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Tájékoztató a Képviselő-testület 2019. december 19-ei
rendkívüli üléséről
Négy napirendi pont került a testület asztalára. A képviselők egy kivételével megjelentek az ülésen, így a testület szavazatképes volt.
A testület 6 igen szavazattal a napirendi pontokat elfogadta.
TESTVÉR-TELEPÜLÉSI PROGRAMOK ÉS
EGYÜTTMŰKÖDÉSEK TÁMOGATÁSA CÍMŰ
PÁLYÁZATON VALÓ RÉSZVÉTEL
A napirendi ponthoz hozzászólás nem volt.
Herceghalom Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete 6 igen szavazattal úgy határozott, hogy részt vesz a Bethlen Gábor
Alapkezelő Zrt. „Testvér-települési programok és
együttműködések támogatása” című 2020. évi
pályázatán. A pályázat elkészítésével a Gran
ticon Pályázati és Üzleti Tanácsadó Kft.-t bízza
meg 50 000 forint + ÁFA értékben, mely ös�szeg az önkormányzat 2020. évi költségvetésében rendelkezésre áll.
Csizmadia Zsuzsanna polgármester asszony
elmondta, hogy amennyiben a pályázaton nyer
a község, akkor az összeg a szőlősgyulai gyerekek nyári táborozására kerül felhasználásra.
A HERCEGHALMI ÁLTALÁNOS ISKOLA
ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÉRELME
Polgármester asszony elmondta, hogy az önkormányzat önként vállalt feladata az iskola támogatása. A 2020. évi költségvetés tervezésénél az iskolának nyújtandó támogatásokat tervezni kell.

Az iskola 251 000 forint támogatási kérelmét,
melyet a már régebben megszavazott támogatáson felül kért, a testület 2 igen és 3 nem szavazattal elutasította.
A napirendhez kötődő második előterjesztés
arról szólt, hogy az iskola előleget kér a 2020.
évi soron következő programjainak lebonyolítására.
Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal úgy döntött,
hogy az iskola részére 300 000 forint összegű
támogatási előleget biztosít a 2020. év januármárcius közötti időszakra (a költségvetés elkészítéséig) a 2020. évi költségvetés terhére.
JAVASLAT ÚJ KÖZSÉGI PROGRAMOK
BEVEZETÉSÉRE
Polgármester asszony jelezte, hogy az előterjesztésnek csak az első pontját tárgyalják, nevesül a „PikNik Mozi” ajánlatot. Kazány Tibor alpolgármester röviden összefoglalta a program
és az ajánlat lényegét.
Dr. Petrik Péter alpolgármester a facebookon
megjelenő félrevezető írások egyértelmű megválaszolása végett megkérdezte Kazány Tibor
alpolgármestert, hogy az ajánlatot tevő cégben

tulajdonos-e, illetve jelenleg, vagy korábban
vezető tisztségviselő volt e.
Kazány Tibor válaszában kijelentette, hogy
nem, az ajánlattevő céghez neki semmi köze
nincs.
Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen és 1 tartózkodással úgy
döntött, hogy „PikNik Mozi Herceghalmon” címmel programot szervez 2020. május-június hónapban. A program megrendezéséhez 850 000
forint keretösszeget biztosít az önkormányzat
2020. évi költségvetésében.
ÚJ DIGITÁLIS ZONGORA BESZERZÉSE
A KULTURÁLIS EGYHÁZI KÖZPONTBA
Dr. Szendrei Bence ügyrendi hozzászólásában
azt kérte, hogy a döntést halasszák el januárra.
Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal a döntést januárra elnapolta.
Több hozzászólás nem lévén Csizmadia Zsu
zsanna polgármester asszony az ülést bezárta.
A hanganyag felhasználásával írta:
Szabó György

...hogy télen is folyjon
víz a csapból...
Az ÉTV Vízi közmű Kft.
tájékoztatója
A téli hónapokban számolni kell talaj menti fagyokkal, és ahogyan állandósul a hideg, előfordulhatnak szélsőségesen zord napok is. Érdemes előre felkészülni a hidegebb napokra mivel
kényelmetlenségen túl jelentős (felesleges)
többletköltségtől is megkímélheti magát!
A hatályos jogszabályok szerint Önnek, mint
felhasználónak, kötelessége a vízmérő fagy elleni védelméről gondoskodni, valamint jól felfogott érdeke saját belső ivóvízhálózatának
megóvása. A 2019. évtől a szolgáltató már csak
évente egy alkalommal olvassa le a lakossági
ügyfeleink fogyasztásmérőit, ezért az ivóvízhálózat rendszeres ellenőrzése még fontosabb,
mint eddig.
Önnek – az Érd és Térsége Vízi közmű Kft. üzletszabályzata szerint – év közben rendszeresen,
LEGALÁBB 30 NAPONTA ELLENŐRIZNIE KELL
A FOGYASZTÁSMÉRŐ ÉS A HÁZI IVÓVÍZHÁLÓ
ZAT ÁLLAPOTÁT, mivel a felhasználó kezelésében álló házi ivóvízhálózaton meghibásodás, ill.
vízelfolyás történhet.
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FONTOS TUDNIA, HOGY AMENNYIBEN A BEKÖTÉSI VÍZMÉRŐN TÚLI VEZETÉKSZAKASZON (un. HÁZI IVÓVÍZHÁLÓZATÁN) KELETKEZIK VÍZVESZTESÉG, AZT ÖNNEK KELL
MEGFIZETNIE, VALAMINT VÍZMÉRŐ ELFAGYÁSA ESETÉN A VÍZMÉRŐCSERE KÖLTSÉGÉT IS MEG KELL TÉRÍTENIE!
Megfelelő odafigyeléssel és a szükséges óvintézkedések elvégzésével tehát elkerülhetőek a
fagy által okozott károk. A kerti vízmérő aknában legegyszerűbben a mérőt akár egy takaróval, hungarocell lapokkal vagy más hőszigetelő
anyaggal is letakarhatják, de még üres a papírdoboz darabok is sokat segíthetnek a fagyásveszély elkerülésére!
Természetesen a mérőhely fagyvédelmére lehetősége van társaságunk segítségét is kérnie
(térítés ellenében). FAGYVÉDELEM SZOLGÁLTATÁSUNK társaságunk szolgáltatása a fagyvédelmi szolgáltatás, mellyel megelőzhetőek a fagykárok. Az állapotfelmérés során társaságunk
megállapítja a beavatkozás szükségességét a

