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Tájékoztató a januári közmeghallgatásról
Sokan gyűltek össze január 21-én a Kulturális Egyházi Központban
megrendezett közmeghallgatásra. Természetes, hogy a lakosság
kíváncsi az új önkormányzat terveire. A gördülékenységet segítette, hogy Csizmadia Zsuzsanna polgármester asszony felkérésére
Dr. Petrik Péter alpolgármester moderálta az eseményt.
A megjelentek bemutatása és köszöntése után elsőként Mag Barbara, a Zöld Bicske Nonprofit Kft. ügyvezetője kapott szót.
A beszámolóból megtudhattuk, hogy a Zöld Bicske jelenleg 17 településen szolgáltat. A Vertikál Nonprofit Zrt-vel kötött konzorciumi szerződésnek köszönhetően lehetőségük nyílik szolgáltatásaik
bővítésére. A közeljövőben ezért egyeztetést kezdeményeznek a
herceghalomi szolgáltatás minőségének javítása érdekében. A
Zöld Bicske honlapján a lakók naprakész és teljes körű tájékoztatást
találnak a cég tevékenységéről.
A Vitális lakóparkból két kérdés érkezett Mag Barbarához. Az elsőben azt szerették volna megtudni az ott élők, hogy lehetséges-e
üveggyűjtő sziget létesítése. Ügyvezető asszony elmondta, hogy
Herceghalomban 2 sziget működik és megfelelő egyeztetéseket
követően van lehetőség egy harmadik kiépítésére is.
A második kérdés arra vonatkozott, hogy lenne-e mód a szelektív
hulladék gyűjtéséhez külön gyűjtőedény biztosítására.
A válaszból megtudtuk, hogy ahol már konzorciumban dolgoznak,
ott bevezették a szelektív gyűjtőedények használatát. Ennek értelmében, Herceghalomban is megoldható lesz, hogy minden lakos
megkapja a szelektívgyűjtő kukákat.
Ezt követően Lanku Ildikó, az Érd és Térsége Vízi Közmű Kft. képviselője kapott szót. Elmondta, hogy a Pipacs utcában történt csőtörés nem közterületi, hanem ingatlanon belüli meghibásodás volt.
Az elmúlt év őszén összesen egy közterületi csőtöréshez kellett felvonulniuk Herceghalomba. Ennek okát nem ismerik, mert a berendezéseik – az átadó pont és a nyomáscsökkentő – kifogástalanul
működik. Egy írásban kapott kérdésre elmondta, hogy a múlt évben készült tanulmányterv szerint új vezetékre lenne szükség. Ennek megépítését az ÉTV Zrt. támogatja. Ezen kívül egy új víztoronyra is szükség volna, ami biztonságossá tudná tenni a szolgáltatást
abban az esetben, ha az ÉDV Zrt. vezetéke meghibásodik, hiszen a
torony űrtartalma erejéig tudná szolgáltatni a vezetékes vizet.
Ezután Dr. Petrik Péter a Budaörsi Rendőrkapitányság képviseletében jelen lévő Aubéli Ákos rendőr századost kérte fel beszámolója
megtartására. Százados úr elmondta, hogy Herceghalom közbiztonságát főleg Gergely Balázs rendőr főtörzsőrmester körzeti megbízott biztosítja. Segítségére van Biatorbágy-Herceghalom Polgárőrsége, valamint a Zsámbéki Rendőrőrs és természetesen a Budaörsi Rendőrkapitányság. 2019-ben a Budaörsi Kapitányság illetőségi területéhez tartozó 21 település közül Herceghalom bel- és külterületén nem volt kiemelkedő kockázattal járó esemény. Aubéli
Ákos három előzetes kérdést kapott. Az 1-es út gyalogátkelőjénél
működő lámpával kapcsolatban azt válaszolta, hogy ebben a kérdésben a Magyar Közút Nonprofit Zrt. az illetékes. A második kérdés arra vonatkozott, hogy a lakók szeretnék, ha a rendőrség sebességmérő készüléket telepítene az 1-es főút herceghalmi szakaszánál. A tájékoztatásból megtudtuk, hogy a sebességmérők helyének
meghatározásánál az elmúlt évek baleseti – főként halállal járó esetek – statisztikája alapján priorizálnak. Ennek megfelelően a 10-es
úton van folyamatos sebességellenőrzés. A harmadik kérdés az illegális szemétlerakással volt kapcsolatos. Százados úr kilátásba helyezte, hogy fokozottabban fogják figyelni ezeket a cselekményeket. Aubéli úr nem tartja indokoltnak a levélben felvetett kamerarendszer bővítést erre a célra. Elmondta, hogy amennyiben pénzügyi lehetőség van a bővítésre, inkább az utak és terek megfigyelését tartja fontosabbnak.
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Dr. Major Miklós, a Budakeszi Járási Hivatal vezetője kapott szót ezután. A felszólaló beszámolóját azzal kezdte, hogy továbbra is minden hónap első csütörtökén igénybe vehető a Budakeszi Járási Hivatal Herceghalomban működő ügysegédi ügyfélfogadása. A polgármesteri hivatalban meghatározott időben bárki, aki nem tudja
felkeresni a szomszédos városokban működő hivatali kirendeltségeket, vagy a kormányablakot, intézheti ügyeit.
Dr. Petrik Péter a következőkben azokat a vendégeket kérte meg
válaszadásra, akikhez a lakosság előzetes kérdéseit korábban eljuttatta a hivatal. Felkérte Horváthné Gacsályi Marianna igazgatóas�szonyt, hogy mondja el az iskolával kapcsolatos tudnivalókat. Igazgató asszony 2013 óta vezeti az iskolát. Kiváló pedagógusokkal dolgozik együtt, akiknek köszönhetőek az iskola elért eredményei.
Örömmel várja a két új tanterem átadását, de a művészeti iskola ezután is tanteremhiánnyal küzd majd. A kérdésre válaszolva elmondta, hogy a nyári szünetben az önkormányzat anyagi támogatásával
hat héten át biztosítják a gyerekek táboroztatását.
Ez után Varga Tóth Csaba, a Csicsergő Óvoda igazgatója, arról tájékoztatta a jelenlévőket, hogy folyamatosan kapcsolatban vannak a
szülőkkel. A hozzá érkezett első kérdés az intézmény humánerőforrás ellátottságára vonatkozott. Igazgató úr elmondta, hogy 12 óvodapedagógus, 6 dajka, 2 pedagógus asszisztens, óvoda-titkár és
konyhások, takarítók látják el a feladatokat. Az elmúlt években már
több olyan gyermek jár az óvodába, akikkel külön szükséges foglalkozni. Ebben segítséget jelent a Budaörsi Szakszolgálat: logopédusok, fejlesztő pedagógusok, valamint gyógypedagógus is segíti általuk az óvodai munkát. A másik kérdés a gyereklétszámmal kapcsolatos. Az intézménybe korábban a két és fél éves gyerekeket is
fel tudták venni. Mivel Herceghalom fiatalodó település, folyamatosan növekszik a gyermekek száma is. A törvény szerint azt a gyermeket kell felvenni az óvodába, aki augusztus 31-ig tölti be a harmadik életévét. Sajnos, aki szeptember 1-én tölti be ezt a kort, azt
már nem kötelező felvenni. Idén 48 gyermek megy iskolába, így 48
hely lesz az új gyerekek felvételére. A statisztikákból látszik, hogy 40
gyermek éri el augusztus 31-ig a 3. életévét, tehát őket az óvoda fel
fogja venni. A maradék pár helyre annak van előnye, aki szociális
helyzeténél fogva, vagy munkahelyi problémák miatt kell, hogy
gyermekének ellátást kérjen. Mivel Herceghalomban épül egy 30
lakásos társasház, jelenleg nem ismertek azok a számok, hogy onnan hány igény érkezik majd. Biztosra vehető, hogy jönnek majd
páran, akiknek a gyermekét fel kell venni. Folyamatosan történnek
megbeszélések a fenntartóval az óvoda bővítéséről, melynek célja,
hogy hosszabb távon biztosítani lehessen az óvodás korúak elhelyezését.
Dr. Petrik Péter ezt követően a Biatorbágy-Herceghalom Polgárőrség képviseletében megjelent Pénzes Ferencet kérte fel beszámolója megtartására. A beszámolóból megtudhattuk, hogy az utóbbi
időben, Herceghalomban nem történt kiemelkedő bűncselekmény. Nagy segítséget jelent a Herceghalomban kiépített kamerarendszer, melyet folyamatosan, 0–24 órában figyelnek az irodában.
Elhangzott, hogy több fiatal jelentkezett polgárőrnek, akiknek a
vizsgáztatása jelenleg is folyik. A létszámbővülés eredményeként
több alkalommal és több gépkocsival tudnak járőrözni a polgárőrök. Pénzes úr elmondta, hogy a polgárőrségnek nincs joga felelősségre vonni az elkövetőket, legyen az gyorshajtás vagy egyéb
cselekmény. Kérik a lakosságot, hogy továbbra is telefonon jelezzék, ha bármilyen rendellenességet tapasztalnak. A polgárőrség
nappal és egész éjjel hívható.
Ezután Kosznovszki Sándor közterület-felügyelő kapott szót. Ismertetőjében elmondta, hogy 6 éve működnek és 9 településen látják el
a közterület-felügyeletet hat alkalmazottal. Herceghalomra jelenleg
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félállásban foglalkoztatott alkalmazottat biztosítanak, így heti két
alkalommal van jelen felügyelő a településen. A faluban jellemző a
közlekedési szabálysértés, a jogtalan teherautó behajtás. Az illegális sitt- és szemétlerakás tekintetében sajnos csak tettenérés esetén
lehetséges a felelősségre vonás. A szemétben talált olyan tárgyak,
iratok, melyből kiderülhet a lerakó személy kiléte nem bizonyító
erejűek. Az elkövetkező időben, Herceghalomban minden nap jelen lesznek a közterület-felügyelők, mivel Herceghalom és Tinye területére új közterület-felügyelőt sikerült felvenni.
A következőkben Dr. Pintér Márk háziorvos számolt be tapasztalatairól. Doktor úr beszámolóját azzal a pozitív hírrel kezdte, hogy
ezen a napon egy alaposan kitakarított, tiszta rendelőben tudta fogadni a betegeket. Egy neki küldött, aláírás nélküli levélben egyik
lakótársunk a hosszú várakozási idő miatt egy mérőóra beszerzését
javasolta. Pintér doktor válaszában kifejtette, hogy mi okozhatja az
egyes ellátások közötti időkülönbséget és mi lehet az oka az esetleges hosszú várakozásnak.
Herceghalom lakosságának száma folyamatosan növekszik, ezért a
háziorvosi praxisba bejelentkezett páciensek száma is nő. 2019-ben
1780 fő volt ez a létszám, és 13 000 orvos-beteg találkozás történt, a
bejelentkezettek közel 4/5-e jelent meg rendelésen. Doktor úr szerint
ez jó jel, mert egészségtudatos magatartásra utalhat. A praxis forgalmi adatait elemezve kiderült, hogy van egy állandó populáció, akik
évente akár 25–30 esetben is felkeresik a rendelőt. A gyógyszeríratás
racionalizálásával feltehetően csökkenteni lehetne a rendelőre háruló adminisztrációt, mely a várakozási idő csökkenését is eredményezhetné. Jelenleg sok olyan ellátási esemény – vizsgálatok megszervezése, beutalások, gyógyszerrendelések, különböző igazolások kiadása – történik rendelési időben, mely elsődlegesen nem a háziorvosi
ellátás feladatkörébe tartozik (pl. járó-beteg szakellátás feladata).
Ezeknek a feladatoknak a végrehajtása és ezek adminisztrációja esetenként igen sok időt von el a gyógyítás idejéből. A herceghalmi háziorvosi praxis a szomszédos település, Biatorbágy felnőtt- és gyermek háziorvosaival praxisközösségbe tömörülve szervesen együttműködik. Feladatuk a felnőtt lakosság szív- és érrendszeri betegségek iránti kockázat felmérése, az egészséges táplálkozás elősegítése
dietetikus segítségével, mozgásszervi megbetegedések ellátásának
támogatása konduktor közreműködésével. A vastagbél-daganat
szűrési centrumok között is szerepel a herceghalmi rendelő. Elmondta, hogy rendelet írja elő a háziorvosok számára az időpont foglalási
lehetőség biztosítását. Herceghalomban ez rendszerint a rendelési
idő utolsó órájában lehetséges.
További kérdés volt, hogy december 27-én, pénteken miért nem
volt rendelés. Azért, mert azt a napot előző héten ledolgozták az orvosok – hangzott a válasz. Pintér doktor elmondta, hogy a rendelési
idő változását minden alkalommal értesítőt kihelyezve jelzik a rendelőben. Sajnos ezek rendszerint eltűnnek a rendelőből.
A nyári szabadságolással kapcsolatban arról kaphattak tájékoztatást a jelenlévők, hogy Herceghalomban 9 éve (amióta Pintér doktor a háziorvos) nem volt olyan szabadságolás, hogy ne lett volna
helyettesítés. A rendelet a helyettesítő orvos számára azt írja elő,
hogy a valós rendelési idő 50 %-át kell teljesíteni. A 9 év alatt egyszer sem fordult elő, hogy a helyettesítés ne a teljes rendelési időben fogadta volna a betegeket.
Dr. Pintér Márk végezetül azt kérte a lakosságtól, ha bármi észrevételük van, legyen az kritika vagy dicséret, a rendelő ajtaja mindig nyitva
áll. Jobb ezeket a dolgokat személyesen megbeszélni, mintsem internet nyújtotta közösségi portálokon – fejezte be beszámolóját.
Dr. Petrik Péter ezután Csizmadia Zsuzsanna polgármesternek adta meg a szót, hogy tartsa meg 2019. évi beszámolóját és ismertesse a 2020. év terveit. Polgármester asszony beszámolóját általános
adatokkal kezdte, majd elmondta, hogy 2019-ben egy lakossági fórum és egy közmeghallgatás volt. A Képviselő-testület 22 alkalommal ült össze, összesen 19 rendeletet és 276 határozatot hoztak.

