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Megalakult Herceghalom Község új Képviselő-testülete
Az október 13-ai választások után, 29-én került sor az új Képviselő-testület megalakulására, valamint az új polgármester eskütételére. Az eskütételek után Csizmadia Zsuzsanna polgármester asszony terveiről, ciklusprogramjáról beszélt. Erről kérdeztem őt, fejtse
ki bővebben az olvasók számára.
Kedves Polgármester Asszony,
először is az olvasók nevében
gratulálok Önnek és képviselőtársainak választási sikereikhez.
Kétségtelen, hogy a választópolgárok jelentős változásokat remélnek az új vezetéstől.
A lakosság az újra, a változásra szavazott. A Hírmondó
októberi számában már megjelentek a számszerű adatok,
amit kiemelnék, hogy Ön 582
szavazattal nyerte el a polgármesteri címet. Ez 299 szavazattal több, mint a második helyezettre Erdősi Lászlóra leadott
szavazatok száma.
Milyen lényeges változások várhatók?
A cél az, hogy jó és emberséges vezetése legyen Herceghalomnak. A falu vezetését szolgálatnak tekintem, minden tettemmel,
cselekedetemmel Herceghalmot fogom szolgálni.
Egyet biztosan ígérhetek: a testületi munkában is az összefogás, az érdekegyeztetés, az erők egyesítésének gondolata fog
vezérelni. Reményeim szerint Herceghalmot egy olyan Képviselő-testület fogja vezetni, ahol a közösség érdekeit mindig az
egyéni érdek elé helyezik, ahol tisztelettel elismerjük a másképp
gondolkodást, ahol nemes viták alakulnak ki, és a személyeskedés nem fertőzi meg a munkát, mert az öncélú veszekedés soha
sehová sem vezet.
A magam részéről mindent megteszek, hogy az elkövetkezendő
5 év közös munkája gyümölcsöző legyen. Mert nincs rosszabb
és kártékonyabb a feleslegesen végzett, értelmetlen és eredménytelen munkánál, a kisstílű személyeskedésbe fulladó politikai harcoknál, a tervszerűtlen törekvéseknél, a széthúzásnál.
Ebből elég volt. Ez legyen a múlt.
Ha szakítunk az előző évek gyakorlatával, sikerre leszünk ítélve.
Hitvallásom a szakszerűség, hatékonyság, lendületes, szorgalmas munkavégzés és a vitán alapuló közös akarat, közös döntéshozatal.
A gazdálkodás terén várható e gyökeres változás?
Vagyongazdálkodás területén elvünk, a község vagyonát óvni,
sőt szeretnénk a község vagyonát gyarapítani.
A gazdasági programot az önkormányzati törvény rendelkezése
alapján az alakuló ülést követő 6 hónapon belül kell elfogadni.
Tehát fél éve van az új testületnek meghatározni azokat a terveket, amelyek majd a rövid-, közép-, és hosszútávú fejlesztési
elképzeléseket alkotják. Meggyőződésem, hogy Herceghalom
jövőjével kapcsolatban nem légből kapott álmokra, víziókra,
ígéretekre van szükség, hanem pontról pontra végrehajtható,
konkrét, megalapozott tervekre. Ezért a gazdasági programban meghatározott elképzeléseket a képviselői programokból
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fogjuk összefésülni, illetve az általunk végzett közvéleménykutatás eredményeit használjuk fel azért, hogy a gazdasági
programban meghatározottak a település lakosainak akaratát
tükrözzék, illetve minden képviselő számára vállalható legyen.
Fontos, hogy minden képviselő azonosulni tudjon a törekvésekkel. A következő öt évnek a közös munkáról kell szólnia.
Első lépésként az intézmények épületeinek, az önkormányzati
tulajdonú ingatlanok állagának, állapotának felmérését kezdeményezem. Álláspontom szerint csak ennek ismeretében
tudunk nagyot álmodni. Tudnunk kell ugyanis, hogy mi az,
amit elsődlegesen meg kell oldanunk, és csak utána jöhetnek a
nagy ívű tervek, elképzelések.
Hallhatunk valamit, akár vázlatosan is a prioritásokról? Van-e
az elképzelések között már valami sorrend?
• A zöldfelületek karbantartására, ezek minőségének javítására
nagy hangsúlyt kívánunk fektetni.
• Szeretnénk az önkormányzati intézmények működtetését optimalizálni, működésüket a lehető leggazdaságosabban biztosítani.
• Gesztenyefasoraink gondozására a jövőben nagy gondot kívánunk fordítani.
• A közvilágítás fejlesztését, a közutak és járdák felújítását nem
fogjuk elhanyagolni.
• Lényegesnek tartom, hogy amikor csak lehet, pályázni kell. A
pályázatfigyelést és a pályázatokon való részvételt kiemelten
fogjuk kezelni. A „Magyar Falu Program” pályázatok az ígéretek
szerint a következő évben is meghirdetésre kerülnek. Kifejezetten életszerű, községünkben is hasznos és fontos és időszerű célok megvalósítását segítheti elő ez a pályázati csomag.
• Az „okos település” tulajdonképp nem más, mint egy fejlődési pálya. Szeretnénk e tekintetben egy fejlődőképes, korszerű
pályára állítani településünket.
• Kiemelt helyen szerepel a forgalomlassítással kapcsolatos feladatok megvalósítása.
• Nem felejtkezünk el a zajvédelem megvalósításáról.
• Terveink között szerepel a futópálya és a kültéri fittnesspark
megvalósítása.
• Sokakat érint az óvodai és bölcsődei férőhelyekkel kapcsolatos kérdéskör. A tárgyalások már novemberben elkezdődnek
az óvoda intézményvezetője, Varga Tamás építészmérnök és
jómagam közreműködésével. Tervünk, akár telephely létrehozásával is, de bővíteni az óvodát.
• Az Önkormányzati kommunikáció fejlesztése, online megjelenés kiterjesztése, naprakész információ, lakossági igények,
vélemények kiemelt kezelése, nyomtatott kisokos megjelentetése közhasznú információkkal. Ennek érdekében már folyamatban van az árajánlatok bekérése.
A cél az, hogy jó és emberséges vezetése legyen Herceghalomnak.
A cél Herceghalom vonzó szépségének, értékeinek megőrzése.
Azt kell szem előtt tartanunk, hogy Herceghalom megnöveke-
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dett lakosság létszámának megfelelően fejlesszük az infrastruktúrát, az úthálózatot, intézményeinket.
Várható-e valamiféle munkamegosztás, esetleg feladatkiosztás a Képviselő-testület tagjai részére?
Október 30-án megalakítottuk a Képviselő-testület bizottságait.
Két állandó, éves munkatervvel rendelkező bizottság működik
Herceghalomban, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság,
valamint a Humán és Környezetvédelmi Bizottság.
Mindkettőnek 4–4 tagja van, akiket a testületből választottunk
meg, illetve további 2–2 külsős tagot választott a testület. Igyekeztünk olyan bizottságokat létrehozni, melyekben szakmai
munka folyik. A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságba
két nagy tudású, szakmailag felkészült közgazdász végzettségű helyi lakost választott a testület. A Humán Bizottság külsős
tagjai pedig eddig is komoly közösségi munkát fejtettek ki, és
a környezetvédelmet is kiemelt fontosságúnak tartják, továbbá
erős szociális érzékenységről tettek tanúbizonyságot eddig is. (A
megválasztott bizottsági tagokat az ülésről szóló tájékoztatóban
olvashatják. Szerk.)
Ezekben a bizottságokban folyik az előkészítő munka. A bizottságokban született határozati javaslatok kerülnek a Képviselőtestület elé, döntés céljából.
Ezen kívül ismét előtérbe kerül a képviselők fogadóórája. Szeretném, ha minden képviselőnek lenne meghatározott napon és
időpontban fogadóórája, ahol a lakosság felkeresheti őket kérdéseivel, problémáival.
Az alakuló testületi ülésen megválasztásra került a társadalmi megbízatású képviselő – alpolgármester, Kazány Tibor
személyében. Lesz-e neki meghatározott feladata, illetve milyen feladatot szán Alpolgármester úrnak? Gondolok itt olyan
feladatra, mint például a volt testületbe Makay úr kápolnával
kapcsolatos feladata?
Igen, fontosnak tartom, hogy az alpolgármester úrnak is legyen
közvetlen lehetősége, feladata és ne csupán a helyettesítésre szorítkozzon a munkája. Kazány Tibor alpolgármester úrral
megbeszéltük, hogy leghatékonyabban a herceghalmi zöldfelületek karbantartásának szervezésével, valamint a program-szervező munkában való jártassága révén a kulturális programok, a
rendezvények területén tud nagymértékben hozzájárulni e terület fejlesztéséhez is.
Sok herceghalmi lakost foglalkoztat a társadalmi megbízatású nem képviselő alpolgármester megválasztása. Ilyen tisztség betöltésére Herceghalom történelmében még nem volt
példa. Hallhatunk arról valamit, hogy mi tette szükségessé
két alpolgármester megválasztását, valamint arról is kérdezem, milyen feladatai lesznek Dr. Petrik Péter alpolgármester
úrnak?
A törvény lehetővé teszi, és evvel a lehetőséggel élni szükséges.
Évek, évtizedek óta azt szorgalmazzuk, és minden kampány része, hogy az itt élők szaktudását használjuk ki, és fordítsuk a köz
javára. Eddig ez nem sikerült. Most talán igen.
Dr. Petrik Péter a Szegedi Tudományegyetem Állam és Jogtudományi Karán szerzett jogi diplomát. Huszonkét éve ügyvéd.
Tizanhat éve él Herceghalomban. Több mint tíz éve önkormány-

