Herceghalomi

XXI. évfolyam 12. szám

Hírmondó
INGYENES ÖNKORMÁNYZATI HAVILAP

2019. december

A fotót Kristóf István készítette

a tartalomból
HIRDETMÉNYEK
KÖZLEMÉNYEK

Tájékoztató
testületi ülésekről
2-5. oldal

Hirdetmények
6-7. oldal

Intézmények
hírei
8. oldal

Fotókiállítás
a könyvtárban
9. oldal

Sporthírek
10. oldal

Advent első
vasárnapja volt
10. oldal

Herceghalomi
Tisztelt Herceghalomiak!

„Ha az ünnep elérkezik életedben, akkor ünnepelj egészen. Tisztálkodjál belülről és kívülről. Felejts el mindent, ami
a köznapok szertartása és feladata. Az
ünnepet nemcsak a naptárban írják
piros betűkkel. Nézd a régieket, milyen
áhítatosan, milyen körülményesen,
mennyi vad örömmel ünnepeltek! Az
ünnep különbözés. Az ünnep a mély és
varázsos rendhagyás.” (Márai Sándor)
Nemsokára minden otthont áthat a
karácsony illata: a fenyőfa, a mézeskalács, a frissen sült bejgli illata.
Itt az idő, hogy szeretteinkre gondoljunk, a barátainkra, családunkra. Itt
az idő, hogy végre együtt töltsük az
időt, hogy felkeressük a távolabb lakó szüleinket, rokonainkat.
Nem az ajándékok jelentik a fényt a lelkünkben, hanem az egymás iránt
érzett szeretet.
Ahol béke, elfogadás és szeretet van, ott meghitt, bensőséges kapcsolatokra épülő családot, közösséget lehet teremteni. Figyeljünk arra, hogy a
szeretet ne csak néhány napig, az ünnep idején éljen szívünkben, hanem
a hétköznapokon is megmaradjon bennünk. Éljünk úgy, hogy szeretettel
viseltessünk egymás iránt, hogy életünkben ne legyen helye a haragnak
és gyűlölködésnek!
Figyeljünk a környezetünkben, közöttünk élő magányos, elesett emberekre, akiknek egy figyelmes szó, néhány perc együttlét is sokat jelenthet az
ünnepek alatt /is/.
Az év végéhez közeledve köszönetet mondok mindazoknak, akik egész
évben segítették az önkormányzat munkáját: a polgármesteri hivatal, az iskola, az óvoda, a könyvtár, az egészségügy dolgozóinak, hogy
helytálltak, és magas színvonalon látták el feladataikat. Köszönöm a
herceghalomiaknak a társadalmi munkákban nyújtott segítségét és aktív
részvételét, az egyházak támogatását, a helyi vállalkozóknak, hogy több
alkalommal támogatták rendezvényeinket, az iskolánkat.
Kívánom a herceghalomiaknak, hogy a szeretet és a békesség tegye
széppé az ünnepeket.
Áldott, békés szeretetteljes karácsonyt és békés, boldog, eredményekben gazdag új évet kívánok a Polgármesteri Hivatal munkatársai, a
Képviselő-testület, valamint a magam nevében minden Herceghalominak! Kívánom azt, hogy az elkövetkezendő esztendőben az összefogás,
az együttgondolkodás jellemezze mindennapjainkat! Ehhez kívánok
jókedvet, erőt és kitartást!
Csizmadia Zsuzsa polgármester