Megtudhattuk, hogy településünkön 2675 fő az állandó bejelentettek száma, 42 gyermek született, 38 házasságkötés volt és 22-en
hunytak el 2019-ben. Majd a vagyongyarapodás fontosabb tételeit
említette.
A vagyongyarapodás fontosabb tételei 2019-ben
Beruházás, felújítás: 			
• Közutak felújítása
– Vadvirág utca
– Arany J. utca
– Boróka utca
• Bérlakások belső útjának aszfaltozása
• Futball pálya
• Zsámbéki út közvilágítás felújítása (LED)
• Óvoda felújítás
• Ifjúsági ház átalakítás – családi napközi
A pénzügyi beszámolót a közoktatási intézmények támogatásával
kezdte.
Közoktatási intézmények támogatása, fenntartása 2019.
• Általános Iskola támogatása:
7 268 017 Ft
• Pedagógus kirándulás
960 000 Ft
• Tankönyv
484 807 Ft
• Pedagógus ösztöndíj program
1 956 000 Ft
• Pedagógus kitüntetés
366 600 Ft
• Éves keretösszeg
3 500 610 Ft
(eszközök, szolgáltatások biztosítása) (KLIK a fenntartó)
• Óvoda eszköz beszerzése, dologi kiadása,
építmény üzemeltetési költsége
13 152 000 Ft
Majd a szociális ellátások és támogatások számszerű adataival folytatta.
2019. évi szociális ellátások, Települési támogatás
Rendkívüli élethelyzet áthidalására:
– 156 esetben
4 732 000 Ft összegben
Gyógyszerkiadások támogatása:
– 6 fő részére
410 000 Ft összegben
Tartósan beteg hozzátartozó ápolásához rendszeres
támogatás:
– 1 fő részére
428 000 Ft összegben
Közüzemi díj kompenzáció:
– 12 családnak
633 000 Ft összegben
Bölcsődés gyermekek támogatása:
– 22 gyermek
4 998 000 Ft összegben
Táboroztatás (napközis és szociális tábor):
– 61 fő
3 472 000 Ft összegben

