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KÖZÉLET

A kommunikációs stratégiáról
Már a kampány idején készült közvélemény-kutatásunk eredménye alapján is egyértelművé vált, hogy a lakosság – teljesen jogosan – fokozott elvárásokat támaszt a község vezetése felé a kommunikációval kapcsolatban, ezért kérem, engedjék meg, hogy megosszam Önökkel, hol tartunk a folyamattal.
végre a gyors, költséghatékony, interaktív
kommunikáció.
Ennek első lépéseként tavaly december 6-i
határidővel ajánlatokat kért be a testület
kommunikációs stratégia elkészítésére, ezzel
egy időben a részfeladatok megvalósítására
is. Nem titkolt célunk volt a helyi erőforrások
felmérése, hogy kiderüljön, kik, milyen szaktudással, feltételekkel szeretnének részt venni a
projektben. Mert hiába születik egy jó stratégia, ha nincs, aki megvalósítsa.
Örömmel vettük, hogy több csapat és egyéni
jelentkező is adott be ajánlatot, melyekből
most még csak a stratégiára vonatkozókat bírálta el a testület.

Sajnos a rendelkezésre álló eszközök, hivatalos online felületek meglehetősen elavultak,
az újságra is ráférne némi korszerűsítés. Más
ügyekhez hasonlóan, ebben az esetben is
stratégiában gondolkodunk, hogy ne ötletszerű tűzoltás, hanem hosszútávon jól működő változások történjenek; megvalósuljon

Az ajánlattevők január elején lehetőséget
kaptak személyes prezentációra, bemutatkozásra. Helyi, független szakértőt vontunk be a
döntés előkészítésébe, aki két csapatot talált
szakmai szempontból kiemelkedőnek. Ezek a
PersonaR Kommunikációs Tanácsadó Kft. és a
White Elephant Digital Kft. konzorciuma, valamint Gőcze Edit és a Lélekhajó Team Kft. közösen beadott árajánlata volt. Csak hogy érzé-

keltessem a pályázati anyagok színvonalát
jegyzem meg, hogy a PersonaR képviseletében a Magyar PR Szövetség elnöke prezentált,
de részfeladatokkal kapcsolatban több helyi
fiatal is figyelemreméltóan mutatkozott be. A
döntésnél a legfontosabb szempont a szakmai tapasztalat, az ár, valamint az volt, hogy
lehetőség szerint helyiek vegyenek részt a
megvalósításban.
A White Elephant szakmailag kifogástalan
ajánlata 6 millió + Áfa Forintról szólt. Gőcze
Edit ajánlata 600.000 Ft-ról szólt, grátisz nyújtva a stratégia elkészítéséhez elengedhetetlen,
előzetes felmérést, helyzetértékelést. A február 18-i döntés alapján a képviselőtestület
Gőcze Editet bízza meg a kommunikációs
stratégia elkészítésével 2020. május 31. határidővel.
A tervezési időszakban látványos változások
nem várhatóak a kommunikáció területén, de
reményeim szerint részfeladatok addig is
megvalósíthatóak lesznek.
Csizmadia Zsuzsa
polgármester

Tájékoztató a Képviselő-testület február 12-i
rendkívüli üléséről
Február 12-én a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság tartotta
rendes ülését. Ennek legfontosabb napirendje a 2020. évi költségvetés jóváhagyása volt. Csizmadia Zsuzsanna polgármester a bizottsági ülés 4. napirendje után szünetet rendelt el, majd rendkívüli testületi ülést hívott össze. A teremben Losonczi Csongor kivételével a teljes Képviselő-testület jelen volt, így az ülés határozatképes volt.
A testület egy napirendi pontot tárgyalt, a 2020. évi költségvetési
tervezet beterjesztéséről.
Csizmadia Zsuzsanna polgármester javasolta, hogy a testület fogadja el a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság e tárgyban

meghozott javaslatát. Megkérdezte, hogy kíván-e valaki hozzászólni.
Zsoldi Éva Zsófia pénzügyi előadó összefoglalta a PTB ülésén történt változásokat. Ezek átvezetését követően a költségvetés március 10-én kerül újból a Képviselő-testület elé.
A testület 6 igen szavazattal a 2020. évi költségvetés beterjesztését
a módosításokkal és kiegészítésekkel együtt elfogadta.
Az egyebek napirendi pontban sem volt hozzászóló, így a Polgármester asszony a rendkívüli ülést bezárta.
A hanganyag felhasználásával:
Szabó György

Tájékoztató a Képviselő-testület február 18-i üléséről
Csizmadia Zsuzsanna polgármester tájékoztatta a jelenlevőket, hogy betegség miatt
jegyző asszony nem lesz jelen az ülésen. Ismertette, hogy az iskolaigazgató asszonnyal
történt megbeszélés és egy korábbi testületi
határozat alapján az elsősegélynyújtás oktatását nem szükséges tárgyalni, mert arra a fedezete rendelkezésre áll.
A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság
több előterjesztés elnapolását javasolta. Nem
kerültek megtárgyalásra a 2020. évi belső ellenőrzés elvégzésére beérkezett árajánlatok,
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mivel az egyik ajánlattevő összeférhetetlenség miatt nem vehet részt a munkában, így
egy újabb ajánlatot szükséges bekérni.
• Fontos műszaki szempontok tisztázásáig a
Zsámbéki útra tervezett térfigyelő kamerák telepítésének tárgyalását szintén elnapolták. A sebességcsökkentő útküszöbök
telepítésének kérdését is később, a település átfogó közlekedési rendjének kidolgozásakor tárgyalja majd a testült.
• A bizottság bővebb árajánlat bekérését javasolta a Globomax Zrt. Mikrovoks rend-

szerével kapcsolatban, így ebben a kérdésben is későbbre halasztották a döntést.
• Csizmadia Zsuzsanna elmondta, hogy a
Zöld Bicske Nonprofit Kft.-vel további
egyeztetések szükségesek a szolgáltatásról, így azt a napirendet is elnapolták.
Ezt követően a Képviselő-testület a napirendet 7 igen szavazattal elfogadta.
LAPOSTETŐ KIALAKÍTÁSÁSÁNAK LEHETŐSÉGE HERCEGHALOMBAN, VALAMINT A VÁLTOZTATÁSI TILALMAT ELRENDELŐ RENDELET MÓDOSÍTÁSA