Fotó: Kristóf István
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Tájékoztató a Képviselőtestület november 19-i
nyilvános üléséről
A Képviselő-testület elé 10 napirendi pont került, valamint zárt
ülésen három napirendi pontot tárgyaltak a képviselők.
A testületi ülésen megjelent mind a hét képviselő, így az ülés határozatképes volt.
A napirendi pontokat egyhangúlag elfogadták.
HOZZÁJÁRULÁS ZAJVÉDŐ FAL ÉPÍTÉSÉHEZ A HERCEGHALOM
321/432 HELYRAJZI SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI TERÜLETEN
A Vadvirág – Ördöglovas Kft. azzal a kéréssel fordult az Önkormányzathoz, hogy az Ördöglovas lejtő 62., Herceghalom 321/425 és Ördöglovas lejtő 64., Herceghalom 321/426 helyrajzi számú ingatlanok mögötti
321/432 helyrajzi számú önkormányzati területen zajvédő falat kíván
építeni.
Első ütemben a jelenlegi töltést magasítanák meg kb. 3–4 méter magasságúra. Amennyiben ez nem biztosítana elegendő zajvédelmet,
úgy a töltést egy megfelelően méretezett zajvédő fal ráépítésével is
kiegészítenék. A zajvédő fal a talajmechanikai szakvélemény és statikai
terv előírásai alapján saját kivitelezésben valósulna meg.
A tervezett zajvédelemmel kapcsolatban az Önkormányzat felé a beruházó kérelmében az alábbi vállalásokat tette:
• a megvalósítás teljes költsége (tervezés, kivitelezés) a beruházót terheli;
• a kivitelezés során az önkormányzati területet érintő részen (kb.
50–60 méter hosszúságban) figyelembe veszik, hogy az ELMŰ megfelelően meg tudja közelíteni az ott elhelyezett villanyoszlopokat;
• a megfelelő vízelvezetés biztosítása érdekében, a kialakult helyen
1000 mm átmérőjű csövet építenek be a töltésbe;
• kertészmérnökkel való konzultáció után növényzetet telepítenek,
amely megakadályozza a töltés elgazosodását, nem igényel a települést terhelő utólagos gondozást;
• a kivitelezési határidőt – az Önkormányzat hozzájárulását követően
– 1-2 hétben állapították meg az időjárástól függően (a növényzet
telepítése valószínűleg csak tavasszal tud megvalósulni).
Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen és
2 nem szavazattal hozzájárult ahhoz, hogy a beruházó a fentebb leírt
területen zajvédő földsáncot, valamint zajvédő falat építsen növény
beültetéssel, azzal a kötelezettséggel, hogy a kiviteli terveket előzetesen a beruházó az ELMŰ-vel egyezteti.
Felhatalmazza Csizmadia Zsuzsanna polgármestert a zajvédő fal építéséről szóló megállapodás aláírására.
JÁRÓBETEG SZAKELLÁTÁS FINANSZÍROZÁSÁRÓL SZÓLÓ 2020. ÉVI
MEGÁLLAPODÁS ELFOGADÁSA
A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (továbbiakban: NEAK) 2017.
június 1-től csak Biatorbágy város lakosságszámának megfelelően biztosítja a térítésmentes járóbeteg-szakellátást a Biatorbágyi Egészségházban, ezért Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Herceghalom község lakosai számára 2017.
október 1-től térítés ellenében kívánják a járóbeteg-szakellátást biztosítani.
2018. decemberében egyéves, háromoldalú megállapodást kötöttünk
Biatorbágy Város Önkormányzatával és a Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft.-vel. A támogatás mértéke a 2019-es költségvetési évre vonatkozóan 6 millió forint volt, mely összeg a szolgáltató
prognózisa szerint fedezi majd a járóbeteg szakellátás ez évi költségeit.
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A 2020-as költségvetési évre vonatkozó megállapodás-tervezet három
új, eddig nem biztosított szakrendelési ellátást tartalmaz, a labordiagnosztikát, a röntgendiagnosztikát és az endokrinológiai vizsgálatok
lehetőségét.
Telefonos egyeztetés alapján a szolgáltató szerint a három új szolgáltatás további kb. 1 millió forint növekedést jelentene a költségekben, így
a támogatási összeg mértékében is.
Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen
szavazattal úgy határozott, hogy a 2020-as költségvetési évre 7 millió forint összegű támogatást nyújt a járóbeteg-szakellátást biztosító
Biatorbágyi Egészségház működtetési költségeinek hozzájárulásaként
Biatorbágy Város Önkormányzata számára.
Felhatalmazza Csizmadia Zsuzsanna polgármestert az előterjesztés
mellékletét képező megállapodás aláírására az alábbi feltételek beemelésével:
1. Közreműködő az egészségügyi szolgáltatás elmaradása esetén haladéktalanul köteles értesíteni a támogatót.
2. Felek tárgyalásokat kezdeményeznek az ellátás minőségének javítása érdekében.
AZ ÉLŐFÜVES FUTBALLPÁLYA ŐSZI KARBANTARTÁSÁNAK
MEGRENDELÉSE.
Az Always Green Kft. árajánlatot adott az élőfüves pálya karbantartására, amely tartalmazza a 2019-es évben szakmailag feltétlenül szükséges munkálatokat.
Az alábbi munkálatok elvégzése halaszthatatlan:
• Gyepszellőztetés gyűjtéssel, nyesedék elszállítása nélkül (tartalmazza a kiszállási díjat) bruttó 438 150 forint.
• Növényvédelmi kezelés (gombabetegségek elleni
védelem+folyékony tápanyag) bruttó 368 046 forint.
• Műtrágyázás professzionális ICL műtrágyával, 1 alkalom, szezonális
összetevőkkel bruttó 517 017 forint.
• A Pálya vonalazása bruttó 27 000 forint.
Összesen: 1 350 213 forint.
Ugyanezekre a feladatokra adott ajánlatot Szöllősi Pál egyéni vállalkozó, aki az elvégzett munkákról áfa-mentes számlát tud adni.
Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen, 1
nem és 1 tartózkodással úgy határozott, hogy Szöllősi Pál egyéni vállalkozó ajánlatát fogadja el, az élőfüves sportpálya őszi karbantartási
munkálatok elvégzésére 1 068 900 forint összegért, mely a 2019. évi költségvetés általános tartalékkerete terhére kerül kifizetésre. Felhatalmazza
Csizmadia Zsuzsanna polgármestert a vállalkozási szerződés aláírása.
INGATLAN VÉTELI AJÁNLATOK MEGVITATÁSA
A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 2019. november 14-i ülésén több lehetőséget vitatott meg a településen élő rászorulók szociális bérlakás igényének kielégítése érdekében megvételre felkínált
ingatlanok vonatkozásában.
A.) A Jókai utca 10. szám alatti ingatlan vételi ajánlata.
Az ingatlan tulajdonviszonyai nem rendezettek.
Hunya Krisztina képviselő asszony hozzászólásában kifejtette, hogy a
széljegy nem lehet akadály, a hitelt ki kell fizetni és törlik a széljegyet.
Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen, 1
nem és 1 tartózkodással úgy határozott, hogy magánszemély tulajdonosától megvásárolja a 2053 Herceghalom, Jókai Mór utca 10. szám
alatti ingatlant. Az ingatlan vételárára 60 millió forint összegű ajánlatot
tesz. Az ingatlanszerzés fedezetét az Önkormányzat 2019. évi ingatlanértékesítéséből származó bevétel biztosítja, mely összeg a 2019. I.
félévi költségvetés módosításával az általános tartalékkeretbe került
átvezetésre. Felhatalmazza Csizmadia Zsuzsanna polgármestert az
adásvételi szerződés aláírására.

B.) A Bem József utca 27. szám alatti ingatlan vételi ajánlata.
Korábban felmerült, hogy az önkormányzat megvásárolná a 2053 Herceghalom, Bem József utca 27. szám alatti ingatlant, ezért tárgyalásokat kezdeményezett az ingatlan tulajdonosával.
Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen
és 1 tartózkodással úgy határozott, hogy a 178/2019.( IX.24.) számú, a
2053 Herceghalom, Bem József utca 27. szám alatti ingatlan vásárlása
tárgyában hozott képviselő-testületi határozatot visszavonja.
C.) Kozáromi utca 32. szám alatti ingatlan.
2019. november 8. napján a 2053 Herceghalom, Kozáromi u. 32. szám
alatti ingatlan tulajdonosai 10 millió forint vételárért felajánlották a tárgyi ingatlant.
A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság úgy határozott, hogy az
ingatlan értékbecslésének elkészítésére három árajánlatot kér be, egyidejűleg felhatalmazta Csizmadia Zsuzsanna polgármestert a legkedvezőbb ajánlat elfogadására.
Hunya Krisztina képviselő asszony ügyrendi felszólalásában arra tett
indítványt, hogy az önkormányzat értékbecslés nélkül vásárolja meg
a szóban forgó ingatlant 10 millió forint vételárért. Javaslatát azzal indokolta, hogy ez egy nagyon kedvező ár, figyelembe véve az ingatlan
állapotát és a jelenlegi piaci árakat.
Csizmadia Zsuzsanna polgármester asszony az ügyrendi javaslatot
szavazásra tette fel. A javaslatot a Képviselő-testület 4 igen, 1 nem és 2
tartózkodással elfogadta.
Polgármester asszony jelezte, hogy az értékbecslést mindenképpen
megrendelik.
Ezt követően arról döntöttek a képviselők, hogy konténerházak vásárlásról a következő Humán és Környezetvédelmi Bizottság ülésén fognak tárgyalni.
AZ ÉLŐFÜVES FUTBALLPÁLYÁN LEVŐ KÚT NAPLÓZÁSA
Az élőfüves futballpálya területén megépített kút kapcsán a vízjogi létesítési engedély megadásakor, a hatósági előírásoknak megfelelően,
a kúttal kapcsolatos folyamatot naplózni kell és a vízügyi hatóság felé
be kell nyújtani. A kutat fúró cégnek nincs naplózási jogosultsága, ezért
javasolta a munkálatok elvégzésével a Geo-Log Környezetvédelmi és
Geofizikai Kft.-t megbízni.
Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen, 1
nem és 1 tartózkodással úgy határozott, hogy a Geo-Log Környezetvédelmi és Geofizikai Kft.-t bízza meg az élőfüves futballpályán fúrt kút
naplózásának elkészítésével és a szükséges dokumentumok illetékes
hatósághoz történő benyújtásával, melyhez 110 800 forint + ÁFA ös�szeget biztosít az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének általános
tartalékkerete terhére. Felhatalmazza Csizmadia Zsuzsanna polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására.
JELZŐRENDSZERES HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS
FELADATELLÁTÁSÁRA IRÁNYULÓ ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS
JÓVÁHAGYÁSA
Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal úgy határozott, hogy a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szolgáltatás biztosítására az Esély Szociális Társulással feladatellátásra szerződést köt. Felhatalmazza Csizmadia Zsuzsanna polgármestert az ellátási
szerződés aláírására. Az ellátás költségeit biztosító 1 100 000 forint keretösszeget a Képviselő-testület a 2020. évi költségvetésében biztosítja.
KÉRELEM AZ ISKOLA MŰVÉSZETI TANTERMEINEK KIALAKÍTÁSÁRA
2019. november 12-én került sor a Herceghalmi Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola két új tantermének műszaki átadására. Az
Intézményvezető Asszony kérelmet nyújtott be arra vonatkozóan, hogy
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az Önkormányzat a 2020-as költségvetési évben az új épületrész tetőterének beépítésével segítsen enyhíteni a fennálló tanteremhiányon.
Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen
szavazattal úgy határozott, hogy tervezői árajánlatokat kér be a Herceghalmi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola új szárnya tetőterének beépítésére.
Külön szavazott a testület a régi épület tetőterének beépítéséről.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal úgy határozott. hogy a régi
szárny tetőterének beépítéséről szintén tervezői ajánlatokat kér be.

