe beépíteni.

219/2010.(XI.29.) 2011. évi költség-
vetési koncepció elfogadása volt. Az
intézményi igények és a képviselõi
javaslatok alapján az alábbi fejlesztéseket
tervezi a Testület a tényleges költségve-
tési lehetõségek alapján majd a 2011. évi
költségvetésbe beépíteni: 

Önkormányzat: Házasságkötõ terem
felújítása

Körjegyzõség: 2 db számítógép, 8 db
szünetmentes tápegység beszerzése

Általános Iskola: A szakmai eszkö-
zök beszerzését az intézmény a költség-
vetési elõirányzattól függõen tervezze, a
felújítások pályázati lehetõségek kihasz-
nálásával valósíthatók meg.

Óvoda és a Konyha: Csoportszobák
elõtti folyosó (kõpadló) burkolása 200 e
Ft, Konyhai robotgép vásárlása 1.600 e Ft

Mûvelõdési Ház: Színpadi világítás
korszerûsítése, elektromos kapcsoló-
szekrény felújítása, színpadi függönyök
cseréje, összehúzó rész felújítása, kazán-
házban elektromos csatlakozási lehetõ-
ség elhelyezése, takarítógép vásárlása,
fõbejárat mellé korlát,ellopott csatorna-
rácsok akna, fedlap pótlása.

Védõnõi szolgálat: Digitális személyi
mérleg

Polgármesteri javaslatra: Járda és
útfelújítás, csapadékvíz elvezetés. Ká-
polna utca 41. számú ház elõtt egy
beton, vagy fém vízelvezetõ kiépítése.
Önkormányzati hivatal épület villamos
hálózatának teljes felújítása. Táncsics-
Sport út egy szakaszának megerõsítése,
aszfaltszõnyeg borítása. Parkolók kiépí-
tése az engedélyes tervek alapján

Város és községgazdálkodás: Parkosí-
tás, fák dísznövények telepítése (köte-
lezõ fapótlások). A község fõbb csa-
padék és talajvíz-elvezetõ árkainak fel-
újításához tervek készítése. Használt
konténer vásárlása traktorok elhelyezé-
séhez. Sport öltözõ elõtti terület leasz-
faltozása

Köztemetõ: Új nagykapu bejáró ki-
építése. Lélekharang beszerzése

Képviselõi javaslatok közül a korábbi-
akban fel nem sorolt javaslatok közül
támogatja továbbá a testület az alábbi
javaslatokat:

- Az iskola hetedik-nyolcadikos lány

tanulóinak (20 fõ) a HPV vírus elleni
védõoltás ingyenes biztosítása

- Nemzeti színû lobogók kihelyezése
a fõutak mentén ünnepi alkalmakkor

- Szivattyú és aggregátor beszerzése
árvízi védekezéshez 

- Óvodai konyhában árnyékolás meg-
oldása

- Az ún. „Homokos” fásítása.
220/2010.(XI.29.) Eseti bizottság-

ként a leltározáshoz kapcsolódó felada-
tokra Selejtezési Bizottságot hozott lét-
re a Testület. Elnöke Kerestély Gyula,
tagjai Samu Alfonzné és Orbán Gábor
képviselõk.

221/2010.(XI.29.) Molnár & Molnár
2004 Kft.-tõl az önkormányzati utak
kátyúzásához, a burkolatok megerõsíté-
séhez legfeljebb 500 tonna, legfeljebb 1
MFt + Áfa értékben igényt tartott a
Testület mart aszfaltra, melynek egy
részét már leszállították, melybõl a
Táncsics utcát és a Sport utca egy részét
leterítették. 

222/2010.(XI.29.) „Emlékpark” árok-
bõvítésére kötött szerzõdés módosítása
volt. Az eredeti megbízás szerinti vál-
tozatlan vállalkozói díj mellett a Csillag
utcai áteresz bõvítése elmarad a rossz
talajviszonyok miatt, helyette a Bér
patak bal partján lévõ vízelvezetõ csövet
40-50 cm-rel lejjebb helyezteti az Ön-
kormányzat.

223/2010.(XI.29.) Elõirányzat átcso-
portosítást fogadott el a Testület.

224/2010.(XI.29.) IskolaTej Program
megállapodás meghosszabbítása

225/2010.(XI.29.) A helyettesítõ fog-
orvos bérleti díj emeléséhez lakosság-
szám arányosan bruttó 11.550 Ft / hó tá-
mogatást biztosított az Önkormányzat.

226/2010.(XI.29.) ÉMOP „Új orvosi
rendelõ építés” kivitelezési munkáihoz
az LX Komfort Bt.-t bízta meg a Testü-
let a mûszaki ellenõri feladatokkal
315.000,-Ft+ÁFA díjazásért a pályázat-
ban részben elszámolható költségként.

11/2010.(XI.30.) 2010. évi költség-
vetési rendelet módosítása volt az I.-III.
negyedévi költségvetési tájékoztató ke-
retében.

12/2010.(XI.30.) 2011. évi ivóvíz és
csatornadíjakaz fogadta el a Testület a
VÍZMÛ Zrt. 5 %-os emelést tartalmazó
javaslata alapján. 

A 2011. évi díjak:
Az ivóvízdíj nettó: 270,00 Ft/m3

bruttó: 337,50 Ft/m3

A csatornadíj nettó: 225,00 Ft/m3

bruttó: 281,25 Ft/m3

Tájékoztatás hangzott el továbbá a
2011. évi kéményseprõi díjról, a rend-
kívüli téli idõjárásra való felkészülésrõl,
a TIOP iskolai informatikai pályázat el-
számolásával kapcsolatban és az új védel-
mi terv készítésének szükségességérõl.

