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(BE)KÖSZÖNTŐ
Kedves Héhalmi Polgárok!

December van. Karácsony.  Az aj ándékozások idej e.
Képviselő-testületünk úgy gondolta, szeretné megajándékozni
Önöket azzal  is , hogy 2 év kihagyás  után újra indítj uk
településünk lapját a Héhalmi Híreket.

Szándékaink szerint negyedévente jelenne meg, a régihez
hasonló rovatokkal: önkormányzati és intézményi  hírekkel,
hasznos tudnivalókkal, elmélkedésre alkalmas, őszinte írásokkal.
Újságunk szinte egyidős önállóságunkkal, mindig tényeket,
valós adatokat, hol vidám, hol szomorú híreket közöl t az
olvasóval. Így lesz ez a jövőben is. Hál’ Istennek van miről írnunk:
örömteli sikerekről,  civil szervezeteinkről, színes programjainkról,
aktualitásokról. De elmondjuk majd azt is, ha valami nem sikerül,
ha másképp kellett volna, ha méltatlan hozzánk. Szívesen várjuk
a helyiek segítségét. Ötleteket arra, miről olvasnának szívesen,
mi  olyan tört ént , ami re mások is  kíváncs iak lennének.
Segítségüket az önkormányzati hivatalba várjuk.

Tisztelt Héhalmiak!
Már ajt ónkon kopogtat a karácsony, hamarosan itt  az

újesztendő.  Lassan elmúlt ak az Adventi  gyertyagyújtások,
reményeim szerint mindenkiben kedves, szép emléket hagyva.
Az újesztendő fordulóján az ember számvetést készít a múltról,
terveket sző a jövőre. Így vagyunk ezzel mi is. Önkormányzatunk
sikeres évet tudhat maga mögött. Biztosítottuk településünk
üzemeltetését. Intézményeink zökkenőmentesen működtek, több
fej l esztés t  s i kerül t  megvalós í tanunk, vannak nyertes
pályázataink, jól sikerült rendezvényeink. Igyekszünk nyitott
szemmel járni a településen, segíteni a rászorulókon, a nehéz
helyzetben lévőkön. Bár lakosságunk alig éri el az ezres
lélekszámot, büszkék vagyunk arra, hogy Héhalomban van orvosi
ügyelet , fogorvosi  el lát ás,  és fiók gyógyszert ár,  vannak
szolgál t at ások,  it t  a t el ephelye a mentőállomásnak,
tűzoltóságnak, van polgárőrségünk. Működnek sportköreink,
civi l szervezeteink. A jövőben is szeretnénk megfelelni az
ál lampolgári és törvényi elvárásoknak. Szeretnénk, hogy
Héhalom ezután i s virágzó,  élhető t elepülés l egyen.
Megköszönöm eddigi támogatásukat,  segít ségüket,  de
köszönöm a kritikákat is, melyekkel még jobb munkára sarkallnak
minket. Képviselő-testül etünk nevében fogadják jókívánsá-
gaimat : Áldott , békés ünnepeket , egészséges,  boldog
újesztendőt kívánok Héhalom minden elszármazott és itt élő
lakosának.

 Bakos József  polgármester

2016. évben
Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Héhalom Község Szolgálatáért
kitüntető címet adományozta

Szabó Jánosné részére a Héhalmi Általános Iskolában
végzett eredményes munkája elismeréseként

Tábik Istvánné a Héhalmi Óvodában végzett több
évtizedes eredményes munkája elismeréseként

Héhalom Községért
kitüntető címet adományozta

Bor és Barátság Egyesület részére
több mint egy évtizedes munkájuk elismeréseként.

Rózsakör Nyugdíjas Klub részére
a rendezvények lebonyolításában végzett önzetlen

segítő  munkájuk elismeréseként.
Polgár Tibor részére

kiemelkedő társadalmi, közéleti tevékenysége
elismeréseként.

Kopó Mátyás részére
kiemelkedő társadalmi, közéleti tevékenysége

elismeréseként.

2017. évben
Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Héhalom Község Szolgálatáért
kitüntető címet adományozta

Brhlik-Molnár Bernadett óvónő részére
a Héhalmi Óvodában végzett eredményes munkája

elismeréseként.

Héhalom Községért
kitüntető címet adományozta

Bodrogi István nyugállományú rendőr ezredes úr
részére az önkormányzati rendezvények

lebonyolításában végzett önzetlen segítsége
elismeréseként

Fendrik Zoltán részére,
kiemelkedő társadalmi, közéleti tevékenysége

elismeréseként.

Kitüntetettjeink
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* Önkormányzatunk az intézmények zavartalan működéséhez
az anyagi, tárgyi, személyi feltételeket biztosította. A kötelező
közszolgáltatási feladatokat teljesítettük.

Az óvodában a teljes létszám biztosított: 3 fő óvónő, 2 fő
dajka, 1 élelmezésvezető, 2 fő szakácsnő, 1 fő konyhai kisegítő.

A közös hivatal létszáma 8 fő, 2 fő Egyházasdengeleg, 2 fő
Erdőkürt, 4 fő Héhalom településen. 2017. február 1-től + 1 fő a
héhalmi hivatalban dolgozik. A dolgozók bére az állami
finanszírozásból 100%-ban finanszírozott.

* Az orvosi rendelőben a háziorvosi feladatokat dr. Balogh
Botond háziorvos látja el. A fogorvosi szolgálatot több éven
keresztül dr. Gál József Miklós helyettesítéssel látta el, 2017.
december 1-től azonban már főállásban.

* Az orvosi ügyeletet 2016. február 1-től a Junimed Kft. látja
el Dél-Nógrád 10 településén és 2018. január 1-től még 3 település
csatlakozik a héhalmi ügyelethez, ezzel a zavartalan ellátás
biztosított a lakosság részére.

* A mentőállomáson a feladatokat 2 fő dolgozó 24 órás
szolgálatban látja el.

Minden feltétel biztosított. 2017. novemberétől új Mercedes
típusú mentőautó könnyíti az ott dolgozók munkáját.

* Védőnői szolgálatot T örök Mónika  távozása ót a
helyettesítésben oldjuk meg. Kiss Judit védőnő Zagyva-
szántóról, ezt követően Tóth Renáta jobbágyi védőnő látja el a
feladatokat. A védőnői pályázat folyamatosan kiírásra kerül, de
pályázó hiányában eddig sikertelen volt.

A védőnői tanácsadó ez évtől átköltözött az Arany János úti
Egészségügyi Centrumba.

* A településen az al apel látási feladatok folyamatosan
koordinálás alatt vannak. A közvilágításban a lakosság által jelzett
fejlesztéseket elvégeztet tük, a bej elentett meghibásodásokat
továbbítottuk. A hulladékszállítás területén nagy változások
várhatóak a következő évtől.

Megváltozik a hulladék ártalmatlanító társulás és a hulladék
elszállítást végző cég is.

A hatvani  társulás információnk és reményeink szerint
magasabb színvonalon látja majd el a feladatot. Megvalósul a
szelektív hulladék gyűjtése és szállítása is.

* A temetőt lehetőségeinkhez mérten folyamatosan rendben
tartjuk. A ravatalozón és a kerítésen a karbantartási, felújítási
munkákat elvégeztük.

* Az ivóvíz szolgáltatást a Dél-Nógrádi Vízmű Kft. -től teljes
mértékben átvette az Észak-magyarországi Regionális Vízművek
Zrt. A fogyasztási ár képzését az állam határozza meg. Az esetleges
hibákat folyamatosan elvégzik és a tűzcsapok felülvizsgálata is
folyamatban van.

* A szennyvíz beruházás befejezését követően a szolgáltatási
és működési feladatokat szintén az ÉRV végzi.

* Közútkezelő Kft. a fő útvonalakon a szükséges javításokat
elvégzi, az önkormányzati utakon a hibákat lehetőségeikhez
mérten javítják.

* A járdák a szélsőséges időjárás miatt sok helyen javításra
szorulnak, melyeket  az önkormányzat saját költségén kijavított.

2016-2017. ÉVI FEJLESZTÉSEK
 - beruházások, rendezvények, civil szervezetek,

a település gazdálkodása és jövőbeni tervei -
FEJLESZTÉSEINK:

Fő célunk volt az, hogy az önkormányzat ingatlan vagyonát
gyarapítsuk, ezért közmunkaprogram  keretében megvásároltuk
a Szent István király út 3. szám alatti ingatlant. Az egész épületet
felújí tottuk. Kial akításra került benne 3 szoba, mely falusi
vendéglátásra alkalmas, továbbá szociális helyiségek és egy
savanyító műhely. Ezen a programon belül állattenyésztéssel is
elkezdtünk foglalkozni (kecske, juh, nyúl, sertés, baromfi).

Az állatok ellátása, gondozása részben ezen az ingatlanon
valósult meg, illetve a játszótér mögötti  szabad, füves területen.

A Start mezőgazdasági programon belül zöldségtermesztéssel
foglalkozunk. 20l6-ban 3 fólia, 2017-ben már 4 fóliában végeztük
a termesztést, melynek nagy részét a közétkeztetésben használtuk
fel.

Ezt  kiegészítve szabadföldi  konyhakertben eper, málna
termesztését valósítottuk meg.

* A szolgáltatóház (Héhalom, Kossuth u. 68.) belső részének
a felújítása is megtörtént. Itt került kialakításra egy szövőműhely,
közfoglalkoztatottak részére egy melegedő helység, 1 mosdó,
WC, illetve kisgépraktár.

* A Rózsafüzér Társulat, a civil szervezetek és az önkor-
mányzat segítségével elkészült 2016. kora tavaszán a héhalmi
keresztút , amely befejezéseként 2016.  decemberében az
önkormányzat a közmunkások közreműködésével a 3 kereszt is
felállításra került.

* 2016. áprilisában elkezdődött a Héhalmi Önkéntes Tűzoltó
Egyesület szertárának építése. Az építési munkálatokat helyi
önkéntesek és közmunkások végezték. Az építés költ ségeit
részben a környező t elepülések önkormányzatainak támo-
gatásából, részben a megvásárolt téglajegyekből és nagy részben
a helyi önkormányzat támogatásából finanszíroztuk.

* 2016. év végén sikerült lezárnunk egy 26 éve húzódó
vagyonmegosztást. A Palotás és Héhalom közös tulajdonában
lévő Művelődési Házban 29%-os tulajdonrészünket Palotás
Község Önkormányzata 13 millió forintért megvásárolta.

* Még ebben az évben egy BM-es pályázaton nyertünk az
óvodai konyha felújítására 23 millió forintot, mellyel sikerült évek
óta dédelgetett álmukat megvalósítani.

* Több testvértelepülési és ért éktár pályázaton sikerrel
vettünk részt, melynek köszönhetően  több rendezvényt tudtunk
lebonyolí tani ,  t ovábbá olyan berendezés i  t árgyakat  i s
vásároltunk, melyek  a lakosság szolgálatára állnak. ( pl.: székek,
asztalok, sátrak, kivetítő stb.)

* 2017-ben tovább folytattuk fejlesztéseinket.

Az előző évben megvásárolt „Deme ház” külső felújítása és
a kerítés megépítése megtörtént, további  tervünk az udvari
részen két tároló megépítése és a zöldségpiac kialakítása.

(Folytatás az 3. oldalon.)
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* A közmunkaprogram keret ében új abb ingat lant
vásároltunk. A Petőfi út 55. szám alatti „régi bolt” épületét,
melynek felújítását a napokban megkezdtük és 2018-ban a teljes
ingatlan felújítása megtörténik.

- Ebben az évben buszvárók meghosszabbítását mindenhol
megoldottuk a biztonságosabb fel és leszállás érdekében.

* Az „56”-os emlékmű környezetét pályázat segítségével
megszépítettük. Így kialakításra került egy kis tér padokkal,
valamint  megvil ágít ással  és növények ül tet ésével  még
hangulatosabbá varázsoltuk a környezetet.

* A nagyon rossz állapotban lévő régi tűzoltó szertárunkat
is felújítottuk kültéri és beltéri szempontból egyaránt. A tartós
csapadék-mentes ítés érdekében új  t etőt kapott . Jel enl eg
raktározási célra használjuk.

(Folytatás a 2. oldalról.) 2018-as fejlesztéseink
– terveink

A Területi Operatív Program (TOP) belül több pályázaton is
sikeresen szerepeltünk, melyet köszönhetünk az országgyűlési
képviselő úrnak, Becsó Zsoltnak és a megyei közgyűlés
elnökének, Skuczi Nándor úrnak.

* Egészségügyi ellátás fejlesztésen belül az Egészségügyi
Mikrocentrum teljes körű külső és belső felújítása megtörténik,
a védőnői szolgálat kialakításra került és az eszközök nagy ré-
szének cseréje is megtörténik. A beruházás kezdete 2018. tavasza.