vízmérő és a kerti csap téliesítése vonatkozásában, majd felhasználónk megrendelése alapján
elvégzi a szükséges munkálatokat. Fagyvédelemmel kapcsolatban további hasznos információkat honlapunkon talál.

ELÉRHETŐSÉGEK:
Székhely: 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-c
Ügyfélszolgálati iroda: 2030 Érd, Felső utca 2.
e-mail: ugyfelszolgalat@erdivizmuvek.hu
weboldal: www.erdivizmuvek.hu
Az ügyfélszolgálati iroda nyitva tartása:
Hétfő:
8:00–20:00 óráig
Kedd:
7:30–15:00 óráig
Szerda:
7:30–15:00 óráig
Csütörtök: 7:30–15:00 óráig
Péntek:
7:00–13:00 óráig
forrás: www.herceghalom.hu
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„Az év első napjaiban csendesedjünk el,
és vegyük számba a feladatainkat,
fogalmazzuk meg álmainkat, készítsünk
terveket,
dolgozzuk ki azokat részletesen,
és álljunk neki kitartó akaraterővel azt jól
végre vinni!”
(Böjte Csaba testvér)
Tisztelt Herceghalomiak!
Alig múlt el néhány nap az újévből. Tudom,
hogy ilyenkor a számadás ideje van, de mi
inkább a következő évek feladataira koncentrálunk, hisz az előző évben nyúlfarknyi ideje
volt ennek a testületnek arra, hogy az októberi önkormányzati választás után munkáját
kifejthesse.
Ettől függetlenül nem tétlenkedtünk. E rövid
idő alatt három ütemterv szerinti és két rendkívüli testületi ülésen számos ügyet vitattunk

meg, és hoztunk határozatokat, és több rendeletet módosítottunk.
Megalakult a testület, megválasztottuk az
alpolgármestereket, felállítottuk a Humán
és Környezetvédelmi Bizottságot, valamint a
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságot.
A munka tehát elkezdődött. Az iskolabővítést
befejeztük, a közvilágítás korszerűsítésével
most végeztünk. Dietetikus segítségét kértük
a következő fél évre, hogy oktatási intézményeinkben a közétkeztetés kívánt színvonalú
legyen. Ténykedésünk leglátványosabb eleme a karácsonyi díszkivilágítás megrendelése
volt. Sokan állítottak meg az utcán, és együtt
örvendtünk, hogy ünnepi hangulatot sikerült
csempészni a korán sötétedő téli hétköznapokba is. Több különlegesen szép és szeretetteljes, hangulatos rendezvényen találkozhattunk és ünnepeltünk együtt. A Gesztenyés
nap, a főzőverseny októberben volt. Az 56-os
forradalomra méltó módon emlékeztünk meg
együtt, közösen. A Márton napot, az Advent
két vasárnapját, a nyugdíjasok karácsonyi ünnepségét éltük meg meghitt hangulatban.
Az év első hónapjaiban nagy és komoly feladatai vannak a testületnek. Elsősorban a
ciklus első évi költségvetését kell összeállítani, valamint evvel párhuzamosan pedig a ciklus, az öt év gazdasági programját szükséges
megfogalmaznunk. Ez roppant összetett és
fontos feladat, hisz ez alapozza meg az öt éves
működésünket, és szab irányt a munkánknak.
Településvezetőként azt tartom fontosnak,
hogy a gazdasági program hűen tükrözze
minden képviselő kampányban megfogalmazott törekvését. A képviselői ciklusprogramok
összeollózása kell, hogy legyen az alapja a
gazdasági programunkban megfogalmazott
rövid-, közép-, és hosszútávú terveinknek.
Nyugodt vagyok, hisz a választások előtt
kérdőíven kérdeztük meg a lakosságot a te-

lepülési értékekről és a jövőbeli célokról. Így
pontosan és jól körül tudjuk határolni a jövőkép megfogalmazásakor közös céljainkat. Az
elsődleges törekvés, amiért harcba is szállunk:
Herceghalom vonzó szépségének, értékeinek
megőrzése: szép, nyugodt miliő, családi házas
falukép, kertvárosias ligetfalu megtartása. A
herceghalomiak precízen meghatározták milyen területeken várnak fejlesztéseket, mik legyenek a következő évek prioritásai. Nem ellentmondva a leírtaknak véleményem szerint
az első évben az önkormányzati ingatlanok,
objektumok felújítására, korszerűsítésére kell
koncentrálnunk, valamint az alapfeladatainkra.
Amennyiben bővebben kívánnak célkitűzéseinkről hallani, úgy kérem jöjjenek el a 2020.
január 21-én délután öt órakor kezdődő lakossági fórumunkra. E lap hasábjain is értesülhetnek a fórum programpontjairól.
Szeretném önöket tájékoztatni, hogy január
7-én a civil szervezetek vezetőivel, képviselőivel találkozott Herceghalom Képviselő-testülete. A megbeszélésen, a bemutatkozáson
volt a hangsúly, mert szeretnénk elérni, hogy
tartalmas munka, de inkább baráti kapcsolat
alakuljon ki a képviselők és a civil szervezetek
vezetői között. Hogy ismerjenek meg minket,
fogadjuk el egymást, hogy később bármikor,
bármiben tudjuk egymás munkáját segíteni.
Mert nekünk, a falu vezetőinek, de inkább azt
a szót használnám, hogy az itt élő emberek
képviselőinek a civil szervezetek tagjai nagyon fontosak. Kiemelt fontosságúnak tartjuk, hogy munkájukat segítsük, hisz ők a falu
életének motorjai, nélkülük nem lenne igazi
közösség.
Végezetül szeretnék minden kedves herceg
halominak még egyszer sikerekben gazdag,
boldog új évet kívánni.