évi CXCIX. törvény 232. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Herceghalomi Polgármesteri Hivatalban 2019. december 23-án és
december 30–31-ig igazgatási szünetet tart.
Az igazgatási szünet a Herceghalomi Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott valamennyi köztisztviselőre és munkavállalóra kiterjed.
Az igazgatási szünetről Herceghalom lakosságát a helyben szokásos
módon tájékoztatni kell.
Az igazgatási szünet időtartama alatt a Herceghalomi Polgármesteri
Hivatal zárva tart és az ügyintézés szünetel.

GESZTENYÉS ÚT KARÁCSONYI DÍSZKIVILÁGÍTÁSA
Az elmúlt években többször felmerült, hogy az adventi időszakban
a település főutcája, a Gesztenyés út ünnepi díszkivilágítást kapjon.
A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta a díszkivilágítás kérdését és javasolta a testületnek a díszkivilágítás megrendelését.
A.) Díszvilágítás megrendelése.
Herceghalom Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen és 1
nem szavazattal úgy határozott, hogy a Gesztenyés út adventi díszvilágításának elkészítésével az Xmas Lights Bt.-t bízza meg bruttó 2 728
480 forint értékben, mely összeg az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének általános tartalékkerete terhére kerül kifizetésre.
Felhatalmazza Csizmadia Zsuzsanna polgármestert a vállalkozási szerződés aláírása.
B.) Lézer világítás a Polgármesteri Hivatal és a KEK előtti nyárfa
ünnepi kivilágítására.
Herceghalom Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen és 1
tartózkodással úgy határozott, hogy a Polgármesteri Hivatal épületének és a Kulturális Egyházi Központ melletti nyárfa lézeres megvilágításra 21 000 forint keretösszeget biztosít az Önkormányzat 2019. évi
dologi kiadásainak terhére. Felhatalmazza Csizmadia Zsuzsanna polgármestert a vállalkozási szerződés aláírása.

EGYEBEK
Az első felszólaló Kazány Tibor alpolgármester, bejelentette, hogy
december 16-ra egy találkozót szervezett a Herceghalomban élő vállalkozókkal. A találkozó célja az új testület bemutatkozása, egymás
megismerése és nem utolsó sorban egy baráti koccintás az ünnepek
alkalmából.
Herceghalom Község Önkormányzata 7 igen szavazattal 300 000 forint
keretösszeget szavazott meg a rendezvény lebonyolítására.
Hunya Krisztina jelezte, hogy a kápolna lábazata továbbra is ázik. Kérte, hogy Pál Gábor nézze meg, hogy mit lehet tenni.
Szóvá tette, hogy véleménye szerint az új gesztenyefákat túl közel ültetik egymáshoz.
Galai Katalin – miután szót kapott – elmondta, hogy a vállalkozás
munkatársaival beszélt erről. Ők elmondták, hogy jelen esetben egy
„fasor” jellegű telepítésről van szó, ezért ez így megfelelő. A villanyoszlopokat, melyek mellé új fák kerültek cserélni kell.
Cserkuti Edina az Adventi vásárral kapcsolatban azt kérte, hogy a kitelepülők kaphassanak az önkormányzat sátraiból. Ez lehetséges annak
ellenére, hogy a pultok faszerkezete rossz állapotban van.
Ezt követően Csizmadia Zsuzsanna polgármester asszony a kápolnával kapcsolatban elmondta, hogy megkérte Makay Istvánt a kápolna
további munkálatainak felügyeletére. Makay István külföldre utazott.
A kápolnával kapcsolatos dokumentumok nem kerültek átadásra.
Szükség   lenne   egy   restaurátori   szakértő   véleményére a leglettelt
felületekről.
Róka Péter képviselő felszólalásában elmondta, hogy a lakossági jelzés
alapján tudja, hogy az esővíz befolyik a sírokba. Javasolta, hogy ezt a
problémát azonnal oldják meg, mert több szempontból is veszélyes a
sírok „beázása”.
Ezután ismét Csizmadia Zsuzsanna felszólalása következett. Jelezte,
hogy november 23–30-ig szabadságon lesz, helyettese Kazány Tibor
alpolgármester.
Majd részletesen beszámolt a települési polgármesterek találkozóján
elhangzottakról, melyen Alpolgármester úrral együtt vettek részt. A
megbeszélésen több más téma mellet szó volt a téli hóeltakarítás feladatainak megoldásáról, információkat kaptak a közútkezelés ügyben,
nevesül a KRESZ táblák kihelyezésének ügyében hová lehet fordulni.
Szóba került a Tópark Lakópark kapcsán, hogy majd valamelyik metró
a felszínen odáig kiépítésre kerül, az M0 befejező szakaszának megépítése, és az „okos település” megvalósításának lehetőségei. Beszéltek az
M1 terheltségéről és a XI. kerületi kórház felépítéséről, mely megvalósítása esetén az agglomeráció betegei számára is segítség lesz. Jelezte,
2020-ban lesz pályázat a csapadékvíz elvezetésére és a „Magyar falu
program” ismét kiírásra kerül.
Végezetül Polgármester asszony tájékoztatta a testületet, hogy no
vember 20-án vagy 21-én megbeszélés megbeszélés lesz a herceghalmi zöldterületek karbantartásával kapcsolatban. Majd kérte a testület jogász tagjait, hogy adjanak javaslatot a Bem utcai munkásszállás
problémájának megoldására.
További hozzászólások nem lévén az ülést Polgármester asszony bezárta.
Szabó György