* Az energetikai korszerűsítési pályázaton belül a polgár-
mest eri hivatal épületének fűtés-korszerűsítése,  nyílászárók
cseréje, külső szigetelés, színezés, födém szigetelés és akadály
mentesítés  is megvalósul.  Ugyanezen pályázaton belül a
Közösségi  Ház, a Sportöltöző épületénél a fent fel sorolt
beruházások fognak megvalósulni a következő év januárjától.

- A belvízelvezetési pályázaton belül a Szabadság domb
csapadékvíz elvezetése és szilárd útburkolat megépítésére kerül
sor 2018. nyarán. Ezzel megoldva az évtizedek óta fennálló
problémát.

- A TOP pályázaton belül beadásra kerül a Héhalmi Óvoda
teljes körű felújítása, új részleg  építése és egy új mini bölcsőde
kialakítása.

Az óvoda épületének a felújítása kapcsán elindítottuk a Petőfi
út 77. szám alatti ingatlan megvásárlását, ezáltal bővítésre kerül
az óvoda területe, udvara.

* A Háromnyílású Kőhíd műszaki állapota évek óta csak
romlik, 2016. februárjában bekövetkezett az, amitől már nagyon
féltünk, beomlott az egyik boltozat.

Hosszú t árgyal ások és  egyezt et ések ut án s ikerül t
megállapodni a tulajdonossal (Magyar Állam)  és a kezelőjével
(Közútkezelő Kft.), a híd ál lapotának állagmegóvásával
kapcsolatban. Így vi sszaállít ásra és megerősítésre kerül a
beomlott boltozat,  hogy állaga a későbbiekben tovább már ne
romoljon.  Ezt követően Héhalom Község Önkormányzata
tulajdonjogot szerez a híd és a körülötte lévő földterületben. A
műemléket ezután szeretnénk  pályázat útján teljes körűen
felújítani.

Egyesületek
A TŰZOLTÓ EGYESÜLET hosszas várakozás után 2017.

április 26-án bejegyzésre került, 2017. május 1-től  hivatalosan
megkezdte működését.

Ahhoz, hogy  eddig eljussunk 2016. év elején 71 fő önkéntes
polgár 40 órás képzésen vett részt. 2016.  áprilisában elkezdtük a
tűzoltószertárunk építését . Az építkezés során önkéntes  és
társadalmi munkában végeztünk a munkálatokat, melyben az
egyesület aktív tagjai nagyon kivették részüket. Emellett nagyon
sokan szintén hozzájárultak a szertár megépítéséhez. Komoly
feladat volt számunkra, hogy megfeleljünk az OKF által felállított
követelményeknek, ezért rengeteg felszerelés t kel l et t
beszereznünk.

Folytatás a 4. oldalon.)
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De a sok szervező munka és  a helyi  önkormányzat
segítségével eljutottunk oda, hogy saját tűzoltó autónk van
(önkormányzat i t ámogatásból) és az összes felszereléssel
rendelkezünk ahhoz, hogy 2017. december 15-én aláírhattuk azt
a megállapodást, amely alapján I. kategóriás egyesület lehettünk,
mely alapján teljes körű jogkörrel rendelkező tűzoltó egyesület
legyünk.

POLGÁRŐ EGYESÜLET  2016-2017-ben az egyesület
mindent megtett azért, hogy a falu lakói biztonságban érezhessék
magukat. Az önkormányzat és a Megyei Polgárőr Szövetség
minden fel tétel t bi ztosí tot t a zavartalan működéshez.
Köszönetünket fejezzük ki minden héhalmi polgárőrnek.

RÓZSAFA HAGYOMÁNYŐRZŐ ÉS KULTURÁLIS
EGYESÜLET. Több éves pihenő  után 2018. január 1-től
ismételten megkezdi aktív működését a Rózsafa Hagyományőrző
és Kulturális Egyesület, amely a közeljövőben több szakosztállyal
fog kiegészülni. Ezek a szakosztályok:

- Rózsa kör Nyugdíjas Klub
- Zabka néptánc csoport
-  Héhalmi Kórus
- Rózsikák ,,Kreatív’’ csoport, ezzel összefogva azokat a

csoportokat,  akik nem rendelkeztek hivat alos egyesületi
formával.

 KÖSZÖNET MINDENKINEK!
(A fejlesztéseket, beruházásokat bemutató fotókat

az utolsó - 20. - oldalon tekinthetik meg.)

2016. évben elhalálozottak:

Fekete Józsefné Dancsok Ilona január 02.
Dombai Ferencné Németh Ibolya január 23.

Döme László április 26.
Viczián Jánosné Veszelovszki Terézia július 27.

Hasznosi Mihály augusztus 01.
Babós Béláné Zsiga Mária augusztus 01.

Bakos Józsefné Szlavkovszki Erzsébet
augusztus 16.

Borbély Istvánné Turányi Teréz augusztus 18.
Fekete László  augusztus 30.

Pesti Gyuláné Szabó Magdolna Mária október 06.
Kovács Attila november 08.

Bangó Ottóné Bangó Mária november 30.
Nagy Jánosné MolnárEtel Klára december 06.

2017. évben elhalálozottak:

Katona Istvánné Jankovics Piroska január 02.
Kovács Imréné Molnár Emília január 15.

Bangó Istvánné Baranyi Erzsébet  február 06.
Molnár Istvánné Bozó Erzsébet február 06.

Viczián Mihály február 13.
Hotya Sándorné Ördög Zsuzsanna február 28.

Vincze János István február 21.
Szűcs Sándor március 09.

Szita Gáborné Szita Ilona április 07.
Hevesi Zsolt április 17.

Szűcs Jánosné Szabó Mária május 23.
Knoska József augusztus 02.

Csomor Mihály szeptember 16.
Kocza Istvánné Rudas Erzsébet szeptember 07.

Oláh Ferencné Oláh Gizella október 09.

(Folytatás a 3. oldalról.)

HÉHALOMBAN HÁZASSÁGOT  KÖTÖTTEK:

2016.   ÉVBEN:

Egyházas Csaba-Ferik Annamária  március 17.
Molnár Gábor – Lengyel Tímea árpilis 08.

Fehér András – Berki Edina Marianna május 24.
Faragó Lajos – Tóth Éva augusztus 19.

2017.   ÉVBEN:

Tóth László – Péter Anna február 14.
Varga Norbert – Kis- Pál Virág augusztus 26.
Lőrincz József – Pozsonyi Mária október 14.

2016. évben születettek

- Fenyvesi Flóra 2016. 01. 15.
- Egyházas Krisztián 2016. 05. 10.

- Nagy Noel 2016. 05. 15.
- Nagy Armandó Ferenc 2016. 08. 02.

- Péter Panna 2016. 08. 15.
- Capala Bence 2016. 09. 13.

- Baranyi Arabella Natália 2016. 10. 07.
-Kenyeres Gábor Levente 2016. 10. 03.

- Márton Marcell 2016. 12. 02.

2017. évben születettek

- Varga Áron 2017. 01. 31.
- Turányi Zoé 2017. 02.

- Podobén Dóra 2017. 04. 22.
- Varga Liza 2017. 04. 25.

- Papp Tatjána 2017. 05. 10.
- Brezovszki Sztella Barbara 2017. 11. 26.

Anyakönyvi hírek
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Ilyen volt 2016 . . .
JANUÁR:
> Úszással kezdtük az új évet is –  az alsósok számára Acsán

szerdánként úszótanfolyamot t artottunk –, januárban ráadás
lehetőséggel végződött a tanfolyam.

> Néptánc-oktatás  folyt a tanév végéig szerdán délutá-
nonként.

> 19-én, kedden korcsolyázásra indultunk a hatvani
jégpályára.

> 22-én zártuk az első félévet, az utána következő héten
osztottuk a félévi értesítőt.

FEBRUÁR:
> 1-jén megtartottuk az első félévet értékelő tantestületi

értekezletünket.
> Az iskolai farsangot 5-én, pénteken délután tartottuk – a

korábbi évekhez hasonló érdeklődés mellett. Mind a műsorok
színvonala, mind a bevétel azt mutatta, hogy ez sem volt rosszabb
a tavalyinál.

> A települési első Kocsonya fesztiválra voltunk hivatalosak
6-án, szombaton: itt a felső osztályok adtak műsort.

> 12-én megtörténtek a Kovács Imréné Jutka tanító néni
minős ít ésével  kapcsol atos óral átogatások és a korábban
benyújtott portfólió védése is sikeres volt.

> 15-én idén másodszor korcsolyáztunk Hatvanban –
szervezett körülmények között.

> Korábban elnyert TIOP  pályázat i forrásból  újabb
informatikai eszközök érkezt ek (számítógépek, monitorok,
billentyűzetek és switch).

> 26-án lezajlottak a Tóth Imréné Szabó Erika minősítésével
kapcsolatos óralátogatások és itt is s ikeres volt a portfólió
védése.

> 29-én a polgármester úr és az iskolavezetés részt vett az
óvodai szülői értekezleten – tájékoztatót tartottunk és egyeztetés
történt a beíratással kapcsolatban.

MÁRCIUS:
> 7-én az esedékes, a hitoktatás megszervezésével kap-

csolatos tájékoztatót  tartottunk  az egyházak képviselőivel
együtt.

> 8-án a községi nőnapi ünnepségen vet tünk részt.
Műsorunkban néptánc, furulya, versek és a 3. osztályosok
farsangi tánca szerepelt.

> 9-10-én nyílt napokat tartottunk az érdeklődő szülők
számára.

> 15-én a hagyományos keretek között megtartott községi
ünnepségen vettünk részt (a műsor részeként néptánc és
furulyaszó is szerepelt).

> 16-án – a húsvéti ünnepkör közeledtével – a Palánta
bábcsoport előadását tekinthettük meg.

> 22-én az alsós versmondó verseny házi fordulóját tartottuk
meg.

> Idén a tavaszi szünet 2016. március 24-29-ig tartott.
> 31-re SZMK-ülést szerveztünk az aktuális feladatokról.
ÁPRILIS:
> 1-jén megtört éntek a Zsuzsa Jánosné minősí tésével

kapcsolatos óralátogatások és ez esetben is sikerült a portfólió
megvédése

> 4-5-6-án tavaszi papírgyűj tést  szerveztünk, i smét  a
megszokott sikerrel.

> 11-én költészet napi versmaratonon vettünk részt Pásztón,
a Városi Könyvtárban. A program során tanulóink és tanáraink
is aktívan szerepeltek.

> 14-15-én megtörtént az 1. osztályosok beíratása (Héhalomba
7 fő, Egyházasdengelegre 6 fő 1. osztályos iratkozott be.)

> 15-én az alsós  versmondóink vettek részt Pásztón, a
Zsigmond király Általános Iskolában szervezett versenyen.

> 16-ra terveztük a jótékonysági estet és az azt követő bált.
Érdektelenség miatt az iskolai SZMK lemondta a programot, de
az iskola udvarának portalanítására összegyűlt 140 000.- forint,
a tervezett bekerülési költségnek közel a fele. Folytatjuk a
gyűjtést, hogy 2017-ben megvalósulhasson a beruházás).

> 21-én, csütörtökön Pásztón, a Város i Könyvtárban
szerepeltek felsős versmondóink a járási versmondó versenyen.
Iskolánkat Papp Réka 6. osztályos és Dombi Dominik 7. osztályos
tanulók képviselték. Dominik különdíjat és jutalomkönyvet
kapott. Gratulálunk!

> 23-án a 2.  Böllérfeszt iválon vet tünk részt . S zépen
szerepeltek a Búzavirág néptánccsoportunk tagjai.

> 26-án Bangó Odett, iskolánk 6. osztályos tanulója 3.
helyezést szerzett a Komáromban megrendezett országos szlovák
nyelvi versmondó versenyen. Gratulálunk! Köszönjük a
felkészítést Fúzik Gabriella tanárnőnek!

MÁJUS:
> 2-án hagyományosan megtartottuk az alsóban az anyák

napi ünnepséget. Versekkel, dalokkal és tánccal köszöntöttük
az édesanyákat.

> 5-én az elsősök meglátogatták az ovisokat. Kicsit és nagyok
egyaránt nagyon örültek a régen várt találkozásnak.

> 13-án, pénteken rész vettünk a „Sej a tari réten…” címmel
megrendezett néptánc találkozón. A Búzavirág néptánccsoport
szépen varrott ruhájával, kedves koreográfiájával és igényes
fel lépésével nagy közönségsikert aratott . Az itteni  sikeren
felbuzdulva és a környékbeli települések képviselőivel folytatott
beszélgetések nyomán eljuttattuk a tánccsoport bemutatkozóját
Egyházasdengelegre, Palotásra, Kisbágyonba, Szarvasgedére,
Bérre és Bujákra is.

> 18-án a 6. és a 8. osztályok az idegen nyelvi kompetencia
mérést teljesítették. A 6. osztályosok angol, a 8. osztályosok
német nyelvi szövegértési feladatsort oldottak meg a délelőtt
folyamán.

> 19-én, csütörtökön résztvevői voltunk a községi idősek
napi ünnepségnek. Versekkel, dalokkal, furulyaszóval és néptánc-
összeállítással köszöntöttük a község idős lakosságát.