zati tanácsadó, budapesti kerületi, valamint vidéki, városi önkormányzatok képviseletében peres és peren kívüli ügyekben is
eljáró jogi képviselő. 5 évig volt a herceghalmi Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság külsős tagja.
Motivált, mert itt él, közvetlenül érintik a település gondjai, így
neki is épp olyan fontosak azok megoldása, mint nekünk.
Úgy gondolom, ki kell használni, ha valaki lokálpatriótaként tenni akar a közösségéért, és szaktudását, tapasztalatát a köz javára
ajánlja fel.
Feladatai projektjellegűek lesznek. Sok fontos és jogtechnikailag
bonyolult ügyben várnak a település lakói változást.
Kedves Polgármester Asszony! Várható-e bármilyen változás
a lakossággal való együttműködésben? Milyen módon kívánja bevonni a lakosságot olyan kérdésekbe, amelyek nagymértékben befolyásolják életkörülményeiket? Gondolom, nem
kell példákat említenem, milyen változásra gondolok.
Egyrészt hamarosan kidolgozásra kerül Herceghalom Község
Önkormányzatának kommunikációs tevékenységére vonatkozó stratégiai és taktikai terve. Ebben pontoson meghatározásra
kerülnek azok a csatornák, amelyek biztosítják a kétoldalú kommunikáció lehetőségét. Többször említettem, hogy tervezzük
bevezetni a hírmondó online változatát, ahol naprakész információ-áramlást biztosítunk.
A kommunikációval kapcsolatban elsődleges feladat, hogy egy
a XXI. századnak megfelelő weblap készüljön.
Ezeken kívül több olyan kommunikációs csatorna megvalósításán gondolkodunk, amely a tájékoztatást szolgálja, de ez egy
pályázat útján megvalósítandó feladat ellátási program lesz.
Ön előtt is ismert, hogy Herceghalom lakossága nagy érdeklődéssel és komoly elvárásokkal néz elé az elkövetkező öt évnek. A változás szükségszerű volt. Van esetleg valami kérése,
elvárása a választópolgárok felé?
Herceghalom polgáraitól tisztelettel kérem, javaslataikkal, kritikáikkal segítsék munkánkat. Fogalmazzák meg, osszák meg
velünk.
Vegyenek részt a döntéshozatal előkészítésében.
Engedjen meg egy idézetet, melyet az alakuló ülésen is elmondtam. Úgy érzem, ide vág!
„A világnak szüksége van olyan emberekre, akiket nem lehet megvásárolni, akiket köt az adott szavuk, akik a jellemet többre tartják
a jómódnál, akiknek van véleményük és akaratuk, akik többek a hivatásuknál, akik nem haboznak kockáztatni, lehetőségeket megragadni, akik nem vesztik el egyéniségüket a tömegben, akik éppoly
őszinték a kis dolgokban, mint a nagyokban, akik nem hajlandóak
megalkudni a rosszal, akiknek törekvéseik nem korlátozódnak saját önző kívánságaikra, akik nem mondják, hogy azért teszik, mert
mindenki ezt csinálja, akik hűek a barátaikhoz jó hírben és rossz
hírben, ínségben és bőségben, akik nem hiszik, hogy a sikerhez vezető út a ravaszság, dörzsöltség és makacsság, akik nem félnek kiállni az igazságért, még ha ez nem is népszerű, akik nyomatékosan
nemet mondanak, még ha az egész világ igent mond is.”
(Ted Engstrőm)
Köszönöm a beszélgetést!
Szabó György felelős szerkesztő
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Emlékeztető az új Képviselő-testület október 29-ei
alakuló üléséről
Október 29-én nagyszámú érdeklődő jelenlétében került sor az újonnan megválasztott
polgármester és az új Képviselő-testület beiktatására. Dr. Vörös Attiláné a Helyi Választási
Bizottság Elnöke megnyitójában beszámolt
arról, hogy a választások rendben, zökkenőmentesen, különös esemény nélkül zajlottak
le. A kampányról szólva elmondta, hogy a jelöltek lehetőségeiknek megfelelő módon szólították meg a választókat.
Ismertette a választás eredményét és kihirdette azok névsorát, akik sikeresen bekerültek a
testületbe. Erről októberi lapszámunkban már
beszámoltunk.
Ezt követően került sor Csizmadia Zsuzsanna
megválasztott polgármester eskütételére.
Majd a Képviselő-testület eskütétele következett.
Dr. Vörös Attiláné sikeres működést kívánt az
új Képviselő-testületnek, majd átadta a szót
Csizmadia Zsuzsanna polgármester asszonynak.
Ezután került sor a polgármesteri köszöntőre,
illetve a polgármesteri programbeszédre.
Rövid szünet után el is kezdődött a munka.
Elsőként az új testület működése érdekében
szükséges rendelet-módosítások elfogadására került sor.
Ennek keretében módosításra került az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata. Több paragrafus kiegészítésre került.
Herceghalom Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
14/2014.(XII.10.) számú rendelet módosítását
6 igen és 1 nem szavazattal elfogadta.
Az egységes szerkezetbe foglalt SZMSZ-t a
honlapon olvashatják.
A HELYI KÉPVISELŐK ÉS BIZOTTSÁGI TAGOK
TISZTELETDÍJÁRÓL SZÓLÓ ÚJ RENDELET ELFOGADÁSA
A képviselői tiszteletdíj mértéke a 2011. évi
CXCIX. törvény 132. §-a szerint megállapított
illetményalap 1,5-szeresének felel meg, amely
2019-ben 38 650 forint
A települési képviselőt – ide nem értve a nem
éves munkaterv alapján működő bizottság elnökét és tagjait - a tiszteletdíjon felül megilleti:
a.) egy bizottsági tagság esetén, a tiszteletdíj
50%-a
b.) több bizottsági tagság esetén, a tiszteletdíj
80%-a
c.) bizottság elnöki tisztségének betöltése
esetén, a tiszteletdíj 1,3-szorosa.
A Rendelet 2.§. (4) bekezdése szerint a bizottság nem képviselő tagját a tiszteletdíj
40%-ának megfelelő összeg illeti meg.
A Képviselő-testület megtárgyalta, majd elfogadta az előterjesztő javaslatát, miszerint „a
bizottság nem képviselő tagját a tiszteletdíj
90%-ának megfelelő összeg illesse meg.”
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A testület hatályon kívül helyezte a Rendelet
2.§ (3) bekezdését. „Ha a települési képviselő
több bizottságnak tagja, és egyben valamely bizottság elnöke, abban az esetben a (2) bekezdés
c) pontja szerinti juttatás illeti meg a tiszteletdíjon felül.”
Herceghalom Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete a 13/2014.(XII.10.) számú,
a helyi képviselők, bizottsági tagok tiszteletdíjáról, működési feltételeinek biztosításáról
szóló rendelet módosítását 6 igen és 1 nem
szavazattal elfogadta.
ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGET VIZSGÁLÓ
BIZOTTSÁG ÉS SZAVAZATSZÁMLÁLÓ
BIZOTTSÁG MEGVÁLASZTÁSA
Csizmadia Zsuzsanna polgármester asszony
előterjesztése alapján a bizottság tagjainak
Losonczi Csongort, Hunya Krisztinát és Róka
Péter képviselőket javasolta megválasztani.
Losonczi Csongor jelezte, hogy nem vállalja a
tagságot. Helyette Polgármester asszony Dr.
Szendrei Bence képviselő megválasztását javasolta.
A bizottsági tagok személyéről egyenként
döntött a testület, utána együtt a háromtagú
bizottságról, végül a bizottsági elnökének személyéről.
Hunya Krisztinát a testület 5 igen és 2 tartózkodással megválasztotta bizottsági tagnak.
Róka Pétert a testület 5 igen és 2 tartózkodással megválasztotta bizottsági tagnak.
Dr. Szendrei Bencét a testület 5 igen 1 tartózkodás és 1 nem szavazattal megválasztotta bizottsági tagnak.
Herceghalom Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete az Összeférhetetlenségi
és Szavazatszámláló Bizottsága tagjainak Hunya Krisztina, Róka Péter és Dr. Szendrei
Bence képviselőket 6 igen és 1 tartózkodással
megválasztotta.
Ezt követően került sor a bizottság elnökének
megválasztására.
Herceghalom Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete az Összeférhetetlenségi
és Szavazatszámláló Bizottság elnökének Róka Pétert 5 igen és 2 tartózkodással megválasztotta.
A TÁRSADALMI MEGBÍZATÁSÚ, KÉPVISELŐ
ALPOLGÁRMESTER MEGVÁLASZTÁSÁRA ÉS
JAVADALMAZÁSÁNAK MEGÁLLAPÍTÁSÁRA
Csizmadia Zsuzsanna polgármester asszony
előterjesztésében javasolta a testületnek,
hogy Kazány Tibor képviselő alpolgármesterré történő megválasztását szavazzák meg.
Az alpolgármester megválasztása titkos szavazással történik, melynek lebonyolítását az
Összeférhetetlenségi és Szavazatszámláló Bizottság végzi. A szavazás végén az Összeférhetetlenségi és Szavazatszámláló Bizottság elnöke ismerteti a szavazás eredményét.
Herceghalom Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete a Képviselő-testület tagjai