IGAZGATÁSI SZÜNET ELRENDELÉSE
Közeledik az év vége, a Polgármesteri Hivatal dolgozói azonban még
jelentős mennyiségű szabadsággal rendelkeznek, ezért célszerű és indokolt az év utolsó munkanapjaira igazgatási szünet elrendelése.
Az igazgatási szünet elrendelésének lehetőségét a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 232. § (3) bekezdése alapozza
meg: „A Képviselő-testület, a rendes szabadság kiadására igazgatási szünetet rendelhet el. Az ilyen módon kiadott rendes szabadság nem haladhatja meg a köztisztviselő adott évre megállapított alapszabadságának
a háromötödét.”
A 2019. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről szóló 6/2018.
(VIII.23.) PM rendelet, 2. §-a meghatározza a 2019. évi munkaszüneti
napok körüli – naptár szerinti munkarendtől való eltéréssel járó – munkarendet, amely a következő:
– december 7. szombat munkanap
– december 14. szombat munkanap
– december 23. hétfő munkanap
– december 24. kedd pihenőnap
– december 25–26. Karácsony
– december 27. péntek pihenőnap
– december 30–31. munkanap
A korábbi évek tapasztalata azt mutatja, hogy a településen az ünnepek közötti munkanapokon az ügyfélforgalom nagyon csekély. A fentiekre tekintettel Dr. Kovács Judit jegyző asszony kérte, hogy a Képviselő-testület rendeljen el igazgatási szünetet 2019. december 23. és
december 30–31. napjára.
Herceghalom Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal úgy határozott, hogy a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011.
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Tájékoztató a Képviselő-testület december 10-i üléséről
Az ülésen 6 képviselő volt jelen, Kazány Tibor igazoltan maradt távol. A testület a 22 napirendi pontot egyhangúlag jóváhagyta.
A napirendi pontokat a bizottságok megtárgyalták és a bizottsági üléseken meghozott
határozati javaslatok kerültek a Képviselő-testület elé.
Elsőként az önkormányzatnál végzett 2019.
évi belső ellenőrzésről szóló jelentést vitatta
meg a testület, majd azt követően szavaztak
a 2020. évi belsőellenőrzési tervről.
Az előterjesztéshez képest annyi változás
történt, hogy a feladatok közé beemelték a
kápolna felújítás közbeszerzési szempontok
szerinti ellenőrzését, valamint a kápolna felújítás pénzügyi, bizonylati ellenőrzését, és a
felújítással kapcsolatos munkálatok műszaki
felülvizsgálatát. Ez utóbbira még két ajánlat
bekérését szavazta meg a testület.
A műszaki vizsgálatban ajánlatot kér a testület
a restaurátori szakmai vizsgálatra is.
Mindkét határozatot a testület 6 igen szavazattal elfogadta.
Ezt követően az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének harmadik negyedévi beszámolóját a testület 6 igen szavazattal elfogadta.
A következő napirendi pont az Önkormányzat
2019. évi költségvetési rendeletének módosítása volt, melyet 6 igen szavazattal a testület
szintén elfogadott.
Az ötödik napirendi pontban a változtatási
tilalmat elrendelő rendelet megalkotásáról
tárgyalt a testület. A rendeletet a testület 5
igen és 1 tartózkodással elfogadta. E napirend
keretében a képviselők szavaztak a tervezői
szerződés-tervezet elfogadásáról:
Herceghalom Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete 4 igen és 2 tartózkodással
úgy határozott, hogy megbízza a HA Tervstúdió Településtervezési Építészeti Tanácsadó
Kft.-t, Herceghalom Község Településrendezési Eszközei (Településszerkezeti Terv és Helyi Építési Szabályzat, Szabályozási Terv) című
dokumentáció elkészítésével. A Képviselő-testület a dokumentáció elkészítéséért 2 000 000
forint + ÁFA keretösszeget biztosít az önkormányzat 2020. évi költségvetésében.
Szintén e napirend keretében a testület 6 igen
szavazattal jóváhagyta Ertl Antal építésszel
kötendő szerződést 100 000 forint bruttó ös�szegben, mely szerződés a tervdokumentáció
elkészítésében történő közreműködésről szól.
6. napirendi pontban a HÉSZ módosításáról
szavaztak a képviselők. A módosítást 5 igen és
1 tartózkodással elfogadták.
7. napirendi pontban a Képviselő-testület 6
igen szavazattal jóváhagyta az önkormányzat
tulajdonában lévő lakások bérletéről szóló
rendelet módosítását.
8. napirendi pont volt a közüzemi díjkompenzáció megvitatása.
Víz-, csatorna- és szemétszállítási díjkompenzációra jogosult az a lakossági fogyasztó, díjfizető
természetes személy, aki a víz-, csatorna- és szemétszállítási szolgáltatás után díjfizetésre kötelezett, megfizeti a számla díjkompenzációval
csökkentett összegét és családjában a havi egy
főre jutó nettó jövedelem nem haladja meg:
• egyszemélyes háztartás esetén
a 129 000 forintot

• kétszemélyes háztartás esetén
a 90 000 forintot
• három- vagy többszemélyes  háztartás
esetén a 80 000 forintot.
A közüzemi kompenzáció mértéke
– A vízdíj kompenzáció havi összege:
1 200 forint
– A csatorna-díjkompenzáció havi összege:
1 700 forint
– A szemétszállítási díjkompenzáció havi
összege: 1 000 forint
A testület a módosítást 6 igen szavazattal jóváhagyta.
Ezután a testület 5 igen és 1 tartózkodással
megszavazta a Herceghalom Gyermekeiért
Alapítvány 630 000 forintos kérelmét két jótékonysági rendezvényre.
Szintén egyhangúlag döntött a testület az
iskola új tantermeibe szükséges, még hiányzó bútorok megvételének finanszírozásáról,
450 000 forint értékben.
A 11. napirendi pont a 2020. évi közmeghallgatás előkészítése volt. Erről a lap 6. oldalán
olvashatnak részletes meghívót.
A 12. napirendi pontban a testület 6 igen szavazattal jóváhagyta a 2020. évi munkatervet.
Ezt követően a testület 6 igen szavazattal
döntött új defiblirátor beszerzéséről, 360 000
forint összegben.
A 14. napirendi pontban 6 igen szavazattal a
Képviselő-testület a Környezetvédelmi Alap
2020. évi felhasználásáról szóló programot
fogadta el, melyben 30 000 000 forint keretösszeget biztosított a 2020. évi költségvetés
terhére.
Azután a Képviselő-testület dietetikus megbízásáról döntött.
Herceghalom Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete 6 igen szavazattal úgy
határozott, hogy az általános iskolai és óvodai
gyermek közétkeztetés minőségének folyamatos ellenőrzésére dietetikus szakembert
alkalmaz. A dietetikai szaktanácsadói tevékenységgel megbízza Dobák Zita egyéni vállalkozót, bruttó 144 000 forint/hó díjazásért
a 2020. január 1. napjától 2020. május 31-ig
terjedő időszakra. A dietetikai szaktanácsadás
költségeit a Képviselő-testület a 2020. évi
költségvetésében biztosítja.
16. napirendi pontban régebbi képviselő-testületi határozatok visszavonásáról döntöttek
a jelenlévők.
Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, a 183/2017.
(XII.12.), a 169/2018. (XII.11.) és a 195/2019.
(IX.24.) számú képviselő-testületi határozatait
visszavonja, tekintettel arra, hogy az abban
foglalt, Dr. Pintér Márk háziorvos részére nyújtani szándékozott 2 700 000 forint összegű támogatás nem került átadásra.
A Képviselő-testület kinyilvánítja, hogy kiemelten fontosnak tartja a lakosság minőségi
egészségügyi ellátását, ezért támogat minden
ezzel kapcsolatos fejlesztést. A 2019–2024-es
önkormányzati ciklusra vonatkozó gazdasági
programjában célul tűzi ki új egészségközpont kialakítását.