KÖZÉLET
A településen építhető épületek tetőhajlásszögét a 7/2018. (II. 20.) számú határozat, a
Településképi Arculati Kézikönyv (TAK)
1/2018 (II. 28), valamint a Településkép védelméről szóló rendeletek szabályozzák. Ezek a
tetőhajlásszöget 30–45 fokban határozzák
meg.
A lakosság részéről igény merült fel, ennél kisebb, 30 fok alatti, vagy lapostető engedélyezésére.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal támogatta a 30 fokos dőlésszögű vagy ez alatti,
lapostető megépítését, azonban ennek engedélyezését az Építészeti Műszaki Tervtanács
támogató javaslatához köti.
A következőkben a Képviselő-testület 7 igen
szavazattal arról döntött, hogy a TAK és a Településkép védelméről szóló rendelet módosításával, valamint a helyi Építészeti – Műszaki
Tervtanács létrehozásáról, működési feltételeiről szóló rendelet megalkotásával Horváth Adrienne várostervezőt bízza meg.
E napirend második része a Változtatási tilalmat elrendelő rendelet módosításáról szólt.
A határozatban arról szavaztak a képviselők,
hogy a szóbanforgó rendelet 1. sz. mellékletét további ingatlanok helyrajzi számaival
egészítik ki.
A módosítást a Képviselő-testület 7 igen szavazattal elfogadta.
AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA TETŐTERÉNEK BEÉPÍTÉSÉRE ÉRKEZETT TERVEZŐI AJÁNLAT
MEGVITATÁSA
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal úgy
határozott, hogy a Herceghalmi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tetőterének
beépítésére vonatkozó vázlatterv elkészítésével a Peculium Kft.-t bízza meg, 285 000 forint
+ ÁFA értékben.
Ezt követően a Herceghalmi Általános Iskola
és Alapfokú Művészeti Iskola melegítőkonyhájának fejlesztéséről szavaztak a képviselők.
6 Igen szavazattal és 1 tartózkodással úgy határoztak, hogy az iskolai melegítőkonyha fejlesztésének megtervezésével a Quartisse
Kft.-t bízzák meg, 160 000 forint + ÁFA ös�szegben.
A megbízásban szerepel, hogy a tervezés
térjen ki a többletköltségek kimutatására 5
év távlatában (karbantartás, energiafelvétel
stb.)
AZ ORVOSI RENDELŐ SZENNYVÍZELVEZETŐ-RENDSZERÉNEK FELÚJÍTÁSA
A munkára három árajánlat érkezett.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal úgy
határozott, hogy az orvosi rendelő szennyvízcsatornájának felújításával a Füziexportbau
Kft.-t bízza meg, 2 672 434 forint + ÁFA értékben.
FIGYELMEZTETŐ RENDSZER KIÉPÍTÉSE KÉT
GYALOGÁTKELŐNÉL

A PTB csak a Gesztenyés út és Akácos út kereszteződésében javasolta a jelzőrendszer kiépítését, mert a közlekedési rend felülvizsgálati intézkedéscsomagja az iskola előtti közlekedést érinteni fogja.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal úgy
határozott, hogy a Gesztenyés út és Akácos út
kereszteződésben kialakítandó intelligens
gyalogátkelő vezérlés kiépítésével a TLC&Co
Hungary Kft.-t bízza meg, 2 230 000 forint értékben.
AZ ELEKTROMOS HÁLÓZAT CSERÉJE A
ZSÁMBÉKI ÚT BEVEZETŐ SZAKASZÁN
A PTB ülésén hangzott el az a javaslat, hogy
napelemes rendszer kerüljön kiépítésre a
Zsámbéki úton, a közvilágítással még el nem
látott szakaszon.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással úgy határozott, hogy árajánlatot
kér be a Zsámbéki út napelemes közvilágítását kiépítő cégtől.
URNAFAL ÉPÍTÉSE A RAVATALOZÓ MELLETTI
TERÜLETEN
Herceghalom a Magyar Falu Program keretében 5 millió forintot nyert urnafal építésére.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal úgy
határozott, hogy az urnafal megépítésével a
Holczerkő Kft.-t bízza meg, 2 756 800 forint +
ÁFA értékben.
KOMMUNIKÁCIÓS STRATÉGIA KIDOLGOZÁSÁRA BENYÚJTOTT ÁRAJÁNLATOK MEGVITATÁSA
A PTB a beérkezett árajánlatok prezentációját
meghallgatta. Czirják Erika herceghalmi lakos, független szakértő tájékoztatta a testületet a beérkezett ajánlatokról.
A Képviselő-testület 5 igen, 1 nem és 1 tartózkodással úgy határozott, hogy a kommunikációs stratégia elkészítésével Gőcze Edit egyéni vállalkozót és a Lélekhajó Team Kft.-t bízza
meg, 600 000 forint értékben.
TÜDŐSZŰRŐ VIZSGÁLAT HERCEGHALOMBAN
Az elmúlt években a tüdőszűrő vizsgálatokra
az Ifjúsági Házban került sor. Most abban az
épületben bölcsőde üzemel, így a vizsgálatokra a Nimród Fogadó adott megfelelő ajánlatot.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal úgy
határozott, hogy a tüdőszűrő vizsgálatok lebonyolításához 270 000 forint + ÁFA összeget,
és a vizsgálatok kapcsán felmerülő adminisztrációs feladatok ellátására további 70 000 forint összeget biztosít.
A POLGÁRMESTER 2020. ÉVI SZABADSÁGOLÁSI ÜTEMTERVÉNEK JÓVÁHAGYÁSA
Csizmadia Zsuzsanna polgármester évi rendes szabadságát a Kttv. 225/A§(1) bekezdése
határozza meg. Ezek szerint 25 nap alapszabadság, 14 nap pótszabadság jár Polgármester asszonynak, plusz 1 nap még a 2019-ben

fel nem használt napok száma. Így összesen
40 nap szabadság illeti meg.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal az
ütemtervet elfogadta.
KULTURÁLIS PROGRAM KÖLTSÉGEINEK
TÁMOGATÁSA
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal 1 tartózkodással úgy határozott, hogy a költségvetés márciusra tervezett elfogadásáig az
éves költségvetésének terhére 200 000 forint
keretösszeget biztosít a KEK részére.
HÁZIORVOS, GYERMEKORVOS, VÉDŐNŐ,
FOGORVOS TÁJÉKOZTATÓJA
Az éves munkatervnek megfelelően a herceghalmi orvosok benyújtották beszámolóikat és a 2020. évi terveiket. Herceghalom Község védőnője egy vizsgálóágy beszerzését
kérte. Az orvosi rendelő felújítási munkálatai
szintén tervezésre kerültek a költségvetésben.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal a beszámolókat, terveket és igényeket elfogadta.
FELSŐOKTATÁSI ÖSZTÖNDÍJBAN RÉSZSÜLŐK I. FÉLÉVI (OKTATÁSI ÉV) MUNKÁJÁRÓL
SZÓLÓ BESZÁMOLÓK MEGVITATÁSA
A HKB a beszámolókat megvitatta, azokat elfogadásra javasolta. Ennek megfelelően a Képviselő-testület 7 igen szavazattal elfogadta:
Benedek András, Benedek Borbála, Farkas
Botond, Gáll Isis, Gergely Balázs, Görömbei
Blanka, Görömbei Mátyás, Kánya Viktória,
Mikic Vendel, Nagy Dániel Csongor és Zmák
Laura beszámolóját, és részükre a második
félévre a beterjesztett összegeket is elfogadta.
SZAKMAI BESZÁMOLÓ AZ ESÉLY SZOCIÁLIS
TÁRSULÁS ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT,
TÁMOGATÓ SZOLGÁLTATÁS ÉS JELZŐRENDSZERES HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS FELADATELLÁTÁSÁRÓL HERCEGHALOMBAN A 2019.
ÉVRE VONATKOZÓAN
A HKB a február 11-i ülésén a beszámolót
meghallgatta. A Képviselő-testület 7 igen
szavazattal a beszámolót elfogadta.
EGYEBEK:
Az első felszólaló, Hunya Krisztina képviselő,
megköszönte, hogy a Füzes utcát leterítették
murvával. Felhívta a figyelmet, hogy a temetőben egyre nő az ott lerakott nyesedékkupac.
Jelezte, hogy a Herceghalom táblát jól láthatóvá kellene tenni a faluba bejövő út elején.
Losonczi Csongor felhívta a figyelmet a Tesco
előtti útszakaszon tapasztalható állapotokra.
Jelezte, hogy a focipálya körül növekszik a levágott fűkupac, melyet el kellene szállíttatni,
mert ha elkezd rohadni a fű, az nem tesz jót a
levegőnek.
Felhívta a figyelmet arra, hogy a testvérkapcsolatokat jelző táblák közül a Szőlősgyulai
tábla hiányzik.
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KÖZÉLET
Dr. Szendrei Bence jelezte, hogy a Gesztenyés úton az Abacusnál a kandeláber rettenetes állapotban van.
Csizmadia Zsuzsanna polgármester ezt követően beszámolt a két ülés között eltelt időszakban végzett munkáról.
Először köszönetet mondott a hivatal dolgozóinak, akik a betegségek miatti helyettesítések során plusz munkát végeztek. Tájékoztatott arról, hogy egy fő kilépett a hivatalból.
Jelezte, hogy a közterület-karbantartóknál egy
új dolgozó tevékenykedik és ez látható változást jelent pozitív irányba. Szintén többen dicsérték a takarítással kapcsolatos változásokat.
Beszámolt egy újonnan érkezett ajánlatról,
mely arról szól, hogy egy Kft. díjmentesen le-