> 25-én részt vettünk a 6. és 8. osztályosok részére kötelezően
előírt  országos matematikai és szövegértés i kompetencia
mérésen.

> 27-én, pénteken a felsősök közös iskolai kirándulására
került sor. Előbb a Nagy sportágválasztó rendezvényen
próbálhattunk ki jó néhány sportágat, majd a nap második

A Héhalmi Általános Iskola
egy naptári éve

(Folytatás a 6.. oldalon.)
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részében – hagyomány szerint – az Aquaworldben töltöttünk
kellemes órákat. A kirándulás költségeit rendezvényeink (őszi
és tavaszi papírgyűjtés, karácsonyi vásár, iskolai farsang) egész
éves bevételeiből finanszíroztuk.

> A hónap utolsó szombatján újra csak szereplésre hívták a
Búzavi rág néptánccsoportot – ezúttal Bérre. Itt az I.  Palóc
Fesztivál kitüntetett résztvevői voltunk. A szervezők nemcsak a
táncprodukcióra voltak kíváncsiak, hanem a ruhák készítéséről,
a csoport létrejöttéről, megalakulásáról és további terveinkről is
kérdeztek bennünket. Így lehetőségünk nyílott a színpadon az
iskolánk rövid szóbeli bemutatására is.

> 30-án, hétfőn – munkatervünk szerint – közös gyalogtúrát
tettünk Héhalomból Palotásra. Először Ambrus Józs i bácsi
házánál és műhelyében tettünk egy látogatást. Itt többek között
a madarak életébe és a kovácsmesterség rejtelmeibe kaphattunk
rövid betekintést. Ezután a Palotási-tóhoz sétáltunk. Itt játék, tó
körüli túra következett. Külön köszönjük Komáromi Tibi bácsi
szíves vendéglátását.

JÚNIUS:
> 3-án az alsós osztályok tettek kirándulást Diósgyőrbe –

szintén az éves gyűjtőmunka eredményeként.
> 9-én a búcsúzó 8. osztályosok hagyományos szerenádját

tartottuk meg. Kötetlen beszélgetéssel telt a délután.
> A tanév utolsó het ében megtartot tuk az oszt ályozó

konferenciát, felkészültünk a tanévzárásra, a ballagásra,  az
évzáróra, elvégeztük az ilyenkor esedékes adminisztrációs
munkát, megírtuk az anyakönyveket és a bizonyítványokat;
megírtuk az okleveleket és kiválasztottuk a jutalomkönyveket.

> Egyházasdengelegen 16-án délután tartottuk a tanévzáró
ünnepséget  – t ekint et tel  a közelgő Hazaváró juniáli s
eseménysorozatára.

> 17-én délután a Fővárosi Nagycirkuszban tekintettünk meg
egy nagyon érdekes és újszerű vízi cirkuszi előadást Atlantisz
gyermekei címmel. Az előadás előtt a Városligetben tettünk egy
sét át.

> Héhalomban e hét szombatján, 18-án délelőtt zajlott le a
tanévzáró ünnepély, majd ezt követte a ballagási ünnepség.

> A ballagást követő hét re néptánc tábort szerveztünk,
melynek során további új koreográfiákkal ismerkedtek meg a
csoport tagjai.

> Június 23-án önkormányzati kiránduláson vettek részt a
tantestület tagjai. Kellemes napot  töltöttünk el a Balaton-
felvidéken. Köszönjük a lehetőséget!

JÚLIUS:
> 2-án, szombaton a Nógrád Megyei Polgárőr Napon vettünk

részt,  a nagyszínpadon ismét fellépett  Búzavirág néptánc
csoportunk – újra nagy sikerrel.

> A nyári szabadságolási időszakban is tartottunk ügyeletet.
Minden hét szerdáján nyílt alkalma a szülőknek az esedékes
ügyintézésre.

> 16-án P alotáson a Búzavi rág néptáncosai i smétel ten
felléptek. Itt is sikert arattak.

> Tankerületi utasításra a hónap végére elkészült a következő
tanévre szóló ideiglenes tantárgyfelosztás is.

AUGUSZTUS:
> Egyhetes sporttáborba invitál ták testnevelés szakos

kollégáink a falu ifjúságát. A lelkes szervezésért és az eredményes
lebonyolításért köszönet illeti Tóth Andrea tanárnőt és Jakus

József tanár urat, aki bár még hivatalosan nem volt tagja a
tantestületnek, de a táborban folytatott önkéntes segítő munkája
révén már megismerhették őt – gyermekek és szülők egyaránt.

> Nyári szabadságolási időszakunk lejártával augusztus 19-
én megtartottuk a tanév-előkészítés első hivatalos összejövetelét:
az alakuló értekezletünket.

> 20-án részt vettünk a községi augusztus 20-i ünnepségen.
Itt versekkel szerepeltek taní tványaink: Papp Réka és Ferik
Kristóf 7. osztályos tanulók. Majd a délután során a falunapi
rendezvények keretein belül ismételten láthattuk a színpadon a
Búzavirág néptánccsoportot.

> A hónap utolsó hetében folytattuk a tanév-előkészítéssel
kapcsolatos munkákat: kiosztásra kerültek az új naplók, ellenőrző
könyvek és a törzslapok; megtörténtek a tanulók fogadása előtti
utolsó festési-takarítási munkák; fogadtuk az új tanévre szóló
tankönyveket; az osztályfőnökök feldíszítették a tantermeket és
megtartottuk a tanévkezdéssel kapcsolatos minden részletet
érintő tanévnyitó tantestületi értekezletünket.

SZEPTEMBER:
> 1-jén, csütörtökön reggel t anévnyi tó  ünnepséggel

kezdtünk, hiszen így minden bejáró tanulónk részt tudott venni
a rendezvényen.

> A hónap közepén egy nem várt kellemetlenség: csőtörés
zavarta meg az oktató-nevelő munkát. Hogy a hibát kijavíthassuk
és a vízellátást újra biztosítani tudjuk, két napra iskolán kívüli
programokat szerveztünk:

> 15-én csütörtökön Egyházasdengelegre tettünk egy
gyalogtúrát. Itt megtekintettük az Árpád kori alapokkal bíró
katolikus templomot, l átogatást tet tünk a tagiskolában és
kihasználtuk a játszótér nyújtotta lehetőségeket.

> Másnap, 16-án Palotási túra következett. Itt is hasznosan
múlattuk az időt. Előbb a palotási katolikus templomba mehettünk
be egy rövid látogatásra, majd kellemes órákat tölthettünk el a
tóparton,  ahol ismét  élvezhettük Komáromi T ibi bácsi
vendégszeretetét.

> 24- én szüreti felvonulás részesei voltunk, majd délután és
este az „Itthon vagy! Magyarország szeret lek!” elnevezésű
országos rendezvény helyi akciójába is bekapcsolódtunk: a
fáklyás felvonulás és a temető-dombon lezajlott közös éneklés
sokáig maradandó élménye maradt a részvevőknek.

> Szeptember 26. és október 2. között 6 tanulónk Fúzik
Gabriella tanárnő vezetésével és kíséretében szlovák nyelvi
táborban vett rész Hronecben. A tantestület 4 tagja hét közben
meglátogatta a táborozókat – egy kis „hazaival” felszerelkezve.
A diákok csodálatos t ermészeti  környezetben töltötték az
egyhetes tábort . A programban a szlovák nyelv int enzív
használta mellett túrák, játékos vetélkedők kézműves jellegű
foglalkozások és több kirándulást

OKTÓBER:
> 4-én, kedden az Ősz színei rendezvényein vett részt

Egyházasdengelegen egy 5 fős csapattal a 4. osztály Vigné Misi
Judi t vezet ésével . S zokás  szerint  a csapatversenyben
megszerezték az első helyet.

> Ugyancsak 4-én az alsós osztályok egy előadást láthattak
Palotáson, a Művelődési házban „Az erdei állatok élete” címmel.

> 6-án – iskolai keretek között – ünnepségen emlékeztünk
meg a 13 aradi vértanúról.

> 7-én zenés színházi előadáson voltak iskolánk érdeklődő
tanulói – ezúttal is Palotáson.

(Folytatás az 5. oldalról.)

(Folytatás a 7. oldalon.)
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> 13-án újra Palotáson vettek rész az alsó tagozatos tanulók
egy meseszínházi előadáson.

> 16-án az első Héhalmi Hazaváró ünnepségen szerepeltek
tanulóink: verssel, furulyajátékkal és néptáncbemutatóval.

> 21-én Héhalomban is láttunk egy színházi előadást. a
Bibuczi Színház látogatott el hozzánk, a Közösségi házban
láthattuk őket.

> 23-án a községi ünnepségen vettünk részt. Tanulóink adták
az ünnepi műsort. Orosz Tiborné és Tóth Imréné Szabó Erika
tanárnők készítették fel a szereplőket.

> Az őszi szünet november 2-tól november 6-ig tartott. A
Mindenszentek előtti hétfői munkanapot, október 31-ét, október
15-én, szombaton teljesítettük – őszi nevelési értekezlettel.

NOVEMBER:
> 14-én megtartottuk az esedékes S ZMK-ülésünket. A

szülőkkel egyeztettük az első félév hátralévő feladatait és a közös
munkatervet is aktualizáltuk.

> 26-án két helyen is  érdekeltek volt ak iskolásaink.
Önkormányzati felkérésre az i ntézményünkbe járó tanulókat
felkészít ettük az Erdőtarcsán épí tett  kemence ünnepélyes
átadójára. Este pedig az 1-2. osztályosok adtak műsort a települési
első adventi gyertyagyújtáson. Mindkét műsor szerkesztésében
és előadásában Gregus Lajosné volt segítségünkre.

> 30-án a Pásztói Rendőrkapitányság munkatársa tartott
bűnmegelőzést célzó tájékoztatót a diákság számára.

DECEMBER:
> 1-jén a Mindenki Házában idén is megsütöttük a nagy

adag mézeskalácsot. Ezzel is kiegészítettük a karácsonyi vásári
kínálatunkat.

> 3-án a 2. adventi gyertyagyújtáson vettünk részt – a 3.
osztályosok műsorát Lévai Marianna tanítónő összeállításában
és irányításával láthattuk.

> 6-án – szintén a hagyományokat folytatandó – „járt” nálunk
a Mikulás. A 8. osztályosok idén is vál lalták a csomagok
kiosztását és a Mikulás kíséretét krampuszok képében. Délután
az alsós osztályok részére szervezett  SZMK-klubdélutánt
tartottuk meg – a Mikulás jegyében.

> A hónap elejétől megnyitottuk az iskolai karácsonyi vásárt.
A kollégák irányításával készített tanulói munkák és a szülői
felajánlások kerültek a vásár pultjára. A vásár az iskolában minden
nap a hosszú szünetben állt nyitva, de külön kérésre rendkívüli
nyitvatartást is kérhettek a vásárlók. Az akció sikerét a bevétel
is igazolja, mintegy 50 000 Ft került a diákság közös kasszájába.

> Megismételjük a tavalyi jótékonysági akciónkat: SZMK-
javaslatra különböző értékben támogatói jegyeket bocsátottunk
ki (500 Ft, 1 000 Ft és „Jolly Joker” értékben). A tanév során
bármikor lehet belőlük vásárolni!

> 8-án a Meseszínház előadását tekintették meg az érdeklődő
alsós tanulók – Palotáson, a művelődési házban.

> 10-én a 3. gyertya gyújtásán a felsős tanulók adták az
iskola részéről a műsort  –  Orosz Tiborné Marika néni
felkészí tésével.

> 16-án Hatvanban jártunk a városi jégpályán korcsolyázni.
Ez alkalommal csak a belépőt kellett megfizetni, a buszt erre az
útra – karácsonyi felajánlásként – a SZIL-SZIT Kft. ingyen
biztosította. Ezúton is köszönjük a támogatást!

> 17-én, a Mindenki Karácsonyán – egyben a 4. adventi
gyertya gyújtásakor – az iskolai színjátszó kör ez alkalomra
készít et t műsorát láthat tuk Vigné Misi  Judit  t anítónő
irányításával.

A karácsonyi szünet előtti utolsó tanítási napon, 21-én a
Palánta Bábtársulat karácsonyi előadásával kezdtük a napot,
majd az iskolai karácsonyi ünnepséggel zártuk az óévet.

Ilyen volt 2017 . . .

JANUÁR:
> 12-én, csütörtökön ismét korcsolyázásra indultunk a

hatvani jégpályára.
> 20-án zártuk az első félévet, az utána következő héten

osztottuk a félévi értesítőt.
> 23-ra nemzet i gyásznapot rendel t el a kormány az

olaszországi buszbalesetben elhunyt áldozatok emlékére, mi is
részvétünket nyilvánítottuk.

> 30-án, hét főn megtartot tuk az első félévet  ért ékelő
tantestületi értekezletünket.

> 30-án és 31-én az első félévet értékelő szülői értekezleteket
tartottunk.