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

A Képviselõ-testület nyilvános ülései-
nek jegyzõkönyvei a Körjegyzõségi Hi-
vatalban és a honlapon megtekinthetõk,
az éves  munkaterv és az elfogadott ren-
deletek teljes szövege a hivatali hirde-
tõtáblán és a honlapon olvasható.

Peterkéné dr. Farkas Andrea 
körjegyzõ

Tájékoztató a 2011. évi
közszolgáltatási díjakról

A 2011. évi kéményseprõi-ipari
kötelezõ közszolgáltatás díjtételei a
Heves Megyei Közgyûlés 14/2010.
(X.31.) HMÖ rendelete alapján:

Egyedi kémények:
szilárd és olajtüzelésû: br. 2.880 Ft/év
gáztüzelésû: br. 1.985 Ft/év
tartalék: br.1.445 Ft/ év.

A további díjtételek (gyûjtõ-, köz-
ponti-, és mesterséges égéstermék
elvezetésû kémények, kiszállási
díjak stb.) a Körjegyzõségi Hivatal
hirdetõtábláján és a honlapon meg-
tekinthetõk.

A 2011. évi ivóvíz és csatornadíj
kötelezõ közszolgáltatás díjtételei:
Az ivóvízdíj nettó: 270,00 Ft/m3, 

bruttó: 337,5 Ft/m3

A csatornadíj nettó: 225,00 Ft/m3

bruttó: 281,25 Ft/m3

a 2011. évi hulladékszállítási köte-
lezõ közszolgáltatás díjtételeit még
nem tudjuk ismertetni a lakossággal,
annak eldöntése a 2010.12.17.-i tes-
tületi ülésen lesz, mert a hulladék-
szállítás közbeszerzési eljárást le-
záró döntéssel szemben az A.S.A
Magyarország Kft. jogorvoslati
eljárást kezdeményezett.

Körjegyzõségi Hivatal

Köszönik a 8. 
osztályosak a

jótékonysági vásáron
nyújtott támogatást!
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Felkérjük a lakosságot, hogy a tulajdonuk-
ban, használatukban lévõ ingatlan elõtti az
úttestig terjedõ közterületek téli síkosság-
mentesítésérõl folyamatosan gondoskod-
janak!

Heréd Község Önkormányzatának a
település köztisztaságáról, valamint a
település szilárd és folyékony hulladékkal
összefüggõ feladatok ellátásáról szóló
mód. 8/2003.(VI.23.) rendelete

3. §./9/ bekezdése alapján: „A járdáról a
havat, ha szükséges, naponta többször el
kell takarítani.”

3.§./8/ bekezdése alapján: „Ónos esõ-
tõl, jégtõl, hótól síkossá vált járdát a
szükséghez képest naponként többször

fel kell hinteni. A felhintésre bomló, szer-
ves anyagot nem tartalmazó szóróanya-
got (homok, hamu, fûrészpor, kõpor-
liszt) kell használni. A szóróanyag be-
szerzésérõl a tisztántartásra kötelezett-
nek kell gondoskodni. A járda és a közút
síkosság-mentesítését a tisztántartásra
kötelezettnek úgy kell elvégezni, hogy
abból ne származzon baleset.”

3.§./10/bekezdése alapján: „A járdáról
letakarított jeget, havat a közút és a járda
között úgy kell elhelyezni, hogy se a
gyalogos, se a gépjármû forgalmat ne
akadályozza.”

(11) 3.§./11/ bekezdése alapján: „Tilos
az összerakott hó elhelyezése:

- A gyalogos közlekedési útvonalon,
- Az útkeresztezõdésben,
- Az úttorkolatban,
- A kapubejárat elé, annak szélességé-

ben,
- A tömegközlekedésre szolgáló jármû

megállóhelyének, a jármû megállóhelye és
a járda között,

- A közüzemi, szolgáltatást, felszerelési
tárgyon és annak körérdekû létesítmé-
nyein.”

A rendeletet megszegõk 30.000 Ft-ig
terjedõ pénzbírsággal is sújthatók.

A rendszeres téli síkosság-mentesítést
megköszönjük! 

Körjegyzõségi Hivatal

Téli síkosság-mentesítésre felhívás

ISKOLÁNKBAN TÖRTÉNT
Tanévnyitó ünnepély

2010. augusztus 31-én került sor a
2010/11-es tanév ünnepélyes megnyitásá-
ra iskolánkban. Az ünnepi mûsort vidám
jelentek és versek színesítették tanulóink
elõadásában. Ezt a tanévet 212 tanuló, eb-
bõl 25 elsõs kisdiák kezdte meg iskolánk
padjaiban.

Az autómentes világnap
megünneplése

Iskolánkban hagyományosan megemlé-
kezünk az Autómentes Világnapról.

Szeptember 22-én felsõ tagozatos osz-
tályokban kerékpáros ügyességi felada-
tokkal és tesztek kitöltésével hívtuk fel a
tanulók figyelmét a környezetvédelemre.

A gyerekek nagyon élvezték ezeket a
feladatokat, és reméljük, hogy a környe-
zetvédelem számukra sem csak erre a
napra korlátozódik.

Megyei Duatlon Hatvanban

2010.szeptember 24-én rendezték meg
Hatvanban a Heves Megyei Duatlon
versenyt, melyen a Herédi Általános
Iskolát 31 tanuló képviselte.

Diákjaink nagy lelkesedéssel készültek
a megmérettetésre, a versenyen mindenki
becsületesen helyt állt, és teljesítette a
korosztályának elõírt távokat.

Valamennyi kisdiák iskolánk naran-
cssárga pólójában kitartóan végig futott
és kerékpározott a rajttól a célig.