MEGHÍVÓ
Herceghalom Község Önkormányzata
tisztelettel meghívja és szeretettel várja a község lakosságát

2020. január 21-én17:00 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 elérhetőségen és helyeken:
– polghiv@herceghalom.hu
– a hivatal ügyfélszolgálatán
– a COOP üzletben kihelyezett dobozba
– az iskolában és az óvodában kihelyezett dobozokba
Herceghalom Község Önkormányzata
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Tájékoztató a közüzemi díjkompenzációról
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy
Herceghalom Község Önkormányzata a
közüzemi díjak mértékére tekintettel az
előző évekhez hasonlóan közüzemi díjkompenzációban részesíti az arra rászorulókat a 2020. január 1. – 2020. december
31. közötti időszakban.
Víz-, csatorna- és szemétszállítási díj kompenzációra jogosult az a lakos, aki e közüzemi szolgáltatások után díjfizetésre
kötelezett és megfizeti a számla díjkompenzációval csökkentett összegét, és családjában az egy főre jutó nettó jövedelem
nem haladja meg:
– egyszemélyes háztartás esetén: 129 000 forintot,
– kétszemélyes háztartás esetén: 90 000 forintot,
– három- vagy többszemélyes háztartás esetén: 80 000 forintot.
A közüzemi díjkompenzáció havi összege:
– vízdíj-kompenzáció: 1 200 forint/hó
(vízdíj-kompenzációt csak a csatornahálózatra is rákötött fogyasztók vehetik igénybe, kivéve az ellátatlan területen élők)
– csatornadíj-kompenzáció: 1 700 forint/hó
– szemétszállítási díjkompenzáció: 1 000 forint/hó
A közüzemi díjkompenzáció iránti kérelmek beszerezhetőek a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán.
A kitöltött kérelemlapokat a szükséges mellékletekkel együtt 2020. február 28-ig kell visszajuttatni a Polgármesteri Hivatalba.
A kérelmek elbírálásának határideje:
2020. március 15.
A 2020. február 28. után érkezett jogosult kérelmek időarányosan kerülnek támogatásra.

Herceghalom Község Önkormányzata

Nagy forgalmú közlekedési létesítmények zajcsökkentési
intézkedési terve
A környezeti zaj kezeléséről és értékeléséről szóló 280/2004. (X. 20.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Korm. rend.) értelmében
a rendeletben meghatározott éves forgalomnagyságot meghaladó közlekedési létesítményekre stratégiai zajtérképet és zajcsökkentési intézkedési tervet kell készíteni és rendszeres időközönként felülvizsgálni. A Korm. rend. 1. § (3) bekezdés b) pontja és a
(3a) bekezdés b) pontja az előbbi feladat ellátását a közlekedésért felelős miniszter által kijelölt szervezethez telepíti. A miniszteri
kijelölés alapján a fő közlekedési létesítmények közül a nagy forgalmú vasutak (30 000 szerelvény/évnél nagyobb forgalmú vasútvonalak) és a nagy forgalmú közutak (3 millió jármű/évnél nagyobb forgalmú országos közúti szakaszok) stratégiai zajtérképeinek
és intézkedési terveinek elkészítését és felülvizsgálatát a KTI Közlekedéstudományi Nonprofit Kft. (a továbbiakban: KTI) végzi.
A Korm. rendeletben előírtaknak megfelelően a KTI elkészítette a nagyforgalmú közutakra és a nagy forgalmú vasutakra vonatkozó
intézkedési tervek tervezetét (intézkedési tervjavaslat).
Az intézkedési tervjavaslatok egyeztetésének eljárásrendjéről a Korm. rend. 11. §-a rendelkezik. Az ebben foglalt előírások alapján az intézkedési tervjavaslatokat a KTI az érintett települési önkormányzatok részére továbbítja. A tervjavaslatok nyilvánosságra
hozatala és az észrevételek megtételének lehetőségére és módjára vonatkozó tájékoztatás az önkormányzatok feladata, melynek
ezúton teszünk eleget. A társadalmi egyeztetést követően a KTI a beérkezett vélemények figyelembevételével véglegesíti az intézkedési terveket.
Az intézkedési tervjavaslat a www.herceghalom.hu oldalról előhívható. A címre kattintva egy zip fájl jelenik meg, mely elmenthető.
Az állomány négy pdf-et tartalmaz.
forrás: www.herceghalom.hu
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KÖSZÖNET