2019. évi egyéb intézkedések, szociális ellátások,
települési támogatás:
• Kedvezményes étkeztetés biztosítása a rászoruló
óvodás és iskolás gyermekeknek:
7 609 655 Ft
• Az ingyenes tankönyvkereten felül, a még szükséges
tankönyvek beszerzése:
484 807 Ft
• Civil szervezetek támogatása:
7 058 300 Ft
Ezt követően polgármester asszony kitért az egészségügyi ellátás során kifizetett összegekre. Elmondta, hogy a 2019. év kiemelt feladatai
között szerepelt, és meg is valósult a védőnői ellátás nagyobb mértékű támogatása, korszerűbb eszközök, felszerelések beszerzése, épület karbantartása, illetve szolgáltatások bővítése, mely 2 226 000 Ft
évi támogatási összeget jelent.
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2020-ban az egészségügyi ellátás továbbra is kiemelt fontosságú, ezért az önkormányzat a fenntartásra és fejlesztésre az alábbi összegeket biztosítja:
• Szakorvosi ellátás
5 761 000 Ft/év
• Fogorvosi ügyelet
2 671 000 Ft/év
• Orvosi ügyelet
4 509 000 Ft/év
• Gyermekjóléti, családsegítés és házi
segítségnyújtás
6 196 000 Ft
Ezután Polgármester asszony tájékoztatta a jelenlévőket az önkormányzat önként vállalt feladatairól.
Önkormányzat önként vállalt feladatai 2019–2020-as években –
Oktatási Intézmény – Iskola
• Művészeti oktatás támogatása
• Ösztöndíj rendszer
• Tehetségnap megszervezése
• Tehetséggondozás (tanulmányi versenyek)
• Az iskolatejet az iskolában 2018. szeptemberétől a KLIK,
mint fenntartó biztosítja
• Szaktantárgyi eszközkészlet bővítése
• Eszköz beszerzések (pl. zenei, informatikai, igény és lehetőség
szerint)
• Tábor támogatások
• Óvodai képességfejlesztés
• Óvodai egészségre nevelés keretében tejkészítmények biztosítása
Önkormányzat önként vállalt feladatai 2019. évben, egyéb
• Felsőoktatási ösztöndíjprogram
• Állami és önkormányzati rendezvények szervezése
• Óvodai fejlesztőfoglalkozások támogatása
• Biatorbágyi Polgárőrség és Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása
• Civil szervezetek működési és programtámogatása
• 2020. évben bölcsődéskorúak nappali ellátásának biztosítása,
„Feladatellátási szerződés” útján
• „Gyermekáldás” éves támogatási keret: 2 000 000 Ft
(első szülött részére: 40 000 Ft, másod szülött részére: 50 000 Ft,
harmadik gyermek részére: 60 000 Ft)
Továbbra is nagy figyelmet fordítunk a közbiztonságra.
- Támogatjuk a körzeti megbízott munkáját (polgárőrség)
2 400 000 Ft
- Térfigyelő rendszert építtettünk ki: 5 064 000 Ft
- Közvilágítást korszerűsítettük :
- LED-es lámpatestek 32 252 000 Ft
- Zsámbéki úton napelemes kandeláberek telepítése: 18 694 000 Ft
- A közlekedés teljes felülvizsgálata, meglévő szakmai anyagok
korszerűsítése
2020. évi költségvetési koncepció prioritásai
Működtetés
• Zöldfelület karbantartás munkálatainak minőségi elvégzése
• Futball pálya üzemeltetése, karbantartása
• Ingatlanvagyon állapotfelmérése, korszerűsítése
– állapot fenntartási munkák elvégzése
– keretszerződések felülvizsgálata
– két gyalogátkelőhely biztonságossá tétele
• Gesztenyefák kezelése, Rózsai út beültetése, pótlás
• Liget utcai fenyők átvizsgálás
• 30 éve önálló község Herceghalom ünnepség sorozat
(Testvér települési képviselők meghívás)
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2020. évi költségvetési koncepció prioritásai
Fejlesztés
• Közvilágítás
• Utak (le nem aszfaltozott utak tervezése, kivitelezése)
• Szennyvíz
• Ivóvíz
• Csapadékvíz elvezetés
• Játszótér tervezés (tematika)
• Kamerarendszer fejlesztése
(Tesco autópálya bejárat- Kamionos parkolás megszüntetése)
• Illegális szemétlerakó megszüntetése
• Orvosi rendelő korszerűsítése
• Iskola bővítése
• Óvoda korszerűsítés, bővítés
(A kiemelt szövegrészek a beszámoló alatt levetített dia-felvételek szövegmásolatai.)
A diaképes beszámoló után Csizmadia Zsuzsa polgármester a tervekről és az elmúlt hónapok munkájáról beszélt. Az októberi választások óta három hónap telt el. Ez nagyon rövid idő az öt éves ciklushoz viszonyítva – mondta polgármester asszony. Majd így folytatta:
Az iskola bővítése befejeződött, a közvilágítás korszerűsítése is véget ért. Gyors intézkedésnek köszönhetően már dolgozik a dietetikus intézményeinkben. Mindnyájan tapasztalhatták, hogy a karácsonyi díszkivilágítást is felszerelték a szakemberek.
Megalakult az új képviselő-testület és megválasztottuk az alpolgármestereket. A 2019. év végén több jól sikerült rendezvény volt Herceghalomban.
Az új év első negyede a ciklus első költségvetésének és a ciklusterv
elkészítésének az ideje. Meg kell határozni az öt évre vonatkozó rövid, közép és hosszútávú terveket. Ezek a tervek a képviselők kampány során felvetett programjai alapján lesznek összeállítva. A tervek elkészítésekor a leglényegesebb szempont, Herceghalom vonzó szépségének és értékeinek megtartása és megóvása. Célunk a
szép, nyugodt miliő, a kertvárosias és családi házas arculat megtartása.
Mindenek előtt a herceghalmi intézmények, ingatlanjaink felújítására, korszerűsítésére kell koncentrálnunk amellett, hogy az alapfeladatok ellátásában nem keletkezhet fennakadás.
A fejlesztések a község lakosságának elvárásai szerint alakulnak
majd. Erre vonatkozóan kérdéseket tettek közzé a lakosság körében, hogy megtudják, mi foglalkoztatja őket, mik azok a problémák, amelyeket fontosnak tartanak. A jövőre nézve polgármester
asszony elmondta, hogy a képviselőknek fogadóóráik lesznek az
igényeknek megfelelően. A lakosság ezen a módon tud kapcsolatba kerülni az önkormányzattal. A gondok, problémák felvetése így
eredményesebben és gyorsabban jut el a megfelelő helyre, mintsem ha azokat a facebookon teszik közzé.
Ezt követően polgármester asszony az eltelt három hónapban történtek ismertetésével folytatta a beszámolót.
Egy idézettel kezdte, mely közvetlen a választások után került fel a
facebookra.
„A település lakói ellenében nem lehet közösséget vezetni. A semmittevés és a falu lezüllesztésének árát végre megfizette a fő bűnös. Bebizonyosodott, hogy nem lehet négy láda sörrel megvenni Herceghalmot.
Hétfőtől kezdődjön egy új korszak, a romok eltakarítása és a település
építése. Remélhetőleg ehhez a megfelelő összetételű képviselő-testület
is meglesz.” – így az idézet.
A testület meglett – jelentette ki polgármester asszony, és ez a csapat egy Herceghalomért tenni akaró csapat. Most a romok eltakarítása folyik. Az előző ciklusból szervezetlenség és romok maradtak
hátra. A megfelelő konzekvenciákat le kell vonni.