közül Kazány Tibort társadalmi megbízatású
alpolgármesternek 7 igen szavazattal megválasztotta.
Ezt követően a megválasztott alpolgármester
eskütétele következett, melynek szövegét
Polgármester asszony olvasta fel.
A következő szavazás az alpolgármesteri tiszteletdíjra vonatkozott.
Herceghalom Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete Kazány Tibor alpolgármester tiszteletdíját havi bruttó 246 800 forintban állapítja meg. Továbbá az alpolgármester részére 37 020 forint költségtérítést állapít meg.
A határozatot a testület 6 igen és 1 tartózkodással elfogadta.
A POLGÁRMESTER ILLETMÉNYÉNEK
MEGÁLLAPÍTÁSA TÖRVÉNY ALAPJÁN
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban:
Mötv.) 64. § (1) bekezdése alapján a polgármester tisztségét főállásban, vagy társadalmi
megbízatásban látja el.
Az Mötv. 71.§ (4) alapján a főállású polgármester – a 2001–5000 fő lakosságszámú településen – bruttó 548 400 forint illetményre jogosult megválasztása napjától.
Az Mötv. 73. §-a értelmében a polgármesteri
tisztség ellátásával kapcsolatos egyéb rendelkezéseket a közszolgálati tisztviselőkről szóló
2011. évi CXCIX. törvény tartalmazza.
Herceghalom Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete Csizmadia Zsuzsanna
polgármester illetményét a rendelet alapján
havi bruttó 548 400 forintban állapította meg.
A Képviselő-testület a polgármester részére
havi 82 260 forint költségtérítést állapított
meg.
A határozatot a Képviselő-testület 6 igen és 1
tartózkodással fogadta el.
HERCEGHALOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KOMMUNIKÁCIÓJÁNAK KORSZERŰSÍTÉSE
Hosszú évek óta az előző testületben ülő képviselők közül többen fontosnak tartották Herceghalom Önkormányzata kommunikációjának korszerűsítését. Herceghalom lakossága
elsődlegesnek tartja, hogy a döntéselőkészítés
folyamatától a határozatok meghozataláig az
önkormányzat működését végigkísérje. Az
egyetlen papír alapú havilapunk nem látja el
azt a feladatot, amit a lakosság igényként
megfogalmaz. A képviselők, a döntéshozók
érdeke a korszerűsítés a munkavégzésük
megkönnyítése és hatékonysága érdekében.
„Amennyiben szakmai segítséggel kívánjuk
meghozni a döntésünket e tárgyban, célszerű
egy kommunikációs stratégiai tanulmány megrendelése.” – mondta Polgármester asszony.
Herceghalom Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete 7 igen szavazattal úgy határozott, hogy árajánlatokat kér be Herceghalom Önkormányzata integrált kommunikáci-
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ós stratégiájának megalkotására és a megvalósítás struktúrájának kidolgozására, ezen belül kiemelten kezelve az online kommunikációt, a lakossági online tájékoztatást.
DIETETIKUS MEGBÍZÁSA AZ ÓVODAI
ÉS ISKOLAI KÖZÉTKEZTETÉS
KONTROLLJÁNAK BIZTOSÍTÁSÁRA
A Képviselő-testület 142/2019.(VIII.14.) számú határozatával a közbeszerzési szakértő
vélemény alapján az általános iskolai és óvoda részére történő közétkeztetési szolgáltatás biztosítására kiírt közbeszerzési eljárás
nyertesének MI-CSODANAP Kft.-t hirdette ki.
A közétkeztetésre vonatkozó táplálkozásegészségügyi előírásokról szóló 37/2014. (IV.
30.) EMMI rendelet tartalmazza a közétkeztetésre vonatkozó előírásokat. Emellett a közétkeztetési közszolgáltatási szerződésben
rögzítettük, hogy az Önkormányzat az intézményvezetőkkel havonta étlapértekezletet
tart, melyen részt vesz alkalmanként dieteti-