cseréli a településen lévő két buszmegállót.
Elszállítja a régit és karbantartja az újakat. Hunya Krisztina azt kérdezte, hogy kinek a tulajdonába kerülnek ezek az új buszmegállók?
Dr. Petrik Péter hozzászólásában elmondta,
hogy a szerződésben kell erről rendelkezni.
Csizmadia Zsuzsanna a tervbe vett élelmiszer ládikákkal kapcsolatban elmondta, hogy
15 önkéntes vállalkozó van településünkön,
akik ezeket a ládikákat karbantartanák. Polgármester asszony felveszi a kapcsolatot velük és megbeszéli a teendőket.
Dr. Petrik Péter elmondta, hogy az élelmiszer
ládikákban történő gyűjtéssel kapcsolatban
szkeptikus. Nem tartja sem igazságosnak,
sem célszerűnek. Javaslata az, hogy a telepü-

lésen gyűjtsünk tartós élelmiszert a szokásos
módon és osszuk el úgy, ahogy eddig is tettük.
Csizmadia Zsuzsanna beszámolt a BÖT legutóbbi üléséről, mely Telkiben volt. Szó volt
az energetikáról, a hulladékgyűjtésről és a
környezetvédelemről. Egy átfogó, összefogással működő rendszer kiépítését szorgalmazzák.
Dr. Petrik Péter, Polgármester asszony megbízásából részt vett az ÉTV közgyűlésén. Megválasztották az új elnökséget.
Több hozzászólás nem lévén Polgármester
asszony az ülést bezárta.
Szabó György

Érd és Térsége Víziközmű Kft. tájékoztatója
Tisztelt Ügyfelünk!
Tájékoztatjuk, hogy az Érd és Térsége Víziközmű Kft. Üzletszabályzata a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal 2020. február 27-én kelt,
KSFO/13-6/2020 számú határozatában foglalt jóváhagyásával módosult. Az egységes szerkezetbe foglalt Üzletszabályzat 4. sz. módosítása 2020.
február 27-től hatályos, a jóváhagyott módosítások a hatálybalépés előtt megkötött szerződésekre is érvényesek.
Az Érd és Térsége Víziközmű Kft. új Üzletszabályzata az Érd, Felső u. 2. alatti ügyfélszolgálati irodában elérhető, a http://www.erdivizmuvek.hu internetes oldalon hozzáférhető, és kérésére postai úton is díjmentesen rendelkezésre bocsátjuk.
Az ÉTV tájékoztatója alapján
Csizmadia Zsuzsanna polgármester

KÖZÉRDEKŰ TELEFONSZÁMOK
Központi segélyhívó
112
Orvosi ügyelet Biatorbágy 06/23 310-125
Mentők Zsámbék
06/23 342-336
Tűzoltóság Bicske
06/22 565-306
Tűzoltóság Érd
06/23 524-570
Rendőrség Budaörsi Kap. (24 órás)
06/23 505-400
Körzeti megbízott – Gergely Balázs
06/70 419-0812
Polgárőrség – Salga József 06/30 788-5908
06/30 406-2673
Biatorbágyi Polgárőrség – Pénzes Ferenc
06/30 269-3107
Közterület-felügyelet 06/23 535-710/107
HERCEGHALOM – Polgármesteri Hivatal
06/23 530-560
Polgármester – Csizmadia Zsuzsanna
06/23 530-560/66
Fogadóóra, előzetes egyeztetés után minden
hétfőn 17.00 –18.00 óra között.
Alpolgármester – Kazány Tibor
06/23 530-560
Alpolgármester – Dr. Petrik Péter
06/20 934-0414
Jegyző – Dr. Kovács Judit
06/23 530-560
Ügyfélszolgálat – Kányáné Kovács Mónika
06/23 530-560
Titkárság – Palóczi Katalin
06/23 530-560/66
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Igazgatás – Meszner Mónika
06/23 530-560/65
Pénzügy – Zsoldi Éva Zsófia
06/23 530-560/69
Pénzügy – Vinczéné Vizer Zsuzsanna
06/23 530-560/68
Adóügy – Lászlóné Veres Erzsébet
06/23 530-564
Pénztár – Gódor Ágnes
06/23 530-564
Műszak – Pál Gábor
06/23 530-560/67
06/70 332-8977
KÉPVISELŐK
Cserkuti Edina
06/20 224-4513
Fogadóóra előzetes egyeztetést követően a
hét bármely napján.
Róka Péter
06/20 984-5838
Fogadóóra előzetes egyeztetés szerint.
Dr. Szendrei Bence
06/20 247-2045
Fogadóóra előzetes megbeszélés szerint
péntekenként 15.00–20.00 óra között
Hunya Krisztina
06/20 225-6907
Fogadóóra előzetes egyeztetést követően a
testületi ülések előtt egy órával.
Losonczi Csongor
06/20 361-0825
Fogadóóra előzetes egyeztetést követően a
hét bármely napján.
INTÉZMÉNYEK, SZOLGÁLTATÓK
Posta
06/23 319-322
KEK – Pekli Erika
06/23 820-078
06/70 332-8982