KÖZÉLET
Ehhez kapcsolódva megtudhatták a jelenlévők, hogy a decemberi
vállalkozói koccintásra azért jöttek el nagyon kevesen, mert a megírt és előkészített 170 meghívónak csak a töredéke került kézbesítésre. Sokan kérdezik, hogy miként fordulhatott elő, hogy a kápolnával kapcsolatos 340 oldalnyi dokumentum csak 2020. január 13án került az önkormányzat birtokába. Ki gondolhatott arra, hogy a
szerver szobában, a szerveren tárolt anyagok illetéktelen személy,
vagy személyek számára felügyelet nélkül hozzáférhetők voltak.
„A káoszból ki fogunk jönni, rendet teremtünk” – fejezte be beszámolóját Csizmadia Zsuzsa polgármester.
Ezután köszönetet mondott a polgármesteri hivatal, valamint az intézmények dolgozóinak áldozatos munkájukért, a vállalkozók támogatásaiért és mindenkinek, akik bármivel hozzájárultak rendezvények sikeres lebonyolításához.
A beszámoló után a kérdések következtek.
Az első felszólaló Pörge Sándorné, a templom ügye felől érdeklődött. Elmondta, hogy meglepődve látta, hogy a tervekben nem szerepel a templom rekonstrukciója. Megdöbbentőnek tartja, hogy
közel 30 millió forintot fordítottak eddig a munkálatokra. Nem érti,
hogy fordulhat elő, hogy iktatott, fontos iratok a volt alpolgármester lakásán voltak.
Csizmadia Zsuzsa polgármester válaszában elmondta, hogy testületi határozat alapján független vizsgáló fogja belső ellenőrzés keretében vizsgálni a kápolnával kapcsolatban történteket. Amikor ez
a vizsgálat lezárul, akkor birtokában lesz az önkormányzat a valós
helyzetnek. Hozzátette, hogy a pénzügyi vizsgálat mellett műszaki
szempontok szerinti vizsgálatra is bekértek független szakértői
ajánlatokat.
A következő felszólaló Schnaider Lászlóné, három kérdést tett fel.
Az első a kápolnával kapcsolatban arról érdeklődött, hogy az önkormányzatnak mi a célja a kápolnával, ugyanis jelenleg semmiféle
funkciója nincs. Ismert, hogy az egyházak már a 2000-es években
letettek arról, hogy ott bármilyen liturgikus szertartás legyen, mivel
a kápolna alkalmatlan erre a célra. 30 milliós kiadást nehezen lehet
állagmegóvásra kiadott összegnek tekinteni.
A másik kérdés, hogy a nyár folyamán 530 aláírással egy népi kezdeményezést juttattak el az önkormányzatnak az Abacus és a település közötti földcsere ajánlattal kapcsolatban. A kérdés nem arra vonatkozik, hogy mi a hivatal határozata ezzel kapcsolatban, hanem
az, hogy a mai napig semmilyen fórumon senki meg sem említette
ezt a kezdeményezést. Az ilyen beadványokra 30 nap válaszadási
határidő vonatkozik.
Harmadik kérdés a KEK és az előtte lévő millecentenáriumi parkkal,
illetve közkerttel kapcsolatos. A HÉSZ-ben közkert néven szerepel.
A park tele van védett fákkal, tulajdonképpen védett területről beszélünk – mondta Schnaider Lászlóné. Ennek ellenére rendszeresen, rendezvények alkalmával transzporterek, vérszállító autók és
más gépjárművek bejárnak. A közkertbe behajtani tilos. Ki és mikor
adott engedélyt, hogy erre a területre gépjárművek behajthatnak tette fel a kérdést a felszólaló.
Csizmadia Zsuzsa polgármester a beadvánnyal kapcsolatban elmondta, hogy amikor a kezébe került a beadvány, erről levélben értesítette a panaszost. Polgármester asszony felhívta az akkori testület figyelmét, hogy ezt a kérdést napirendre kell tűzni. Az új testület
szem előtt tartja, hogy a döntéseket a lakosság, az érintettek bevonásával szükséges tárgyalni. Azt ígérte, hogy az első félévben napirendre kerül a népi kezdeményezés.
A közkertbe behajtással kapcsolatban elhangzott, hogy a testület
erre vonatkozóan nem kapott bejelentést, ennél fogva engedélyt
sem adott senkinek. Sajnálatos, hogy az emberek követnek el szabálytalanságokat – tette hozzá Dr. Petrik Péter.
A következő hozzászóló Makay István volt alpolgármester, felszólalásában elmondta, hogy nem 30 milliós költségekről kell beszélni, állí-