17. napirendi pont, támogatási szerződés aláírása a Biatorbágyi Polgárőrség és Önkéntes
Tűzoltó Egyesülettel.
Herceghalom Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete 6 igen szavazattal elfogadta a Biatorbágyi Polgárőrség és Önkéntes
Tűzoltó Egyesület beszámolóját.
A 2020-as költségvetési évre tevékenységük ellátásának támogatásához havi bruttó 170 000
forint összegű támogatást nyújt.
18. napirendi pontban 5 igen és 1 nem szavazattal Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Agrosystem Zrt-vel
2011. december 5. napján síkosság mentesítés és hó eltakarítás tárgyában aláírt szerződés módosításának egységes szerkezetbe
foglalt tervezetét jóváhagyta. Felhatalmazta
Csizmadia Zsuzsanna polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására.
Ezt követően a 19. napirendi pontot, mely a
Buda-környéki Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának 11. számú módosításáról szólt, a testület 6 igen szavazattal
elfogadta.
A 20. napirendi pontban a testület a HSE kérelméről döntött.
Herceghalom Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete 4 igen 1 nem és 1 tartózkodással a Herceghalom Szabadidő és Sport
Egyesület 2019. évi TAO önrész támogatásának (UP 153 615 forint, felnőtt: 22 479 forint,
eszközök vételére) elszámolási határidejét
2020. június 30-ra módosította.
A 21. napirend az önkormányzat informatikai rendszerének a kormányzati gerinchálózathoz (NTG) történő csatlakozásáról szólt. A
csatlakozást a testület 6 igen szavazattal elfogadta.
22. napirendi pontban Herceghalmi Községi
Könyvtár adventi rendezvénysorozatának támogatásáról döntött a testület.
Herceghalom Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete 6 igen szavazattal 40 000
forint keretösszeget biztosít a Herceghalmi
Községi Könyvtár adventi rendezvénysorozatának megvalósításához, mely összeg a 2019.
évi költségvetés általános tartalékkerete terhére kerül kifizetésre.
Szabó György

HELYREIGAZÍTÁS
A Herceghalmi Hírmondó novemberi számának 5. oldalán tévesen jelent
meg az időskorúak támogatásáról szóló
írásban az összeg.
Az információ helyesen:
„2019-től a Képviselő-testület ezt az
összeget megemelte 7 000 forint/fő
összegre.”
A hibáért elnézést kérek!
Szabó György felelős szerkesztő
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Hirdetmén y ek
Herceghalom Község Polgármesteri Hivatala tájékoztatja a község lakosságát, hogy az év végi ünnepek
alatt a hivatal nyitva tartása illetve ügyfélfogadási rendje megváltozik.
A munkarend a következőképpen alakul:
• december 23. hétfő pihenőnap, igazgatási szünet – telefonügyelet 9–15 óra
• december 24. kedd pihenőnap
• december 25-26 Karácsony
• december 27. péntek pihenőnap – telefonügyelet 9–12 óra
• december 30., hétfő, pihenőnap, igazgatási szünet – telefonügyelet 9–15 óra
• december 31., kedd, pihenőnap, igazgatási szünet – telefonügyelet 9–12 óra
Telefonszámok: 23-án és 27-én: 07 70 332 8980 illetve 30-án és 31-én: 06 70 332 8975
Kérjük a fentiek szíves tudomásulvételét!
Herceghalom Község Önkormányzata

MEGHÍVÓ
Herceghalom Község Önkormányzata
tisztelettel meghívja és szeretettel várja a község lakosságát
2020. január 21. 17.00 órakor
a Kulturális Egyházi Központban rendezendő

falugyűlésre és közmeghallgatásra

Tervezett program
Az eddig megszokottaktól eltérően a meghívott vendégek meghallgatásával, a hozzájuk intézett kérdésekkel kezdődik a közmeghallgatás,
majd ezt követi a képviselő-testület tagjainak bemutatkozása. Az eseményt a 2019. évi beszámoló és a 2020. évi tervek ismertetése zárja.
Meghívott vendégeink
• Hulladékszállítást végző szolgáltató képviselője
• Érd- és Térsége Vízi Közmű Kft. képviselője
• Budaörsi Rendőrkapitányság képviselője
• Biatorbágyi Polgárőrség és Önkéntes Tűzoltó Egyesület képviselője
• Csenger Zalán Zsolt országgyűlési képviselő
• Budakeszi Járási Hivatal vezetője
• Sárközi Márta, a Budakeszi Tankerület igazgatója

• Az intézményvezetők
• Az egyházak képviselői
• A civil szervezeti vezetők
• Orvosok
• A közétkeztetést végző cég képviselője
A lakosság előre, írásban adhat le kérdéseket, az alábbi elérhetőségeken:
– polghiv@herceghalom.hu e-mail címen,
– az ügyfélszolgálaton,
– vagy a COOP üzletben egy kihelyezett dobozban.
Herceghalom Község Önkormányzata

HULLADÉKSZÁLLÍTÁS AZ ÜNNEPEK ALATT

Társaságunk a karácsonyi ünnep, illetve az újév miatt átszervezi a hulladékszállítást az alábbiak szerint:
December 25. helyett december 24-én, kedden szállítjuk el a szelektív hulladékot.
Január 1. helyett január 4-én, szombaton szállítjuk el a szelektív hulladékot.
Köszönjük az együttműködést!
Tisztelettel, Magony Zsanett ügyfélszolgálati referens
Zöld Bicske Nonprofit Kft. • 2060 Bicske, Csákvári út 45. • 06 22/350 111