Kedves tartós élelmiszer-adományozók!
Ezúton szeretnénk Önöknek megköszönni nemes lelkű felajánlásukat,
melynek gyűjtése 2019. november 30-tól 2019. december 6-ig történt.
Olyan fantasztikus mennyiségű élelmiszer gyűlt össze, hogy 71 családnak tudtunk csomagot összekészíteni. Ezeket még a karácsonyi ünnepek előtt osztottuk ki. A 71 család köszönetét tolmácsolom a Római
Katolikus Egyháznak, Csizmadia Zsuzsanna polgármester asszonyunknak, valamint a Képviselő-testület tagjainak, vállalkozóknak, magánembereknek nagylelkű adományaikért.
Az adományozottak köszönetüket fejezik ki a gyűjtésben, csomago
lásban és a kiosztásban résztvevőknek. Egészségben, sikerekben gazdag, boldog új esztendőt kívánunk az adományozóknak és az adományozottaknak egyaránt!
Mészáros Péter Plébános úr
Körösladányi Istvánné elnök – Vöröskereszt
Zsótér Jánosné Fiala tagja

Anyakönyvi hírek
megszülettek
Szabó Csaba és Dr. Takács Nóra kislánya
Szabó Alíz
Kajtor Gábor és Kajtor Gerda Anna kisfiai
Kajtor Dominik Mika
Kajtor Gabriel Niko
Szabó Péter és Szabó-Koch Nikolett kislánya
Szabó Lara
Széchényi Zoltán és Zólyomi Henrietta Beáta kisfia
Széchényi Bence

VISSZATEKINTÉS A VITÁLIS LAKÓPARK
KÖZÖSSÉGÉNEK ÜNNEPSÉGÉRE

Már 4. alkalommal várták közösen a Vitális lakóparkban élő gyermekek,
hogy ellátogasson hozzájuk a Mikulás. Az énekük olyan messzire elhallatszott, hogy a Télapó a kedvükért tett egy rövid kitérőt. Megállt, és
manó segítőjével megajándékozta őket. Sok apró csomaggal és még
több csillogó szempárral telt meg a helyiség és kicsit a szülők is újra
gyermeknek érezték magukat erre a pár órára. A sütik és forró csoki illata elhozta mindannyiunk számára az ünnepi hangulatot. A szülők
azokról sem felejtkeztek meg idén sem, akiknek nehezebb ezt a varázst
megteremteni otthonukban. Ruhákkal, játékokkal, tartós élelmiszerrel
tették szebbé a herceghalmi nagycsaládosok karácsonyát.
Bussy Viktória

ÜDVÖZLET
SZŐLŐSGYULÁRÓL

Tisztelt Polgármester Asszony!
Áldott, kegyelemteljes, meghitt és békés karácsonyi ünnepeket, sikerekben gazdag új
esztendőt kívánunk Önnek, az újonnan
megalakult képviselői tanácsnak, a polgármesteri hivatal minden dolgozójának és természetesen Herceghalom
minden lakosának!
Sápi Sándor
Szőlősgyula polgármestere
és a Képviselő-testület

VÉRADÁS

Fazekas Roland és Fazekas Mónika kisfia
Fazekas Dominik
Szondi Tibor és Szondiné Déri Ildikó kislánya
Szondi Petra
Fábián József és Fábián Evelin kislánya
Fábián Olívia
Endreffy Tamás és Dr. Szöllősi Tamara Pálma kisfia
Endreffy Dominik

isten éltesse őket sokáig!
elhunyt
Takács Miklósné
sz.: Blázsik Rózsa – 1930

NYUGODJon BÉKÉBEN!

HELYREIGAZÍTÁS
A Hírmondó decemberi száma 7. oldalán a „Visszaemlékezés-advent
első vasárnapja” c. írásban a Labdarózsa Kórus zongorakísérőjének nevét tévesen írtam.
A zongorakísérő neve helyesen:
Dr. Hegedüs Gönczy Katalin
A tévedésért elnézést kérek!
Sz.Gy.

A Vöröskereszt Herceghalmi Szervezete

VÉRADÁST SZERVEZ
2020. január 23-án
15:30 és 18:00 óra között,
a Kulturális Egyházi Központban.
Szeretettel várjuk véradóinkat!
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ALAPÍTVÁNYI TÁJÉKOZTATÓ

SZÜLŐK ÉS NEVELŐK
JÓTÉKONYSÁGI BÁLJA
I DŐPONT: 2 0 2 0 . F ebruár 1 5 .
Sz o m bat 1 9 ó ra
HE L Y S Z ÍN : N i mr ód Fogad ó
H e r c e g h a l om, Gesz ten yés ú t 2 8
Z E N E : Bor z M i k l ós és
B o r z n é K ov ács V i ol etta
M Ű S O R: Gyer mek mű sor ,
Z e ne i p r o d uk ci ó, T án cos b emu tató
É J SZ A K A : V acsor a, Bü fé, T ombol a
B E L É P Ő JEGY: 5 0 0 0 Ft/fő,
h á r o m f o gá sos v a csor áv a l .
V e nd é g e i nk k étfél e men ü sor b ól
v á l asz th atn a k .
T Á M O G A T ÓJEGY: 1 0 0 0 Ft/d b ,
h a n e m t ud r ész t v en n i a bál on ,
d e s z e r e t n é t á moga tn i a r en d ez v én yt.
B e l é p ő j e g y ek és T ámoga tój egyek
a z Á l t a l á nos Isk ol a T i tk ár ságán ,
e l ő v é t el ben k ap h atók
(t e l .: 2 3 /3 1 9 - 2 2 8 )
J ó s z ór a k oz ást k í v án
a z A l a p í t v á n y K u r atór i u ma!
A z i d e i b á l s zín e a p ir os é s ár n yalat ai
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ALAPÍTVÁNYI TÁJÉKOZTATÓ
A HERCEGHALOM GYERMEKEIÉRT
KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY HÍREI