tása szerint az eddig ráfordított összegek közel 24 millió forintról szólnak összességében. Állítása szerint semmilyen iratot nem őrzött otthon, aminek a hivatalban kellett lenni. Minden iktatott és a költségvetés szempontjából lényeges irat a hivatalban van, volt. Elmondta,
hogy a választásokat követően külföldre utazott így az átadásra vonatkozó kérés később érkezett számára. Kifogásolta, hogy a 2019. évi
pénzügyi beszámolóval kapcsolatban egy szóval nem hangzott el,
hogy az nagyrészt a volt önkormányzat munkájának köszönhető.
Csizmadia Zsuzsa polgármester a kápolnára visszatérve, annak céljával kapcsolatban arról tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a cél elsősorban állagmegóvás. Nagyon vizesedett a kápolna. A kápolna látogathatóvá válik, mert a tervek tartalmaznak a külső ajtó után egy
rácsos ajtót, amin keresztül a látogatók meg tudják nézni a belső
teret.
Az ivóvíz minőségi követelményeiről kérdezett egy levélíró. Meg lehet-e tudni az erre vonatkozó paramétereket. Dr. Petrik Péter elmondta, hogy a herceghalmi víz minden tekintetben megfelel a fogyaszthatósági feltételeknek. Dr. Szendrei Bence arról tájékoztatott, hogy a vízszolgáltató honlapján fel kell tüntetni a vízminőségre vonatkozó adatokat. Ha ez nincs meg az ÉTV honlapján, fel kell
hívni erre a figyelmüket.
Dr. Szendrei Bence hozzátette, hogy az önkormányzat kiemelten
kezeli a vízzel kapcsolatos problémákat. Jelenleg annak lehetőségét vizsgálják, hogy Mány felől lehet-e egy leágazást kiépíteni, és
ezzel együtt egy szolgáltató váltást is megoldani. Ez által jobb minőségű vízhez juthatna a település.
Dr. Petrik Péter egy levélben érkezett kérdést olvasott fel, mely arról szólt, hogy kinél lehet panaszt tenni az Abacus szálló hangos
működésével kapcsolatban.
Dr. Kovács Judit jegyző elmondta, hogy az önkormányzatnak e tekintetben kicsi a mozgástere. A törvény ezt a feladatot egyfelől a
közterület-felügyelet, másfelől a természetvédelmi felügyelet hatáskörébe rendelte, annak függvényében, hogy helyileg hol történik a szabálysértés.
Egy további kérdés volt a temető bővítésével kapcsolatban. Jegyző
asszony válaszában elmondta, hogy a temető üzemeltetője már javasolta a bővítést. Megoldásként az lenne a célszerű, ha a meg nem
váltott sírhelyeket felszámolnák és ezzel is nőhetne a temetkezési
helyek száma. Az önkormányzat is foglalkozott a kérdéssel, az új temető tervezett helyszíne egyelőre a Zsámbéki út túloldalán, az M1es úthoz közel van. Ennek a területnek a megközelíthetősége, főleg
az időskorúaknak nehéz, ezért ezt a kérdést jól meg kell fontolni –
mondta jegyző asszony.
Egy levélíró arról érdeklődött, hogy mi lesz a sorsa a Liget utcai házak mögött lévő mart aszfalt tárolására kiadott területnek.
Csizmadia Zsuzsa polgármester elmondta, hogy a bérlő cég megkezdte a lerakó felszámolását. Miután kiürítették a területet, utána
rekultiválják és úgy adják át.
Kazány Tibor alpolgármesternek címezték a következő kérdést. A
vállalkozói találkozóval kapcsolatban arra volt kíváncsi a levélíró,
hogy a rendezvényt csak a herceghalmi vállalkozóknak, illetve a
Herceghalomban telephellyel rendelkező cégeknek hirdették meg,
vagy bármely vállalkozónak, aki a településen lakik?
A válaszban elhangzott, hogy a Herceghalomban működő, a településen adózó cégek vezetőit, tulajdonosait hívták csak.
A következő levélíró a közlekedési viszonyokkal kapcsolatban írt
kritikát, kifogásolva a sokszor előforduló gyorshajtást és egyéb szabályokat megszegő viselkedést.
A válaszban Losonczi Csongor elmondta, hogy egy közlekedési
nap rendezvényt tervez az önkormányzat. Ezen részt vennének az
iskola diákjai, a rendőrség és mindenki, aki valamilyen módon közlekedik. A hosszútávú tervekben szerepel a közlekedési rend felülvizsgálata, fekvőrendőrök létesítése.
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KÖZÉLET, KÖZLEMÉNYEK, TÁJÉKOZTATÓK
Egy herceghalmi anyuka kérdést írt azzal kapcsolatban, hogy az önkormányzat milyen lehetőségeket tervez a speciális nevelést igénylő gyermekek iskolába juttatására, mivel ilyen iskola csak Budapesten és Budaörsön van.
Meszner Mónika válaszában elmondta, hogy pillanatnyilag öt
gyermeket érint a speciális iskolába való eljutás. Ők négy intézménybe járnak, három budapesti és egy budaörsi intézményről van
szó. 2013 óta ez állami feladat, a törvény szerint az intézményt fenntartónak kötelessége gondoskodni a gyermekek szállításáról.
A következőkben egy névtelen kérdező levelét olvasta fel Dr. Petrik
Péter. A levélben a falu kulturális életének teljes hiányát észrevételezi annak írója.
Pekli Erika közművelődési koordinátor válaszában elmondta, hogy
2020. évre az önkormányzat 26 program megrendezését írta elő a
KEK számára. Ezek helyi ünnepségek, állami ünnepek és egyéb
programok. Ezen kívül a KEK-ben működnek a helyi civil szervezetek. Az ő munkájuk segítése is feladata a koordionátornak. Pekli
Erika rámutatott, hogy a rendezvények szervezésének nem kevés
anyagi vonzata van. Ezen kívül a KEK egy többfunkciós épület, amivel hátrányok is járnak és ez is meghatározza a lehetőségeket.
A következő felszólaló azt kérdezte, hogy az utak mellett ültetett, illetve az utakra nagymértékben kihajló fákkal, bokrokkal lehet-e
kezdeni valamit, ugyanis a közlekedést akadályozzák ezek a növények.
Pál Gábor elmondta, hogy konkrét címre volna szüksége, mert a lakók sok esetben ellenzik a portájuk előtt kiültetett növények gallyazását, metszését.
Egy levél kapcsán Dr. Petrik Péter felkérte Hunya Krisztinát, hogy
illegális szemétlerakással kapcsolatba mondjon néhány bíztató
szót, milyen megoldásokon törik fejüket a képviselők?
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Az önkormányzat minden évben megszervezi a szemétszedési akciót.
A megelőzésre kellene nagyobb figyelmet fordítani. A szelektív gyűjtést preferálni kellene. Ha valaki észlel illegális lerakást, azt jelentse, és
a hatóságok megfelelő módon büntethetik az elkövetőket. Ebben az
évben várható annak kidolgozása, hogy miként lehetne elébe menni
ennek a nem kívánatos magatartásnak – mondta Hunya Krisztina.
A következőkben Dr. Szendrei Bence képviselőt kérdezte Dr. Petrik
Péter a vízminőséggel kapcsolatban. Nem csak a vízminőséggel
kapcsolatosak a problémák, hanem a megfelelő nyomás ingadozása is okoz gondot a településen.
Képviselő úr válaszát azzal kezdte, hogy a korábbi testület munkája
során felmerült egy új víztorony felépítésének szükségessége. Ennek az anyagi vonzata nagyon jelentős. Jelenleg az a helyzet, hogy
a végfogyasztónak kellene a megfelelő nyomáscsökkentőt felszereltetnie az ingatlanon belül. A vízzel kapcsolatos bármilyen probléma esetén az önkormányzathoz kellene fordulni és mivel alapfeladat a település ivóvíz ellátásának biztosítása a hivatal jobb pozícióból tud tárgyalni a szolgáltatóval.
Egy felszólaló elmondta, hogy ő is károsultja az utóbbi időben bekövetkezett csőtöréseknek. Örömmel hallgatta, de nem nyugtatta
meg, hogy a csőtörések a vízművek hibájából keletkeztek. Elmondta, hogy a biztosító csak nagyon keveset fizet. Komoly veszélyt jelent a csőtörés miatt a ház alá befolyt sok-sok köbméter víz. Megnyugtató volt számára, hogy elhangzott a helyi nyomáscsökkentők
felszerelésének lehetősége. Befejezésül elmondta, hogy vízóra aknát főleg a téli időszakban mindenki sűrűbben ellenőrizze, mert ezzel elejét lehet venni egy komolyabb kiadásnak és kárnak.
Több hozzászólás és kérdés nem merült fel, így Dr. Petrik Péter bezárta a közmeghallgatást.
A hanganyag felhasználásával: Szabó György