kus vagy egy okleveles táplálkozástudományi szakember is. A szeptember 1. napján
kezdődött szolgáltatás vegyes fogadtatásban részesült. Sok szülő panasszal élt az ételek minősége és összetétele miatt, ezért is
fontos, hogy mielőbb egy független dietetikus szakember ellenőrizze az ételek minőségét és összetételét.
Herceghalom Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete 7 igen szavazattal úgy határozott, hogy dietetikustól (táplálkozástudományi szakembertől) árajánlatot kér be a közétkeztetési közszolgáltatás minőségének ellenőrzésére.
IDŐSEK KARÁCSONY TÁMOGATÁSI
KERETÖSSZEGÉNEK EMELÉSE
Hosszú évek óta szép hagyomány, hogy a település időskorú lakóit egy jelképes összeggel
köszönti a Képviselő-testület karácsony előtt,
egyúttal meghívva Őket a részükre szervezett
ünnepségre.

Herceghalom Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete 7 igen szavazattal úgy
határozott, hogy az időskorúak karácsonyi
támogatását 2019-től 7 000 forint/fő összegben állapítja meg. A 2019. évi különbözetet,
668 000 forintot a 2019. évi költségvetés települési támogatási kerete terhére biztosítja.
GESZTENYÉS ÚT KARÁCSONYI
DÍSZKIVILÁGÍTÁSA
Az elmúlt években többször felmerült, hogy
az adventi ünnepek közeledtével a település
főutcája, a Gesztenyés út ünnepi díszkivilágítást kapjon.
Herceghalom Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal úgy határozott,
hogy három árajánlatot kér be a Gesztenyés
úton 12 db fának az önkormányzati épület és
az Abacus közötti szakaszon történő adventi
ünnepi díszkivilágítására, valamint a víztorony és a parkban két fenyőfa feldíszítésére.
Szabó György

Tisztelt Herceghalmi Időskorúak!
Herceghalom Község Önkormányzata az
idősek karácsonyi támogatása címén évek
óta 5 000 forint/hó összeget biztosított.
2019-től a Képviselő-testület ezt az összeget megemelte 7 000 forint/hó összegre.
Az Idősek Karácsonya programra az idén
december 20-án 16 órától kerül sor a Nímród
Fogadóban. A rendezvényre meghívót
az 1955. december 31-e előtt született
herceghalmi bejelentett lakcímmel rendelkező időskorúak kapnak (334-en). Lényeges tehát, hogy a rendezvényre történő
meghívás életkor szerint történik és nem
annak függvényében, hogy valaki nyugdíjas,
vagy sem.