A célba érve kipirosodva, kicsit fá-
radtan, de annál nagyobb örömmel
jegyezték meg helyezésük sorszámát. 

A legjobb eredményt elérõ tanulók:
Huszár Korinna, Lõrinczi Enikõ, Sáf-

rán Ármin, Rus Adrián, Csollák Mercé-
desz, Kiss László, Filcsik Zsolt, Fekete
Norman, Jakus Szilárd.

Ezúton szeretnénk megköszönni az
iskolabuszt üzemeltetõ vállalkozónak,
Kerestély Gyula vállalkozónak, valamint
Varga Szilveszter vállalkozónak, akik
segítették iskolánkat a versenyen való
részvételen.

„Nyújtsd mindig a legtöbbet, ne elé-
gedj meg azzal, ami vagy! Törekedj azzá
lenni, ami lehetnél!”

Az iskolai számítástechnika-
tanterem ünnepélyes átadása

2010. szeptember 25-én a Herédi Álta-
lános Iskola diákjai, énekkarosai színvo-
nalas mûsorral készültek az iskola in-
teraktív tábláinak és számítástechnika
szaktantermének ünnepélyes átadására. A
fejlesztés nyertes pályázatból valósul-

hatott meg. Az átadás nemzeti színû
szalagját az interaktív táblákkal ellátott
tantermeken és a számítástechnikai szak-
tantermen, Kómár József Polgármester
Úr és Szabó Zsolt országgyûlési képviselõ
vágta át.

Megemlékezés 
a zenei világnapról

Hagyományainkhoz híven 2010. október
1-jén, az iskola énekkarának közremûkö-
désével emlékezhettünk meg a Zene világ-
napjáról. Tanulóink közül néhányan, Bódi
László, Vida Vivien, Huszár Korinna és
Zsom Zita Lili hangszeres bemutatót is
tartottak. 
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Természetvédelmi vetélkedõ
Boldogon

A boldogi Általános Iskola 2010. októ-
ber 4-én névadójuk Berecz Antal tisz-
teletére, és az Állatok Világnapja alkal-
mából természet ismereti, természetvé-
delmi vetélkedõt szervezett.

Iskolánkból 4 fõs csapattal „Cirmi
Cica” néven vettünk részt, a csapat tagjai:

Kiss Petra, Tábik Brigitta, Tóth Hed-
vig, Kómár József.

Nagyon színvonalas, jól szervezett ver-
seny volt, ahol tanulóink teljesítményét
elismerõ emléklappal jutalmazták.

Alsós mozilátogatás
Gyöngyösön

2010 október 15-én délután iskolánk 90
tanulója remekül szórakozott! Megnéz-
ték a gyöngyösi moziban a Toy story 3
címû filmet! Tavasszal is szeretnének újra
menni a MOZIBA!!! 

A kézmosás világnapja

2010. október 15-én a Kézmosás Világ-
napjára iskolánk védõnõjét, Zsuzsa nénit,
hívtuk meg, aki felhívta a figyelmünket a
szappannal történõ kézmosás fontossá-
gára. Ezen a pénteki napon iskolánk vala-
mennyi tanulója és dolgozója szakava-
tottan mosott kezet és részt vett a felvilá-
gosító programban.

Helyesírási verseny Apcon

Október 19-én az apci Apáczai Csere
János Általános Iskolában megrendezett
Helyesírási és nyelvhelyességi vetélkedõn
iskolánkat négy tanuló képviselte: Roma-
csek Laura, Pitters Regina 5. osztályos,
Polácsik Anna 7. osztályos és Oravecz
Marcell 8. osztályos tanulók. 

A komoly helyesírási készséget igénylõ
feladatok mellett, játékos és furfangos

rejtvényeket kellett a diákoknak megol-
daniuk. tanulóink mindannyian a közép-
mezõnyben végeztek, dícséret illeti õket.

Planetáriumi kirándulás

2010. október 20-án, szerdán, Budapestre
látogattunk a Planetáriumba. Ez alkalom-
mal a Földönkívüliekrõl láthattunk egy
érdekfeszítõ elõadást. Hazafelé egy
McDonald's-ban csillapítottuk éhségün-
ket. Reméljük jövõre is ilyen sokan lesz-
tek kíváncsiak a minket körülvevõ világ-
egyetemre!

Hulladékgyûjtés

Hagyományainknak megfelelõen az idei
tanév elején elhatároztuk, hogy iskolánk
udvarán hulladékgyûjtést szervezünk.
Október 21-én a Föld napja alkalmából
papírt és fémhulladékot gyûjtöttek tanu-
lónk. Bár az idõjárás egy kicsit ekkor már
csípõs és szeles volt, de diákjaink lelke-
sedése annál kitartóbb. 

Heréd község lakói szívesen készí-
tették össze és adták át - kicsiknek és na-
gyoknak egyaránt - a háztartásokban
összegyûjtött és feleslegessé vált papír és
fémhulladékokat.

Iskolánk osztályai között versengés
indult, azért, hogy melyik évfolyam
gyûjti össze a legtöbb mennyiséget. Az
alsósok közül a 3. osztályosok, a felsõsök
közül a 7. osztályosok nyerték meg a
versenyt, ezúton is gratulálunk a nyertes
osztályoknak.

Megemlékezés az októberi 
forradalomról és 
szabadságharcról

Október 22-én a községi kultúrházban
emlékeztünk az 1956-os eseményekre,
melyek máig ható példaként hatnak

népünk életében. A hõsies erõfeszítés kö-
vetkeztében a nemzet újra fel tudott
emelkedni létének egyik mélypontjáról, és
ha csak néhány napra is, de ki tudta vívni
szabadságát. 