Óvoda – Varga Tóth Csaba

06/23 820-080
06/20 526-2030
Iskola – Horváthné Gacsályi Marianna
06/23 319-228
06/20 524-3074
Könyvtár – Király Márta
06/23 820-082
HERCEGHALMI ORVOSOK
Dr. Pintér Márk háziorvos
06/23 319-433
Dr. Száray Eszter gyermekorvos
06/30 921-0209
Dr. Nemes-Nagy Györgyi gyermekorvos
06/20 413-4337
Rendelő:
06/23 313-023
Dr. Szirmai János fogszakorvos
Rendelés időben:
06/23 200-202
Rendelési időn kívül:
06/30 300-1753
A fogászati ügyeleti ellátás helye:
2051 Biatorbágy Szabadság utca 8.
06/20 562-7593
Védőnő – Tóth Erika
06/23 820-062
06/70 372-8447
Iskolai és óvodai védőnő –
Kovács Kálmánné Viktória 06/20 369-1942
Elérhető a Baba Mama klubban h-p: 8–12
óráig.
Dr. Boldizsár Szabolcs állatorvos
06/30 300-6054
Rendelő
06/23 820-493
Gyógyszertár
06/23 312-518
Biatorbágyi orvosi ügyelet 06/23 310-125

EGÉSZSÉG

Egészségügy Herceghalomban
Herceghalom Község Önkormányzata kiemelt fontosságúnak tartja a
település egészségügyi ellátását. A 2020. évre szóló költségvetés – tervezetben az egészségügyi ellátás területén a szakorvosi ellátásra 5 761
000 Ft/év, a fogorvosi ügyeletre 2 671 000 Ft/év, az orvosi ügyelet re 4
509 000 Ft/év, a gyermekjóléti, családsegítés és házi segítségnyújtásra
6 196 000 Ft/év összeget hagyott jóvá a Képviselő-testület. A 2020. évi
költségvetési tervezet prioritásként tartalmazza az orvosi rendelő korszerűsítését.
Dr. Pintér Márk háziorvostól kérdezem, hogy a herceghalmi betegek
helyben milyen szakorvosi ellátásban részesülhetnek, és amit helyben nem tudnak igénybe venni, arra hol nyílik lehetőségük?
Amennyiben a helyben kifejezés a települést jelenti, akkor csak alapellátás (felnőtt és gyermek háziorvosi és fogorvosi ellátás) vehető igénybe. Jelenleg – külön megállapodás értelmében minden héten hétfőn
előzetes bejelentkezés alapján – a laboratóriumi vérvizsgálatokhoz
szükséges vérvétel, és a minta szállítása történik.
A januári közmeghallgatáson, felszólalásának egyik fontos témája,
a rendelési idő, illetve az egy betegre fordítandó (kezelési) idővel
volt kapcsolatos. Megtenné, hogy összefoglalja, hogy e témában
milyen változások tennék lehetővé a várakozási idő csökkentését?
Kérem, térjen ki arra, hogy a gyógyszeríratást milyen módon kellene
megváltoztatni, hogy ezzel is javulna az ellátási idő.
A rendelésre érkezők alaposabb felkészültsége, – panaszok, tünetek,
kérdések, kérések összegyűjtése, dokumentációk rendelkezésre bocsátása, gyógyszerlista, és optimális gyógyszerrendelés stb. – és a rendelési idő előjegyzési időpontokon túli maximális kihasználása feltehetően
csökkentené a várakozási időt.
Meg lehet határozni olyan betegségeket, amelyek jellemzőek a herceghalmi lakosság körében?
A településen a morbiditási adatok az országos átlagot reprezentálják,
a településre jellemző megbetegedést nem tapasztaltunk.
Köztudott, hogy Ön nagy hangsúlyt fektet a megelőzésre. Kérem,
mondja el, hogy Ön mit tesz ennek érdekében?
Jelenleg praxisközösségben dolgozik a herceghalmi alapellátás, melynek programjában a prevenció is igen komoly hangsúlyt kapott. Minden 40–65 év közötti páciensünknél laborvizsgálatot, fizikális vizsgálatot követően szív-érrendszeri rizikóbecslés és intervenció történik, 65
év felett az agyi történésekhez vezető ritmuszavarok feltérképezése, 55
év felett az időskori elbutulás – demencia – mértékének meghatározása és a népegészségügyi szűrővizsgálatokra történő mozgósítása zajlik.
A megelőzéshez kapcsolódva kérdezem, nyilván Ön is tapasztalja
a lakosság félelmét a koronavírussal kapcsolatban. A facebookon
megosztanak mindenféle elrettentő példákat. Úgy vélem, hogy az

FELHÍVJUK
A LAKOSSÁG FIGYELMÉT,
HOGY HERCEGHALOMBAN
Április 15–22-ig

TÜDŐSZŰRÉST TARTUNK!
A vizsgálat ideje:
• április 15-én, szerdán, 12.00 –18.00 óráig,
• április 16-án, csütörtökön, 8.00 –14.00 óráig,
• április 17-én, pénteken, 8.00 –14.00 óráig,
• április 20-án, hétfőn, 12.00 –18.00 óráig,
• április 21-én, kedden, 8.00 –14.00 óráig.
A tüdőszűrés helye:
Nimród panzió,
(Herceghalom, Gesztenyés út 28.)

iskola és az önkormányzat intézkedései nagyon helyesek voltak,
miszerint minden intézménybe kézmosókat szereltettek fel és a takarítást is sűrítették. Ön szerint van oka félni herceghalmi lakosnak?
Esetleg volt-e az utóbbi időben erre a betegségre utaló diagnózis
herceghalmi beteg esetében?
A vírussal kapcsolatban lakossági félelmet nem tapasztaltam, a Nemzeti Népegészségügyi Központ honlapján, és az általuk rendelkezésre
bocsátott zöld számon teljes körű információ érhető el a vírusfertőzéssel kapcsolatban. Az említett vírussal kapcsolatban eddig diagnózis
alkotás a rendelőben nem történt.
Kérem, tájékoztassa az olvasókat, milyen jelek utalhatnak a vírus
jelenlétére valaki szervezetében, mit kell tapasztalni ahhoz, hogy
azonnal orvoshoz forduljanak?
A vírusfertőzés köhögéssel, légzési nehezítettséggel, lázzal, orrdugulással/orrfolyással esetleg hasmenéses panaszokkal járhat. A nevezett
vírusfertőzésre a gyanú akkor merül fel, ha az előzőekben említett
panaszok, tünetek fennállnak és a beteg klinikai állapotát más egyéb
ok nem magyarázza. Továbbá, ha a megbetegedés kezdetét megelőző 14 napon belül Wuhanba (Kína, Hubei tartomány) utazott vagy ott
tartózkodott, vagy a beteg olyan egészségügyi dolgozó, aki ismeretlen
etiológiájú, súlyos akut légúti tünetegyüttesben szenvedő pácienseket
látott el.
Továbbá a vírusfertőzésre abban az esetben is felmerül a gyanú, amen�nyiben az akut légúti megbetegedésben szenvedő személy (függetlenül a klinikai kép súlyosságától),
– szoros kapcsolatban volt egy igazoltan vagy valószínűsítetten wuhani
új koronavírus (2019-nCoV) okozta tünetegyüttesben szenvedő beteggel, a megbetegedését megelőző 14 napban;
– vagy aki járt vagy dolgozott a Kína Hubei tartománybeli wuhani élő
állat piacon a megbetegedését megelőző 14 napban;
– vagy aki a megbetegedését megelőző 14 napban dolgozott vagy járt
olyan egészségügyi intézményben, ahonnan wuhani új koronavírus
fertőzéseket jelentettek.
Ezúton kérjük kedves betegeinket, hogy amennyiben fertőzött területen jártak, vagy kapcsolatban voltak valakivel, aki az érintett területről
érkezett és ezt követően láz, légzési nehezítettség, köhögés jelentkezik, kérjük, hívja a Nemzeti Népegészségügyi Központ ingyenesen
hívható zöld számát, 06/80 277-455, 06/80 277-456, vagy háziorvosát, vagy az Országos Mentőszolgálatot!
Orvosi rendelőbe, váróba NE menjen, tömegközlekedési eszközt
ne használjon, maradjon otthon!
Köszönöm a beszélgetést!
Szabó György