FEBRUÁR:
> A települési második Kocsonya fesztiválra voltunk

hivatalosak 4-én, szombaton: itt is szerepeltek egy rövid műsor
keretében tanítványaink.

> Az iskolai farsangot 24-én, pénteken délután tartottuk – a
korábbi évekhez hasonló érdeklődés mellett. Mind a műsorok
színvonala, mind a bevétel azt mutatta, hogy ez sem volt rosszabb
a t avalyinál.  Köszönjük a pedagógus  koll égák alapos
felkészítését és a z iskolai SZMK tagjainak lelkes segítő munkáját!

> 26-án, vasárnap a Kisboldogasszony templomban sikeres
gálaműsort rendeztünk – jótékonysági céllal. A fellépő kórusok,
zenekarok és dalkörök a belépődíj at az iskola udvarának
portalanítására ajánlották fel.

MÁRCIUS:
> 3-án, pénteken reggel megérkezett a mart aszfalt az iskola

udvarára, délre el is készültek a munkálatok. Köszönet minden
támogatónknak! Készen van a portalanítás!

> 3-án, a BUDAPESTI OPERETTSZÍNHÁZ-ban tettek
látogatást a felsősök. A Chicagói  hercegnő című előadást
tekintettük meg.

> 6-án az esedékes, a hitoktatás megszervezésével kap-
csolatos tájékoztatót tartottuk meg az egyházak képviselőivel
együtt.

> 8-án a községi nőnapi ünnepségen vet tünk részt.
Műsorunkban néptánc, furulya, versek és az alsósok farsangi
tánca szerepelt.

> „Az Egri Borvidék” című rajzpályázaton való részvételükkel
öregbítették iskolánk hírnevét: Papp Réka, Ferik Kristóf és Szabó
András 7. osztályos tanulóink.

> 9-én, csütörtökön az alsósok jártak színházban. Az „Oszi
Boszi a repülő nagyanyó” című nagy sikerű darabot tekintették
meg – szintén a Fővárosi Operettszínházban.

> 13-14-én nyílt napokat tartottunk az érdeklődő szülők
számára.

> 15-én a hagyományos keretek között megtartott községi
ünnepségen vettünk részt. Köszönjük a szereplő t anulók
felkészülését és a felkészítő pedagógusok munkáját.

> 23-án meseszínházi előadáson vettek részt alsósaink
Palotáson.

> 31-ig lebonyolítottuk a költészet napi versmondó versenyek
helyi, iskolai fordulóit.

(Folytatás a 6. oldalról.)

(Folytatás a 8. oldalon.)
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ÁPRILIS:
> 3-tól 10-ig megtörtént a 4H programon belül szervezett

veteményezés az iskolakertben. Köszönet az Önkormányzatnak,
Proksza Ádámnak és Szűcs Csabának a talaj-előkészítésért!

> 10-én a PALÁNTA bábcsoport – immár hagyományosnak
mondható – húsvéti  előzet es előadását l áthattuk az iskola
tornatermében.

> 11-én – a hagyományokat követve – költészet napi
versmaratonon vettünk részt Pásztón, a Városi Könyvtárban. A
program során 7 tanulónk és 2 tanárunk is aktívan szerepelt.

>  12-én t avaszi  nevel ési  ért ekezlet et  tartot tunk a
munkatervünknek megfelelően.

> A tavaszi szünet 13-tól 18-ig tartott.
> 15-én az alsós  versmondóink vettek részt Pásztón, a

Zsigmond király általános iskolában szervezett versenyen.
> 19-én délelőtt Tóth Andrea tanárnő meglepte diákjainkat:

LÁNGOST sütött. Köszönjük!
> 19-20-21-én tavaszi papírgyűjtést szerveztünk, ismét a

megszokott sikerrel.
> 20-án újabb meseszínházi előadást láthattak az alsósok –

ezúttal is Palotáson, a kultúrházban.
> 20-21-én megtörtént az 1. osztályosok beíratása.
> A Héhalmi Böllér fesztiválon 22-én, szombaton 11:00-kor

lépett fel iskolánk színjátszó köre.
>  24-25-én részt  vet tek tanulóink a Komarnoban

megrendezet t – hagyományosnak mondható – szlovák
nemzetiségi vers- és prózamondó versenyen. Iskolánk tanulója:
Kómár Bálint nagyon szépen szerepelt, első helyezést szerzett.
Csapatunk további tagjai is kitettek magukért: Szabó András a
3., Bangó Odett a 4., Ferik Kristóf pedig az 5. helyet szerezte
meg. Mindannyian 7.  oszt ályosok. GRATULÁLUNK a
szereplőknek és Fúzik Gabriella tanárnőnek, a felkészítőnek is!

> 26-án körzeti atlétikai versenyen szerepeltek tanulóink
Pásztón – több korosztályban és többféle sportágban.

> 27-én a felső tagozatos tanulóink közül 3 diák vett részt az
Arany János születésének 200. évfordulója tiszteletére rendezett
kistérségi versmondó versenyen. A gyerekek jól szerepeltek.
Emléklapot kapott: Pálok Máté 5. o. és Orsós Mária 8. o. Valamint
25 indulóból 4. helyezést ért el Papp Réka 7. osztályos tanuló.
GRATULÁLUNK A RÉSZTVEVŐKNEK!

> 28.: A Zsigmond Király Általános Iskola ebben az évben is
megrendezte a kistérségi versmondó versenyét 1-4. évfolyamon,
a Ma a Holnapért Alapítvány szervezésében. Iskolánkat: BERKI

MIRELLA 1. o., JAMRIK  LEVENTE 2. o., BRHLIK  KATALIN 3.
osztályos és OCSKAY  DÁVID 4. osztályos tanulónk képviselte.

MÁJUS:
> Tánccal , zenével , szeretet tel ... május 2-án néptánc

bemutatót láthattunk és táncházban vehettünk részt a megyei
könyvtár kihelyezett műsorában. Köszönjük a lehetőséget a
Héhalom Községi Könyvtár vezetőjének, Szűcs Henriettának.

> 4-én hagyományosan megtartottuk az alsóban az anyák
napi ünnepséget. Versekkel, dalokkal és tánccal köszöntöttük
az édesanyákat.

> 5-én, pénteken ismételten részt vettünk a „Sej a tari réten…”
címmel  megrendezet t népt ánc t al álkozón.  A B úzavirág
néptánccsoport gyermekjátékokat bemutató darabjával ismét
kedves színfoltja volt a rendezvénynek.

> 12-én, pénteken részvevői voltunk a községi idősek napi
ünnepségnek. Versekkel, dalokkal, furulyaszóval és néptánc-
összeállítással köszöntöttük a község idős lakosságát.

> 17-én a 6. és a 8. osztályok az idegen nyelvi kompetencia
mérést tel jesítették. A 6. és a 8. osztályosok német nyelvi
szövegértési feladatsort oldottak meg a délelőtt folyamán.

> 19-én a rétsági honvédelmi akadályversenyen első ízben
vett részt iskolánk II. korcsoportos csapata. A tisztes helytállás
eredménye egy 6. hely! Gratulálunk Jakus József felkészítőnek
és a csapat tagjainak: Papp Rékának, Ferik Kristófnak, Jakus
Tiborcnak és Kómár Bálintnak! Hajrá Héhalom!

> 24-én részt vettünk a 6. és 8. osztályosok részére kötelezően
előírt  országos matematikai és szövegértés i kompetencia
mérésen.

Június:
> 1-jén a „Jégbe zárt cirkuszvilág” címmel előadást láttunk a

Fővárosi  Nagycirkuszban, a már szokásos cirkuszbej árással
egybekötve.

> 7-én az alsós osztályok tettek kirándulást Budapestre –
szintén az éves gyűjtőmunka eredményeként. A programból:
Mátyás templom, Halászbástya, séta a Budai várban; Aréna
Pláza – mozilátogatás „Sárkányvarázs” címmel.

>  10-én részt  vet tek t anulóink a hagyományosan
megrendezett biciklitúrán.

> 12-én a felsősök kirándulására került sor. Előbb a Vácrátóti
Arborétumba látogattunk el, majd az Aquaworld nyújtotta
lehetőségeket élvezték tanítványaink.

> A tanév utolsó het ében megtartot tuk az oszt ályozó

(Folytatás a 9. oldalon.)

(Folytatás a 7. oldalról.)
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konferenciát, felkészültünk a tanévzárásra, a ballagásra,  az
évzáróra, elvégeztük az ilyenkor esedékes adminisztrációs
munkát, elkészítettük az anyakönyveket és a bizonyítványokat;
megírtuk az okleveleket és kiválasztottuk a jutalomkönyveket.

> 15-én a búcsúzó 8. osztályosok hagyományos szerenádját
tartottuk meg. Kötetlen beszélgetéssel telt a délután.

> Egyházasdengelegen 15-én délután tartottuk a tanévzáró
ünnepséget  – t ekint et tel  a közelgő Hazaváró juniáli s
eseménysorozatára.

> Héhalomban e hét szombatján, 17-én délelőtt zajlott le a
tanévzáró ünnepély, majd ezt követte a ballagási ünnepség.

> A ballagást követő hétre az Oktatási Hivatal Salgótarjáni
Pedagógiai Oktatási Központja kihelyezett 30 órás akkreditált
továbbképzését teljesítették kollégáink: „Mérés és értékelés”
témakörben.

> Június 22-én önkormányzati kiránduláson vettek részt a
tantes tül et t agj ai.  Kel lemes napot töltöttünk el a Duna-
kanyarban. Köszönjük a lehetőséget!

JÚLIUS:
> A nyári szabadságolási időszakban is tartottunk ügyeletet.

Minden hét szerdáján nyílt alkalma a szülőknek az esedékes
ügyintézésre.

> 10-14 között a napközis focitábor örömeit élvezhették
tanítványaink. Ezúton is köszönet a szervezőknek, különösen
Tóth Andrea és Jakus József testnevelő kollégáinknak.

> Tankerületi utasításra a hónap végére elkészült a következő
tanévre szóló ideiglenes, előzetes tantárgyfelosztás is.

AUGUSZTUS:
> 2-án megérkeztek a 2017/18-as tanévre szóló tankönyvek
> 20-án részt vettünk a községi augusztus 20-i ünnepségen.
> Nyári szabadságolási időszakunk lejártával augusztus 22-

én megtartottuk a tanév-előkészítés első hivatalos összejövetelét,
az alakuló értekezletünket.

> A hónap utolsó hetében folytattuk a tanév-előkészítéssel
kapcsolatos munkákat: kiosztásra kerültek az új naplók, ellenőrző
könyvek és a törzslapok; megtörténtek a tanulók fogadása előtti
utolsó festési-takarítási munkák; szétosztottuk az új tanévre szóló
tankönyveket; az osztályfőnökök feldíszítették a tantermeket és
megtartottuk a tanévkezdéssel kapcsolatos minden részletet
érintő tanévnyitó tantestületi értekezletünket.

SZEPTEMBER:
> 1-jén, pénteken reggel tanévnyitó ünnepséggel kezdtünk,

hi szen így minden bej áró tanulónk részt  tudott  venni  a
rendezvényen.

> A hónap közepéig minden évfolyamon megtartottuk az
esedékes  első szülői  értekezl etünket.  Megbeszél tük a
tanévkezdés óta keletkezett problémákat, újraválasztottunk az
SZMK tisztségviselőit.

> 15-én részesei voltunk az országos szervezésű TeSzedd!
szemétgyűjtési projekt helyi akciójának.

> 30- án szüreti felvonuláson vettünk részt, majd délután és
este az „Itthon vagy! Magyarország szeret lek!” elnevezésű
országos rendezvény helyi akciójába is bekapcsolódtunk: a
fáklyás felvonulás és a temető-dombon lezajlott közös éneklés
sokáig maradandó élménye maradt a részvevőknek.

OKTÓBER:
> 2-án, hétfőn a felsősök Pásztóra látogattak a Városi

Könyvtár meghívására, ahol vendégei voltak az „ ARANY-
BUSZ”-nak, amely a Petőfi Irodalmi Múzeum vándorkiállítását
hozta el Arany János születésének 200. évfordulója alkalmából.

> ugyanezen a napon, szintén Pásztón, Népmesemondó
versenyen képviselték iskolánkat: BERKI MIRELLA, JAMRIK
LEVENTE, BRHLIK KATALIN, OCSKAY DÁVID

> 6-án – iskolai keretek között – ünnepségen emlékeztünk
meg a 13 aradi vértanúról.

> 12-én Palotáson vettek részt az alsó tagozatos tanulók egy
meseszínházi előadáson.

> 13-án, pénteken az Ősz színei rendezvényein vett részt
iskolánk Egyházasdengelegen egy 5 fős csapattal Vigné Misi
Judi t vezet ésével . S zokás  szerint  a csapatversenyben
megszerezték az első helyet.

