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KÖZÉLET

Az élet nem áll meg a koronavírus-járvány idején sem
Herceghalomban nagy erővel és odafigyeléssel folyik a koronavírus terjedésének lassítása érdekében szükséges feladatok ellátása.
Elkészült és naponta frissül a https://koronavirus.herceghalom.hu honlap, melyről minden lényeges információt megtudhat a lakosság.
Miközben minden figyelem és erőfeszítés a járványra összpontosul, az élet nem áll meg. A település fejlesztésével kapcsolatos intézkedéseket összefoglalónkban olvashatják.

Csizmadia Zsuzsanna polgármester és Dr. Szendrei Bence képviselő,
a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke munka közben

Május 6-án jelent meg Csizmadia Zsuzsanna polgármester videó
nyilatkozata azokról a döntésekről és feladatokról, melyek a község új fejlesztéseiről, pályázatairól szólnak. Polgármester asszony
elmondta, hogy a Magyar Falu Program pályázaton, testületi határozat alapján vesz részt a község. Már beadásra került a Füzes utca
aszfaltozására, valamint az orvosi rendelő korszerűsítésére megírt
pályázat.
A „Magyar Falu Program pályázat – Közösségi tér ki/átalakítás és foglalkoztatás” c. pályázatra a Kulturális Egyházi Központ korszerűsítésére adott be pályázati anyagot az önkormányzat. Ennek során
megvalósulhat a KEK: – világításának korszerűsítése, – az épület állagmegóvása, és napelemek felszerelése a tetőre. Beadás alatt van,
szintén a Magyar Falu Program pályázat keretében: – a Liget utcai
játszórét bővítése új eszközökkel, – közterület karbantartására
szolgáló eszközök beszerzése, melynek során az önkormányzat tulajdonában lévő zöldfelületek karbantartására szolgáló géppark
bővülhet.

A kép illusztráció

A tervekben szerepel az óvoda bővítése, melynek tervezésével Varga Tamás építészmérnököt bízta meg az önkormányzat. Több határozat végrehajtása is befejeződött. Így a Liget utcai park elkorhadt, – balesetveszélyes – fáit kivágták. Folyamatosan gondozzák,
öntözik, metszik, injektálják a Gesztenyés úton újonnan ültetett
gesztenyefákat.
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Herceghalom zöldterületeinek gondozása folyamatos. A virágpalánták kiültetését, a szükséges metszéseket, a parkok, utak tisztítását és a gyep kaszálását végzik a helyi és szerződött közterület karbantartók.
Az orvosi rendelő szennyvíz elvezetésének felújítása véget ért. A
belterületi nem leaszfaltozott utak felújításának tervezésére határozat született. Felújításra kerül: az Árvácska utca, a Nyírköz utca, a
Dombhát utca, az Őzike köz, a Rétköz utca, a Menta köz, a Bem utca, a Bocskai utca, a Kozáromi utca Liget utcával párhuzamos szakasza, valamint az Akácos út teljes hosszában a járda és a csapadékvíz elvezetése.
Sajnálatos módon a tavaszi rendezvények elmaradtak a járványügyi helyzetből adódóan. A májusfaállítás, majális, gyermeknap,
pedagógusnap 2,8 millió forint költségét a járvány mérséklésére
fordítható kiadásokra csoportosította át az önkormányzat. A halasztható rendezvények ősszel kerülnek megrendezésre.
Polgármesteri döntés szerint, a 170/2020. (IV. 30.) Korm. rendelet
alapján a herceghalmi sportlétesítmények megnyíltak. A műfüves
pályán egy időben 20, a nagypályán 40, a tornacsarnokban 8 fő
tartózkodhat, sportolhat. A nézőkre vonatkozóan a 72. polgármesteri határozatban olvashatnak információt a 4. oldalon.
Az óvoda ügyeletet tart (melyről hosszabb cikket olvashatnak a lap
6. oldalán) és a helyi bölcsődék is folyamatosan nyitnak.
Csizmadia Zsuzsanna polgármester a május 8-ai videó riportban
beszámolt arról, hogy a Herceghalmi Polgármesteri Hivatal továbbra is zárva tart. Az orvosi rendelő óránként négy beteget fogadhat, telefonon előre egyeztetett időpontban. A háziorvosi ellátásra elég a telefonon történő időpontkérés, csak a szakorvosi rendelésekre szükségesek az előírt előzetes vizsgálatok/beutalók.
A legfrissebb orvosi rendelésekkel kapcsolatos híreket
a www.koronavirus.herceghalom.hu oldalon követhetik nyomon.
Az Abacus Hotel várhatóan július 1-jéig zárva tart. A helyi vendéglátással foglalkozó vállalkozók a rendelkezéseknek megfelelően,
fokozatosan nyitnak ki. A DasCafè Kávézó és Gasztró Bisztró, valamint az újonnan beindult Ciá RistoPizza átmenetileg átállt a kiszállításra vagy az elviteles szolgáltatásra, de remélhetőleg, a központi
szabályok lazulásával, fokozatosan visszaállhat a régi rend. Általánosságban elmondható, hogy Herceghalom lakossága felelősen
gondolkodik, betartják a rendelkezéseket. A herceghalmiak sétálnak, sportolnak, de inkább az otthon maradás az általánosan jellemző a karantén ideje alatt.
Csizmadia Zsuzsanna polgármester azt kérte, hogy addig, amíg a
korlátozó rendelkezések fennállnak, kirándulók ne látogassanak
Herceghalomba. Amikor vége lesz a korlátozásoknak mindenkit
szeretettel várnak a herceghalmiak.
„Valami elindult, lassan a normális kerékvágásba kerül az élet Herceghalomban is” – fejezte be nyilatkozatát a Polgármester asszony.
A videók felhasználásával írta:
Szabó György