Ünnepi mûsorunkkal tisztelegtünk
azok elõtt, akik harcoltak a szabadságért,
azok elõtt, akik életüket áldozták érte, s
azok elõtt, akik börtönben szenvedtek
tettükért. 

Látogatás a hatvani
Tûzoltóságon

A hatvani tûzoltóság nyílt napot szerve-
zett október 25-én, melyen iskolánkból
20 tanulóval vettünk részt.

Bemutatták a tûzoltó múzeumot, meg-
ismertették a gyerekeket a tûzoltók által
használt felszerelésekkel, munkájukkal.

Legjobban a múzeumban elhelyezett
tûzoltó készülékek tetszettek a gyere-
keknek, de nagyon érdekelte õket a leg-
modernebb technika is.

Halloween-party

Iskolánkban idén újra megrendezésre ke-
rült a Hallowe'en party, amelyre az angol
nyelvet tanuló diákjainkat vártuk nagy
szeretettel. A rendezvény az 5., 6. és 7.
osztályos tanulók mûsorával indult: a
gyerekek elõször a kis hernyó történetét
adták elõ angol nyelven, s az ötödikesek
még mondókával és dallal is készültek.

A rövid mûsort játékos feladatok kö-
vették: székfoglaló, múmia-szépségver-
seny, angol nyelvû rejtvények. A diákokat
meglátogatta Csontváz úr is, aki egy játé-
kos feladattal szintén hozzájárult az
általános jókedvhez.

Végül a tanulók által készített töklám-
pások szépségversenye zárta a jó hangu-
latú délutánt, melyen 30 tanuló vett részt.
A gyerekeket édes és sós süteménnyel,
valamint szörppel is megkínálhattuk,
amelyért köszönet illeti Huszár Korinnát
és Édesanyját.

Parlamenti látogatás

Az õszi szünetben november 4-én Par-
lamenti látogatáson vett részt a harmadik
osztály.Mind a gyerekeknek mind a
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felnõtteknek csodálatos élményben volt
része amikor megnézték hazánk büszke-
ségeit.

Versmondó verseny
Gyöngyöstarjánban

November 12-én négy tanuló képviselte
az iskolánkat Gyöngyöstarjánon. Itt
került megrendezésre a környék isko-
láinak a Márton napi vers és prózamondó
verseny és rajzpályázat. Nagyon szép
eredményt értek el tanulóink! Csaba
Kinga 3. osztályos és Deák Dávid 1. osz-
tályos a versmondó kategóriában har-
madik helyezést ért el, Gáspár Gréta 3.
osztályos tanuló színvonalas rajzával szin-
tén harmadik helyezést kapott. Oravecz
Zsolt 1. osztályos a vers mondó kategó-
riában dícseretet kapott.

Mesevetélkedõ az alsó tagozat
számára

2010. november 15-én nyolc csapat mérte
össze tudását az immár tízedik éve meg-
rendezett vetélkedõn. A második, har-
madik és negyedik osztályos tanulók már
október közepétõl ismerkedtek - tanítóik
és a szülõk segítségével -, a kijelölt mesék-
kel, és alapos felkészültségrõl tettek
tanúságot ezen a napon. A szoros ver-
senyben a 3. osztályosok Scooby Doo
csapata gyõzött, de dicséret illet meg min-
den résztvevõt, aki vállalta felkészülést és
az a megmérettetést.

Idõsek napja

2010. november 19-én iskolánk énekka-
rával kedves, hangulatos elõadással sze-
reztünk örömet a falu szépkorú lako-
sainak  , a mûvelõdési otthonban.

Mûsorunkat versek, énekek és egy
jelenet gazdagította.

A gyerekek lelkesen és nagy örömmel
készültek a rendezvényre.

Sport délután az alsó tagozat
számára

2010. november 24-én délután játékos
sportvetélkedõt rendeztünk iskolánkban
az alsó tagozatos diákok számára.

A korábbi évekhez hasonlóan, idén is
nagy volt az érdeklõdés a verseny iránt,
magas létszámban képviseltették ma-
gukat a mozogni, sportolni szeretõ
gyerekek.

A változatos feladatok (többek között
mocsárjárás, pincéreskedõ, bójarakos-
gató- szedegetõ, öltözõ - vetkõzõ ver-
seny és különbözõ labdás ügyességi játé-
kok) sok vidám percet szereztek tanuló-
inknak, akik ezáltal egy jó hangulatú és
aktív délután részesei lehettek.

Jutalomkirándulás Budapestre

2010. december 3-án 40 tanulót vittünk
jutalomkirándulásra Budapestre a II.
Nemzeti Gyermek Lovas Napra. A ver-
senyzõk érdekes show-mûsorral, többek
között négyes és kettes fogat versennyel,
díjugratással, lóidomítással, lovastorna-
bemutatóval, váltóversennyel, íjász- és
kutyabemutatóval kápráztatták el a gyere-
keket. 

Mikulásbál 

Hagyományainkhoz híven idén is
megrendeztük a Szülõi Munkaközösség
és Dányi Tibor szülõ segítségével tanu-
lóink számára a Mikulásváró bulit. A
páros évfolyamok diákjai kedves mû-
sorral várták a Mikulást, majd mindenki
kedvére rophatta a táncot és fogyaszt-
hatta a büfé finomságait.

Folyamatban lévõ versenyeink:
- Angol nyelvi levelezõverseny
- „Barangolás szomszédainknál” címû

mûvelõdéstörténeti vetélkedõ.
Ezen a versenyen Horvátország, Szer-

bia és Szlovénia meséivel ismerkedhetnek
meg a 3-4. osztályos tanulók. A versenyt
az ecsédi iskola indította. 