BIATORBÁGY-HERCEGHALOM POLGÁRŐRSÉG TÁJÉKOZTATÓJA
Tisztelt Herceghalmi Lakosok!
Herceghalom település a Biatorbágyi Polgárőrséghez tartózik. Salga József polgárőrségünk
helyi megbízottja, feladata a lakossággal történő közvetlen kapcsolattartás és részben a járőrtevékenység is. Salga úrtól függetlenül, Herceghalomban 0–24 órában történik a járőrözés, és
a térfigyelő kamerák figyelése is. Ezeket a tevékenységeket a polgárőrségünk többi tagja végzi. Létszámunk jelenleg
21 fő aktív tagból áll. A tavaszi betörések felderítésében is jelentős szerepet játszottak a kollégáink, akik között rendőrök is vannak, így a szakmai hátteret sem lehet megkérdőjelezni. Napi szintű eligazítás során
kerülnek meghatározásra feladatok, a lakossági és a bűnügyi érdekek
figyelembevételével. Járőrtevékenységet végző kollégáink havonta
továbbképzésen vesznek részt. Röviden ennyit a működésünkről, ha
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kérdéseik volnának, szívesen válaszolunk a fecebookon feltett kérdéseikre. Figyelemmel a település elhelyezkedésére, lakosságszámára, az
elkövetett bűncselekmények számára, típusára és minden egyébre, akkor kijelenthetjük, hogy Herceghalom a legbiztonságosabb a környező települések között. Sajnos azt senki nem tudja garantálni, hogy a
legutóbbi lopáshoz hasonló bűncselekmény nem fog többé történni.
Érdemes tudni, hogy az elmúlt napokban felbukkant egy bűnözői csapat, akik, az utóbbi herceghalmi betöréshez hasonló módszerrel a környező településeken is követnek el lopásokat. Pont ezért fontos most
az összefogás, és az információk cseréje.
Jelenleg nem szakmai tanácsokra, és ötletelésekre van szükség, hanem
az Önök őszinte támogatására, napi szintű segítségére, hogy eredményesen tudjuk fellépni a tolvajok ellen.
Tisztelettel:
Biatorbágy-Herceghalom Polgárőrség
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Hirdetmén y ek
A herceghalmi posta ünnepi nyitva tartása
• December 22-29-ig zárva
• December 30-án 8:00-12:00, illetve 12:30-18:00 óráig
• December 31-én 8:00-12:00 óráig
• 2020. január 1-én zárva
• Január 2-3-án 8:00-12:00 óráig, illetve 12:30-18:00 óráig
Kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új esztendőt kívánunk!

Magyar Posta Herceghalmi fiókja

Az ingatlanok előtti járdák síkosság mentesítése
Tisztelt Herceghalmi Lakosok!
Az utóbbi napok időjárása tette időszerűvé, hogy több fórumon is téma
volt az ingatlanok előtti járdák letakarításának kérdése. Tájékoztatjuk a
Tisztelt Lakosságot, hogy a kérdést az „1/1986. (II. 21.) ÉVM-EüM együttes
rendelet a köztisztasággal és a települési szilárd hulladékkal összefüggő
tevékenységekről” szabályozza.
A rendelet 6. §-a szerint:
(1) Ha a jogszabály eltérően nem rendelkezik, a tulajdonos köteles gondoskodni
a) az ingatlan előtti járdaszakasz (járda hiányában egy méter széles
területsáv, illetőleg ha a járda mellett zöld-sáv is van, az úttestig terjedő
teljes terület);
b) a járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek műtárgyai, továbbá
c) tömbtelken a külön tulajdonban álló egyes épületek gyalogos
megközelítésére és körüljárására szolgáló terület tisztán tartásáról, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és
más hulladékok eltávolításáról.
Ezek szerint a rendelet túlmutat azon, hogy az ingatlan tulajdonosa köteles az ingatlan előtti járdát síkosságmentesíteni.
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy ha a síkosságmentesítés elmaradása miatt baleset fordul elő, annak anyagi következményeit az
ingatlan tulajdonosától a hatóság behajthatja.

Herceghalom Község Önkormányzatának helyi rendelete nem tér el a
kormányrendelettől.
Kérjük a járdák tisztán tartásáról mindenki szíveskedjen gondoskodni!
Herceghalom Község Önkormányzata

visszaemlékezés – advent első vasárnapja herceghalomban
December 1-én megtelt a Kulturális Egyházi Központ, Advent első
gyertyagyújtása alkalmából rendezett ünnepségre. Még a karzaton is
voltak vendégek, amire már régen volt példa.
Kazány Tibor alpolgármester megnyitójában az Advent jelentőségéről
beszélt. Majd Mészáros Péter plébános atya meggyújtotta az adventi
koszorú első gyertyáját. Ezt követően a Herceghalmi Általános Iskola
IV./a osztályos tanulói betlehemes előadása következett. A verses, zenés, árnyjátékkal színesített előadást Pintérné Baksa Zsuzsanna és Daróczi Györgyné tanították be. A gyerekek ragyogóan sikerült előadása
két véglet között mozgott. A hallgatóság hol nevetett, hol megkön�nyezte a történetet. A közönség vastapssal jutalmazta az előadást.
Az iskolások előadása után a Labdarózsa Kórus karácsonyi dalokat
énekelt, vezényelt Feleki László karnagy, zongorán kísért Hegedüs
Daróczy Katalin, fuvolán közreműködött Mitrovics Hanna.
Az ünnep zárásaként Bereczki Csaba karácsonyi dalokat adott elő pánsípon. Közreműködtek a Trio Acustic tagjai (Bálint Dóra a Liszt Ferenc
Zeneművészeti Egyetem III. éves hallgatója zongorán, és Tóth Olivér a
Győri Széchenyi Egyetem, Varga Tibor Zeneművészeti Kar II. éves hallgatója hegedűn). Az ünnep fényét méltóképpen zárta a hangverseny,
mely szintén vastapsot váltott ki a hallgatóságból.
December 1-én Advent első vasárnapján megkezdődött az élelmiszergyűjtési akció. A novemberi lapszámban beszámoltunk a felhívásról. Az
élelmiszert adományozók sorát Csizmadia Zsuzsanna polgármester
asszony, Kazány Tibor alpolgármester és Dr. Szedrei Bence képviselők
nyitották meg.
Szabó György
Advent első vasárnapjáról fotókat láthatnak a honlap galériájában
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in tézmén y i hírek
ÓVODAI HÍREK

ADVENTI KOSZORÚKIÁLLÍTÁS A KÖNYVTÁRBAN
A novemberben meghirdetett adventi koszorúkészítő versenyre sok alkotás érkezett.
A december 16-i eredményhirdetésről januárban fogunk beszámolni. Ízelítőül pár kép a
koszorúkról.
További képeket a honlap galériájában láthatnak.