KÖZÉLET

Polgármesteri határozatok
Herceghalom Község Önkormányzatának Polgármestere a Katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról
szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Herceghalom Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében eljárva, Herceghalom Képviselő-testülete helyett és nevében a következőket rendeli el:
34/2020 (IV.23.) számú Polgármesteri határozat
1./ A Herceghalom 220/19. hrsz-ú ingatlanon létesített mélyfúrású
kút műszaki megvalósulási dokumentációs tervének elkészítésével és hatósági ügyintézésével a beérkezett árajánlatok alapján a
GEO-SIVO Építőipari, Környezetvédelmi Tervező és Kivitelező Kft-t
(1112 Budapest, Töhötöm u. 27/A.) bízza meg 230 000 forint + ÁFA,
bruttó 292 100 forint összegű díjért. A vállalkozói díj nem tartalmazza a fizetendő szolgáltatási, igazgatási díjat, a felmerülő esetleges kútvizsgálati díjakat.
2./ A vállalkozói díj összege a 2020. évi költségvetésben rendelkezésre áll.
36/2020 (IV.23.) számú Polgármesteri határozat
A településen korábban kiépített térfigyelő rendszer bővítésére
egy rendszámfelismerő kamera elhelyezését rendeli meg a benyújtott árajánlat alapján az MV NetSystems Kft. (7622 Pécs, Nyírfa
utca 24.6) vállalkozótól 541 800 forint + ÁFA + kiszállási díj, bruttó
688 086 forint + kiszállási díj vállalkozói díjért.
2./ A vállalkozói díj összege a 2020. évi költségvetésben rendelkezésre áll.
42/2020 (IV.28.) számú Polgármesteri határozat
1./ A Liget utcai park fáinak vizsgálatáról szóló szakvéleményben
az I. prioritású metszési munkálatokra kijelölt fák (3160; 3165;
3166; 3167; 3171; 3184; 3185; 3186; 3187; 3193; 3194; 3195; 3196;
3197; 3200; 3201; 3202; 3223; 3257; 3266; 3334; 3345; 3355; 3359;
3360; 3382; 3457; 3467; 3492; 3494; 3495; 3497; 3500; 3502; 3503;
3504 kataszteri számú egyedek) munkálatait a bekért árajánlat
alapján megrendeli a Németh-Alpin Parképítő Bt. (2081 Piliscsaba,
Béla király utca 92/C.) Szolgáltatótól. A vállalkozói díj összegét
bruttó 4 515 000 forintban állapítja meg.
2./ A vállalkozási díj költség a 2020. évi költségvetésben rendelkezésre áll, mely a Környezet-védelmi Alap számláról kerül kifizetésre.
43/2020 (IV.28.) számú Polgármesteri határozat
1./ Herceghalom Község Önkormányzata 2020. évi rendezvény
naptárában a 2020. május 1. napjára tervezett Májusfaállítás és
Majális, valamint a május 31. napra tervezett Gyermeknap községi rendezvények, valamint a Pedagógus Nap megtartását a járványügyi helyzetre tekintettel lemondom.
2./ A 2020. évi rendezvénynaptárban szereplő községi rendezvényekre a biztosított költségkeretet, azon rendezvények tekintetében, melyek nem halasztásra, hanem lemondásra kerültek (Március 15-i rendezvény, Májusfaállítás és Majális, Gyermeknap, Pedagógus Nap) összesen 2 800 000 Ft-ot a koronavírus elleni települési szintű védekezés anyagi fedezetének biztosítására megállapított 15 000 000 Ft keretösszeg emelésére átcsoportosítom.
44/2020 (IV.29.) számú Polgármesteri határozat
1./ Herceghalom Község Önkormányzata részt vesz az MFPKTF/2020 Közösségi tér ki- /átalakítás és foglalkoztatás c. pályázaton, KEK, mint közösségi tér felújítása, fejlesztése, bértámogatás projekttel. A pályázati dokumentáció összeállításával és
projektmenedzsmenti, valamint a nyilvánosság biztosítási feladatok elvégzésével a Granticon Kft-t bízza meg (1119 Budapest, Fehérvári út 83.) a mellékelt, 2020. április 2. napján kelt árajánlat szerint.
2./ A pályázati dokumentáció összeállításának költségét, 100 000
forint + ÁFA díjat a 2020. évi költségvetés általános tartalék kerete terhére biztosítja, a projektmenedzsmentnek és a nyilvánosság biztosításának költsége teljes mértékben a pályázatba beépíthető.