Szülők és Nevelők Jótékonysági Bálja – 2020. február 15.
Kedves Támogatónk!
Az alapítvány azért rendezi évről-évre a jótékonysági rendezvényét, hogy a befolyt bevételből az adott évben az alapító okiratban meghatározott
célokat és egyben a herceghalomi gyermekeket támogathassa. Éves szinten az SZJA 1% bevételen túl az egyik legnagyobb bevételi forrásunk a
bálon befolyt összeg.
Hogyan támogathatja a rendezvényt?
– Belépőjegy vásárlásával (5 000 Ft/fő háromfogásos vacsorával, élő zenével)
– Támogatójegy vásárlásával (1 000 Ft/fő, a rendezvényre belépésre nem jogosít)
– Tombolatárgy felajánlásával
– Egyéb felajánlással
Kérjük, amennyiben lehetősége van rá, támogassa a rendezvényt tombolatárgy felajánlásával.
Bízunk benne, hogy a 2020. 02. 15-én (szombaton) megrendezésre kerülő rendezvényünkön Önt is támogatóink között üdvözölhetjük!
Kedves Támogatóink!
A Herceghalom Gyermekeiért Közhasznú Alapítvány 28 éve működik a herceghalomi gyermekek támogatásáért.
A 2019. rendelkezési évben felajánlott SZJA 1%-os összeg 1 694 166 forint volt, melyet 2019 őszén kapott meg
alapítványunk.
Rendkívül hálásak vagyunk minden kedves felajánlónknak, örömmel tölt el minket, hogy támogatják munkánkat és segítik, hogy az alapítvány céljait megvalósítsuk.
A támogatást az idei tanévben is a településen élő gyermekekre, fiatalokra fordítjuk.
SZJA civil 1% felajánlások:
2012. év: 735.000 Ft
2013. év: 1.072.000 Ft
2014. év: 1.014.000 Ft
2015. év: 1.358.798 Ft
2016. év: 1.614.183 Ft
2017. év: 1.501.944 Ft
2018. év: 1.694.166 Ft
Kérjük, alapítványunk sikeres munkájához az idei rendelkezési évben is járuljon hozzá adója 1%-ának felajánlásával, segítse ezzel törekvéseinket, céljaink megvalósítását! • Adószámunk: 19186429-1-13 • Bankszámlaszámunk: 11742173-20011868
E-mail: herceggyerek@gmail.com
A 2019-es évben befolyt bevételeknek köszönhetően a két év múlva esedékes „Kirándul az Iskola” program finanszírozására is tudtunk félre tenni.
Ezt a kirándulást négy évente szervezzük, melyen részt vesz a teljes iskola térítés mentesen. Az alapítvány finanszírozza a három napos kirándulás
szállásának önrészét és a buszköltséget (kb. 300 fő).
Az alapítvány bevételei a 2019-ben:

Az alapítvány kiadásai a 2019-ben:

• Jótékonysági Bál bevétele: 1 420 000 Ft

• Óvodai pályázatok:  719 000 Ft

• Abacus Hotel őszi jótékonysági piknik: 1 140 000 Ft

• Iskolai pályázatok: 1 501 400 Ft

(céltámogatás, az iskola gépparkjának fejlesztésére)

• Középiskolai pályázatok: 85 000 Ft

• NAV SZJA 1%: 1 694 166 Ft

• Iskolapólók: 86 741 Ft

• Egyéb, egyéni felajánlások: 102 000 Ft

• Iskolai géppark fejlesztése: 1 085 840 Ft

Hírmondó

Herceghalomi

Minden kedves Támogatónknak sikerekben gazdag boldog újévet kívánunk!

Herceghalom Gyermekeiért Közhasznú Alapítvány kuratóriuma

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. A címlap fotóját Jürgen Czipri készítette. Köszönet érte.
ISSN: 2063-0778 • Nyomdai munkák:
A Herceghalomi Hírmondó következő (XXII. évf. 2.) lapszáma várhatóan 2020. február 24-én jelenik meg.
Lapzárta 2020. február 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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HÍREK A CIVIL SZERVEZETEKRŐL