Visszatekintős hónap a december. Listázva az
elmúlt év ovis történéseit sok köszönni valónk
van. Nőttek, okosodtak a gyerekek, épült-szépült az óvoda.
Nézzük csak!
151 kisgyereket nevelünk, környezeti nevelési, hagyományőrző, egészségnevelési, a kör
nyezet esztétikumára odafigyelő arculattal
működünk. 12 pedagógussal, 6 dajkával, 2
pedagógiai asszisztenssel, óvodatitkárral, 3
konyhás-takarítóval dolgozunk, kiknek odafigyelésén, együttműködésén nagyon sok
múlik. Minden hétköznap számít: stabil, folyamatos napirenddel, komplex tevékenységrendszerrel dolgozunk.
A jeles napokat, ünnepeket a gyerekek életkori sajátosságainak megfelelően csoport, vagy
intézmény szinten szervezzük. Külön öröm,
hogy apáink, anyáink hagyatékából hagyományőrző kiállítást rendezhettünk, Skanzent
látogathattunk, s hogy Márton napját évek
óta az iskolával együtt, a Szülői Munkaközösségekkel és a KEK-kel együtt élhettük meg.
Köszönöm Erdősi László Polgármester Úrnak
és Testületének, valamint az Önkormányzat
Dolgozóinak, hogy kéréseimmel bármikor
fordulhattunk hozzájuk. Pályázatból tetőt ja
vít
hattunk, csoportszobát rendezhettünk
be, udvari játékokat pótolhattunk. Lett pénz
biztonságos, gumis járdára, korlátra, lépcsőre, udvari játékokra, fák megóvására, kert
rendbetételére, sószobára, ovis bútorokra, új
kazánra. Jó érzés volt, hogy számíthattam a
Szülői Munkaközösségre, és az apukák önzetlen segítségére.
És megyünk tovább!
Vannak álmaink, terveink. És mindjárt itt az
újév. Legyen Mindenkinek szebb, jobb... tegyünk érte jó szívvel mindannyian! Ezt kívánom az óvoda gyermekei és dolgozói nevében.
Varga-Tóth Csaba, óvodavezető
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ISKOLÁNK JÓTEVŐI
• ABACUS Hotel – Őszi Abacus Piknik, tombola felajánlások,
• Balogh József – Fenyőfa,
• TESCO Logisztikai Központ – Kukorica-bál, Mikulás,
Karácsonyi adományok,
• Bereax Bt. – Kukorica-bálra puliszka,
• Venczel Réka – számítógéppark fejlesztése, iskolai dekorációk,
• Sipos Pack – Uzsonnás és Mikulás tasakok,
• Herceghalmi Sportegyesület, Bácsalmási Gábor – sportszerek,
• Herceghalom Község Önkormányzata,
• Érdi Tankerületi Központ,
• KEK, Községi Könyvtár,
• Herceghalom Gyermekeiért Közhasznú Alapítvány,
• Herceghalom Sportegyesület, Zsupanek Péter – sportszerek
• Szülői Szervezet – ÖKO-nap, Márton nap, Kukorica-bál,
Mikulás megszervezése
• Reményi Réka: Térelválasztó háló Ökonapra,
• Róka Péter – íróasztalok,
• Bundics Krisztián – Homokozó feltöltése,
• Várkonyi Kinga – dekorációk, virágok,
• Cserkuti Edina – Gesztenyeszüret szervezése,
• Czinege Jánosné – Színházlátogatások szervezése.
A felsorolt szervezetek és magánszemélyek az utóbbi időszakban jelentősen támogatták iskolánkat, ezúton is hálásan köszönjük felajánlásukat, továbbá mindenkinek, aki bármilyen módon támogatta iskolánk
tanulóit.
Áldott, békés karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kívánnak
a Herceghalmi Általános Iskola és AMI tanulói,
pedagógusai és dolgozói.

Herceghalomi
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Fotókiállítás a herceghalomi könyvtárban
A Herceghalmi Fotóklub éveken át aktívan működött Herceghalomban. Alapító-vezetője Kristóf István, akitől néhány év után Vulman
János vette át a klubot.
A csapat tagjai rendszeresen jártak együtt kirándulásokra a településen belül és túl, hogy együtt és mégis ki-ki saját stílusában, saját technikájával készítve fotóit, megmutassa, hogyan látja ő maga az adott
témát: az Alcsúti arborétumot, a Komáromi erődöt, az Etyeki Pincesort,
Pusztazámort, a platánsort, vagy a napfelkeltét a Kozáromi-tónál.
A fotóklub az elmúlt néhány évben nem működött aktívan, bár az egykori tagok továbbra is tartották egymással a kapcsolatot.

Most, egy nosztalgia kiállítás új lendületet adhat ennek a remek kezdeményezésnek, újraindíthatja és új tagokkal kibővítve ismét aktivizálhatja a klubot.
A könyvtárban 2019. november 25-én azért gyűltünk össze, hogy megcsodáljuk a korábbi évek kiállításainak anyagaiból készült válogatást.
Persze nosztalgiával, jó kis sztorikkal fűszerezve.
Mert ugye annak a pávának ugyanúgy története van, mint a hajnali szélvédőnek: közös történetek és megélések, vagy csak közvetett,
egy-egy korábbi kiállításra emlékezős történetek ezek. Van olyan kép,
aminek készültekor együtt voltunk, és vannak olyanok is, amiknek készítőjét nem is ismerjük személyesen. Történt ugyanis, hogy a fotóklub
hirdetett egy pályázatot, Herceghalom-képekben címmel, az egyik
MagTÁRogató rendezvényhez kapcsolódva. A pályázatra nem csak
herceghalmiaktól, vártunk és kaptunk képeket, hanem olyanoktól is,
akik vendégként, barátként, rokonként látogattak hozzánk. És ezzel a
pályázat el is érte a célját: településünket sokféle különböző nézőpontból megmutatni, megörökíteni.
Köszönjük nekik, azoknak, akik akkor hozzájárultak a pályázat, és most
ennek a kiállításnak a megvalósulásához. Jó volt újra együtt tölteni egy
délutánt, jó volt felidézni azokat az időket egymásnak, és azoknak, akik
megtisztelték érdeklődésükkel a megnyitót.
Köszönjük a könyvtárvezető, Némethné Király Márta segítségét, egy
gyüttműködését.
Markovics Éva
Herceghalom Kultúrájáért Egyesület
Herceghalmi Fotóklub
A kiállítás január 30-ig megtekinthető
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sport hírek
HSE HÍREK

Bozsik korosztályok:
Télen sincs megállás, ami a Bozsik tornákat illeti.
Tavaszi szezon kezdetéig az U 11-es és U 13-as
csapataink a téli időszakban megrendezett Bozsiktornákon is részt vesznek. Az első ilyen alkalom
november 30-án volt, melyen remekeltek.
Téli Futsal bajnokság:
Azért, hogy a terhelés, a versenyhelyzethez való szoktatás télen (általában ez holt időszak a labdarúgásban) is megmaradjon 3 csapatot indítottunk téli futsal bajnokságban. U 11-es, U 13-as és U 15-ös játékosaink
mérettethetik meg magukat a téli hónapokban. A rövidített (2 hónap)
bajnokságban 6 db, 4 csapatos csoportok kerültek kialakításra. Az első
helyezett tovább jut a megyei döntőbe. Nem titkolt szándékom, hogy
mindhárom korosztállyal döntőt szeretnék/szeretnénk játszani.
Csapatok:
U 11
U 13
U 15
Bicske
Bicske
Bicske
Szár
Szár
Szár
Érd
Csákberény
Érd
Herceghalom
Herceghalom
Herceghalom