Lezárult verseny: 
Neumann - angol nyelvi verseny, ame-

lyen Szabó Lilla 8. osztályos tanuló jó
eredményt ért el.

Megújult az SZMK!

Bizonyára sokak elõtt ismert, hogy az is-
kola korábbi szülõi munkaközösségének
elnöke - mivel gyermeke elballagott isko-
lánkból - megvált elnöki tisztjétõl. Gyu-
rika Ferencné, Katika 2006. szeptembe-
rétõl vezette, segítette az iskolai munkát.
Vállalt feladatait nagy lelkesedéssel, kitar-
tással, a gyermekek iránti szeretettel, és a
pedagógusok iránti tisztelettel végezte.
Mindig mindenre gondolt, idõt és fárad-
ságot nem ismerve szervezett, dolgozott.
Munkáját, irántunk való segítõkészségét,
szeretettét szívünkbe megõrizzük! To-
vábbi életéhez nagyon jó egészséget, és
sok-sok boldogságot kívánunk.

A szülõi munkaközösség új elnökének
Huszár Attiláné, Emesét választotta. Úgy
gondoljuk személyében ismét egy lelkes,
vidám, az iskolai munkát támogató szülõ
fogja össze, szervezi a kicsi, de annál
lelkesebb „Szmk csapatot”. Munkájához
kitartást, és szép eredményeket kívánunk!

Lõrincz Mária isk.ig.

Iskolai információk

1. Az érvényes miniszteri rendelet
szerint a téli szünet napjai az alábbiak:
2010. december 22-23. és december 27-
31.
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A nyár folyamán megújultak a gyerek-
mosdók és a konyhai dolgozók öltözõje.

A Polifarbe Kft. pályázatán nyert fes-
tékekkel kifestésre került több helyiség,
valamint az óvoda kerítését is átfestették.  

A folyosó egy része új linóleummal lett
beborítva. Az udvarra új rugós játékokat
kaptak a gyerekek, valamint az óvoda
épülete riasztóval lett felszerelve.

A tagóvodával együtt zenés bábelõ-
adást szerveztünk november hónapban,
ami nagy sikert aratott a gyerekek kö-
rében.

A Mikulás december 6-án látogatott el
az óvodába, a gyerekek örömére.  

A szülõk mézeskalács vásárt rendeztek
az óvodában, a befolyt összeget a gyere-
kekre fordítjuk.

Az óvodában a Karácsonyi ünnepet de-
cember 14-én tartottuk, a gyerekek nagy
örömmel fogadták a sok szép játékot.

A fenyõfákat Oravecz Zoltánéktól
kaptuk ajándékba, melyeket ezúton is
köszönünk.

Nyugdíjba vonult óvodánk dolgozója,
Podonyi Istvánné, akitõl szeptemberben
köszöntek el a gyerekek, és az óvoda
dolgozói.  

Marika néni több mint 35 évet dolgo-
zott óvodánkban. Kezdetben helyettesí-
tõként dolgozott, majd több évig a kony-
hán, az utolsó 10 évet pedig dajkaként
töltötte.

Ezúton is kívánunk Neki jó egészséget
és békés, boldog nyugdíjas éveket.

2. A 2010/2011. tanév elsõ féléve január
14-ig tart, a tanulók elsõ félévben elért
eredményeirõl január 21-ig készít érté-
kelést a nevelõtestület.

3. Iskolánkban  ebben a tanévben foly-
tatódik az un. „almaprogram”. Ennek ke-
retén belül az 1-4. évfolyamos diákok heti
3, vagy 4 alkalommal kapnak 1-1 szem
almát.

4. Az idei tanévben a téli szünetig az
iskola minden tanulója részesült az
iskolatej akcióban, melynek keretében
naponta 1 poharas tejet kapott az elsõ óra
végén. Örömmel fogadtuk, hogy Heréd
község Önkormányzati Testülete to-
vábbra is támogatta ez a programot, így a

2011. évben is minden tanulónk kap majd
egy-egy  pohár tejet.

Köszönjük!

A Herédi Általános Iskola nevelõtestülete
nevében szeretném megköszönni azok-
nak a szülõknek a segítségét, akik az el-
múlt idõszakban segítségünkre siettek, ha
olyan iskolai feladatot kellet megolda-
nunk, amihez nem értettünk.

- Köszönjük Balogh Ferenc, Kovács
Ervin és Szabó Szilárd szülõknek az új
számítástechnika terem kialakításában
végzett munkát, a sok-sok szakmai segít-

séget, melyet minden anyagi ellenszol-
gáltatás nélkül végeztek.

- Köszönjük Holecz Tamás vállalko-
zónak, hogy szinte mindennap sok-sok
órán át azon dolgozott, hogy iskolánkban
diákjaink minél elõbb birtokba vehessék
az új szaktantermet. Lelkes segítéséért -
természetesen - õ sem kapott anyagi
ellenszolgáltatást.

- Köszönjük Molnár Attila helyi vállal-
kozónak, és dolgozóinak, hogy a torna-
terem elõtti csúszós burkolatot felszed-
ték, új csúszásmentes burkolattal, és
élvédõkkel látták el, s víz elvezetést is
megoldották. Mindezt a szükséges anya-
gok felajánlásával, ingyen elvégezve.

Óvodai
hírek
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CSALÁDI NAP
Nem kis büszkeséggel osztom meg vele-
tek Heréd községünk 2010. október 16-
án megrendezésre került családi nap-
jának eseményeit.