KÖZÉLET

Tájékoztató a Képviselő-testület január 14-i
rendkívüli üléséről
Csizmadia Zsuzsanna polgármester megállapította a határozatképességet. Ezek után a kiküldött napirendet elfogadásra javasolta és
végül elmondta, hogy a mai ülés jegyzőkönyv hitelesítői dr. Szendrei Bence pénzügyi bizottsági elnök és Cserkuti Edina képviselők
lesznek.
A Képviselő-testület a napirendet 6 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.
A MAGYAR KULTÚRA NAPJA
PROGRAMTÁMOGATÁSA
Csizmadia Zsuzsanna polgármester elmondta, tekintettel arra, hogy márciusban kerül elfogadásra a 2020-as költségvetés, szükségszerű, hogy a Képviselő-testület külön döntsön a
programtámogatás biztosításáról.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, nem
szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot fogadta el:
Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2020.(I.14.) számú határozata:
Herceghalom Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy
a Magyar Kultúra Napja 2020. évi programjának megrendezésére bruttó 40 000 forint ös�szeget biztosít, mely összeg a Herceghalmi
Községi Könyvtár 2020. évi költségvetésében
tervezésre kerül.
POLGÁRMESTERI KERET MEGÁLLAPÍTÁSA
ESETI TÁMOGATÁSOKHOZ
Csizmadia Zsuzsanna polgármester elmondta, hogy a faluban többen élnek nehéz életkörülmények között, akik több esetben fordultak az Önkormányzathoz lakhatási problémáik megoldása miatt. Elmondta, hogy a korábbi
testület 1 millió forint keretösszeget állapított
meg, amelyből a polgármester rend
kívüli
élethelyzet esetén családonként havonta maximum 100 ezer forintot nyújthatott a kérelmezőknek. Azt is elmondta, hogy magánemberként több esetben kisegítette a hozzáforduló rászorulókat, majd hozzátette, hogy a segítő szándéka továbbra is fennáll, de véleménye szerint nem ez a végleges megoldás. Azt
kérte a testülettől, hogy biztosítson lehetőséget arra, hogy – azokban az időszakokban,
amikor a Humán és Környezetvédelmi Bizottság nem ülésezik – álljon rendelkezésre egy
polgármesteri keret, amelyből rendkívüli élethelyzetekben 5–10 000 forint összegű támogatást adhasson a hozzá forduló rászorulóknak.
Dr. Szendrei Bence, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke arra kérte a polgármestert, hogy a következő pénzügyi bizottsági ülésre írásban nyújtson be kimutatást
arról, hogy 2019. október 13-tól mekkora ös�szegben, milyen jogcímen, ki részesült támogatásban.
Javasolta továbbá a havi kimutatás elkészítését mind az bizottság, mind a testület számára.
Csizmadia Zsuzsanna polgármester elmondta, hogy 2019. október 13. és december 31.
között két esetben nyújtott magánemberként

segítséget gyógyszertámogatásra, illetve kétszer adott lakhatási támogatást.
Hunya Krisztina, a Humán és Környezetvédelmi Bizottság elnökének az volt a javaslata,
hogy a támogatás mértéke és időtartama legyen meghatározva.
Losonczi Csongor képviselő maximálisan
egyetértett a segítségnyújtással, azt kérdezte,
meddig jár a támogatás, melyre azt válaszolta
a polgármester, hogy egyszeri alkalommal.
Csizmadia Zsuzsanna polgármester az elhangzott véleményeket figyelembe véve módosító indítvánnyal élt, javasolta, hogy a határozatba kerüljön be az a feltétel, hogy a Humán és Környezetvédelmi Bizottság soron következő ülésén a polgármester beszámol az
adott hónapban kifizetett támogatási összegekről.
Dr. Szendrei Bence, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke véleménye szerint ehhez SZMSZ-t kell módosítani, mivel ez átruházott, delegált hatásköre a Képviselő-testületnek, amit természetesen meg is lehet osztani.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, nem
szavazat és tartózkodás nélkül befogadta
Csizmadia Zsuzsanna polgármester módosító javaslatát.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, nem
szavazattal és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2020.(I.14.) számú határozata:
Herceghalom Község Önkormányzatának
Kép
viselő-testülete úgy határozott, hogy a
2020-as költségvetési évre 1 millió forint keretösszeget különít el a megváltozott életkörülményű herceghalmi lakosok segítésére.
Rendkívüli élethelyzet kialakulása esetén havonta, családonként legfeljebb 100 000 forint
adható.
ESÉLY SZOCIÁLIS TÁRSULÁSSAL MEGÁLLAPODÁS MÓDOSÍTÁSA A 2020. ÉVRE
Dr. Kovács Judit jegyző elmondta, hogy az
önkormányzat a társulással 2018. május óta
áll szerződésben. Kezdetben 1 fő gondozó látta el a feladatot, majd a Képviselő-testület
2019-ben döntött arról, hogy 2 főre módosítja
a gondozók számát.
A tavaly a szerződésben már átvezetésre került a létszámbővítés, a költségek megoszlása,
azonban az ellátottak létszámának emelkedése még nem került bele a módosításba. Minden módosítást előzetesen a Társulási Tanácsnak kell jóváhagyni, az ellátotti létszám jóváhagyása a 2019. december 11-én tartott ülésen történt meg.