FIGYELEM!!
ÁRAJÁNLATKÉRÉS
Herceghalom Község Önkormányzatának 2020–2024-ig szóló
integrált kommunikációs stratégiájának kialakítására és megvalósítására
vonatkozó árajánlat bekérése.
Leadási határidő: 2019. december 2.
Elbírálási határidő: 2020. február 15.
További információért keresse fel a herceghalom.hu weboldalt, vagy érdeklődhet
a jegyzo@herceghalom.hu címen Dr. Kovács Judit jegyzőnél.
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Emlékeztető az új Képviselő-testület október 30-i
rendkívüli üléséről
Két napirendi pont került a képviselők asztalára, a Képviselő testület két állandó, éves munkatervvel rendelkező bizottságának megválasztása, valamint a társadalmi megbízatású, de nem képviselő alpolgármester megválasztására.
A napirendi pontokat a Képviselő-testület 7 igen szavazattal elfogadta.
A HUMÁN ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI
BIZOTTSÁG, VALAMINT A PÉNZÜGYI
ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁG
ELNÖKEINEK, ELNÖK-HELYETTESEINEK
ÉS TAGJAINAK MEGVÁLASZTÁSA
Csizmadia Zsuzsanna polgármester as�szony előterjesztésében javasolta, hogy
a Humán és Környezetvédelmi Bizottság
elnökének Hunya Krisztina képviselőt,
elnökhelyettesének Cserkuti Edina képviselőt, a bizottság tagjainak dr. Szendrei
Bence és Losonczi Csongor képviselőket
válassza meg a Képviselő-testület. A bizottság külsős tagjainak Zsupanek Pétert,
Schubert Szilviát és Galai Katalint indítványozta megválasztani.
Először a jelölteknek nyilatkozniuk kellett,
hogy hozzájárulnak-e a nyilvános ülés tartásához, illetve, hogy jelölésüket elfogadják. A külsős tag-jelölteknek szintén nyilatkozniuk kellett, hogy elfogadják a jelölést. A
jelöltek elfogadták, hogy nyilvános ülésen
történjen meg beiktatásuk.
A bizottsági tagok jelöléséről egyenként
szavaztak a képviselők.
Hunya Krisztinát 6 igen és 1 tartózkodással
a testület megválasztotta a HKB tagjának.
Cserkuti Edinát 6 igen és 1 tartózkodással
a testület megválasztotta a HKB tagjának.
Losonci Csongor nem vállalta a HKB tagságot, helyette Róka Pétert 5 igen és 1 tartózkodással a testület megválasztotta a HKB
tagjának.
Dr. Szendrei Bencét 6 igen és 1 tartózkodással a testület megválasztotta a HKB tagjának.
A HKB külsős tagjainak: Schubert Szilviát 7
igen szavazattal a testület megválasztotta a
HKB külsős tagjának.
Galai Katalint 7 igen szavazattal a testület
megválasztotta a HKB külsős tagjának.
Zsupanek Péter betegsége miatt nem volt
jelen az ülésen.
Ezután a Humán és Környezetvédelmi Bizottság megalakulásáról történt szavazás.
Herceghalom Község Önkormányzatának
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Képviselő-testülete a Képviselő-testület
Humán és Környezetvédelmi Bizottsága
tagjainak: Hunya Krisztina, Cserkuti Edina,
dr. Szendrei Bence és Róka Péter képviselőket, továbbá Schubert Szilviát és Galai
Katalint (külsős tagoknak) 5 igen és 2 tartózkodással megválasztotta.
Ezt követően Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a HKB
elnökének Hunya Krisztina, elnök-helyettesének Cserkuti Edina képviselőket 5 igen
és 2 tartózkodással megválasztotta.
A PÉNZÜGYI ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI
BIZOTTSÁG TAGJAINAK MEGVÁLASZTÁSA
A 2000 főt meghaladó lélekszámú településeken kötelező jelleggel létre kell hozni a
pénzügyekkel foglalkozó bizottságot.
Polgármester asszony a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnökének dr. Szendrei Bence képviselőt, elnökhelyettesének
Róka Péter képviselőt, a bizottság tagjainak
Hunya Krisztina és Cserkuti Edina képviselőket javasolta megválasztani. A bizottság
külsős tagjainak Hargitai Ádámot és Víz
Dávidot indítványozta megválasztani.
Ezt követően került sor a tagok egyenként
történő megválasztására. Dr. Szendrei
Bencét, Róka Pétert, Hunya Krisztinát és
Cserkuti Edinát egyenként 6 igen és 1 tartózkodás mellett a testület megválasztotta
a HKB tagjának.
Külsős tagoknak: Hargitai Ádámot 6 igen
és 1 tartózkodással, Víz Dávidot 5 igen és
2 tartózkodással a testület megválasztotta
a HKB külsős tagjának.
Ezután a Pénzügyi és Településfejlesztési
Bizottság megalakulásáról történt szavazás.
Herceghalom Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete a Képviselő-testület
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága
tagjainak 6 igen és 1 nem szavazattal dr.
Szendrei Bence, Róka Péter, Hunya Krisztina és Cserkuti Edina képviselőket, továbbá
külsős tagoknak Hargitai Ádámot és Viz
Dávidot megválasztotta.

Ezt követően Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága
elnökének dr. Szendrei Bence képviselőt,
elnök-helyettesének Róka Péter képviselőt
5 igen és 2 tartózkodással megválasztotta..
Ezután került sor a bizottságok külsős tagjainak eskütételére.
JAVASLAT A TÁRSADALMI MEGBÍZATÁSÚ,
NEM KÉPVISELŐ ALPOLGÁRMESTER
MEGVÁLASZTÁSÁRA ÉS JAVADALMAZÁSÁNAK MEGÁLLAPÍTÁSÁRA
Csizmadia Zsuzsanna polgármester as�szony javasolta a Képviselő-testületnek dr.
Petrik Péter társadalmi megbízatású, nem
képviselő alpolgármesterré történő megválasztását.
A választás titkosan történt, melynek eredményét a szavazás végén az Összeférhetetlenségi és Szavazatszámláló Bizottság elnöke ismertette.
Herceghalom Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete dr. Petrik Pétert társadalmi megbízatású alpolgármesternek 5
igen és 2 nem szavazattal megválasztotta.
Az Mötv. 80. § (2) bekezdése értelmében
a társadalmi megbízatású alpolgármester
tiszteletdíját a Képviselő-testület állapítja
meg úgy, hogy az nem haladhatja meg a
társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíja 90%-át, amely jelen esetben 246
800 forint/hó.
A fent hivatkozott szakasz (3) bekezdése
szerint a társadalmi megbízatású alpolgármester havonta tiszteletdíjának 15%-ában
meghatározott összegű költségtérítésre
jogosult
Herceghalom Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete 5 igen 1 nem és 1 tartózkodással dr. Petrik Péter alpolgármester
tiszteletdíját havi bruttó 246 800 forintban
állapította meg, továbbá az alpolgármester
részére 37 020 forint költségtérítést szavazott meg.
Szabó György
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PROGR AMOK HERCEGHALOMBAN
November 25. hétfő 17:00 órakor
HEKE fotókiállítás a könyvtárban

December 7-én szombaton
ADVENTI VÁSÁR a könyvtár előtti téren
A Mosolysziget Családosok Egyesülete rendezésében, 14.00 órától
19.00 óráig a könyvtár előtti téren.
Az Adventi Vásáron részt vesznek az általános iskola osztályai, valamint
vállalkozók, árusok (méz-, szappan-, ékszerkészítő stb.).
16.00 órakor érkezik a MIKULÁS a tornacsarnokba.

Mikulás Herceghalomban
december 7-én
16:00 órakor
a tornacsarnokban
November 26. kedd 16:00 órától
Adventi készülődés a Kulturális Egyházi Központban
Kézműves foglalkozás. Festéket és minden kelléket biztosítunk, de
hozd magaddal, amit csak gondolsz, amiből naptárt, ajtódíszt, vagy
más karácsonyi díszt készíthetsz.
December 1. vasárnap
ADVENT ELSŐ VASÁRNAPJA
16:00 órakor ünnepi program a Kulturális Egyházi Központban.
- Kazány Tibor alpolgármester ünnepi gondolatai.
- Az Advent első gyertyáját Mészáros Péter atya gyújtja meg.
- Labdarózsa Kórus karácsonyi dalokat énekel
- Az iskola 4. osztályos tanulói Betlehemes játékot adnak elő.
- Bereczki Csaba pánsíp koncertje, zongorán kísér Bálint Dóra.

December 15. vasárnap
ADVENT III. VASÁRNAPJA
- 15:00 órakor az Adventi koszorú harmadik gyertyáját Endreffy Géza
evangélikus lelkész gyújtja meg.
- Csizmadia Zsuzsanna polgármester asszony ünnepi gondolatait
osztja meg a jelenlévőkkel.
- HAMI ( Herceghalmi Alapfokú Művészeti Iskola) karácsonyi koncertje.