A TÜDŐSZŰRÉS A FELNŐTT LAKOSSÁG SZÁMÁRA
AJÁNLOTT VIZSGÁLAT!
A szűrővizsgálat 40 év feletti lakosoknak
évente egy alkalommal továbbra is ingyenes.
40 éves kor alatt, illetve munkahelyi alkalmassági vizsgálathoz 1700
Ft (OEP által elrendelt összeg) térítési díjat kell fizetniük a szűrés helyszínén vagy előtte az önkormányzatnál átvehető csekk befizetésével.
Ebben az esetben postázzuk az eredményt, melyhez egy felbélyegzett válaszboríték leadása szükséges. A 14–18 év közötti gyermekek
szűrése ingyenes, de beutaló, és szülői beleegyező nyilatkozat szükséges. A törvény által kötelezetteknek a vizsgálat természetesen ingyenes.
Panasz nélkül is lehet beteg!
A vizsgálat alkalmas a TBC illetve sok más tüdőbetegség időben
történő felismerésére!
Kérjük, a vizsgálatra hozza magával személyi igazolványát,
TB kártyáját illetve és
ha van, az előző évi tüdőszűrő igazolást!
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Tavaszi lombtalanítás
Tisztelt Lakosok!
Herceghalmon 2020. évben a tavaszi lombtalanításra március 23. és
április 3. között kerül sor, a tavalyi évhez hasonló körzetbeosztással történik a nyesedékek darálása.
Vállalkozó: CHEMEZ BÁLINT chemezb74@gmail.com
Március 23 – március 27-ig.
Nyesedék kihelyezése:
március 21-től március 23-án 6.00 óráig.
A körzethez tartozó utcák: Árvalányhaj utca mindkét oldala; Mórici út,
Pipacs utca, Liliom lejtő, Tulipán köz, Pillangó köz, Barka köz, Bokréta
köz, Orgona köz, Jázmin köz, Menta köz, Szirom köz, Margaréta köz, Búzavirág utca, Hárs köz, Rigó köz, Árvácska utca, Ördöglovas lejtő Zsámbéki úttól Árvalányhaj utcáig terjedő szakasza, Nyír köz.
Március 30 – április 3-ig.
Nyesedék kihelyezése:
március 28-tól március 30-án 6.00 óráig
A körzethez tartozó utcák: Ördöglovas lejtő Árvalányhaj utcától Rózsai
útig terjedő szakasza, Boróka utca, Rét köz, Tavasz utca, Dombhát utca,
Rózsa köz, Muskátli köz, Őzike köz, Vadvirág utca, Sándor Móric tér.
Vállalkozó: BÁTAI ZOLTÁN (Britton-Immo Kft.) 06/70 6042309
Március 23 – március 27-ig.
A nyesedék kihelyezése:
március 21-től március 23-án 6.00 óráig
A körzethez tartozó utcák: Thallóczy Lajos utca, Széchenyi utca, Arany
János utca, Deák Ferenc utca, Patak utca
Kossuth utca, Petőfi utca, Jókai utca, Füzes utca, Bocskai utca
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Március 30 – április 3-ig.
A nyesedék kihelyezése:
március 28-tól március 30-án 6.00 óráig
A körzethez tartozó utcák: Akácos út, Akác köz, Kiserdő út, Kiss János
altb. utca, Bem utca, Gesztenyés út, Liget utca, Kozáromi út, Sándor udvar, Zsámbéki út.
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a munkálatokra a képviselőtestület bruttó 3.000.000 Ft keretösszeget biztosít a 2020. évi költségvetésének terhére.
Kérjük az alábbiak figyelembevételét és betartását:
• A kihelyezhető legvastagabb nyesedék átmérője a 10 cm-t nem haladhatja meg.
• A kihelyezett nyesedéket szálirányban, az elágazó ágakat lemetszve
kell kihelyezni közút mellé, a forgalmat nem akadályozva, az előre
meghatározott időpontban.
• A nyesedéket összekötözni, más anyagot belehelyezni nem szabad,
ilyen esetben a vállalkozó a darálást nem kezdi meg.
• A családi házak által kihelyezhető maximális nyesedék: 1 m3.
• Társasházak esetén a kihelyezhető maximális nyesedék: 0,5 m3.
• Amennyiben a kihelyezett mennyiség a fent leírtakat meghaladja, a
vállalkozó nem kezdi meg a darálást.
Amennyiben több nyesedék keletkezik egy háztartásnál az önkormányzat által finanszírozott, kihelyezhető mennyiségnél, a vállalkozó
az önkormányzat által finanszírozott mennyiség ledarálása után térítés
ellenében vállalja plusz nyesedék feldolgozását.
Herceghalom Község Önkormányzata

KÖZLEMÉNYEK, TÁJÉKOZTATÓK

Herceghalom Önkormányzata és a Zöld Bicske Nonprofit Kft. közös szervezésében

lakossági veszélyeshulladék-gyűjtési akciót hirdet.

Önkormányzatunk a jogszabályi kötelezettségein túl önként vállalt feladataként szervezi meg minden esztendőben
a veszélyes hulladékok gyűjtését, melyre
2020-ban április 25-én, szombaton, 9.00–13.00 óra között kerül sor,
a COOP üzlet melletti piactéren (Akácos út).
A háztartásban feleslegessé vált alábbi hulladékokat gyűjtjük:

•
•
•
•
•
•
•
•

Oldószer, hígítók
Irodatechnikai hulladékok
Fáradt olaj
Veszélyes anyaggal szennyezett göngyöleg
Növényvédő szerek
Kiürült hajtógázos spray
Fénycsövek, izzók
Festék maradékok

•
•
•
•
•
•
•
•

Gyógyszer - hulladék
Elemek
Étolaj
Mosószerek
Laborvegyszer
Olajszűrő, olajos felitató anyagok
Elektronikai hulladék (képcsöves)
Egyéb elektronikai hulladék

A gyűjtést az FCC Magyarország Kft. szakemberei végzik. Ha ezek az anyagok a háztartási hulladékokkal együtt kerülnek a szeméttelepre vagy
a lefolyóba, komoly környezeti károkat okoznak. Környezetünk védelme érdekében kérjük, akciónkat minél nagyobb számban szíveskedjenek
igénybe venni.
AZ AKCIÓT KIZÁRÓLAG HERCEGHALMI LAKOSOK SZÁMÁRA SZERVEZZÜK, HÁZTARTÁSI MENNYISÉG ÁTVÉTELÉRE.
VEGYÉK FIGYELEMBE, HOGY CSAK AZON LAKOSOK VEHETIK IGÉNYBE A SZOLGÁLTATÁST, AKIK A ZÖLD BICSKE NONPROFIT KFT-NÉL RENDELKEZNEK HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁSSAL.
A tönkrement gumiabroncsokat a csere során közvetlenül a szakszervizekben lehet leadni a jelenlegi gyűjtés során az átvételre nincs lehetőség.