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, nem
szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot fogadta el:
Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2020.(I.14.) számú határozata:
Herceghalom Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az
Esély Szociális Társulás és Herceghalom Község Önkormányzata között létrejött megállapodás módosítást a családsegítés- és gyermekjóléti szolgáltatás, a házi segítségnyújtás,
valamint a támogató szolgáltatás biztosítására elfogadja.
TAG DELEGÁLÁSA A BIATORBÁGY, ETYEK,
HERCEGHALOM, PÁTY TELEPÜLÉSEK
FOGORVOSI ÜGYELETI ELLÁTÁST BIZTOSÍTÓ
TÁRSULÁS TANÁCSÁBA
Dr. Kovács Judit jegyző elmondta, hogy az
önkormányzati választások után bekövetkezett személyi változások miatt a Képviselőtestületnek döntést kell hoznia a Biatorbágy,
Etyek, Herceghalom, Páty települések Fogorvosi Ügyeleti Ellátást Biztosító Társulásba történő, szavazati joggal rendelkező személy delegálásáról.
Csizmadia Zsuzsanna polgármester hozzátette, a társulási megállapodás módosítására
azért került sor, mert társulási tanács elnökének, elnök-helyettesének és delegált tagjainak mandátuma lejárt.
Dr. Szendrei Bence, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke Csizmadia Zsuzsanna polgármestert javasolta tagnak.
Losonczi Csongor képviselő Kazány Tibor alpolgármestert javasolta tagnak.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, nem
szavazat nélkül és 1 tartózkodással az alábbi
határozatot hozta:
Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2020.(I.14.) számú határozata:
Herceghalom Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Biatorbágy, Etyek, Herceghalom, Páty települések Fogorvosi Ügyeleti Ellátást Biztosító Társulás Tanácsába Csizmadia
Zsuzsanna polgármestert delegálja.
Dr. Szendrei Bence, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke megjegyezte,
hogy Herceghalom 204 197 forint díjat fizet
évente, ami lakosság arányosan van lebontva.
Egyéb kérdés, hozzászólás nem lévén Csizmadia Zsuzsanna polgármester a képviselő-testület rendkívüli, nyilvános ülését bezárta.
A jegyzőkönyv felhasználásával:
Szabó György
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ALAPÍTVÁNYI beszámoló képekben

A 28 éve megalakult
HERCEGHALOM GYERMEKEIÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY
jótékonysági bálja

A bálról beszámolót a márciusi lapban olvashatnak. További képeket a honlap galériájában találhatnak, ahonnan le is tudják tölteni azokat.
A fotókat Kovácsné Varga Melinda készítette. Köszönjük szépen!
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közlemények, tájékoztatók

MEGHÍVÓ
az 1848-49-es forradalom
és szabadságharc
tiszteletére rendezendő
ünnepi megemlékezésre.

Herceghalom Község Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és kedves családját

2020. március 15-én (vasárnap) 17 órára
a Kulturális Egyházi Központba.

• Ünnepi beszédet mond Csizmadia Zsuzsanna polgármester.
• Herceghalmi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 7/a osztályos tanulói emlékeznek,
felkészítő tanár: Cserháti Andrea
• A Herceghalomért Díj átadása.
• A Vértes Egyesület huszárbemutatója.
Az ünnepség után az emlékezés koszorúinak elhelyezése a Millecentenáriumi emlékműnél.
Utána fáklyás felvonulás zárja a megemlékezést.
Mindenkit szeretettel vár Herceghalom Község Önkormányzata.

Anyakönyvi hírek
megszülettek

elhunytak

Bónis József és Bagi Erna kislánya
Bónis Lili

Máté Györgyné sz: Hajósi Aranka – 1943
Kaló Sándor –1944

Erős Ádám János és Erős-Böröcz Judit kisfia
Erős Leon

Hírmondó

Herceghalomi

isten éltesse őket sokáig!

NYUGODJANAK BÉKÉBEN!

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 címlapfotókat valamint az alapítványi bál fotóit Kovácsné Varga Melinda készítette. Köszönjük!
ISSN: 2063-0778 • Nyomdai munkák:
A Herceghalomi Hírmondó következő (XXII. évf. 3.) lapszáma várhatóan 2020. március 20-án jelenik meg.
Lapzárta 2020. március 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.

9

sport
HSE HÍREI
U9
Február 1-én Pázmánd SE által rendezett tornán vett részt az U9-es
csapatunk. Kicsit megilletődően játszottak a gyerekek, hiszen nagy
részük még nem vett részt tornán.
Ennek ellenére a 8 csapatos bajnokságban a 4. helyen végeztek.
Kezdésnek nem rossz.

A csoport másodikként a Videoton ellen játszottak a döntőbe jutásért, de sajnos 3:0-ás vereséget szenvedtek. A 3. illetve 4. helyért
a Tordassal játszottunk, ahol egy szerencsétlen öngóllal kikaptunk,
így 1:0-ás végeredményt követően a 4. helyen végzett az U9-es csapatunk. Csákvár, Videoton és a Tordas előzött meg minket.
Futsal csapatunkból kettő, megyei döntős!
Az U11, U13, U15 korosztályunk indult a futsal (terem labdarúgás)
bajnokságban. Célunk az volt, hogy télen is folyamatos terhelést
kapjanak a gyerekek. Ez sikerült! A 3 korosztályból 2 csapatunk is
csoport elsőként továbbjutott és kiharcolta magának a Székesfehérváron megrendezésre kerülő futsal döntőben való szereplés jogát, ahol a többi csoportelsőkkel fogjuk megmérettetni magunkat.

A játékosok: Antal Ábel, Kukucska-Nemes Tamás, Dósa Dániel,
Iszák Máté, Izményi Ákos, Hapák Milán, Gergely Simon Levente,
Rojik Hugó, Tóth Bátor, Sótonyi András, Rácz Villő, Tóthi Dominik.