45/2020 (IV.29.) számú Polgármesteri határozat
1./ Herceghalom Község Önkormányzata részt vesz az MFPKKE/2020 Közterület karbantartását szolgáló eszközbeszerzés c.
pályázaton. A pályázati dokumentáció összeállításával és projektmenedzsmenti feladatok elvégzésével az EuroRaptor Tanácsadó Iroda Kft-t bízza meg (1143 Budapest, Stefánia út 71.) a
benyújtott árajánlatban szereplő, a nyertes pályázat esetén az
elnyert támogatási tartalom nettó összegének 5,0%+ÁFA szakértői díjért.
2./ A pályázat elkészítése térítésmentes, a projektmenedzsment
költsége teljes mértékben a pályázatba beépíthető, az Önkormányzat költségvetését nem terheli.
46/2020 (IV.29.) számú Polgármesteri határozat
1./ Herceghalom Község Önkormányzata részt vesz az MFPOJF/2020 Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése c.
pályázaton. A pályázati dokumentáció összeállításával és projektmenedzsmenti feladatok elvégzésével az EuroRaptor Tanácsadó
Iroda Kft-t bízza meg (1143 Budapest, Stefánia út 71.) a benyújtott
árajánlatban szereplő, a nyertes pályázat esetén az elnyert támogatási tartalom nettó összegének 5,0%+ÁFA szakértői díjért.
2./ A pályázat elkészítése térítésmentes, a projektmenedzsment
költsége teljes mértékben a pályázatba beépíthető, az Önkormányzat költségvetését nem terheli.
50 /2020 (V.04.) számú Polgármesteri határozat
1./ A település sportpályáját a sportrendezvényekkel és sportedzésekkel kapcsolatos intézkedésről szóló 170/2020. (IV.30.) Kormányrendelet 1. § (1) bekezdés a) és b.) pontjaiban foglaltakra figyelemmel
megnyitom. A sportpályán egyidejűleg legfeljebb 40 fő tartózkodhat.
2./ A település műfüves sportpályáját a sportrendezvényekkel és
sportedzésekkel kapcsolatos intézkedésről szóló 170/2020. (IV.30.)
Kormányrendelet 1. § (1) bekezdés a.) és b) pontjaiban foglaltakra
figyelemmel megnyitom. A műfüves pályán egyidejűleg legfeljebb 20 fő tartózkodhat.
3./ A település tornacsarnokát a sportrendezvényekkel és sportedzésekkel kapcsolatos intézkedésről szóló 170/2020. (IV.30.) Kormányrendelet 1. § (1) bekezdés a.) és b) pontjaiban foglaltakra figyelemmel megnyitom. A tornacsarnokban egyidejűleg legfeljebb 8 fő tartózkodhat.
4./ Az 1-3. pontban felsorolt sportlétesítmények területén sportrendezvény kizárólag nézők nélkül, zárt körülmények között rendezhető. Nézők a helyszínen, a pályán kívüli területről sem tekinthetik meg a sportrendezvényt, figyelemmel a kijárási korlátozásról
szóló 71/2020. (III. 27.) Kormányrendelet 3.§ és 4.§-ban megfogalmazott lakhelyelhagyási szabályokra. (Lapzárta után érkezett módosítás olvasható a 4. oldalon.)
5./ A szabályok betartásáért a sportedzés, illetve a sportrendezvény rendezője felel.
6./ Jelen Polgármesteri határozat hatályba lépésével egyidejűleg
hatályát veszti a 8/2020. (III.15.) Polgármesteri utasítás és a
13/2020. (IV.2.) Polgármesteri határozat 9. pontja.
54/2020 (V.07.) számú Polgármesteri határozat
1./ Herceghalom Község Önkormányzata a meglévő fogászati helyiségben üzemelő intraorális és panoráma fogászati röntgenberendezésre vonatkozó engedély átalakításához a sugárvédelmi