A Kulturális Egyházi Központ hírei
Várjuk a jelentkezését azoknak a művészeknek és alkotóknak, akik Herceghalomban egy kiállítás keretében szívesen megmutatnák alkotásaikat.
Jelentkezni lehet: hehakek@gmail.com e-mail címen, telefonon: 06 70 332 8982, vagy személyesen a KEK-ben Pekli Erika kulturális koordinátornál.

AZ ELSŐ 200 ÉVEM

Megrázó történet Királyhegyi Pál életéből,
Szabó Zoltán előadásában.

10 alkalmas, INGYENES NORDIC WALKING.
Március 3-tól május 5-ig minden kedden, 9
órakor találkozunk a KEK-ben. Innen indul a
túra, a szervező botokat biztosít. A programot
támogatja az EFI.
Március 27-től, minden pénteken 15 órától
JÁTSSZUNK EGYÜTT KLUB. Várjuk a kártyázni
és társasozni vágyókat a KEK-ben.

AZÉRT A KIS
BOLONDSÁGÉRT…

Az előadás március 29-én, 19:00 órakor az iskola sportcsarnokában lesz.
Belépőjegy ára: 1000 forint.
Belépő a jegy@studiokszinhaz.hu e-mail címen, vagy a helyszínen vásárolható.

Április 4-én, 19.30
órakor az iskola
sportcsarnokában
színházi előadás
lesz:
(Magyar népi pajzánságok) Fabók
Mariann és Kereszten Nagy Árpád vidám szórakoztató előadása.
(18+korhatáros)

TAVASZI HARANGKONCERT

Április18-án,13.00 órakor a KEK-ben, a Sziron
ta Együttes előadásában.
Ezen a napon 10 órakor kinyitjuk a FALU KEMENCE ajtaját! Lehet hozni a főznivalókat (vas
lábosban ajánljuk). A koncert után, 14 órakor
mindenki hazaviheti a kemencében főtt finomságait. További információ a szervezőtől: Pekli
Erikától kérhető a 06 70 332 8982-es telefonszámon, vagy a hehakek@gmail.com címen.

A RAJZ SZERETETE

Április 24-én, 15.30 órakor lesz a Rajz Szeretete című kiállítás megnyitója a KEK-ben.
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iskolai hírek

ISKOLÁBA HÍVOGATÓ – 2020/2021
„Ha most összefogunk,
közös munkánkkal szép jövőt
építhetünk gyermekeinknek.”
(Kölcsey Ferenc)

Kedves Érdeklődők!
Tisztelettel és szeretettel köszöntünk mindenkit, akik iskolánk megismerése céljából elolvassák rövid bemutatkozásunkat.
A Pedagógiai Programunkban megfogalmazott Küldetésnyilatkozat alapján célunk, hogy a közoktatás a település lakói számára:
– modern körülmények között,
– világosan megfogalmazott tartalmakkal,
– megfelelő eszközökkel,
– felkészült pedagógusokkal történjen.
Szeretetteljes, családias légkörben kívánjuk elérni azt, hogy minden gyerek adottságainak, képességeinek, érdeklődési körének
megfelelő képzést kapjon.
Milyen a mi iskolánk?
– Első osztályban Meixner módszerrel és Mese-zene programmal
tanítjuk olvasni és írni a gyerekeket.
– Első osztálytól logika tantárgy.
– Alsó tagozaton egész napos oktatási formában működünk, ami
többszöri pihenést tesz lehetővé, egy-egy koncentráltabb munka után.
– Modern és játékos tanulásszervezési módokat alkalmazunk: kooperatív tanulási technikák, kompetencia alapú oktatás, stb.
– Művészeti oktatást vehetnek igénybe tanulóink, már az első évtől kezdve. (Zene- és képzőművészeti tanszakok.)
A gyerekek felzárkóztatását szakemberek – logopédus, pszichológus, fejlesztő pedagógus, gyógypedagógus – látják el.
– Úszásoktatást biztosítunk 4. és 5. évfolyamos tanulóinknak.
– A tanórán kívüli tevékenységet a délutáni foglalkozások sokszínűsége jellemzi: angol, színjátszó, varrás, horgolás, kreatív játékok, sakk, fitnesz, kosárlabda, foci, diáksportkör, tánc-és dráma,
teki-tréning, tömegsport, kempo, ÖKO szakkör, kézilabda, röplabda, iskolaújság szerkesztés, tanulószoba, Logiscool.

– Negyedik osztálytól 2. idegen nyelvet (németet) is tanulhatnak
diákjaink csoportbontásban, a kötelező angol nyelv mellett.
– Differenciált csoportban tanulják felsőseink a matematikát.
– Iskolánk elnyerte a Kiválóan Akkreditált Tehetségpont címet,
mely alapján kiemelt feladatunk a tehetséggondozás, melyet a
„Tehetség. Herceghalom” – programunknak megfelelően a következő területeken végzünk:
1. „Zseniképző”– matematikai tehetségeknek,
2. Művészeti oktatás – HAMI
Alapfokú Művészeti Iskola
HAMI – Hagyd, hogy téged is felfaljon a művészet!
Ha érdekel a zene, örömödet leled az alkotásban, akkor téged is
várunk a Herceghalmi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolába!
Az oktatás térítés-, illetve tandíjköteles.
Mit kínálunk?
Kiváló művésztanáraink pedagógiai munkáját, jól felszerelt műhelyeinket, a képző- és iparművészeti ágakon minden szükséges
alapanyagot és eszközt, hangszeroktatáshoz hangszert. A tanulói
jogviszony egy tanévre szól.
Induló képzéseink:
KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZETI ÁG
1–2. osztály – Előképző – Vizuális alapozó gyakorlatok,
3. osztálytól Grafika és festészet alapjai és
Vizuális alkotó gyakorlatok – kerámia vagy tűzzománc.
ZENEMŰVÉSZETI ÁG
Szolfézs előképző
Hangszeres előképző:
furulya-fuvola, gitár, zongora, jazz-dob.
Kórus
A beiratkozás várható időpontja: 2020. április 23–24.