Beszámoló a Herceghalmi
Mozgáskorlátozottak
Egyesületének
2019 évi munkájáról
Herceghalomi Mozgáskorlátozottak Egyesülete megalakulása 2012 óta figyelemmel van
a településen élő mozgáskorlátozott személyek segítésére, jó kapcsolat kialakítására.
Az Alapszabályban meghatározott céljaink:
a mozgáskárosodott és megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának,
önálló életvitelük, emberi és állampolgári
jogaik érvényesülésének elősegítése, érdekeinek érvényesítése, védelme, képviselete, életminőségük javítása a legfontosabb
feladat a számunkra.
Kezdetkor 20 fő, jelenleg 71 fő tag szerepel a
tagnyilvántartásunkban.
Az elnökség tagjai folyamatosan felkutatják a
településünkön élő sorstársainkat, és az egyéni szükségleteknek megfelelően segítenek a
gondok kezelésében, megoldásában. Kapcsolatteremtő-közvetítő szerepet vállaltunk fel
tagjaink, ügyfeleink és különböző intézmények (Önkormányzat, Egészségügyi és Szociális Intézmények, Magyar Államkincstár, Járási
Hivatal, Kormányablak, stb.) között.
Az együtt gondolkodás, a közös érdekképviseleti tevékenység fontos a mindennapi munkánk során, ezért folyamatosan építjük a kapcsolatokat a társegyesületekkel, és napi kapcsolatban állunk az országos szövetséggel
(MEOSZ-szal.)
Az egész évben végzett tevékenységeink,
szolgáltatásaink:
• Elnökség munkájának éves munkaterv alapján történő végzése.
• Sorstársaink tájékoztatása, felvilágosítása a
mozgássérülteket érintő rendeletekről, támogatási rendszerekről, ügyfélfogadási napon és telefonon, e-mailbe, illetve személyesen. Tényleges segítség az ügyek intézésében is.
• Az önkormányzattal és civil szervezetekkel
együttműködés.
• Jogszabály változások figyelemmel kísérése.
• Településünkön az akadálymentesítés figyelemmel kísérése, együttműködés kialakítása
az Önkormányzattal.
• Szakmai konferenciákon, továbbképzéseken való részvétel anyagi lehetőségünkhöz
mérten.
• Beteglátogatás.
• Az ügyfélszolgálati rendszert alakítottunk ki
az egyesület székhelyén, minden hónap
utolsó hétfői napján 16-18 óráig várjuk az érdeklődőket.
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• Gyógyászati segédeszköz kölcsönzés továbbvitele az egyesületünknél, mely a lakosság számára is elérhető.
• Ortopéd cipő elkészíttetésében is szintén
segítséget tudunk adni a tagjainknak, ill. a
lakosság részére egyaránt.
• Emberi Erőforrások Minisztériuma 278107/2014/ESELY számú határozatával 7509
sorszám alatt az önkéntesek nyilvántartásába felvette egyesületünket, ennek megfelelően tudjuk fogadni a herceghalomi középiskolásokat közösségi önkéntes, közösségi
kulturális munkára.
Itt szeretném tájékoztatni a tagtársainkat és a
lakosságot, hogy az ingyenes jogi tanácsadásunk 2019 év elején megszűnt. A mozgássérültséggel kapcsolatos jogszabályokról és támogatási rendszerekről továbbra is állunk a
rendelkezésükre.
Egyesületünk gyógyászati segédeszköz kölcsönzése tovább folytatódik, mely a lakosságnak és a tagságunknak is ingyenes. Igényelhető az egyesület elnökség tagjaitól.
Rendelkezésre álló eszközparkunk a következő:
Könyökmankó, bot, láb nyújtó-húzó készülék,
járókeret, WC magasító, derék-gerinctartó,
fürdőkádra helyezhető kifordítható szék,
rolátor, zokni felhúzó, szobai elektromos, mechanikus kerekesszék, szoba WC.
A HMKE tagjainak lehetősége van az ABACUS
Business & Wellnes részlegében kedvezményes áron belépőjegyet, ill. bérletet váltani
hétköznap 18 óra után. Itt szeretném megköszönni az évek óta tartó támogatását az
Abacus Hotel Kft. cégvezetőjének, Kálmán
Zsolt úrnak.
Tevékenyen részt vettünk ez évben is az önkormányzat – majális, gyermeknap, falunap,
motoros találkozó, Gesztenyés nap stb. – és
más civil szervezetek által rendezett programokon, így a kiállításokon, és szabadtéri programokon.
Egyesületünktől 14 fő vett részt a német testvértelepülésünk 25 éves évfordulójának megünneplésén, mely 3 napos mehrstetteni rendezvény volt.
Egyesületünk Lukács Sándor előadói estjén
23 fővel vett részt, a KEK-ben.
2019 évben a következő programjaink voltak:
• Folytattuk az egyesület tagjainak az érdeklődő lakossággal közösen az Erkel Színház
bérleti előadásaira a csoportos részvételt, il-

letve az oda és visszajutási lehetőség biztosítását. Ezt kb. 16 fő veszi igénybe rendszeresen, ez négy visszatérő alkalmat jelentett.
• Tavasszal és ősszel 12-12 alkalommal, hetente – hétfőn és csütörtökön – egyórás gyógytorna foglalkozást szerveztünk a tagjainknak, melynek költségét a helyi önkormányzat finanszírozta. Rendszeresen részt vesz
17–18 fő.

• Két alkalommal rendeztünk egész napos
gyógyfürdő kirándulást /Kecskemétre és
Ceglédre/ melynek költségeit egyesületi és
önkormányzati pályázati támogatásból fedeztük. A két programunkon résztvevők száma: 97 fő.

• Az év utolsó évzáró és egyben a karácsonyt
is megünneplő rendezvénye 2019 december 13-án került lebonyolításra, önkormányzati támogatással és egyesületi költségvetési finanszírozással, melyen 66 fő volt jelen.
A programunkat Gáll Isis ének előadása nyitotta meg, ezt követően Bárányos Mónika és
Fülöp Attila versenytáncát nézhettük meg,
majd HEKE táncosai előadását élvezhettük.
A vacsoráról és az élő zenei műsorról az egyesületünk gondoskodott.
A tagság saját készítésű süteményekkel, a
TESCO Herceghalomi Logisztikai Központja
ajándékokkal támogatta e rendezvényünket.
A közeli és szomszédos települések mozgássérült egyesületeinek meghívására részt vettünk a a Biatorbágyon és Törökbálinton megrendezett Empátia Napon. Igyekszünk a kapcsolatot ápolni ezekkel az egyesületekkel.
Az ősz folyamán a Szépművészeti Múzeumba
is jártunk az érdeklődő tagtársainkkal.