Gólkirály: Az utolsó előtti fordulóig a HSE játékosa, KukucskaNemes Tamás torony magasan (8 góllal) vezette a góllövő listát. Az
utolsó fordulóban nem tudott pályára lépni saját korosztályában,
mert az U13-as csapatot kellett kisegítenie így végül az őt követő
szári játékos megelőzte a góllövésben. Mivel Tamás átlagban 3 gólt
lőtt mérkőzésenként valószínű növelni tudta volna góljainak számát.
Nálam/nálunk Tamás a Gólkirály!
Külön kiemelném Antal Ábelt, aki 9 évesen az egyik legjobb védő
volt a bajnokságban!
HSE-U13

A HSE-U11: DÖNTŐS

A legkisebb futsal bajnokságban szereplő csapatunk is bejutott a
döntőbe csoport elsőként. A 12 mérkőzésből csak egyszer kaptak
ki, 11-szer pedig sikerült pontot szerezni.
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Bár még van 1 fordulónk, de sajnos ezzel a korosztállyal nem sikerült a döntőbe jutni. A veretlenül álló Szár KSK csapata magabiztos
játékkal minden mérkőzést megnyert, így ők utaznak Székesfehérvárra. Ezúton is gratulálunk nekik!
Ennek tudatában a 2. helyért küzdünk a gyerekekkel.
Sajnos többen programot szerveztek a bajnoki mérkőzések napjára
– pedig jó előre tudták az időpontokat –, így egyszer sem tudtunk
megfelelő kerettel kiállni. Amennyiben mindenki komolyan vette
volna a bajnokságot nem kizárt, hogy ezt is megnyertük volna.
Játékosok: Szabó Benedek, Müller Viktor, Berta Áron, Rácz Ágoston, Farkas Péter, Kukucska-Nemes Tamás, Horváth Kenéz, Nagy
Gordon Bendegúz, Dósa Dániel.
Gólkirály: Jelenlegi állás szerint a mi játékosunk, Farkas Péter a
góllistavezető. Őt szorosan a szári Klébert József követi.

sport, KULTÚRA
HSE-U15: DÖNTŐS
Az ellenfeleink keretét jórészt
2005-ös születésű játékosok
alkották, míg nálunk csak
2006-os és 2007-es születésű
gyerekek játszottak. Annak
ellenére, hogy 1–2 évvel idősebbek, és ezáltal erősebbek
voltak ellenfeleink – nem beszélve arról, hogy 1 maximum
2 cserével játszottunk folyamatosan – remekül helytálltak
a srácok. A gyerekek alázatból, fegyelemből jelesre vizsgáztak!
Játékosok: Szabó Benedek, Meszner Máté, Müller Kristóf, Végh
Domonkos, Nagy Boldizsár, Nagy Gordon Bendegúz, Abonyi
Bendegúz, Farkas Péter.

2019. évi Kempo összefoglaló
A 2019 -es év eredményesen telt Kempo Egyesületünknek. Az elmúlt év folyamán részt vettünk számos Országos Bajnokságon és
ezeken rendszerint eredményesen szerepeltünk. Az áprilisi világbajnokságon 7 versenyzőnk mérettette meg magát és szerepelt
eredményesen a nemzetközi mezőnyben. Csapatunk jelentős része vett részt a nyári központi edzőtáborban és az itt megrendezett
színes övvizsgán 6 tagunk vehette át következő övfokozatát. 2020.
január 25-én a 2019-es év évzáróján vettünk részt ahol 4 tagunk és
mesterünk Szilágyi András részesült a Magyar Kempo Szövetség elismerésében.
Elismerésben részesültek:
Frankó Alíz – a legeredményesebb lány versenyző és Lány Magyar
Bajnok 1. helyezett.
Frankó Olivér – a legeredményesebb fiú versenyző és Fiú Magyar
Bajnok 1. helyezett.

Gólkirály: a HSE játékosa, Meszner Máté 30 góllal nyerte meg a
gólkirályi címet. Máté és a második helyezett, Érd játékosa között
15 gól különbség lett.
A szurkolókról:
Hatalmas köszönet jár azoknak a szülőknek, akik minden mérkőzésen ott voltak, segítettek a fuvarozásban, a gyerekekkel együtt a
labdarúgó mérkőzéseket fontossági sorrendben a második helyre
rakták – természetesen első az iskola – és a hétvégi programjaikat
is így szervezték.
Összegzésül:
Olyan csapatokat sikerült magunk mögé utasítani, ahol már régebben foglalkoznak az utánpótlás neveléssel és emiatt jóval több a
labdarúgó gyerekek száma. Ennek következtében
könnyebben raknak össze egy jó csapatot. Ilyen
például a Bicske, Érd, Szár.
Hajrá Halom!!!
Zsupanek Péter
HSE elnök, edző
Tóvári Kincső – Lány Magyar Bajnok 2. helyezett.
Orbán Rebeka – Női Magyar Bajnok 1. helyezett.
A 2020. év edzései már javában folynak és az előző év lendületével
vágunk neki az idei versenyfelkészülésnek és versenyzésnek.

VÁRHATÓ KULTURÁLIS PROGRAMOK AZ ELSŐ NEGYEDÉVBEN

Old Rock
Retro Klub
A 60-as 70-es 80-as évek rock, pop,
blues, jazzrock zenék kedvelőit várjuk
péntekenként 17 órától a KEK-ben. A
klub február 7-től már működik. Klubvezető: Koltai Péter. További információk:
facebook - Old Rock Retro Klub. Ha kedveled ezeket a zenéket és szívesen találkoznál hasonló érdeklődésű
emberekkel, ha kedved van egy kötetlen zene hallgatásra, videó
nézésre, beszélgetésre, CD, DVD csere-berére, akkor péntekenként
itt a helyed! Várjuk jelentkezésed!
Minden új belépő ajándék CD-t kap!

Játsszunk Együtt Klub
2020. február 28-án indul a
JÁTSSZUNK EGYÜTT KLUB.
Tár
sasozás, kártyázás, kötetlen
beszélgetés kicsiknek és nagyoknak. Kérjük, hozza magával kedvenc társasjátékát, sakkészletét.

Betekintő – kiállítás sorozat

Matiné gyerekeknek

Alkotók jelentkezését várjuk, akik szívesen bemutatnák munkáikat,
alkotásaikat.
Elsőként február 17-29-ig tehetséges gyerekek rajzai és alkotásai
kerülnek kiállításra.

Jelenleg az igények felmérésénél tartunk. Kérjük, legyenek kedvesek elküldeni, milyen műsorokat látnának szívesen, milyen programokra hoznák el gyermeküket a KEK-be.
Cím: hehakek@gmail.com, / facebook: kulturális egyházi központ
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MEGNYÍLT
Herceghalom legújabb közösségi tere,
melyet elsősorban sportolásra
és a szabadidő aktív eltöltésére
alakítottunk ki.
•
•
•
•

Falmászás foglalkozás (5 éves kortól),
Hip-hop tánc
Szülésfelkészítő kismama torna (március 4 -től)
Baba-mama torna (szülés utáni regenerálódás
elősegítése)
• Születésnapi party
• Rendezvényre-, tanfolyamra-, továbbképzésre,
egyéb táncra, tornára alkalmas helyszín.
További információ, bejelentkezés érdekében látogasson
el web-, Facebook oldalunkra, vagy keressen minket
az alábbi elérhetőségeken.
Cím: 2053 Herceghalom, Őszirózsa utca
(Gesztenyés út felől)
Telefon: 70 / 260-3549
Web: www.falramaszok.hu
Facebook: @pokhalofalmaszas
Instagram: pokhalo.falmaszas