Nem kevés izgalom elõzte meg össze-
jövetelünket. Kegyes volt hozzánk az
idõjárás, hisz az idei sok esõzés ellenére
végig kellemes napsütés kedvezett a
szabadtéri programoknak is, melyekre
már 11 órától vártuk a csatlakozni kívánó
családokat a helyi mûvelõdési házban.
Csaknem minden helységre jutott bõven
érdeklõdõ éppúgy, mint szórakozási lehe-
tõség, melyekkel megpróbáltunk lehetõ-
ség szerint minden korosztályt elérni.

Programjainkat a sokszínû változa-
tosság jellemezte. Elõször az „Elsõ sze-
retet” Baptista gyülekezet Petõfibányai cso-
portja lépett színpadra magával ragadva
kicsiket és nagyokat egyaránt dalaikkal. S
egész nap aktívan részt vettek lufihajto-
gatással, arcfestéssel, és kézmûves foglal-
kozásokkal kedveskedve a gyerekeknek. 

Majd a helyi önvédelmi csoport tagjai
mutatták be harci tudásukat (köreikben
egy európai ezüstérmessel!). A Kokoro-
Dojo kis csapatának köszönjük a közre-
mûködést! 

A szintén helyi hipp-hopp tánc cso-
port, a Lil' Stars tagjai vagány koreo-
gráfiával léptek fel, melyet nagy tapssal
díjazott a közönség. Köszönjük a fellé-
pést és gratulálunk nekik is! Nagyon
ügyes produkció volt!

Ezután mazsorett táncosok emelték a
nap fényét, különbözõ stílusokban meg-
csillogtatva tehetségüket. A rózsaszent-
mártoni és a JUMPERS mazsorett cso-
port tagjait szívesen látjuk legközelebb is
szerény köreinkben!

Végül, de nem utolsó sorban egy
aranyos bábelõadást csodálhattak meg a
kicsik, mely az önzetlenségrõl szólt.

A családok által hozott finomságok
terítették meg asztalainkat. Volt még célba
dobós játék, óriás dominó, zsákbamacska,
horgászat, melyeken a felajánlásokból
származó játékok szolgáltak díjazásul.

Egész nap várták az érdeklõdõket egy
hatvani bank fiókjának tagjai. 

A Szivárvány gyermekjóléti szolgálat
hatvani egyesületének is külön köszön-
jük a szervezésben és a lebonyolításban
való közremûködésüket!

Mindent összevetve; az egész napos
hangulatot, a résztvevõk számát, s a
visszajelzéseket… nos nem szeretnék
szerénytelennek tûnni, de õszinte és
mély büszkeség tölt el! A mai rohanó vi-
lágban szükség van az ilyen összejö-
vetelekre, melyek közös emlékké szépül-
ve fonják szorosabbra a családokat. 

Írta: Szappan Krisztiánné
Képeket szerkesztette: 

Guziné Somogyi Csilla 
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TISZTELT
BETEGEK!

TÁJÉKOZTATJUK ÖNÖKET, HOGY
A HERÉDI ÉS NAGYKÖKÉNYESI
LAKOSOK  TÉRÍTÉSMENTES FO-
GÁSZATI ELLÁTÁSA 2010.12.01-
TÕL A MÁV FOGÁSZATI RENDE-
LÕBEN HATVANBAN A BOL-
DOGI ÚT 2. SZÁM ALATT A VA-
SÚTÁLLOMÁS EMELETÉN TÖR-
TÉNIK MINDEN HÉTFÕN ÉS
CSÜTÖRTÖKÖN.

A HELYETTESÍTÕ ORVOS: IST-
DENT EÜ. SZOLG. KFT. DR. IS-
TÓK LÁSZLÓ FOGSZAKORVOS

BEJELENTKEZÉS: A 06-30-75-40-
366 TELEFONSZÁMON TÖRTÉ-
NIK VAGY HÉTFÕN ÉS CSÜ-
TÖRTÖKÖN 9.00-13 ÓRA KÖ-
ZÖTT AZ ASSZISZTENSNÉL A 06-
1-512-22-10 TELEFONSZÁMON.

KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Házasságot kötöttek:
1. Horinka Beáta és Kádas Gergely 2010.11.20.
Sok boldogságot kívánunk az ifjú házasoknak!

Újszülöttek:

1. Toop Lilly Jennifer Szülei: Hegyaljai Regina és Toop Dominic James
2. Varga Jázmin Szintia Szülei: Lengyel Karolina Tímea és Varga Szilveszter József
3. Besenyei Boglárka Szülei: Üveges Anita és Besenyei Gábor
4. Rózsa Dominik Szülei: Kiss Erzsébet és Rózsa Krisztián
Gratulálunk az újszülöttek szüleinek!

Elhunytak:

1. Oldal Imre 2010.08.23. Heréd, Kápolna u.23.
2. Nagy Gábor 2010.08.27. Heréd, Rákóczi út 142.
3. Nagy Gábor 2010.09.10. Heréd, Kolozsvári u.29.
4. Kovács János 2010.09.16. Heréd, Karácsonyi u.1.
5. Tóth Imre 2010.10.05. Heréd, Rákóczi út 105.
6. Bereczki Jánosné 2010.11.16. Heréd, Rákóczi út 156.
7. Mészáros János 2010.12.01. Heréd, Rákóczi út 116.
8. Varga Tibor 2010.12.12. Heréd, Pusztai u.3.
Együttérzésünket fejezzük ki az elhunytak hozzátartozóinak!

Anyakönyvi hírek

Ilyenkor az új év közeledtével, visszate-
kintve a 2010-es esztendõre... nos min-
den túlzás nélkül azt kell mondjam büsz-
keséget érzek!