HÍREK A CIVIL SZERVEZETEKRŐL
Végül egy kis statisztika a munkánkról, milyen
ügyekben voltunk a tagjaink és a lakosság segítségére:
Tagjaink száma: 71 fő, 2018. december 31-i állapot szerint.
Iktatásunkban: 108 ügyiratszám szerepel.
Ügyfélfogadáson megjelent: 31 fő.
Összesen: 95 főnél az alábbi ügyekben
nyújtottunk segítséget tagjainknak illetve
a helyi lakosoknak:
• Fogyatékossági támogatás igénylése: 3 fő.
• Parkolási igazolvány igénylése: 5 fő.
• Egyéb ügyek /beteg látogatás: 10 főnél.
• Jogi segítségnyújtás: 1 fő.
• Gyógycipő elkészíttetésében:  9 fő.
• Gyógyászati segédeszköz kölcsönzésében:
3 fő.
• Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás: 3 fő.
• Gépjárműszerzési támogatás: 1 fő.
• Közgyógyellátási igazolvány: 2 fő.
• Gyógyszerkiváltás: 8 fő.
• Települési támogatás: 4 fő.
• Rámpa kialakításában segítség nyújtás. 2 fő.
• Szakorvoshoz történő eljutásban segítségadás: 5 fő.

• Színházlátogatás 16 fő.
• Lukács Sándor előadói est: 23 fő.
• Számtalan esetben történt telefonon segítségnyújtás.
• Szeretnénk ha az egyesületünk tovább tudná folytatni eddigi tevékenységét, segítségnyújtását az elkövetkező időkben is.
Köszönöm a rendszeresen támogatók
egész évi segítségét, elsősorban az Önkor
mányzatnak, ABACUS igazgatójának, Kál
mán Zsoltnak, TESCO Logisztikai Központ
Zimmermann Botond igazgató úrnak, Pa
lócziné Zsótér Erzsébet könyvelőnknek,
Hercegház Bt-től Lukács Lászlónak, BEREAX
konyha – Körösladányiné Kovács Julianna
segítségét.
Szeretném megköszönni továbbá a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetség vezetőinek, munkatársainak a folyamatos szakmai segítségnyújtást és támogatásukat.
Köszönöm az elmúlt évi 1 %-os felajánláso
kat, tagjaink, az elnökség önzetlen munká
ját. Nélkülük nem sikerült volna a terveink
megvalósítása.

Végezetül azt gondolom, hogy egyesületünk
teljesítette vállalásait, céljainknak megfelelően, eredményesen zártuk a 2019. évet is. Engedjék meg, hogy sikerekben, egészségben
gazdag Boldog Új Évet kívánjak mindenkinek.
Lékáné Szegedi Borbála elnök
Kérem, hogy az idén is segítsék az egyesület
munkáját a személyi jövedelem 1%-os felaján
lásával, illetve aki teheti folyószámlánkra utalt
pénzadománnyal is segítheti az egyesületünket. Várjuk új tagok és pártoló tagok jelentkezését is a 06 20 243 7579 telefonon vagy a
Kozáromi u. 27 szám alatt.

2053 Herceghalom, Gesztenyés u. 36.
Levelezési cím:
2053 Herceghalom, Kozáromi u. 27
Adószám: 18334320-1-13
Számlaszám: 11736020-29904484
www.hmke-herceghalom.hu
E-mail: 2053mke@gmail.com

Mosolysziget Családosok Egyesülete
Az egyesület 2006 óta a Nagycsaládosok Országos Szervezetének tagegyesületeként működik. A kezdetekben még Izsák Irén volt az elnöke
és Körösladányi Istvánné a vezetőségi tagja. Több mint negyven helyi
tagcsaláddal vettünk részt az önkormányzati rendezvényeken illetve
már akkor is az egyesület szervezte Herceghalom Adventi vásárát.
2012-ben került sor tisztújításra, ekkor vettem át az egyesület elnöki
tisztét, Raksányi Kinga és Mihóczi Krisztina vezetőségi tagokkal. Azóta a vezetőségi tagok változtak Cserkuti Edina és Salga József töltötte be ezeket a tisztségeket. Egyesületünk a település egyik olyan szervezete, mely adományok gyűjtését és a rászorulókhoz való eljuttatását
is fontos feladatának tekinti. Az egyesület célja, hogy a helyi családokat
egymást segítő közösségé formálja, életminőségüket javítsa. Az egyesület szervezésében tartjuk meg minden évben a Szent Iván éji rendezvényt az Adventi vásárt, illetve a fenyőfarendelést. Minden évben segí-

tünk a Filiának az élelmiszer adomány gyűjtésében is. A helyi önkormányzati rendezvényeken egyre ritkábban tudunk részt venni, mivel
már sokan kiléptek az egyesületből. Tagcsaládjaink igen megfogyatkoztak az elmúlt években, gyermekeik már felnőttek és változott az érdeklődési körük.
Várunk fiatal családokat az egyesületbe, akik szívesen részt vennének
közös programokon vagy esetleg lenne ötletük tovább színesíteni Herceghalom programjait.
2016-tól a Mosolysziget Családosok Egyesülete alcsoportokkal is bővült. Hozzánk csatlakozott a Nyugdíjas klub, Vöröskereszt helyi szervezete, Baba-mama klub és 2020-tól a Főző klub is. Hozzájuk is lehet csatlakozni!
2020-ban is várunk mindenkit szeretettel a rendezvényeken.
Salga Józsefné
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sport
2019 decemberében két úszóversenyen is részt vettek a Delfinek Úszóiskola tanítványai Törökbálinton és Bicskén. Nagyon fontosak ezek a rendezvények az életünkben, mert célt adnak
az évközi munkának. Kicsi úszóiskola lévén nincsenek igazolt tanítványaink, sokan csak heti
egyszer úsznak és nincs szabvány versenymedencénk sem, ahol készülhetnénk. Ennek ellenére
minden évben van egy 20–40 fős társaság, akik vállalják a megmérettetést és szép eredményeket érnek el. Idén minden eddigit felülmúlva összesen 36 érmet szerzett 35 gyerekünk.
Herceghalmi versenyzőink:
Gyorsúszás:
Bauer Dominik – 2. hely
Bácsalmási Dóra – 3. hely
Dobó Liza – 5. hely
Dobó Zoé – 6. hely
Dömötör Klára – 3. hely
Herczegh Kata – 3. hely
Hrebenku Dorka – 6. hely
Izményi Sára – 1. hely
Kós Vince – 3. hely
Mező Dávid – 4. hely
Rozsnyó Zora – 3. hely
Vajda Kristóf – 4. hely
Vajda Zalán – 7. hely