> Szintén 13-án ért egy kellemes meglepetés bennünket: Tóth
Andrea t anárnő egy proj ektort nyert az oszt ályának egy
internetes sorsoláson. Gratulálunk!

> 16-án a Köménymag színház előadását láthatták felsőseink
Palotáson, a kultúrházban „Hair” címmel.

> 17. és 20. között szerveztük az idei második papírgyűjtési
akciónkat.

> 19-én került sor Gregus Lajosné kolléganőnk, igazgató-
helyettesünk minősítésének keretein belül az óralátogatásokra
és a portfólióvédésre. Ildikó néni is sikerrel teljesített: megkapta
a PEDAGÓGUS II. minősítést. Gratulálunk!

>  20-án tartot t uk meg az esedékes  őszi nevel és i
értekezletünket, melynek témái: Pedagógiai Program és Helyi
Tanterv, továbbá az iskolai Házirend aktualizálása voltak.

> 21-én a második Héhalmi Hazaváró ünnepségen szerepeltek
tanulóink: versekkel, furulyajátékkal.

> 23-án a községi ünnepségen vettünk részt. Tanulóink adták
az ünnepi műsort.  Orosz Tiborné tanárnő készített e fel a
szereplőket.

> Az őszi szünet október 30-tól november 5-ig tartott.

NOVEMBER:
> 6-án megtartott uk az esedékes SZMK-ülésünket.  A

szülőkkel egyeztettük az első félév hátralévő feladatait és a közös
munkatervet is aktualizáltuk, valamint a Pedagógiai Program és
Helyi Tanterv, továbbá az iskolai Házirend aktualizálása is
ismertetésre és elfogadásra került.

> 9-én újabb meseszínházi előadáson l áttak vendégül
bennünket a palotási kultúrházban.

> 21-én, kedden átvettük a SAMSUNG által iskolánknak
felajánlott 100 cm-es 5. generációs Full HD tv-t. A készüléket a 8.
osztályban helyeztük el, egyebek mellett a médiaismeret tantárgy
oktatásához fogjuk használni. Ezúton is köszönjük annak a
jóakarónknak, aki iskolánk részére pályázott.

> 30-án került sor Tóth Imre igazgató úr mesterpedagógus
minősítésének keretein belül a portfólió védésére és a vezetői
program i smertet ésére –  nyilvános  elj árás és prezentáció
keretében. Sikeres védésének következtében Tankerületünkben
elsőként és eddig egyedüliként ő dolgozik „mester igazgatóként”!

DECEMBER:
> December 1-től munkába állt iskolánk rendszergazdája

Csordás Péter és pedagógus asszisztensként segíti munkánkat
Kelemenné Papp Szabina.

> 2-án, szombaton került sor az első adventi gyertyagyújtásra
és a községi Mikulás fogadására. Iskolánk részéről a 2-3. osztályos
tanulók szerepeltek Gregus Lajosné tanítónő felkészítésével.

> 4-én, hétfőn 16:15-től fogadóórát tartottunk az érdeklődő
szülők számára – sajnos csekély részvétellel.

(Folytatás a 8. oldalról.)

(Folytatás a 10. oldalon.)
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> 5-én, kedden délután az iskola kézműves szakkörére járó
diákok mézeskalács sütéssel készültek a karácsonyra és egyben
a karácsonyi vásárra.

> 6-án délelőtt minden osztályt meglátogatott és csomaggal
ajándékozott  meg  a Mikulás,  délután pedig az alsósokhoz
külön is megérkezett, klubdélután keretében.

> 6-án nyitott és még mindig nyitva tart  az iskolai
KARÁCSONYI VÁSÁR. Aki teheti, vásároljon! Ezzel is az iskola
tanulóit és programjait támogatja!

> 10-én 18:00 órakor a II. gyertyagyújtáson szerepeltünk az
1+4. osztály műsorával, Lévai Marianna tanítónő felkészítése
mellett.

> 11-én 15:15-kor újabb SZMK gyűlésünk volt, ezúttal a
Szervezeti és Működési Szabályzat aktualizálása és támogatása
volt a napirenden.

> 13-án, szerdán délelőtt 10:00-kor megyei katasztrófavédelmi
tájékoztatót kaptunk az illetékesektől – külön az alsó, külön a
felső részére. Ez volt az első alkalom, melyet – reményeink szerint
– számos találkozó követ majd.

> 14-én újabb színházi előadást  kaptunk a B IBUC ZI
Színtársulattól az alsó tagozatnak „Frici manó a téli forgatagban”
címmel

> 15-én délelőtt 10:00-kor a Palánt a színház előadását
láthattuk – természetesen az advent és a karácsony jegyében.

> 16-án 17:00-kor a MINDENKI KARÁCSONYÁN, illetve a
III. gyertyagyújtás alkalmával fellépett az iskolai színjátszó kör
Vigné Misi Judit tanítónő vezetésével.

> 18-án délelőtt egy teljes busznyi gyerekkel korcsolyázni
mentünk a hatvani jégpályára. Köszönet a SZIL-SZIT Kft.-nek
az ingyenes utazási lehetőségért!

> 19-én Karácsonyi Versmondó Versenyen szerepel tek
tanulóink Csécsén – a felső tagozat részvételével. Lapzártakor
még nem tudtuk az eredményt…

> 21-én tartjuk a hagyományosnak mondható ISKOLAI
KARÁCSONYI délelőttünket, melyre a szülőket is szeretettel
várjuk.

> 23-án, szombaton lesz a IV. gyertyagyújtás az 5. osztály
bemutatójával egybekötve. Orosz Tiborné Marika néni  a
felkészítőjük.

> A karácsonyi szünet 2017. december 27-től 2018. január 2-
ig tart.

A szünet utáni első tanítási nap: 2018. január 3., szerda.

(Folytatás a 9. oldalról.)

Kirándulás a budai várba.

Színházlátogatás - alsósokkal.

Megemlékezés március 15-én.

Ballagás.

Minden kedves
OLVASÓNAK, SZÜLŐNEK, TANÍTVÁNYNAK,

ALKALMAZOTTNAK és KOLLÉGÁNAK
tartalmas téli szünetet, boldog karácsonyt és

sikerekben gazdag új esztendőt kívánunk!

Az iskola tanulói, alkalmazottai és pedagógusai
nevében:

Tóth Imre igazgató
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Óvodai hírek 2017
JANUÁR
Ilyenkor a nagycsoportosoknál  az iskolaéret t ségi

vizsgálatokat végezzük, ami alapján eldől, hogy ki mehet iskolába,
kinek kell még egy évet az óvodában maradni. Az idei évben a
döntésben már segít séget kaptunk a Pásztói  Nevelés i
tanácsadótól

FEBRUÁR
Részt vettünk a gyerekekkel a kocsonyafesztiválon, farsangi

énekekkel, versekkel.
A farsangot rendhagyó módon szülők nélkül, az óvodában

tartottuk meg. A gyerekek beöltözve játszhattak egész délelőtt.

MÁRCIUS – ÁPRILIS
Palotáson két alkalommal voltunk a Művelődési Házban,

színházban.
MÁJUS
A hónap elején anyák napi versekkel, énekekkel, és saját

készítésű ajándékokkal köszöntöttük az édesanyákat,
A hónap végén gyermeknapot tartottunk az óvodában.

Délelőtt a szokásos versenyek, vetélkedők mellett, a könyvtár
közreműködésével A kiskakas gyémánt félkrajcárja és a Gomba
alatt című meséket dramatizálhattuk egy színész segítségével.

Délután pedig a szegedi  látványszínház t artott zenés,
interaktív előadást a környezetvédelem fontosságáról.

A Bozsik-program keret ében 10 gyermek részt vehetett
Telkiben, az ovi-foci , országos záró rendezvényén. Nógrád
megyét egy salgótarjáni ovi mellett, mi képviselhettük. Nagyon
jól éreztük magunkat.

JÚNIUS
Másodikán tartottuk a ballagást. Négy gyermek ballagott az

óvodából ebben az évben, Bacsa Hanna, Berki Adrián, Brhlik
Sára, Lamos Panni.

SZEPTEMBER
Mivel májusban csak négyen ballagtak a nagycsoportból

ezért a szeptembert 42 óvodás gyermekkel indítottuk. Ebből
kilencen most kezdték az óvodás életet. Most érződik igazán,
hogy kicsi az óvodánk, elég szűkösen vagyunk a csoportokban.

OKTÓBER
Az állatok világnapja alkalmából, az óvodásokkal Nőtincsre

kirándultunk. Megnéztük az állatokat, körbe vonatozhattunk a
faluban, és a játszóteret csak az ebéd kedvéért hagytuk ott.

A nagycsoportosok ügyesen szerepel tek a Hazaváró
rendezvényen.

NOVEMBER
Most is voltunk két alkalommal színházban, Palotáson a

Művelődési Házban.
DECEMBER
4-én, a Répa, Retek, Mogyoró, tél-, és Mikulás-váró interaktív

műsorát nézhettük meg, valamint mindannyian részt is vehettünk
benne.

5-én eljött hozzánk a Mikulás, és mivel jó gyerekek járnak az
óvodába, ezért ajándékot is kaptunk tőle.

14-én, és 15-én az iskola meghívását elfogadva, újabb két
színházi előadást nézhettünk meg.

15-én, délut án az óvodai karácsonyi ünnepségen a
nagycsoportosok Betlehemi előadását nézhették meg a szülők,
ezután pedig a fa alatt talált játékokkal, közös játék következett.
Köszönjük a Szülők és az Önkormányzat hozzájárulását, az
óvodás karácsony megünnepléséhez.

16-án, a Betlehemi játékunkkal szerepeltünk a Mindenki
Karácsonyán.

A l egnagyobb ajándék az
óvoda részére,  hogy végre
elkezdődött a konyha felújítása.
Igaz mos t egy ki cs it  még
szűkösebben vagyunk, főleg a
folyosón.  De megéri  ez a
kellemetlenség, hiszen minden
a legújabb konyhatechnológiai
elvárásoknak megfelelő lesz.
Reméljük január közepén, már az
i tt  készült  finomságokat
kóstolhatjuk.
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A Rózsakör Nyugdíjas Klub minden
év januárjában állí tja össze aktuális
programtervét. Így volt ez 2016-ban is.
Hogy mi is történt velünk tavaly? Erről
szól ez a kis visszatekintő.

Az évet  komoly megbízat ással
kezdtük:  február 6-án,  a Kocsonya
feszt iválon farsangi fánkot  kel let t
készí tenünk.  Amíg kel t a tészta, j ól
elt réfálkoztunk,  a rég múlt  i dők
eseményeit is felemlítettük. A több mint
400 db „nagyifánknak” nagy sikere volt a
kocsonya mellett.

Március 19-én színházban voltunk,
„Rövid a póráz” című előadást néztük
meg. 21 fős  t agságunk mel l é még
ugyanennyi színházat kedvelő barátunk
is  csatlakozot t. Nagyon jó, humoros
előadást láttunk.

Április 23-án volt a II. Böllér Bajnokok
Ligája. A rendezvényen minden tagunk
alaposan kivette részét a sütés-főzésből,
a vendéglátásból .  Ehhez hasonló
nagyszabású rendezvény vol t még a
Megyei Katasztrófavédelmi Nap is, ahol
szintén becsülettel helytálltunk.

Május 5-én majáli st tartottunk a
palotás i tóparton. Ilyenkor köszöntjük
kerek évfordulós klubtagjainkat. Ilonka a
mi „házi cukrászunk” személyre szabott
tortát süt az ünnepeltnek, de a többiek
sem jönnek üres kézzel.  Előkerül  a
táskákból egy kis gyümölcs, sütemény,
pogácsa. „Séfjeink” Viki meg Marika
főznek valami finomat. Majd előkerül a
harmonika, és  Pi sta bácsi zenéjére a
„ nótafa” Klári  néni  vezet ésével
énekelgetünk.  T i szt el tbel i t agunk
„Bölléres Bözsi néni”, mindig összehoz
valami tréfás versikét  az ünnepeltnek.
Hogy az egészséges életmódnak i s
megfeleljünk, teszünk egy ki s sétát a
tóparton. Házigazdáink, Marika és Albert
gondoskodnak kényelmünkről. A majális
az egyik legvidámabb programjaink közé
tartozik.

Május  12-én egyházasdengelegi
barátaink segítségével több klubtagunk
eljutott még egy színházi előadásra. Az
„Indul  a bakterház” című előadásra
mentünk ekkor.