Az Országos Kompetenciamérés eredményei
Ismét az országos átlagon felül teljesítettek tanulóink az országos kompetenciamérésen.
Minden év májusában történik az országos kompetenciamérés,
az általános iskolák 6. és a 8. évfolyamán, minden tanuló részvételével. Ez az összehasonlító értékelés az ismeretek elsajátításának
alkalmazásbéli szintjét mutatja. Az Oktatási Hivatal a mérésekről
átfogó elemzéseket készített és a központi értékelést elküldte intézményünknek.
A 2019. évi mérési mutatók szerint intézményünk kiváló eredményeket ért el úgy matematika, mint szövegértés területén.
Országos átlagon felül teljesítettek a 6. és a 8. évfolyam tanulói is
minden mért szakterületen. Az előző év mért eredményeit (melyek
a tavalyi 6. és 8. osztályra vonatkoznak) és azok összehasonlítását

6. osztály
Herceghalmi Általános
Iskola és AMI Intézményi
átlaga
Országos átlag
Községi általános iskolák
átlaga
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Szövegértés

Matematika

1565

1558

1499
J
1439
J

1495
J
1450
J

az országos valamint községi általános iskolák átlageredményeivel
a táblázat tartalmazza.
Tanulói jelentések: A 2019. évi országos mérés eredményeinek
feldolgozását követően a mérésben részt vevő azon tanulók egyéni
elemzését lehet megtekinteni, amely tanulók tesztfüzetének kijavítása és feldolgozása központilag történt. A tanulói elemzést a tanuló mérési azonosítójának ismeretében csak az arra jogosult (diák,
szülők, iskola) tekintheti meg. (www.oktatas.hu/országosmérés
eredményei/tanulói jelentés).
Gratulálok az eredményekhez, köszönöm a felkészítő pedagógusok lelkiismeretes, szakszerű munkáját!
Horváthné Gacsályi Marianna
intézményvezető

8. osztály
Herceghalmi Általános
Iskola és AMI Intézményi
átlaga
Országos átlag
Községi általános iskolák
átlaga

Szövegértés

Matematika

1676

1697

1608
J
1542
J

1624
J
1563
J

jótékonysági bál

Szülők és nevelők jótékonysági bálja – február 15.
Kedves Vendégeink, Támogatóink!
Alapítványunk idén ünnepli fennállásának 28. évfordulóját, melyet a
Szülők és Nevelők Jótékonysági Bálján vendégeinkkel együtt méltón
ünnepeltünk meg. Minden évben megrendezzük jótékonysági rendezvényünket, melynek legfőbb célja adománygyűjtés a következő
időszak gyermekprogramjainak támogatására.
Az idei bálunkat is a gyönyörűen berendezett Nimród Fogadóban tartottuk. Köszönjük Pete Lászlónak és családjának, munkatársainak a fantasztikus vacsorát, figyelmes kiszolgálást, az impozáns berendezést, akik
munkájukkal a herceghalomi gyermekeket támogatták. Saját forrásból
nem tudna az alapítvány egy ilyen csodálatos rendezvényt varázsolni!
Köszönettel tartozunk Csizmadia Zsuzsanna Polgármester Asszonynak és Kazány Tibor Alpolgármester Úrnak, akik elfogadták meghívásunkat és megnyitották rendezvényünket. Herceghalom Község
Önkormányzata az idei évben is hozzájárult a rendezvény megrendezésének anyagi fedezetéhez, melynek köszönhetően megvalósulhatott, hogy az est teljes bevételét a gyermekekre fordítsuk, ami az idei
évben rekordösszegűnek mondható 1 687 000 forint volt.
Mindezt vendégeink, támogatóink, önkénteseink nélkül nem tudtuk
volna megvalósítani! Köszönjük, hogy bizalmukkal megtisztelték Alapítványunkat!
A vacsora alapanyagainak nagy részét 5. éve felajánlásként kapjuk a
Tesco Globál Áruházak Zrt.-től. Köszönetet kell mondanunk az Ázsia
Bt.-nek valamint Hegedűs Imrének, ők is jelentősen hozzájárultak vacsora alapanyag felajánlással rendezvényünkhöz.
Köszönjük valamennyi felajánlónknak a tombolatárgyakat, ajándékokat, támogatójegyek vásárlását. Felajánlóinknak köszönhetően 1,5
millió forint értékben sorsoltunk ki tombolatárgyakat. Legnagyobb
támogatónk 2020-ban is a Tesco-Globál Áruházak Zrt. volt, de idén
már bővült az egyéni felajánlók köre, aminek nagyon örülünk és bízunk
benne, hogy jövőre is számíthatunk rájuk!
Köszönjünk pedagógusoknak, óvodapedagógusoknak, titkárnőknek
a bálon nyújtott pótolhatatlan önkéntes segítséget. Külön köszönjük
Szőcsné Pécsi Renátának a bál előkészületeiben vállat önzetlen, sokrétű szerepvállalását.
Az ösztöndíjas tanulók és koordinátoruk, Pekli Erika a vacsora alatt
önkéntes munkájukkal segítették rendezvényünkön a vacsora felszolgálását.

A bál fellépői még színvonalasabbá tették a rendezvényt. Köszönjük
az Alapfokú Művészeti Iskolánk Kamarazenekarának előadását. Fellépett a Herceghalom Kultúrájáért Egyesület felnőtt Tánckara, akik
egy vidám rockabilly stílusú tánccal örvendeztették meg a közönséget.
A Younity Dance Company Herceghalmi Hip-Hop csoportja is bemutatkozott rendezvényünkön a fiatal vendégeink nagy örömére. Az este
műsorblokkját Gáll Isis hárfaművész zárta, aki játékával a vacsora alatt
is kellemes hangulatot teremtett. A zenét az idei évben is Borzné Kovács Violetta és Borz Miklós szolgáltatta.
És végezetül, de nem utolsó sorban köszönetemet szeretném kifejezni
az alapítvány Kuratóriumi Tagjainak, akik egész évben önkéntes munkájukkal hozzájárulnak a gyermekek támogatásához!
A Herceghalom Gyermekeiért Közhasznú Alapítvány Kuratóriuma
balról: Horváthné Gacsályi Marianna, Németh Etelka, Farkas József,
Bárányos Mónika Julianna, Venczel Réka, Czinege Jánosné,
Nagy Ramóna, Hegedűs Anikó
Bárányos Mónika Julianna
a Herceghalom Gyermekeiért Közhasznú Alapítvány
kuratóriumának elnöke

Kedves Támogatóink!
Kérjük, adójuk 1%-ának felajánlásával támogassák
a herceghalomi gyermekeket, fiatalokat!
Adószámunk: 19186429-1-13
Bankszámlaszámunk: 11742173-20011868
Email: herceggyerek@gmail.com

Hírmondó

Herceghalomi

Köszönettel:
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 címlapfotókat készítette Jürgen Czipri. Köszönjük szépen.
ISSN: 2063-0778 • Nyomdai munkák:
A Herceghalomi Hírmondó következő (XXII. évf. 4.) lapszáma várhatóan 2020. április 20-án jelenik meg.
Lapzárta 2020. április 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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sport

Herceghalmi SE.
Nyári programjai
LABDÁS ÉS KOSÁRLABDÁS NAPKÖZIS TÁBOR
Herceghalom:
1. turnus: június 16–19. (keddtől péntekig)
2. turnus: június 29–július 3.
Biatorbágy: június 22–26.
Információk:
• Napközis rendszer reggel 8-tól délután 4-ig.
• Létszámtól függően 2–4 szakképzett edző-testnevelő foglalkozik a
gyerekekkel.
• Napi 2×1 órás labdás, sportág-specifikus foglalkozás.
• Tízórait, ebédet és uzsonnát biztosítunk. Az ebédet az előző évekhez
hasonlóan a biatorbágyi Biabisztróból szállítjuk.
• A gyerekeket koruk szerint két csoportba foglalkoztatjuk.
A tábor költsége:
Herceghalom:
1. turnus (4 nap) 13 200 Ft/fő, testvéreknek: 12 000 Ft/fő
2. turnus (5 nap): 16 500 Ft/fő, testvéreknek: 15 000 Ft/fő.
Biatorbágy:
16 500 Ft/fő, testvéreknek: 15 000 Ft/fő.
• Előleget nem kell fizetni, a részvételi díjat az első nap kérjük rendezni.
• A szabad foglalkozások ideje alatt több lehetőséget is biztosítunk: trambulin, tollaslabda, rajzolási/színezési lehetőség, társasjátékok, foci, kosárlabda, ping-pong.
• Alsó korhatár: 6 év.