Hátúszás:
Bauer Dominik – 1. hely
Dobó Liza – 6. hely
Dobó Zoé – 8. hely
Dömötör Klára – 1. hely
Herczegh Kata – 4. hely
Hrebenku Dorka – 5. hely
Izményi Sára – 1. hely
Kós Vince – 2. hely
Mező Dávid – 3. hely
Rozsnyó Zora – 4. hely
Vajda Kristóf – 5. hely
Vajda Zalán – 4. hely

Mellúszás:
Bauer Dominik – 4. hely
Bácsalmási Dóra – 2. hely
Izményi Sára – 2. hely
Kós Vince – 2. hely
Mező Dávid – 2. hely
Rozsnyó Zora – 5. hely
Szabó Jázmin – 2. hely
Vajda Zalán – 5. hely

Nagyon büszkék vagyunk minden indulónkra és külön gratulálunk a helyezetteknek és családjaiknak!
Bácsalmási Gábor HHSE Elnök
Pécsi Andrea testnevelő-úszás sportedző

HSE HÍREK

U19 és felnőtt bajnokság
Várhatóan február végén, március elején veszi kezdetét a tavaszi félév bajnoki rajtja – még nincs sorsolás –, így
a felkészülést február elején kezdi el mindkét csapatunk.
Futsal bajnokság U11
Az első futsal bajnoki fordulót sajnos technikai okok miatt elhalasztották. A mérkőzések helyszínéül szolgáló
sportcsarnok több helyen beázott az aznapi nagy esőzések miatt.
U13
Az első forduló eredményeivel kapcsolatban vegyesek az érzéseim. A 3 mérkőzésből 2-szer győzni tudott a
csapat, viszont Szártól, akiket a Bozsik-tornákon eddig mindig megvertünk, most vereséget szenvedtünk.
Hajrá Halom!!!
Zsupanek Péter

Karácsonyi foci 2019

A hagyományokat folytatva, idén is összegyűltünk és megrendeztük a
2019. évi karácsonyi focinkat.
A többek között kifogástalan idő és az új pályának is köszönhetően
szép számmal jöttünk össze. A 9-10 órai kezdést követően a „frissítő,
energizáló” :) szünetekkel együtt 3 órán keresztül rúgtuk a bőrt.
Akiknek hamarabb el kellett menniük vagy csak lemaradtak a fotózko
dásról: Nánási György, Tóth András, Sillay Gábor, Zsupanek Péter.
Köszönjük a képet Gündertné Dregus Katalinnak!
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Szilveszteri foci 2019

A kezdetben kissé csípős reggelt követő, verőfényes napsütés még
inkább szebbé tette a 2019. évet búcsúztató labdarúgó eseményünket. Ahogyan a képen is látszik a felnőttek mellett több kis focista is
eljött.
A képről lemaradtak: Csányi Szabolcs, Apró Barnabás, Apró Szabolcs
Örülök/örülünk, hogy egy jó hangulatú, beszélgetős, sportos délelőttel
sikerült zárnunk az évet.
„Találkoz(z)unk jövőre ugyanitt!”

FORMÁLÓDJ AZ EFI-vel
JANUÁRTÓL, avagy
a NAGY BEJGLI KIHÍVÁS
A karácsonytól újévig terjedő időszakban engedjük el magunkat
a legkönnyebben, ami az étkezési szokásainkat illeti. Az ünnepek
elmúltával gyakran szembesülünk azzal, hogy felszaladt egy pár
kiló, aminek leadása nem is olyan egyszerű. Az új év azonban magában rejti a lehetőséget a változásra, ehhez kínálunk több nagyszerű programot!
A nagy bejgli kihívás
A súlygyarapodás nagyon összetett probléma, életmódunk, táplálkozási szokásaink, a sok stressz, kialvatlanság, az immunrendszer állapota mind-mind hozzájárulnak, ahhoz, hogy milyen „formában” vagyunk.
Az Egészségfejlesztési Irodában kidolgoztunk egy 6 hónapos klub
sorozatot.
Belgyógyász, dietetikus, pszichológus, coach, mozgás terapeuta
és természetesen életmód tanácsadó segíti a fogyni vágyókat.
Kéthetenkénti találkozókkal, összesen 12 alkalommal találkozunk,
megismerhetjük mások történeteit, bevált módszereit és támogató közegre lelhetünk. Ezen kívül időről-időre kis meglepetésekkel,
ajándékokkal motiváljuk a résztvevőket.
A részletes programért figyeljék a facebook oldalunkat! A klub
egyszerre 15 főt tud fogadni, így ne habozzanak sokáig!
CSAK AZ IDŐT ÉS A SZÁNDÉKOT KELL HOZNIA,
A TÖBBIT MI ADJUK!
A csatlakozás módja felől érdeklődhet az
erdeklodes@efibiatorbagy.hu címen, vagy a
+36 70 504 2286 telefonszámon.
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2020. évi hulladéknaptár Herceghalom
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Rugalmas lomtalanítás házhoz megyünk
E-MAIL: info@zoldbicske.hu
TEL: 06 22/350-111