U 19
November 23-án lejátszotta utolsó őszi mérkőzését az U 19-es csapatunk. A 16 csapatos bajnokságban az 5. helyen végeztünk a félévkor, 4
ponttal lemaradva a kitűzött minimum szinttől (3. hely). Az első félév
sikeresnek mondható hiszen, 3 fiatal U 14-es játékost tudtunk szerepeltetni a „nagyoknál”. Meszner Máté, Müller Kristóf és Nagy Boldizsár
remekül megállták a helyüket, így a tavaszi félévben is számítunk rájuk.
Felnőtt
A november 24-ei győzelemmel el tudtunk szakadni a mögöttünk álló
Velence csapatától és fel tudtunk zárkózni az élmezőnyhöz. Az év végi,
kitűzött 5. helytől 1 pontra vagyunk.
Felnőtt II
2020. januárjától ismételten megpróbálkozunk egy 2-es csapat kialakításával. A jelentkezéseket a zsupanek.peter@gmail.com címre várom,
illetve a +36 30/523 1557-es telefonszámon lehet nálam jelentkezni.
Kellemes Ünnepeket kíván mindenkinek a
Herceghalom Szabadidő és Sport Egyesület!
Hajrá Halom!!!
Zsupanek Péter

A Herceghalmi Sportegyesület valamennyi oktatója,
edzője nevében kívánunk minden egykori, jelenlegi és leendő
tanítványunknak és családjuknak áldott, békés karácsonyi ünnepeket
és sikerekben gazdag boldog újévet!
Bácsalmási Gábor és Pécsi Andrea

Adventi ünnepek Herceghalomban
December 7-én délután rendezte meg a Mosolysziget Családosok
Egyesülete a már hagyományos adventi vásárt.
Az árusok örömére nagy volt az érdeklődés a portékák iránt. Forraltbort, süteményeket és természetesen ajándékokat, ékszereket és sok
minden egyebet vásárolhattak, akik meglátogatták a vásárt. A vásárosok mellett az iskola tanulói és más egyesületek is várták az látogatókat.

A tornacsarnokban 16 órakor kezdődött a Mikulás-váró műsor. A csarnok megtelt gyerekekkel, akik érezhetően nagy izgalommal várták a
Mikulás eljövetelét. A gyerekek szórakoztatásáról a Madách Színház
művészeiből alakult Cimbora-Produkció gondoskodott. Nem is kellett
sokat várni a Mikulásra, akinek érkezését hatalmas üdvrivalgás fogadta.
Ezután elkezdődött az ajándékok kiosztása. A „bátrabb” gyerekek boldogan fotózkodtak a Mikulással.

Az adventi vásárról és a Mikulás programról további fotókat a honlap
galériájában láthatnak.
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„Egy gyermek születik nékünk, egy fiú adatik
nékünk, és az uralom az Ő vállán lesz, és hívják nevét: csodálatosnak, tanácsosnak, erős
Istennek, örökkévalóság atyjának, békesség
fejedelmének.
Uralma növekedésének és békéjének nem
lesz vége...”    Ézsaiás 9:6-7.a.
A Karácsony olyan különleges ünnepünk,
hogy várja kicsi, nagy, gyermek, felnőtt. Az év végén jön a várva várt
pihenés, nyújtózás, s a felüdülés az egész évi munka után. Szeretnénk
végre meghitt, békés ünnepet! Letenni a gondokat, problémákat, feladatokat és felhőtlenül egymással lenni!
Pedig az első karácsony nem volt olyan békés, és nyugalmas sem sokak
számára. Máriának és Józsefnek sietnie kellett szülővárosába, mint mindenkinek az országban Augusztus császár parancsára. A nagy utazás
nem volt betervezve. Különösen is a várandós Mária számára kényelmetlenséget fáradtságot tartogatott. Gondoljuk csak el, szamárháton,
döcögős úton hosszú kilométereket megtéve, még a gyermek élete is
veszélyben volt. Azután a napkeleti bölcsek számára sem volt nyugodt
és zökkenőmentes a karácsony. Először is több ezer km-es útra indultak, csak azért, hogy egy kis királyfit köszöntsenek, akinek a csillagát
meglátták. Hosszú, viszontagságos út várt rájuk. Amikor már-már a célt
elérték volna, eltévedtek. Fáradtan, kimerülve érkeztek a palotába, azt
gondolva: ott született a kis királyfi. Majdnem besétálnak Heródes kelepcéjébe. De szerencsére Isten figyelmeztette őket, vissza ne térjenek
a királyhoz, mert gonosz szándékkal fordul a kisded Jézushoz.
Minden volt ekkor, irigység, ármány, csak nyugalom és béke nem. Végül Mária és József számára sem volt meghitt, családi alkalom a kisfiúk születése. A rendkívül hosszú, fárasztó utazás után, nem találnak
szállást, senki se fogadja be őket. Nincs hol lepihenni a várandós édesanyának! Nem volt helyük még a vendégfogadónál sem. Biztosan nem

erről álmodott Mária, hogy ily körülmények között fogja megszülni első
gyermekét. Az istállóban, állatok között...
És mi mégis romantikára vágyunk, nyugalmat várunk az ünnepektől.
Feltöltődést, megerősödést. Csakhogy ezt sem az ajándékok garmada,
sem a családi összejövetelek, sem a finomabbnál, finomabb lakomák
nem hozhatják meg! Mert nem ez az ünnep lényege!
A MEGVÁLTÓ földre jött, az Isten megtestesült egy kisdedben, hogy ne
legyen már távolság Isten és ember között.
A több ezer éves Ígéret beteljesült. Ezzel van tele az Ószövetség: Jézus
Krisztusról szóló Ígéretek sokasága, ami megvalósult.
Aki meg akarja érteni karácsony lényegét, keresi Jézussal való találkozás lehetőségeit. Aki túl akar látni a láthatón, az kutatja az igazságot, és
ámulva érti meg: Énértem is jött a földre, mert úgy szeretett!
Gárdonyi Géza szép énekével kívánok minden kedves olvasónak
Áldott, békés és meghitt Ünnepeket!
Tankó Zoltánné
református lelkipásztor
Gárdonyi Géza: Fel nagy örömre!
Fel nagy örömre! ma született,
aki után a föld epedett;
Mária karján égi a lény:
isteni kisded szűznek ölén.
Egyszerű pásztor, jöjj közelebb,
Nézd a te édes Istenedet!
Nem ragyogó fény közt nyugoszik,
bársonyos ágya nincs neki itt;
csak ez a szalma, koldusi hely,
rá meleget a marha lehel.
Egyszerű pásztor, térdeden állj,
mert ez az égi s földi Király!

Anyakönyvi hírek
megszülettek

elhunytak

Zdársky Radek és Sóti Rita kislánya
Zdársky Haley

Andricz Józsefné, sz: Paládi Borbála – 1964

Balogh Tamás és Balogh-Túri Zsanett kisfia
Balogh Zénó

Veigli Mihály –1950

isten éltesse őket sokáig!

nyugodjanak békében!

„Tiszta öröm tüze átég
a szemeken, a harangjáték
szól, éjféli üzenet:
Kis Jézuska született!”

Csonka László –1954

Minden kedves herceghalmi családomnak meghitt, szeretetben,
békességben együtt töltött karácsonyi ünnepeket, és az új esztendőben
jó egészséget kívánok!

Erika védőnéni

Hírmondó

Herceghalomi

(Dsida Jenő)
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A cikkekhez további fotók a honlap galériájában találhatók.
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LEGYEN SZÉP MOSOLYA!
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