Januárban debütált kis közösségünk,
játszóházat szerveztünk kis gyermekek
számára. A szabad foglalkozású össze-
jöveteleinket kiegészítettük Kalmár-
Bodor Ágnes „Meseház” képesség-
fejlesztõ foglalkozásaival, Fehér Szilvia
Tipegõ-tornájával, s külön hálásak va-
gyunk neki a felnõtteknek tartott alak-
formáló edzéseiért.

Kora tavasszal bababörzét is tartot-
tunk használt gyermekholmik árusításá-
val. 

Nyáron kapcsolatépítõ családi napo-
kat szerveztünk, együtt  bográcsoztunk.

Adománygyûjtéssel járultunk hozzá a
rászorulók megsegítéséhez.

Legutóbbi aktualitásunk: dec. 4-re
meghívtuk köreinkbe a Mikulást, aki
csomagot osztott gyermekeinknek.

Óvatosan álmodtunk, s apró lépések-
kel tettük meg eddigi utunk, ám hiszem,
hogy jó irányba haladunk. Csapatunk
minden kötöttség és feltételektõl men-
tes. Barátságok szövõdtek. S talán még
az óvodába indulók közösségbe lépését
is megkönnyítették játszóházi össze-
jöveteleink, foglalkozásaink. Bízom
benne jövõre még többen csatlakoznak
majd hozzánk. Nem csupán kikapcso-
lódást, de összetartozást is jelent egy
közösségben élni.

Külön köszönettel tartozunk Szabó
Gábornak a mûvelõdési ház vezetõjének
programjaink megvalósításában nyúj-
tott mindennapos közremûködéséért!

Mindenkinek békés karácsonyt és
álmokat megvalósító boldog új eszten-
dõt kívánunk!

Elérhetõségeink:
minimanojatszohaz@gmail.com
Bozsikné Marianna: 06-30/325-3322
Szappanné Marcsi: 06-70/229-3339
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1943. január 12-e, Oroszország a Don fo-
lyó partja. A 2. világháború elérte a véres
csúcsát, dühöngve tombol a harc szerte a
világon. Sajnos már Magyarország is had-
viselõ félként vesz részt benne. A 2. ma-
gyar hadsereg katonáira több mint 200
kilométernyi szakaszt bíztak, hogy azt
tartsa az utolsó emberig. Korszerû fegy-
verek és mélységi védelem nélkül, élel-
miszer, téli ruházat hiányával áll kétszáz-
ezer magyar férfi a Don partján. A hõmér-
séklet -35 C, az õrök keze ráfagy a pus-
kára, vakító fehéren csillog a hó. A magyar
katonák tudják mi áll velük szemben - a
többszörös orosz túlerõ - és azt is, hogy
mire készülnek. Az orosz csapatok el
akarják vágni a Sztalingradnál harcoló 6.
német hadsereget, és ezáltal megrop-
pantani az eddig legyõzhetetlennek tar-
tott Wermacht gerincét. Az orosz hadve-
zetés ezt úgy szeretné megvalósítani,
hogy a Don folyó partján álló német szö-
vetséges hadseregek - köztük a 2. magyar
hadsereg - vonalát áttörik és a németeket
katlanba zárják. Ennek végrehajtására
Sztalin hatalmas és pihent hadseregeket
vont össze a folyó bal partján, bõségesen
ellátva õket harckocsikkal, akna és
rakétavetõkkel, gépfegyverekkel. 9 óra 45
perckor megremeg az ég és a föld. Irtó-
zatos erejû Sztalin-orgona és aknatûz zú-
dul az urivi hídfõvel szemben álló 7.
magyar könnyûhadosztály 4. ezredének
állásaira. A megfelelõ tüzérségi csapás
után elszabadul a pokol, az orosz förgeteg
nekiront a magyar állásoknak. A magyar
katona azonban kitart, hiszen így ne-
velték, így tanították: Nem hátrálunk
meg! Az orosz páncélosok holttesteken
gázolnak keresztül, az utánuk jövõ gya-
logságnak minden egyes méterért meg
kell küzdenie. Több tízezer magyar
katona vére festi pirosra a fehér havat.

„Hol sírjaink domborulnak…”
Minden országnak szerte a világon van

egy olyan napja, amikor megemlékeznek
a háborúkban elesett katonáiról. Virágo-
kat, gyertyákat, koszorúkat visznek az
Ismeretlen Katona emlékmûvéhez. Így
emlékeznek, gyászolnak minden ország-
ban. Volt azonban egy ország, ahol ezt
nem volt szabad, emlékezni hõsi halot-
tairól. Ez az ország 40 évig a kommunista
Magyarország volt. A faluban is sok, na-
gyon sok ház található ahová nem jött
haza a háború után egy édesapa, egy
gyermek, egy fivér, egy unoka vagy egy jó
barát, ismerõs. Nem jöttek haza, mert
teljesítették a kötelességüket, és vérüket,
életüket adták az itthoniakért. Az özve-
gyeknek és az árváknak nem adatott meg,
hogy méltó módon gyászoljanak, egy
gyertyát meggyújthassanak hõsi halottaik-

ért. Tilos volt, büntetés járt érte, ha valaki
akár kiejtette a száján a 2. magyar hadse-
reg nevét. Így csendben, némán gyászol-
tak az emberek sokáig, nagyon sokáig.

„Hol sírjaink domborulnak…”
A rendszerváltás után azonban nem az

történt, amit sokan vártak. Többek kö-
zött ennek a tragikus sorsú magyar had-
seregnek sem adták meg a kellõ tiszte-
letet, elismerést. Kilenc év telt el a rend-
szerváltás után, amikor végre május
utolsó vasárnapja a Hõsök napja lett, és
húsz év, mire a faluban egy kis emlék
készült ezen nagyszerû katonáknak. Kis
kereszt, egy katona sisakkal és egy
szívbemarkoló dátummal.