December 2-án hétfőn17:00 órakor
Adventi koszorú kiállítás megnyitója a Községi Könyvtárban
A felhívásról szóló plakátot láthatják a 12. oldalon.
Az otthon elkészített adventi koszorúk leadási határideje:
2019. november 28.
Eredményhirdetés és nyeremények átadása:
2019. december 16-án 17:00 órakor a könyvtárban.
December 20-án pénteken, 16:00 órakor,
IDŐSEK KARÁCSONYA a Nimród Fogadóban

Idősek Karácsonya
Nimród Fogadó
Műsorral kedveskednek az időseknek, a Csicsergő Óvoda gyermekei, a
HAMI diákjai, a Labdarózsa Kórus és a HEKE táncosai.
A program lapzártakor még szervezés alatt van, így a karácsonyi meglepetés fellépőt a helyszínen tudhatják meg a jelenlévők.
A műsorváltoztatás jogát a szervezők fenntartják!
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röv id hírek
ADNI JÓ!

KAPNI JÓ!

ADOMÁNYGYŰJTÉS HERCEGHALOMBAN

Tisztelt Herceghalmiak! Árpád-házi Szent Erzsébet a szegények védőszentje.
2019-ben a Katolikus Filia és a Vöröskereszt hagyományos élelmiszergyűjtése
december 1-től, advent első vasárnapjától, december 16-ig tart.
Filiánk tagjai és a Herceghalmi Vöröskereszt tagjainak segítségével fogjuk a gyűjtést végezni a KEK-ben hétköznapokon munkaidőben 8-16 óráig. Szerdai és
a szombati napokon 16-18 óra között is várjuk az adományozókat.
Az adomány gyűjtés kezdetét november 30-án a Szentmisén hirdeti ki a Plébános Úr.
Köszönettel:
Mészáros Péter Plébános
Körösladányi Istvánné Herceghalmi Vöröskereszt Alapszervezet elnöke.

KOSZORÚZÁS HALOTTAK NAPJÁN

Csizmadia Zsuzsa polgármester és Kazány Tibor alpolgármester – hagyomány teremtő szándékkal – megemlékezett Herceghalom korábbi, már
elhunyt vezetőiről, akik az elmúlt évtizedekben sokat tettek településünkért. A kegyelet koszorúit helyezték el Schnaider László polgármester
és díszpolgár, Dr. Lipka Sándor díszpolgár, Lányi István díszpolgár és Dr. Lipka Sándorné valamint Hunya Imre korábbi képviselők sírjaira a
herceghalomi temetőben.

DEFIBLIRÁTOR KERÜL ELHELYEZÉSRE
A LABDARÚGÓ PÁLYA ÖLTÖZŐJÉBEN

A HSE egyike azoknak a sportegyesületeknek, akik sikeresen megnyerték az MLSZ által kiírt defibrillátor beszerzéssel
kapcsolatos pályázatot.
Így egyesületünk a közel félmillió forint értékű félautomata készüléket 20 638 forintér tudta megvásárolni, melyet a
focipálya melletti szertárban, jól látható, illetve könnyen hozzáférhető helyen helyeztünk el.
Reméljük, soha nem kerül használatba!
HSE

ALAPÍTVÁNYI HÍR

A 2019-ben végzett 8. osztály felajánlotta a Herceghalom Gyermekeiért Közhasznú Alapítvány számára a megmaradt osztálypénzét, melyet szeptember hónapban átutaltak az alapítvány bankszámlájára.
Ezúton is szeretnénk megköszönni a példa
nélküli önzetlen felajánlást a 2019-ben
végzett 8. osztály tanulóinak, osztályfőnökének, a szülőknek és természetesen az osztály volt Szülői Munkaközösség tagjainak!
Köszönettel:
Herceghalom Gyermekeiért
Közhasznú Alapítvány
Kuratóriuma
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sport HÍREK
HSE - HÍREK

Gyengébben sikerült az októberi hónap mind az ifi,
mind pedig a felnőtt csapatunkat esetében, de még
így is a középmezőny elejéhez tartoznak csapataink.
U19-eseink 4 pontra vannak a dobogótól, első csapatunk pedig 3 pontra az 5. helyezettől. Figyelembe
véve, hogy a játékvezetők által okozott erős „szembe
széllel” is olykor meg kell küzdenünk – gondolok
most a felnőtt bajnokság Bakonycsernyei, illetve Csóri mérkőzésekre –
egész jól teljesítünk a 2019/2020-as szezonban.
Az őszi félévből még 3-3 bajnoki forduló maradt, a hátralévő ellenfeleink, a tabellán mögöttünk állnak, de természetesen ez nem jelenti azt,
hogy nem borulhat a papírforma és nem jöhetünk ki vesztesként a
mérkőzésekből.
A mélypont ellenére is sikerült 1-1 bravúros mérkőzést játszanunk.
Mindkettő a Herceghalom – Mány párosításához kapcsolódik.
U19: Herceghalom – Mány / 4:3
Herceghalmi játékost a buta, felesleges szabálytalanságát követően a
játékvezető jogos piros lappal kiállította az első félidő 42. percében. Így
egy teljes félidőt emberhátrányban kellett lejátszanunk, de így is sikerült a játékunkat ráerőltetni ellenfelünkre és 3 gólt szereztünk a kiállítás
ellenére.
Felnőtt: Herceghalom – Mány / 1:1
Az abszolút favorit, az ez idáig 100%-os (10 forduló/10 győzelem) mányiakat fogadtuk november 3-án. Mindkét csapat alapkeretében sok
volt a hiányzó. Mány ellen mindig ki-ki mérkőzést játszottunk, ez most
sem volt máshogy és egy fájó 1-1-es döntetlen született hazai pályán.
Kárpótol minket az a tudat, hogy eddig csak mi tudtuk ezt az erős, bajnokesélyes csapatot megszorongatni.
Hátralevő mérkőzéseink:
U14
Pákozd – Herceghalom / 11. 05. / 15:00
Herceghalom – Mány / 11. 07. / 15:00
U19
MIE – Herceghalom / 11. 09. / 10:00
Herceghalom – Fehérvárcsurgó / 11. 16. / 10:00
Pákozd – Herceghalom / 11. 23. / 10:00
Felnőtt
Flavus Velence II – Herceghalom / 11. 10. / 13:30
Herceghalom – Fehérvárcsurgó / 11. 17. / 13:00
Pákozd – Herceghalom / 11. 24. / 13:00
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Hajrá Halom!