Jelentkezés és információ:
Bácsalmási Gábor, Herceghalmi SE elnök, 06 20 934 3873,
bacsalmasigabor@herceghalmise.hu
ÚSZÁS PROGRAMJAINK:
BICSKE:
– július 13–24: intenzív úszótanfolyam.
HERCEGHALOM:
– június 15–26: intenzív úszótanfolyam
– június 29-július 10: intenzív úszótanfolyam
TELKI:
– június 15–26: intenzív úszótanfolyam
– június 29-július 3: napközis úszótábor
– július 6–10: napközis úszótábor
– június 29-július 10: intenzív úszótanfolyam
– július 13–17: napközis úszótábor
– augusztus 24–28: évkezdő/ismétlő Intenzív úszótanfolyam
Részletes információkért kérjük, látogassanak el honlapunkra!
Jelentkezni kizárólag március 10-én 12:00-tól lehet honlapunkon!
Várjuk Önöket szeretettel!
Info: Pécsi Andrea, 06/70 704 0530,
pecsiandrea@herceghalmise.hu
Bácsalmási Gábor HHSE Elnök

HSE HÍREK

U11-es, és U15 - futsal döntő:
Mint már a januári hírmondóban olvashatták, a három utánpótlás csapatunkból kettő, (U11 és U15) bejutott a futsal döntőbe. A fináléban olyan klubok csapataival kellett összemérni magunkat, mint például a Főnix (véleményem szerint az egyik
legjobb utánpótlás nevelő klub) a Dunaújváros, vagy épp az Ikarus.
Bár nem sikerült dobogós helyen végeznünk a 2 korosztállyal, nincs okunk szomorkodni, hiszen kisegyesületként így is
sikerült eljutni a döntőig.
HSE-Felnőtt:
Első csapatunk győzelemmel kezdte a tavaszi bajnokságot. Pátka csapatát fogadtuk hazai pályán. A mérkőzésen végig mi domináltunk. Ennek ellenére a 25. percben ellenfelünk szerezte meg a vezetést. Az első
félidő végéig ez nem is változott.
A második félidőben rendeztük sorainkat és a csereként beállt Göndöcs
Máté góljával egyenlíteni tudtunk, majd ezt követően még kétszer sikerült bevenni a pátkaiak kapuját. Eredmény HSE - PÁTKA 3:1

Felnőtt tavaszi bajnoki menetrend:
Március 22., 15:00 óra Pusztavám Jüllich - HSE,
Március 28., 15:00 óra HSE - Szabadbattyán,
Április 5., 16:30 óra Szár - HSE,
Április 11., 16:30 óra HSE - Bakonycsernye,
Április 19., 17:00 óra Vál - HSE,
Április 25., 17:00 óra HSE - Bicske II.
A mérkőzések helyszínei minden esetben a pályaválasztó településének sportpályája.

10

A májusi és júniusi mérkőzések időpontját a következő lapszámban
közöljük.
U19
Legnagyobb utánpótlás csapatunk első mérkőzése halasztásra került,
mivel ellenfelünknek gondot okozott a kiállás, így létszámproblémákra
hivatkozva április 8-ra módosult a bajnoki forduló időpontja.
U19 tavaszi bajnoki menetrend:
Március 21., 10:00 óra Pusztavám Jillich – HSE,
Március 28., 10:00 óra HSE – Szabadbattyán,
Április 4., 10:00 óra Bakonycsernye – HSE,
Április 8., 17:30 óra HSE – Pátka,
Április 11., 10:00 óra HSE – Bodajk,
Április 14., 17:00 óra Tó-Vill Kápolnásnyék – HSE,
Április 18., 10:00 óra Vál – HSE,
Április 25., 10:00 óra HSE – Tordas FÉSZ Zrt.
A mérkőzések helyszínei minden esetben a pályaválasztó településének sportpályája.
A májusi és júniusi mérkőzések időpontját a következő lapszámban
közöljük.
U14 tavaszi bajnoki menetrend:
Március 20., 15:00 óra HSE – Gárdony-Agárd Gyógyfürdő,
Március 30., 15:00 óra Ercsi Kinizsi – HSE,
Április 3., 16:30 óra HSE – Etyek,
Április 10., 16:30 óra HSE – Tó-Vill Kápolnásnyék,
Április 18., 10:00 óra Pázmánd – HSE.
A mérkőzések helyszínei minden esetben a pályaválasztó településének sportpályája.
A májusi és júniusi mérkőzések időpontját a következő lapszámban
közöljük.
Zsupanek Péter  HSE elnök

sport, tájékoztatók

Kaló Sándorra emlékezünk
Talán kevesen tudták, hogy köztünk élt a magyar kézilabda sport egyik kiválósága.
Hosszú, súlyos betegség következtében, 75 éves korában elhunyt Kaló Sándor,
korábbi sokszoros válogatott kézilabdázó, a Veszprém első NB I-es bajnokcsapatának edzője.
Kaló Sándor a Tatabánya játékosaként háromszoros magyar bajnok és kétszeres
kupagyőztes volt. Pályafutása legsikeresebb éveit a Tatabánya színeiben töltötte, a
csapattal 1974-ben, 1978-ban, 1979-ben bajnokságot nyert, 1969-ben és 1978-ban
pedig kupagyőzelmet ünnepelhetett. 1965-ben mutatkozott be a válogatottban,
amelynek tizenhárom éven át volt a tagja. Ez idő alatt 130 alkalommal húzhatta magára a címeres mezt. Az 1972-es müncheni olimpián nyolcadik helyen végző csapatban hat mérkőzésen tizennégy gólt szerzett. Szerepelt az 1967-es és az 1970-es
világbajnokságon is. Játékosként kétszer lett a magyar bajnokság gólkirálya, és két
alkalommal választották meg az év kézilabdázójának.
Visszavonulását követően edzőként folytatta pályafutását. Edző volt Tatabányán,
Veszprémben, ahol irányításával három bajnokságot és négy kupagyőzelmet nyert
a csapat. E mellett másodedző volt a magyar válogatottnál. 1999 júliusától az ifjúsági válogatott kapitánya lett. A csapattal Európa-bajnokságot nyert.
Októbertől a junior válogatottat vezette. Változatos sportpályafutása során 2001től Kuvaitban lett klubedző, majd 2007-től ismét a Veszprémben az utánpótlásnál
tevékenykedett.
Kaló Sándor sportpályafutása példaértékű lehet minden mai sportoló számára.
Emlékét megőrizzük, Isten nyugosztalja békében!

Anyakönyvi hírek
megszületett

elhunytak

Józsa Péter és Dr. Kelemen Ildikó kisfia
Józsa Dániel

Nyúl László –1962
Földi Géza –1946

isten éltesse sokáig!

NYUGODJanak BÉKÉBEN!
11

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