„Hol sírjaink domborulnak…”
Jelképesen megvolt végre a hely, ahová

a költõ szavaival élve unokáink leborul-
hatnak és áldó imádság mellett mondhat-
ják el a szent neveket. Ehelyett ismeretlen
tettesek olyat tettek, amit el sem tudtunk
volna képzelni. Széttörték a keresztet és a
honvéd sisakot ellopták. Azt hiszem el-
jutottunk a mélypontra, oda, hogy hõ-
seink sírját meggyalázzák. Nem tudom,
hogy mit tettek az emberek Szodomában
és Gomorrában, hogy az Isten elpusztí-
totta õket, de úgy érzem közel vagyunk a
két bûnös városhoz. A nagy költõnk
Nemzeti dalából idéztem egy fájó sort
korábban. Most idéznék ugyanebbõl a

versbõl még egy sort. Ezt a sort az em-
lékmû, a kereszt megbecstelenítõknek
idézném: „Sehonnai bitang ember!”

Megrongálták, eltörték, letaposták.
Mint ahogy a magyarokat végig a törté-
nelem során. Jött tatár, török, labanc,
német vagy orosz. Sok-sok magyar vér
hullott kezük által, de sosem törtünk
meg. Mindig volt kiút, mindig volt fel-
támadás. És tudom, hogy ameddig ma-
radnak ebben a sokat szenvedett ország-
ban olyan igazi hazafiak, akik nem felej-
tik, hanem õrzik hõseink emlékét, addig
van remény. Addig igenis dacolni fog ez
az ország minden veszedelemmel és baj-
jal. Addig tudatja a magyar minden
ellenséggel - legyen az külsõ vagy belsõ
ellenség -  hogy itt vagyunk. Itt vagyunk
Európában, kelet és nyugat határán, aho-
vá õseinket évszázadokkal ezelõtt vezet-
te a Gondviselés. Büszkék vagyunk erre a
földre és méltósággal emlékezünk meg
hõseinkrõl.

„Amely nemzetnek nincs múltja, annak
nincs jövõje sem.”- Szent István magyar
király.

Egy herédi polgár

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a
megrongált Doni emlékmû helyén 2011.
január hónapban ismét újjáépítésre és
felszentelésre kerül az emlékmû!

Egy hadsereg emléke
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23 mérkõzés óta nem talált legyõzõre ha-
zai pályán községünk felnõtt csapata. Ez
nyáron bajnoki címet és téli elsõ helyezést
eredményezett. Mindezt 109-29-es gólkü-
lönbséggel, vagyis több mint mérkõzé-
senkénti ötös gólátlaggal. Joggal bizha-
tunk tehát abban, ha ez a remek teljesít-
mény megmarad, akkor 2011 nyarán
ismét Herédre kerül a bajnoki cím!  

2009-2010-es bajnoki évadra szóló cé-
lunk így hangzott „Minél több mérkõzést
megnyerni, mindezt szórakoztató és lát-
ványos játékkal”. Ha visszatekintünk,
láthatjuk, hogy ez sikerült, amit bizonyít
a dobogó legfelsõ foka. Gratulálunk a já-
tékosoknak! A technikai személyzet, tá-
mogatók, vezetõk, szimpatizánsok pedig
fogadják elismerésünket. Utánpótlás csa-
patunknál akadtak nehézségek, de ennek
ellenére tehetséges, igen masszív csapat
alakult ki, akik megérdemlik a figyelmet
és a velük való törõdést.

Kedves fiatalok: tegyetek meg mindent
annak érdekében, hogy sportszerû, egész-
séges életvitelre való törekvésetekkel pél-
dát tudjatok mutatni.

A felnõtt csapathoz érkezõk, hamar
beilleszkedtek és jól érzik magukat a már
kialakult közösségben, amit az õszi elsõ
helyezés is mutat.

Sajnos a 2010. évben az idõjárás viszon-
tagságai és egyéb nehézségek miatt a do-
logi terveinket csak részben tudtuk meg-
valósítani. Már sikerült kialakítani egy
kisméretû edzõpályát és a további terve-
ink között szerepel, az öltözõ elõtti terü-
let felújítása, lábtenisz pálya készítése va-
lamint mobil hordozható kapuk készítése.

December elején megtartottuk közös-
ségépítõ évzárónkat, amely ismét nagy-
szerû hangulatban telt el. Szeifert István
játékosedzõ Bóna Andrást választotta az
õszi idény emberének, melyre nem csak a
pályán nyújtott teljesítményével, hanem
azon kívül nyújtott áldozatos munkájával
szolgált rá.

Most a jól megérdemelt pihenõ követ-
kezik, melyre a labdarúgó klub vezetése
és játékosai kívánnak mindenkinek Békés
Ünnepeket és Boldog Új Évet!

E.J.; Sz.G.

Másfél éve veretlenül hazai pályán…

2010. december 6-án hétfõn (Ács János és id. Horváth László mellett) Markó
Ferenc vehette át a Heves Megye Labdarúgásáért kitüntetést.

A hatodik alkalommal átadott elismerést a mátrafüredi Hotel Füredben lebo-
nyolított elnökségi ülésen Jakab Gábortól, a Heves Megyei Labdarúgó Szövetség
elsõ emberétõl vehették át a szakemberek. 

Ezúton gratulálunk és további jó egészséget kívánunk minden herédi fut-
ballszeretõ nevében!

Kép forrása: HEOL

Heves Megye Labdarúgásáért díjat vehetett át Markó Ferenc
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