Zsupanek Péter
HSE elnök, edző

Szeptember utolsó előtti hetében elkezdődött a 2019-20-as kosárlabdás szezon. Idén végül 6 csapatot neveztünk be különböző bajnokságokba. Két csapat indult az U-11-es, kettő az U-12-es és egy az U-14-es
Országos bajnokságban. Ezen kívül egy csapat versenyez az U-14-es
Pest-megyei csoportban is. Minden korosztályban legalább egy forduló lezajlott már. Volt olyan mérkőzés, ahol nyertünk és volt, ahol az ellenfél bizonyult jobbnak. Idén talán az U-14-es együttesünk lehet,
amelyiknek a legtöbb sikere lesz (eddig mind az öt meccsüket megnyerték), de szerintem egy utánpótlás egyesület-csapat vezetőjének,
edzőinek nem az egyes mérkőzések megnyerése a legfontosabb feladata. A Herceghalmi SE edzői (a munkámat Tápai Attila és Markovics
Miklós segíti) számára az oktatást tekintve két fontos szempontot fogalmaztunk meg. Az egyik, hogy minél több gyermek szeresse meg és
űzze a kosárlabda sportot, követve az általunk vallott szakmai és pedagógiai irányvonalakat. A másik pedig, hogy az igazán tehetséges játékosok számára megteremtsük annak a lehetőségét, hogy képességeiknek megfelelő szintre érhessenek el. Ennek a megvalósítása elég nagy
nehézségekbe ütközik, mert messze nem szabvány méretű termekben
edzünk, nincs elég edzésidőnk és nálunk csoportok és nem azonos korú játékosokból összeállított csapatok gyakorolnak együtt. Mindezek
miatt emelném ki az U-14-es csapatunk ALBA-Fehérvár elleni mérkőzését. A gyerekek számára a Székesfehérvári Akadémia ellen aratott győzelem volt a legfontosabb, de nekem sokkal inkább az, hogy a meccs
után az ALBA szakmai igazgatója elmondta nekünk, hogy nemcsak az
egyik edzőnket, hanem három játékosunkat is szívesen látná Akadé
miája kötelékében.
Eredmények:
U 11 - 2019. október 20. – vasárnap
Herceghalmi Tigrisek – Gödi Gödények 35:49
Herceghalmi Tigrisek – Pilis Basket Buda 36:55
U 12 - 2019.10.13. – vasárnap
Herceghalmi Tigrisek – Pilis Basket 56:33
U 14 - 2019. szeptember 21. – szombat
Herceghalmi Tigrisek – PARTUS SE 90:37
U 14 - 2019. október 20. – vasárnap
Herceghalmi Tigrisek – Budaörsi DSE 78:36
U 14 - 2019. október 15. – szerda
Herceghalmi Tigrisek – ALBA Fehérvár 80:79
További eredmények és hírek a Herceghalmi HHSE háza tájáról találhatók a www.herceghalmise.hu weboldalon, ahol az összes lejátszott
mérkőzésünk eredménye megtalálható, valamint hírek az egyesület
úszásprogramjáról.
Az egyesület elérhetőségét ugyanitt találják meg.
Bácsalmási Gábor, HHSE elnök

Megjelenik 1000 példányban havonta. Kiadja: Herceghalom Önkormányzata
Tel.: 06 23 530 560 • E-mail: polghiv@herceghalom.hu • www.herceghalom.hu.
Felelős szerkesztő: Szabó György • Telefon: 06 30 512 3810 • E-mail: h.hirmondo@gmail.com
A lapban megjelenő cikkeket a felelős szerkesztő írta. Más esetekben a cikk szerzője az írás végén olvasható.
A cikkekhez további fotók a honlap galériájában találhatók.
ISSN: 2063-0778 • Nyomdai munkák:
A Herceghalomi Hírmondó következő (XXI. évf. 12.) lapszáma várhatóan 2019. december 20-án jelenik meg.
Lapzárta december 5-én lesz.
Kéziratokat, hirdetéseket a polgármesteri hivatal titkárságán lehet leadni, vagy a fenti e-mail címre küldhetők el.
A Hírmondó korábbi számai a Községi Könyvtárban megtalálhatók és helyben olvashatók. A felelős szerkesztő,
a lapban megjelenő hirdetések tartalmáért, valamint politikai tartalmú írásokban a képviselők által leírtakkal (idézetekkel)
kapcsolatban semmilyen felelősséget nem vállal. Az olvasói leveleket a mondanivaló tiszteletben tartása mellett szükség
esetén rövidítjük, a tartalomért a szerző tartozik felelősséggel.
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NÉVTÁBLÁK
PONTOSÍTÁSA
2014-től napjainkig minden évben az önkormányzat elültet egy fát az adott évben Herceghalomban született gyermekek tiszteletére. A fák mellé

kerülnek elhelyezésre a névtáblák, melyeken a gyermekek nevei olvashatók.
Többen jelezték, hogy egyik másik tábla hiányos, valamint szerepelnek rajta hibásan felírt nevek.
Ezért az összes táblát egy előzetes egyeztetés után újra gravíroztatja az önkormányzat.
A védőnő segítségével ellenőriztük a könyvekben szereplő neveket egyrészt helyesírásilag, másrészt, hogy minden megszületett gyermek szerepel-e az adott évben.
A táblákon csak a Herceghalomban született gyermekek szerepelnek, akik úgy költöztek be, hogy régi lakhelyük szerinti kórházban született meg gyermekük, nem szerepelnek a névsorban.
Az egyeztetett névsor itt olvasható.
Kérjük Önöket, ellenőrizzék le, hogy gyermekük szerepel-e a listában, az adott évben született-e, és a neve helyesen van-e írva.
Amennyiben hibát találnak, kérem 2019. december 30-ig a h.hirmondo@gmail.com e-mail címen szíveskedjenek jelezni az észlelt hibát.
2020. január 6-án az önkormányzat megrendeli az új táblákat, az alább olvasható nevekkel, az addig elküldött esetleges hibákat kijavítva.

2014

Tarjányi-Róka Lili Nóra
Lukács Zoé Viktória
Miklós Olivér
Kirmer Sára
Györe Luca
Büki Brigitta
Vajda Anna Stefánia
Szigeti-Kovács Brúnó
Jónás Benedek
Forgó Márk
Hollósvölgyi Márton
Fernandez Cserkuti Carla Esther
Sáfrán Izabella
Izbéki Tara
Koleszár Léna
Ivan Dorka
Kovács Léna
Verle Patrik
Csóka Johanna Sára
Szabó Kevin
Mádi József Gábor
Makay Vince
Sisák Csenge
Görbe Flóra Léna
Szénási Donát
Takács Máté
Bak Nikolett
Kerekes Gréta
Géró Zsófi

2015

Buzás Réka
Páldi Laura
Nagy Orsolya
Tóth Barna
Andrusik Gábor
Dobó Zselyke
Blaschek Benedek
Tihanyi Cecília
Pákozd Lia
Tribusz Mara
Lehoczki Levente
Geiszt Boróka
Zabos Richárd Péter
Nagy Róbert
Kreiter Emma
Tabi Zsombor György
Szabó Zete
Lukács Marcell
Üveges Marcell
Farkas István
Dudás Elina Magdolna
Aszódi Anna
Varga-Réthy Márk
Hrebenku Szilárd
Nyári Lőrinc
Józan Nikoletta
Kirmer Luca Panna
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Baranyai Marcell
Kovács Máté
Tompos Krisztián Hunor
Kápolnai Zénó
Samu Bence
Katona Botond
Németh Benjamin
Blank Milán
Lukács Zalán
Kunkli Alex
Szakács-Fehérvári Abigél
Szíjártó Szabolcs
Csanády Lóránt Frigyes