Június 25-én volt nagy kirándulásunk
Aggtelekre. Az Önkormányzat jóvoltából
kapot t  t ámogatásból fedeztük a
nyugdí jasok költségét.  Ez kibővített
kirándulás volt, ahová jöhettek velünk az
unokák, rokonok, barátok is. Kora reggel
indultunk. Első megállónk Keleméren volt
ahol Tompa Mihály Emlékházát néztük
meg. Ebédre értünk Gömörszőlősre, ahol
finom bográcsgulyással  és  kemencés
lángossal  várt ak bennünket.  A nagy
melegben jó esett a hűs ásványvíz és
kávé.  Ebéd után tettünk egy sétát  a
faluban. Idegenvezetőnk nagy szeretettel
és szaktudással mutatta be a Hollókőhöz
hasonló ki s hegyi  t el epülés
jellegzetességeit. Ezután a Világörökség
részeként is nyi lvántartott  aggteleki
cseppkőbarlangban tettünk 1,5 órás túrát.
Utolsó állomásunk Szinpetri volt, ahol a
vi lág legnagyobb könyvét  i ll etve a
könyvnyomtatás  történet ét bemutató
kiáll í tást  néztük meg.  Kell emesen
elfáradva, szép élményekkel gazdagodva
érkeztünk haza az esti órákban.

Augusztus  6-án Nagykátára
szerveztünk egy fürdést. Hétköznap volt,
így kevés  strandolóval találkoztunk.
Élveztük,  hogy nincs  zsúfol t ság.
Elfoglal t uk helyünket  egy nagy fa
árnyékában. Hol a vízben, hol a fa alatt
hűsöltünk, közben jókat beszélgettünk.

Augusztus 20-án Klubunk minden
tagja ki tünt etést kapott  a községben
végzett munkájáért. Ezúton is szeretnénk
megköszönni az Önkormányzat Képviselő
Testületének, hogy Ránk gondoltak.

Sajnos szeptemberi kirándulásunk
elmaradt , de az idén megpróbál juk
bepótolni.

Október 23-án mindig részt veszünk a
szervezett megemlékezésen, majd koszo-
rúzunk is, csakúgy, mint március 15-én.

A szüreti felvonuláson vidám harmo-
nikaszóval, dalolással kísértük a felvonuló
fiatalokat. A fájós lábúakra való tekintettel
szépen díszítet t, traktor vontatta után-
futón utaztunk, amit nagyon élveztünk.

Az ősz sem múlhatot t el színház-
látogatás nélkül: november 12-én a „Van,
aki forrón szereti” című előadást láttuk.

Decemberben minden alkalommal
részt vettünk a községi adventi készü-
lődéseken. A 3. adventi gyertyagyújtáson
egy karácsonyi dalcsokorral kívántunk kis
falunk l akóinak kel l emes  és  áldot t
ünnepeket. Fellépésünket lelkes próbák,
közös  t ervezget ések és persze nagy
izgalom előzte meg. Megtiszteltetés volt
számomra,  hogy a 4.  gyertyagyújt ás
köszöntőjét a Rózsakörösök nevében én
mondhattam el.

A 2016-os évet is, hagyományainknak
megfel eselően egy meghi tt ,  közös
vacsorával búcsúztattuk el.

Nagy szeretettel segítkeztünk az idén
is a karácsonyi csomagok összeállításába.

Röviden ez történt klubunk életében
2016-ban. Továbbra is szeretettel várjuk
tagjaink közé azokat, akik kellemes társa-
ságra, tartalmas programokra vágynak.
Azokat, akik szeretnék jól érezni magukat,
miközben segítséget  nyújtanak a t ele-
pülési programok lebonyolításában.

A híreket hírül adta:
 Szilágyi Gyuláné Piroska,
a Rózsakör Nyugdíjas Klub

vezetője

Rózsakörös hírek

Kitüntetés átvétele a falunapon.
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Héhalom Önkéntes
Tűzoltó Egyesület

Nógrád megye dél i  részén
elhelyezkedő települések (Héhalom,
Palot ás Egyházasdengeleg, Erdőtarcsa,
Erdőkürt,  Kálló , Buják, Szarvasgede,
Vanyarc,  B ér, S zi rák) a hivat ásos
tűzol tóságoktól 20-22 perc vonulási
idővel érhetőek el . Ennek a vonulási
i dőnek a csökkentése egy önállóan
beavatkozó I-es kat egóri ás  önkéntes
tűzoltó egyesület rendszerbe állításával
lenne megoldható. Ennek a helyzetnek a
megoldására a Nógrád Megyei Ka-
tasztrófavédelmi Igazgatóság Salgótarjáni
Kirendeltségének, a Karancs Speci ális
Mentőszervezet , Polgárőr és Önkéntes
Tűzoltó Egyesület (továbbiakban: KSM)
kezdeményezésére egyeztetésekre került
sor Dél-Nógrádban egy önál lóan
beavatkozó I-es kat egóri ás  önkéntes
tűzoltó  egyesület  lét rehozására. A
kezdeményezés fő támogatója Héhalom
Község Önkormányzat a vol t , de a
településhez csatlakoztak a megye dél
részén elhelyezkedő önkormányzatok,
valamint Pest megyéből Verseg, Heves
megyéből Nagykökényes  tel epülés
vezetői  is. A további felmérések során
Héhalom vállalta az I-es kategóriás ÖTE
székhely szerepét.

Első alkalommal 2015. szeptember 2-
án az igazgatóságon kerül t  sor
megbeszélésre, melyen Héhalom Község
polgármestere, az i gazgatóság részéről
Berecz György tű. ezredes tűzoltósági
t anácsos igazgató,  Antal  István tű .
ezredes igazgatóhelyettes, Juhász László
tű. alezredes tűzoltósági főfelügyelő és
Juhász László tű. alezredes polgári védelmi
főfelügyelő, a KSM részéről Határ Károly
elnök vettek részt. Héhalom kb. 1870 ha
t erül et et öl el  fel,  1000 fő körül i a
lakosságszáma. A településről kb. 20 fő
vál l alt a a t űzol tó al apt anfolyam
elvégzését,  3 személy rendelkezik C
kategóri ás  j ogosí tvánnyal  és  PAV
vizsgával.

A további egyeztetések alkalmával
tisztázódott, hogy a környező 11 település
(Héhalom,  Palot ás Egyházasdengeleg,
Erdőtarcsa, Erdőkürt , Kál ló,  Buják,
Szarvasgede, Vanyarc, Bér, Szirák, Verseg,
Ecseg és Nagykökényes) önkormányzatai

vállal ják, a szertár ki alakítását  és az
egyesület  működés i  köl t ségeinek
fedezetéhez szükséges hozzájárulás t. A
KSM képvisel etében Határ Károly és
Szarvas  S ándor felajánlott a szakmai
segítségét az egyesület elindításához és
váll alták,  hogy az indulás elősegí tése
érdekében a KS M jogi l ag önál ló
szakcsoportjaként hozzák létre ezt a civil
szervezet et,  ami  j elenl eg már a
törvényszéki bejegyzés alatt van.

2016. év elején 30 fő, a második
tanfolyamon 48 fő, összesen 69 fő tett
sikeres vizsgát. Az alaptanfolyamokat
követően T űzoltásvezető II. képzésben
készít ett ék fel  az egyesület  mentő
tűzvédelmi  tevékenységet i rányító
parancsnoki  áll ományát .  A képzés t
követően 2016. július 9-én 6 fő tett sikeres
záróvizsgát, a KSM tagjai között 2 fő már
rendelkezik ilyen szakmai végzettséggel,
így összesen 8 személy (közreműködő
ÖTE-ben való legal ább 5 év a tűzoltó
alapt anfolyam elvégzését követően)
jogosult tűzoltás vezetésére.

A szertár alapkő letétele 2015. október
22-én ünnepélyes  keret ek közöt t
megtört ént.  A KS M képvi selői
felajánlották az egyesületük tulajdonában
levő IFA tűzol tógépjárművet
működtet és re,  val amint  személyi

t ámogatás t a szolgál at szervezésben,
képzésben és a készenlét i szolgálat
kiadásában.

A héhalmi önkormányzat még ebben
az évben megkezdte az elhelyezés t
szolgáló szert ár (két  szerál l ásos)
kivitelezését.

Az épület jelenl eg kb. 80-85%-os
készültségi állapotban van:
- külső falazat szigetelése és külső-belső

vakolata elkészült,
- a l ábazat  sziget elése és egyszeri

vakolata van készen,
- villanyszereléshez a csövezés a falban

elhelyezve, részben a villanyvezetékek
behúzásra kerültek,

- az iroda és WC  gipszkarton falazás
részben kész, a szigetelés még hiányzik,

- a legénységi pihenőhöz a galériát,
melegí tőkonyha és  zuhanyzó
válaszfal ait  el kell  készí teni
(gipszkarton),

- a hideg és meleg vizes vezetékek a
téglafalazatban elhelyezve,

- a szerállás feletti szigetelés elhelyezve,
gipszkartonozás csak részben készült el,

- a fűtés még nincsen kész,
- az aljazaton a szerelőbeton elkészült, az

aljzat végleges formáját ki kell alakítani.
A tűzoltószertár építésében nagy se-

gítséget nyújtott a közmunkaprogram, va-
lamint azoknak a helyi önkéntes tűzoltók-
nak a munkája, akik szabad idejüket és
hétvégéjüket áldozt ák arra, hogy ez a
szertár minél előbb elkészül jön és
funkcióját betöltse.
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Látványosan sokan vettek részt a színvonalas és tartalmas
programokkal tűzdelt Nógrád megyei polgárőrök napján,
aminek idén Héhalom adott otthont.

A program azzal kezdődött, hogy a polgárőr, tűzoltó, mentő,
katasztrófavédő, NAV, vöröskereszt és a büntetés-végrehajtás
helyszínen levő kivonuló és speciális járműveiből álló konvoj
végigvonult a környező 5 településen, amiket a megyei polgárőr
nap helyszínére érve vízsugárral fogadtak. A rekkenő hőség erejét
mutatta, hogy már ekkor sem tiltakoztak a jelenlevők a vízpermet
ellen.

Ezt követte az ünnepélyes megnyitó, amin szép számmal
jelent meg állami, önkormányzati, rendőr, katasztrófavédő és
polgárőr vezető, hogy ezzel is tisztelegjenek Nógrád megye
polgárőrei előtt. Ott volt dr. Szabó Sándor Nógrád megyei
kormánymegbízot t,  Skucz i Nándor,  a Nógrád Megyei
Közgyűlés elnöke, dr. Nagy László rendőr dandártábornok,
Nógrád megyei főkapitány, dr. Bánfi Ferenc, a CEPOL, vagyis a
EU nemzetközi  ügynökségének igazgatój a, Ferencs i k
Raymund rendőr ezredes, rendészeti igazgató és dr. K almár
Zsolt rendőr ezredes bűnügyi igazgató, aki a megyei főkapitány
helyettese. Megjelent még Berecz György tűzoltó ezredes, a
Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója, dr.
Szalai János, a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Bizottság
titkára, Tóth Péter, a Tűzoltó Szövetség elnöke,  dr. Gaál Zoltán,
a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-Magyarországi Regionális
igazgatója valamint  Blahó Péter  al ezredes,  az igazgató
helyett ese,  Szép Tamás százados,  a Katonai Igazgat ási és
Érdekvédelmi Iroda Irodavezetője, Ürmössy Ákos, a Magyar
Közút Nonprofit Zrt. Nógrád megyei igazgatója, Kardos István,
a Magyar Vöröskereszt  főigazgatój a, Szi lágyi Eleonóra, a
Magyar Vöröskereszt Nógrád Megyei Szervezetének igaz-
gatója, Zsiga Tamás, a Pásztói Járási Hivatal vezetője, a városi
rendőrkapi tányságok vezetői,  a németországi bűnmegelőzők
képviselői, Szabó László, a Nógrád Megyei Vadász Szövetség
elnöke, Hammersmidt Béla, a szlovákiai Ipolyság alpolgár-
mes tere és természetesen Vass Miklós , a Nógrád Megyei
Polgárőr Szövetség elnöke, valamint Bakos József, Héhalom
község polgármestere, aki  a helyi polgárőrség vezetője is egyben.

Skuczi Nándor példamutatónak és követendőnek minősítette
a polgárőrök áldozatkész, önzetlen munkáját.

Héhalom polgármestere, Bakos József arról beszélt, hogy a
rendezvényen a község összes civil szervezete részt vállalt és
összefogott, hogy a megye polgárőrei  jól érezzék magukat.

Vass Miklós pedig köszönetet mondott az összes polgárőrnek
és családtagjainak, hogy önként, önfeláldozóan szolgálják a
társadalmat. Kiemelte, hogy a megyében nagyon erős az ifjú
polgárőr képzés, és kiemelkedően teljesítenek. Erre példa, hogy
több nemzetközi versenyen is jól szerepeltek és nagy létszámban
vannak jelen az egyesületekben, illetve a megyén belül. A megyei
elnök beszélt arról is, hogy idén 25 éves a Polgárőrség és büszke
rá, hogy Nógrád megyében még 68 polgárőr aktívan dolgozik az
alapítók közül. Akkor 13 egyesülettel kezdtek, és ma több mint
2500 taglétszámmal közel 100 egyesület működik. „Kis megye
vagyunk, de nagy eredményeket értünk el – mondta, majd

Óriási erő van a polgárőrökben . . .
kiemelte, nagyon jó a kapcsolatuk a társszervekkel, és továbbra
is azon dolgoznak, hogy ez fennmaradjon, tovább erősödjön.