2016

Darabán Emma
Hollósvölgyi Bence
Takács Alexandra
Hillebrand Elena
Jónás Bertalan
Nyúl Dominik András
Szuditsch Renáta
Nemrava Flóra
Tobai Krisztián
Kurunczi Hanna Milla
Filep Léna
Jávorszki Dániel
Kertész Ilona Borka
Kertész Lilien
Nagy Odett
Szondi Marcell
Orosz Szonja
Somodi Bernát
Rohlik Rebeka
Laky-Negrelli Aliz
Balogh-Csapár Martin
Gubis Benedek
Tóth Kristóf
Ötvös Jázmin
Vajda Kiara
Makay Lőrinc
Kiss Flóra
Csizmadia Norina
Kulka Míra Kamilla
Szita Hanna
Westermann Nolen
Czumbel Anna
Bordács Emese
Domján Fanni
Balázs Márton
Rózsa Eliza
Dula Leila Regina
Fekete Sándor Kristóf

2017

Erős Lotti
Buzás Balázs
Csónaki Lenke Eszter
Schubert Gergő

Koleszár Dániel
Bánky Kamilla
Szabó Ádám Benedek
Oláh-Beniczky Ambrus
Mizser Viktória Irisz
Horváth Valter
Tompos Liza Klaudia
Tóth Emma Boglárka
Lentner Léna
Lipcsei Lili Szofi
Forgács Balázs
Fazekas Dorina
Juhász Olívia
Baranyi Bálint
Antal Dávid
Ódor Henrietta
Zsolczai Petra Ada
Bagdány Bianka
Bak Noémi
Kiss-Fazekas Oszkár Ervin
Csuthy Levente
Iván Lilla
Sárközi Máté
Blank Csanád
Koleszár Olivér
Szabó Iringó
Nagy Emma
Farkas Máté
Pákozd Vencel
Peidl Fülöp Benedek
Énekes Dominik Alex
Dián Abigél Zsóka
Nagy Kornél Balázs
Révész Péter
Gubis Liliána
Geiszt Zente
Turi Natasa
Lukács Emili Róza

2018

Ábrahám Dániel
Katona Szilárd
Paszternák Lara Zoé
Jónás Dóra
Nemrava Barnabás Ferenc
Nemrava Benedek Boldizsár
Molnár Zsófia
Zigó Barnabás
Farkas Dávid
Tabi Zsolt Attila
Csécsei Gergely
Széchenyi Ádám
Sonkolya-Magyar Liliána
Häfner Hédi
Bozzay Luca
Back Csenge Diána
Agócs Mia Róza
Baranyai Máté
Gyimóthy András Géza

Makay Zelma
Nógrádi Panka
Rajna Bertil
Bónis Hanna
Blaschek Botond
Blaschek Heléna (ikrek)
Both Bianka
Hillebrand Sophia
Ványi Benjámin Noel
Andrusik Anebella
Vida Szabolcs
Balogh-Csapár Emília
Skodnitz Ádám Gábor
Mihók Izabel
Balogh Lívia
Hodászi Holli
Horváth Alíz Dorka
Pákozd Olga Rozina
Czumbel Dávid
Kovács Márk
Németh Boglárka
Szőllősi Natália
Wittmann Benedek

2019

Bicsák-Dányi Ábel
Fábián Borbála
Kertész Viola
Szlávik Annaróza
Tarjányi-Róka Zsigmond Márk
Buzás Eszter
Hegedűs Vince
Bordács Eszter
Csizmadia Larina
Nyúl Eliza Mira
Vad Vencel Tibor
Olasz Olivér
Szentes Bendegúz Ábel
Sánta Olívia
Kovács Nola Viola
Csanády Nándor Vendel
Magyar Dávid Noel
Nagy Kira Alexandra
Borbély Szofi Lana
Antal Ádám
Bácsi Zsófia
Nyíri Dorottya
Pálfi Nóra
Báder Bence
Bűrös Balázs
Forgács Dániel
Rajna Konor
Szarka Lajos
Kasos Amélia
Vincze Marcell
Sonkolya-Magyar Eliza
Szvák Boróka
Zdársky Haley
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Faültetés Herceghalomban
2019. november elején elkezdődött Herceghalomban a gesztenyefák
pótlása. Az Akácos út elejétől a Coop üzletig szépen sorakoznak az
újonnan ültetett gesztenyefák.
Az ültetést végző munkásoktól megtudtam, hogy az Akácos út elejétől
a Coop üzletig összesen 70 db gesztenyefát ültettek el. A fák gyökereihez dréncsöveket vezettek, a locsolás hatékonysága érdekében. Az ültetés a napokban folytatódik tovább.
Herceghalom lakossága is megmozdult. Schubert Szilvia „10 millió fa
Herceghalom” mozgalom vezetőjének hívására, 9-én, szombaton a kiserdőben 15–20 fő vett részt a faültetésben. Ástak, ültettek, metszettek,
locsoltak. Kivették részüket a munkából a Képviselő-testület tagjai is, a
lakosság részéről is szép számban jelentek meg. Voltak, akik elhozták
gyermeküket, így négy kisgyerek is segédkezett a munkákban. Már hagyományosan volt egy négylábú segítség is, aki kitartó lelkesedéssel
vizsgált át minden kiásott lukat.
További felvételeket találnak a honlap galériájában.

Szabó György

FELHÍVÁS
Herceghalom Község Önkormányzata dietetikust, vagy okleveles táplálkozástudományi szakembert keres,
aki közreműködne a herceghalmi gyermekétkeztetés ellenőrzésében.
Ellátandó feladatok:
- havi étrend véleményezése,
- ételek minőségének, mennyiségének, megfelelőségének szúrópróbaszerű ellenőrzése,
- havi étlapértekezleteken való részvétel.
Díjazás: megegyezés szerint

Anyakönyvi hírek
megszülettek

elhunyt

Szarka Lajos és Rába Andrea kisfia
Szarka Lajos

Zsohár Sándor (1937)

Kasos Miklós és Kasosné Szabados Anita kislánya
Kasos Amélia
Vincze György és Vincze-Perger Zita Adrienn kisfia
Vincze Marcell
Sonkolya András és Magyar Zita kislánya
Sonkolya-Magyar Eliza
Szvák Péter János és Szvák Dorottya kislánya
Szvák Boróka

isten éltesse őket sokáig!

NYUGODJoN BÉKÉBEN!
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KARÁCSONYRA
LEGYEN SZÉP MOSOLYA!

IMPLANTÁCIÓ
BÖLCSESSÉGFOG-ELTÁVOLÍTÁS
▌SZÁJSEBÉSZETI MŰTÉTEK
▌FOGPÓTLÁS
▌ESZTÉTIKAI FOGÁSZAT
▌

▌