Kardos Is tván a Magyar Vöröskereszt főigazgatója a
szervezet közötti jó együttműködésről, és annak fontosságáról
beszél t, majd a Nógrád Megyei Tűzoltó Szövetség elnöke
méltatta a polgárőrökkel való szoros kapcsolatukat.

Ezután elismerések átadására került sor.

ELISMERÉSEK
2015. évben végzett kiemelkedő polgár tevékenysége

elismeréseként a Nógrád Megyei Polgárőr Szövetség elnöki
dicséretben részesítette Markolt Barnabást.

Fekete Sándor a Pásztói Rendőrkapitányság elismerésében
részesült a polgárőr-rendőr közös szolgálatok teljesítéséért.

2016. évben  a Járási Polgárőrnap keretében ismerték el
Fendrik Zoltán kiemelkedő munkáját, az elismerő oklevelet a
járási koordinátortól vehette át.

,,Az év polgárőr pedagógusa” Jakus József.
A Nógrád Megyei  Polgárőrnapon az Országos Polgárőr

Szövetség elismerésében az alábbi személyek részesültek:
- Arany Érdemkereszt Molnár Sándor és Fendrik Zoltán.
- Ezüst Érdemkereszt Kopó Mátyásné és Füzér Eszter.
- Bakos József, a Héhalom Közbiztonságáért P olgárőr

Egyesület elnöke és Kopó Mátyás 2016. június 11-én vehette át
a Pes t Megyei  P olgárőr S zövet ség elnökétől  az Aran y
Emlékplakettet, a megyehatárokon átnyúló közös munkák
elismeréseként.

 - A polgárőr-rendőr szolgál atok tel jes ítéséért  Garner
Zsuzsanna részesült elismerésben.

2017. évben,  a Nógrád Megyei  P olgárőr Napon
Bátonyterenyén ifj ú polgárőr tevékenységben kiemelkedő
munkájukért elismerést kaptak:  Farkas Roland Márk, aki az
OPSZ bronz fokozatú Érdemkeresztjét vehette át és Kopó Ariel
Mátyás, akit megyei szövetség elnöke részesített elismerésben.

Az OPSZ elnöke 2017-ben végzett munkájáért  elnöki
dicséretben részesítette Kopó Mátyást.

Toboroztak a héhalomi polgárőrök
A Héhalom Közbiztonságáért Polgárőr Egyesület ifjú

polgárőr toborzót tartott Erdőtarcsán.
A héhalmi ifj ú polgárőrök egy szituációs gyakorlatot

mutattak be. Elmesélték, hogy tagjaik közül nyolcan nemrég egy
nemzetközi életmentő versenyen vettek részt, és ott nagyon jó
eredményeket értek el. A versenyre a Héhalmi Polgárőrség
támogatásával  jutot tak el.  Az ifj ú polgárőrök a toborzás
keretében beszámoltak arról is, hogy helyben sokat segítik az
időseket, szolgálatba járnak a felnőtt polgárőrökkel, és a balaton-
parti Gyenesdiáson a helyi polgárőrökkel együtt járőrszolgálatot
is ellátnak.

A gyerekek legnagyobb örömére a polgárőrök mellett a
Héhalmi Önkéntes Tűzoltók is tartottak tűzoltási bemutatót.
Természetesen a kicsik körében nagy sikere volt a polgárőr és a
tűzoltó autónak is.

(Folytatás a 15. oldalon.)
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Az egésznapos program sikereként vonható le, hogy Markó
Anita polgármester külön köszönetét fejezte ki a polgárőröknek
és az önkéntes tűzoltóknak, valamint az is, hogy többen jelezték
a polgárőrség soraiba történő belépési szándékukat

Biciklitúra
Immár harmadik alkalommal rendezték meg Héhalomban a

biciklitúrát, ahol az indulók két útvonalon, 16 és 40 kilométeres
távon túrázhattak. A rövidebb t áv a Héhalom – Palot ás –
Kisbágyon – Szirák – Egyházasdengeleg - Héhalom útvonalon
vezette végig a kerekezőket, még a hosszabb táv Sziráktól –
Vanyarc –Kálló – Erdőtarcsa - Héhalom vonalon tért vissza a
starthelyre.

A szabadidős  sportrendezvényt  Héhalom Község
Önkormányzata, Héhalom Közbiztonságért Polgárőr Egyesület
és  annak Ifjúsági Tagozat a,  valamint  Héhalmi Községi
Sportegyesület szervezte. A tömegrajtos elstartolást követően
a Polgárőrség gépjárművei kí sérték végig a kerekezőket,
biztosították a nagyobb útkereszteződéseket. A túrázók között
egy elsősegélynyújtó is végig tekerte a távot, aki a bringázáson
túl végig cipelte a hatalmas felszereléssel teli hátizsákot. Az ifjú
polgárőrök több településen is frissítőket osztottak, ami bizony
a rekkenő hőségben jó ötletnek bizonyult.

- Az útvonalat a kállói rendőrök mellett Nógrád megyéből a
Héhalom, Bérc, Vanyarc, míg Heves megyéből Nagykökényes
települések polgárőrei, segítették sikeresen, ugyanis a bringatúra
alatt semmilyen sérülés, baleset vagy atrocitás nem történt.

Elakadt autót mentettek ki
a polgárőrök

2017. augusztus 7-én a Héhalom Közbiztonságáért Polgárőr
Egyesület ügyeleti  telefonszámára hívás  érkezett,  hogy az
osztatlan közös földtulajdonú területek kimérését végző geodéta
gépjárművével a földúton elakadt.

Az előző napi nagy mennyiségű csapadék lehullása miatt a
szántóföldeket kettéválasztó út annyira átázott, hogy a gépjármű
kerekei megsüllyedtek. A telefonos értesítést követően a polgárőr
egyesület tagja egy ifjú polgárőrrel az egyesület tulajdonában
lévő Honda CRV összkerék meghajtású gépjárművével rövid
idő alatt a helyszínre érkezett és a polgárőr autóval kivontatták
az aszfaltos útra ez elakadt gépjárművet.

A polgárőr feladata és hatásköre
1. A polgárőrség és a polgárőrök tevékenységük ellátása

során hatósági jogkörrel nem rendelkeznek, kényszerítő eszközt
nem alkalmazhatnak,  és  közfel adatot ell átó személynek
minősülnek polgárőr a Ptv.-ben meghatározot t feladatok
ellátásával kapcsolatban.

2. A polgárőr által tevékenysége során viselt formaruha a
Magyar Honvédség, a rendvédelmi szervek vagy más hatóság
tagj ainak egyenruháj ához való hasonlósága miat t
megtévesztésre nem lehet alkalmas. A polgárőr hatósági jellegre
utaló, megtéveszt ésre alkalmas  egyéb jelzést  vagy címet,
rangjel zést nem használhat,  il letve gépjárművén csak a
polgárőrség feliratot helyezheti el.

 3. A polgárőr tevékenysége során - a gázspray kivételével -
nem tarthat  magánál  közbiztonságra különösen veszélyes
eszközt, továbbá nem viselhet lőfegyvert.

4. A polgárőr tevékenysége során megkülönböztető mellényt
köteles viselni, amely jól látható Polgárőrség felirattal van ellátva.

5. Gázspray-t kizárólag nagykorú polgárőr tarthat magánál,
és használhat.

 6.  A polgárőr kizárólag jogos védelmi helyzetben használhat
gázspray-t. A gázspray használata esetén kerülni kell a sérülés
okozását. A polgárőr a gázspray használata során megsérült
személy részére - amint ez lehet séges - köt eles segítséget
nyújt ani, szükség esetén pedig gondoskodni  arról, hogy a
sérültet orvos elláthassa.

7. A polgárőr által használható gázspray típusa megegyezik
a rendőrségnél rendszeresített típussal.

8. A polgárőr tevékenysége során jogosult a szabálysértés,
bűncselekmény elkövetésén tetten ért személyt a cselekmény
abbahagyására fel szól ít ani,  a cselekmény folytat ását
megakadályozni, illetve a bűncselekmény elkövetésén tetten ért
személyt visszatartani. Köteles azonban az elfogott személyt
haladéktalanul a büntetőeljárásról szóló törvény szerint eljárni

Térfigyelő kamerák segítik a bűnmegelőző, bűnöldöző munkát.

(Folytatás a 14. oldalról.)

(Folytatás a 16. oldalon.)
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(Folytatás a 15. oldalról.)

jogosult nyomozó hatóságnak átadni, ha erre nincs módja, e
szervet nyomban értesíteni.

9. A polgárőr a közút i közlekedési  baleset helyszínén a
közlekedés  zavartalanságának biztosítása érdekében jogosult
jelzőőri feladatok ellátására. A rendőri intézkedést igénylő baleset
helyszínén a polgárőr a rendőrség megérkezéséig önállóan, azt
követően a rendőrség felkérésére és utasításainak megfelelően
folytathatja a jelzőőri tevékenységét. A jelzőőr a tevékenységét
legalább 10 méterrel a közúti közlekedési baleset helyszíne előtt
látja el.

10. A polgárőr a rendőri intézkedést  igénylő baleset
helyszínére érkezését követően hal adéktalanul ért esí ti  a
rendőrséget. Az értesítés kiterjed a baleset jellegére, a sérültek
számára, valamint arra, hogy a polgárőr megítélése szerint milyen
veszélyhelyzet állt elő.

11. A polgárőr - a polgárőrség és az óvoda, valamint az
ált al ános iskola fenntartój ával  kötött  együttműködés i

megállapodás alapján - jogosult a gyermekek úttesten történő
biztonságos átkelésének elősegítése érdekében az óvodák és
általános iskolák közvetlen közelében jelzőőri feladatokat ellátni.

12. Közúti közlekedési baleset helyszínén és gyermekek
úttesten történő biztonságos átkelésének elősegítése érdekében
a jelzőőr nappal jelzőtárcsával , éjszaka és korlátozott látási
viszonyok esetén piros fényt adó lámpával irányítja a forgalmat.
Munkáját egyértelműen látható, illetőleg hallható jelzésekkel
köteles összehangolni. A jelzőőrnek és jelzéseinek a megállási
látótávolságból folyamatosan láthatónak kell lennie.

13.  A polgárőrség a rendőrséggel való együttműködés
keretében részt vehet a körözött gépjárművek azonosításában.
Az azonosított körözött gépjárművekre vonatkozó információkról
a polgárőrség a rendőrséget az azonos ítást követően hala-
déktalanul tájékoztatja.

14. A polgárőrség tagjai a részükre biztosított eszközöket a
rendel tetésüknek és  cél juknak megfelelően a feladataik
ellátásához használják.

Mézeskalács szelet
HOZZÁVALÓK:
Tészta:
• 1 tojás
• 60 g vaj vagy margarin
• 250 g méz
• 1 cs mézeskalács fűszer
• 2 kk szódabikarbóna
• 100 g porcukor
• 500 g liszt
Krém:
• 1 liter tej
• 15 púpos ek. búzadara
• 8 ek cukor
• 2 cs bourbon vaníliás cukor
• 3 dl habtejszín
Elkészítése:
A mézet és a margarint összeolvasztjuk.
A liszthez hozzáadjuk a mézes fűszert, szódabikarbónát,

porcukrot. Jól elkeverjük. Beletesszük a tojást, majd a
mézes-margarinos keveréket és összedolgozzuk.

A kész tésztának kicsit lágynak kell lennie. Folpackba
csomagolva egy éjszakára hűtőbe tesszük.

Másnap elkészítjük a krémet.
A tejbe belekeverjük a búzadarát és a cukrokat, majd

állandó keverés mellett felfőzzük, majd kihűtjük.
A jól behűtött tejszínt keményre felverjük, majd

apránként összekeverjük a tejbegrízzel.
A tésztát kivesszük a hűtőből, majd 4 egyenlő részre

osztjuk.
200 fokon sütjük.
A kihűtött lapokat betöltjük a kész krémmel, majd egy

éjszakára hűvös helyre tesszük.

Új helyen
a posta

2018-tól a Posta a Héhalom, Petőfi u. 1. szám alól a
Héhalom, Kossuth u. 68. szám alá költözik a Fodrászat és
a Polgárőrség helyi ség közé.  A telj esen felújí tott
Post ahivatalban minden szolgál tatás  változatl anul
működni fog. A költözés időpontjáról külön tájékoztatót
küldünk.

Különösen
veszélyes hely!

S okan l át ták már a Kossuth és  P etőfi  ut ca
kereszteződésében felfestett  sárga útburkolati jelet. A
sárga sávozás különösen veszélyes helyet jelent, amely a
tűzol tóautó vonulásának bi ztos ít ása miatt  kerül t
fel fest ésre. A kereszteződésben a megjelöl t területen
gépjárművel megállni nem lehet.

Tájékoztató
2018. január 1-től hulladékszállítási közszolgáltatást a

Szelektív  Hulladékhasznosí tó és Környezetvédelmi
Nonprofit Kft. (2194 Tura, 0272/7. hrsz.) látja el.

Az első szállítási nap:
2018. január 3. szerda.
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Tisztelt Héhalmiak!

A Héhalmi Hírek újra indításával lehetővé vált, hogy a
települést  érintő,  a lakosság érdeklődésére számot tartó
feladatok, események sorában a sportegyesület életét bemutató
témákról tájékoztassam Önöket.

A legutóbbi cikkünk megírása, megjelentése óta jó néhány
változás történt úgy a tagság, a játékosállomány, mint a műszaki
technikai fejlesztés területén.

Az egyesület  taglétszáma évről-évre változatlan, sajnos
azonban azt kell megállapítani és tudomásul venni, hogy az
,,idősebb “  pártolótagok lassan, fokozatosan el-el maradoznak,
aktivitásuk az idő haladtával lanyhul.

Ez teljesen normális és érthető folyamat, amit tudnunk kell
kezelni, egyben adott a célkitűzés a megújulásra vonatkozóan.
Nem egyszerű feladat a mai világban amikor a közöny és a
közömbösség - mint emberi tényező - jelentős szerepet játszik
életünkben. Nehéz mozgósítani az egyesület feladataihoz. Sajnos
ez a tény érvényes a fiatal korosztályra, játékosokra és szülőkre
egyaránt, anélkül, hogy bárkit is kritizálnák, vagy meg  akarnánk
sérteni. 

Pedig bátran kijelenthetjük, hogy az egyesület - fennállása
óta - még soha nem volt ilyen kedvező és biztos anyagi, pénzügyi
helyzetben, soha annyi fejlesztés nem valósult meg, mint az
utóbbi 4-5 évben.

Köszönhető ez támogatóinknak - MLSZ, egyéni vállalkozók
-, akiknek ezúton is köszönetet mondunk, reménykedve, bízva a
további kedvező együttműködésben.

Egyébként - mint   ki st el epülés  - büszkék l ehetünk
sportegyesületünkre, amely nyolc különböző korosztályos
labdarúgó csapatot működtet, az U7-es utánpótlás csapattól
kezdve a felnőtteken át, a női csapatig. Összesen 111 igazolt

játékosunk van. Képzésükben egy minősített edző és négy
korábban aktív játékos segít. 

A csapatok eredményessége, szereplése már eléggé szél-
sőséges . 

Serdülő csapatunk ( U16) az előző bajnokságban ezüstérmes,
az ifj úságiak bronzérmesek lettek a megyei korosztályos
bajnokságban.

Nő csapatunk pedig megnyerte az előző bajnokságot Nógrád
Megyében és jelenleg is veretlenül állnak az első helyen az őszi
szezon végén.

Valamennyi csapatunktól további sikeres szereplést várunk,
amihez a vezetés a feltételeket biztosítani fogja. 

Felnőtt csapatunk ,,gyengének“  nevezhető eddig telje-
sítménye azt kívánja, hogy a j átékoskeret erősítésén és egy
karizmat ikus,  jól képzett  labdarúgó edző szerződtetésén
dolgozzunk.

Bizonyára sokaknak feltűnt, hogy a sportpálya felújítás alatt
áll. Higgyék el szükség volt és van rá, bár a csapatok és a vezetők
számára a jelenl egi állapot sok kedvezőtlen feltételt hozott,
melyet türelemmel kell viselnünk.

Bízunk benne, hogy a következő bajnoki szezont már ismét
haza pályán játszuk végig, és a további fejlesztéseink is segíteni
fogják a csapatok felkészülését, valamint a sportolni vágyók
részére összességében jobb lehetőségeket tudunk biztosítani.

Mint az egyesület elnöke külön megköszönöm ezúton is a
feladatok megoldásában közreműködő valamennyi személy
segítségét.

Az egyesület  j átékosai , vezet ése nevében i smételt en
megköszönöm minden támogatónk segít ségét és kívánok
Mindenkinek békés boldog karácsonyt és újévet. 

Tóth László SE elnök

Héhalom Községi Sportegyesület
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Héhalom Község Önkormányzata a magyarok l akta
települések közötti magyar- magyar kapcsolatok kiépítését tűzte
ki célul, melyhez a Bethlen Gábor Alapítvány Zrt. pályázati forrás
nyúj t segí tséget . Önkormányzatunk fő célkitűzése a
tapasztalatcsere,  a tudás és a szell emi értékek át adása. A
testvértelepüléseken minden korosztály megismerheti a másik
magyar t el epülésen lévő magyar t örténel emhez fűződő
eseményeket és  nemzeti ünnepeket, közösen ápolhatják a
kulturális örökséget, feleleveníthetik a régi szokásokat, ezáltal
erősítve meg a nemzeti azonosságtudatot.

A felvidéki Ipolyság városával , val amint  a kárpátal jai
Tiszacsoma községgel testvértelepülési kapcsolatot létesítünk,
a testvértelepülési együttműködési megállapodás aláírásával.

IPOLYSÁG város Felvidéken található, mintegy nyolcezer
l akosú t elepülés,  melynek több mint 62%-a magyar
nemzetiségűnek vallja magát.

Az Ipoly völgyében, annak jobb partján, a magyar- szlovák
határ mellett fekszik.

Területén már a történelem előtti időkben is éltek emberek. A
régészek kőkorszaki település maradványait  is feltárták itt.
Ipolyságot  először 1237-ben említik IV. Béla ki rály egyik
oklevelében.

 A város helyén elterülő egykori település fejlődését nagyban
meghatározta az itt al apított premontrei kolostor,  melynek
maradványai ma is állnak.

Nevezet ességei  közé t artozik a volt  Hont  vármegye
székhelye - amely ma Városháza, a Főtér közepén található, a
város védőszentjét ábrázoló Szeplőtl en Istenanya szobor, a
Honti  Múzeum és Galéria, val amint az 1906-ban épült
evangélikus templom.

TISZACSOMA község Kárpátalján található, mintegy 900
fős település, melynek több mint 90%-a magyar nemzetiségűnek
vallja magát.

Nevét a Csoma folyóról kapta, melyet 1272-ben említenek
először egy adománylevélben.

Tiszacsoma és környéke már a honfoglalás idején lakott hely
volt, az itt talált leletek tanúsága szerint. Nevezetességei közé
tartozik református, valamint görögkatolikus temploma, és a
honfoglalás kori temető a falu határában, amit emlékparkká
alakítottak.

A testvértelepülésekkel azóta is szoros kapcsolatot ápolunk,
aktív  részvevői vagyunk egymás rendezvényeinek,  ahol
közösen ápoljuk a kulturális örökségünket erősítve a magyarság
összetartását.

TESTVÉRTELEPÜLÉSEINKRŐL

A Honti Napokon, Ipolyságon.

Tiszacsoma csapata - a Böllér BL-en.

A Lecsófesztiválon,
Tiszacsomán

Ipolysági testvértelepülésünkről látogattak Héhalomban.
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KÁLLÓI  RENDŐRŐRS
Postacím:  2175 Kálló, Szent István király út 8.
Telefon: +36-32/317-580. Fax: +36-32/317-681

HÉHALOM  POLGÁRŐRSÉG
0 - 24-ig. Ügyelet: 06 70 637 3985
hehalompolg@gmail.com
Olvass tovább: http://hehalom-polgarorseg.webnode.hu/

Segélyhívók:
RENDŐRSÉG,  MENTŐK,  TŰZOLTÓSÁG 112

ÉMÁSZ
Hibabejelentő vonalunk éjjel-nappal helyi tarifával hívható

számai:
• ELMŰ hibabejelentő: 06-80-383940
• ÉMÁSZ hibabejelentő: 06-80-424344
Az alábbi menüpontok közül választhat:
• 1. gomb: Közvilágítási hiba bejelentése
• 2. gomb: Egyéb hiba bejelentése
• 9. gomb: Angol nyelvű ügyintézés

Észak-magyarországi Regionális Nyugdíjbiztosítási Ig.
Cím: Salgótarján, Mérleg u. 2, 3100 Telefon: (32) 523 200
Nyitva tartás: 
hétfő 8:00–16:00
kedd 8:00–16:00
szerda 8:00–16:00
csütörtök 8:00–16:00
péntek Zárva
szombat Zárva
vasárnap Zárva

NAV Salgótarjáni ügyfélszolgálat
Cím: Salgótarján, Kassai sor 10. 3100 Telefon: (32) 522 700
Nyitva tartás: 
hétfő 8:30–18:00
kedd 8:30–12:00
szerda 8:30–18:00
csütörtök 8:30–12:00
péntek 8:00–11:30
szombat Zárva
vasárnap Zárva

KORMÁNYABL AK
Pásztói Járási Hivatal

Cím: Pásztó, Kölcsey utca 35., 3060 Telefon: (32) 563 196
Nyitva tartás: 
hétfő 7:00–17:00
kedd 8:00–18:00
szerda 8:00–18:00
csütörtök 8:00–18:00
péntek 8:00–18:00
szombat Zárva
vasárnap Zárva

A Héhalmi Közös Önkormányzati Hivatal
ügyfélfogadási rendje

Hét fő: 8 – 16 óra
Kedd: ügyfélfogadás nincs
Szerda: 8-16 óra
Csütörtök: ügyfélfogadás nincs
Péntek: 8-12 óra

KÖZÉRDEKŰ  TELEFONSZÁMOK
Pásztói Járási Hivatal Ügysegéd ügyfélfogadása:

Minden héten kedden 11:30 – 12:30 óra
3041 Héhalom, Petőfi u. 1. (régi védőnői tanácsadó)

HÁZIORVOSI RENDELÉS
Dr. Balogh Botond háziorvos rendel:

Héhalom Dengeleg
Hétfő 7.30 – 10.30 11 – 12
Kedd 10 – 12 7.30 – 9.30
Szerda 13 –  16 -------------
Csütörtök 10 –  12 7.30 – 9.30
Péntek 7.30 –  9 9.30 – 11
Dr. Balogh Botond háziorvos elérhető
Rendelési idő alatt: Héhalom, Arany János u. 2/a.
Tel.: 32-782-910 (orvosi rendelő).
Egyházasdengeleg, Rákóczi u. 79.
Tel.: 32-487-023/13 (orvosi rendelő)
Rendelési időn kívül (ügyeleti szolgálat előtt és után):
Héhalom, Petőfi u. 52. 06-30-96-32-671 (mobil).

KÖZPONTI HÁZIORVOSI ÜGYELET
Elérhetőség: 3041 Héhalom, Arany János út 2.
Telefon: 32/482-027
Munkaidő: - munkanapokon: 16:00-08:00.
- Hétvégén és ünnepnapon: 8:00-8:00

Fogorvosi rendelő
Dr. Dehenes Krisztina
Héhalmi és egyházasdengelegi lakosoknak minden héten:
Hétfő: 15:00-19:00 óráig. Kedd: 8:00-11:30 óráig
Tel.: 06-32/482-222,  06-20/418-4454
Dr. Gál József Miklós
Időpont kérése a fenti telefonszámokon.
Akut esetben betegfogadás a rendelés elején. Sürgősségi

esetben mindkét fogorvos fogadja a betegeket.
Rendelés : 3041 Héhalom, Arany János u. 2/A.
Értesítjük Önöket hogy, 2017. november 01-től fogorvosi

ügyelet indul 2173 Kartalon a Mártírok útja 10. szám alatt.
Érkezés előtt telefonos egyeztetés szükséges, telefonszám:
0620/519-06-01.
Ellátási idő:
Munkanapokon (igazodva a kartali fogászati rendeléshez)
Hétfő 18:00  -  Kedd 10:00
Kedd 18:00  -  Szerda 10:00
Szerda 18:00  -  Csütörtök 08:00
Csütörtök 15:00  -  Péntek 08:00
Péntek 19:00  - Szombat 24:00
Szombaton, munkaszüneti és ünnepnapokon
Szombat 00:00  -  Vasárnap 24:00
Vasárnap 00:00  - Hétfő 10:00

ÉRV Zrt. Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt.
Cím: 3060 Pásztó, Csillag tér 21.
Telefonszám: 06-32/460-061
E-mail cím: bejelentes102@ervzrt.hu
Nyitva tartás
Hét fő: 8.00-18.00
Kedd: Zárva
Szerda: 8.00-15.00
Csütörtök: Zárva
Péntek: 8.00-13.00



20  2017. decemberHÉHALMIHírek

Felelős kiadó : Héhalom  Község Önkormányzata
Szerke szt i a szer kesztőb izo ttsá g.

Engedély száma:453703
Készül 400 példányban.

Nyomda:  Márto n  A .  Jobbágy i

A buszvárók meghosszabbítását mindenhol megoldottuk.
A Deme-ház külső felújítása megtörtént.

A forgalomtól elzárt jelzés felfestése a tűzoltóautó zavartalan
kihajtását biztosítja.

A felújított újmajori út.

Katasztrófa-védelmi előadás az iskolában.

Szövőműhely

Héhalmi fiatalok alkotása.