szakértői tevékenységgel – a 2020. április 30-án kelt ajánlatában
foglaltak szerint – Lajos Máté egyéni vállalkozót (OAH-SV-0861/
2017) bízza meg bruttó 100.000,-Ft díjért.
2./ A szekértői díj költségét a 2020. évi költségvetés általános tartalék kerete terhére biztosítja.
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55/2020 (IV.21.) számú Polgármesteri határozat
1./ Herceghalom Község Önkormányzata árajánlatot kér be zaj
védőfal tervezésére Herceghalom Község Önkormányzata tulajdonában lévő, 321/432 helyrajzi számú ingatlanon, az 1. számú főúttal párhuzamos nyomvonalra a település egészének zajvédelme
érdekében.
56/2020 (V.12.) számú Polgármesteri határozat
Herceghalom Község Településképi Arculati Kézikönyvének és
Településképvédelmi rendeletének módosításával, Helyi Építési
Szabályzatának módosításával az Akácos utca 230-239 hrsz tömbjének beépítés módjára vonatkozóan, valamint Herceghalom Község Településrendezési Eszközeinek (Településszerkezeti Terv és
Helyi Építési Szabályzat, Szabályozási Terv) felülvizsgálata és módosítása az ún. változtatási tilalommal érintett területrészekre c.
tervmódosítással kapcsolatban az alábbi döntést hozta:
1./ Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének a
településfejlesztési, településrendezési és településképi feladataival összefüggő partnerségi egyeztetések szabályairól szóló 2/2017.
(III.20.) önkormányzati rendelete alapján, és a Kormány „a veszélyhelyzet ideje alatt egyes településfejlesztési, településrendezési, településképi, építésügyi és örökségvédelmi, valamint közigazgatási hatósági eljárási szabályok eltérő alkalmazásáról” szóló 143/2020.(IV. 22.)
Kormányrendelete szerint lefolytatott partnerségi és lakossági
egyeztetést lezárja. Az egyeztetés kapcsán a lakosság részéről észrevételek, vélemények nem érkeztek. A településrendezési eszközök felülvizsgálata és tervmódosítása az ún. változtatási tilalommal
érintett területrészekre c. tervnek az előzetes véleményezésére a
partnerek részéről beérkezett véleményben megfogalmazott információkérésnek az Önkormányzat eleget tesz.
2./ A partnerségi, lakossági véleményezési szakasz jelen döntés
közzétételével zárul le.
3./ A Polgármester megkezdi Herceghalom Helyi Építési Szabályzatának módosítása az Akácos utca 230-239 hrsz. tömbjének beépítés módjára vonatkozóan c. tervmódosítás vonatkozásában Pest
megyei Kormányhivatal Állami Főépítészénél a 314/2012.(XI.8.)
Kormányrendelet 42/A.§ (2) bekezdés szerinti állami főépítészi eljárás lefolytatásának kezdeményezését az állami főépítésznek benyújtandó dokumentációval, ún. záró véleményének kiadása érdekében.
57/2020 (V.12.) számú Polgármesteri határozat
Herceghalom Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 7/2018.
(II.20.) határozatával jóváhagyott Településképi Arculati Kézikönyvének 27. oldalán lévő ÉPÜLETMAGASSÁG, TETŐHAJLÁSSZÖG alfejezetének „Ne építsünk lapos tetős házat.” szövegrésze az alábbiak
szerint módosul:
„ÉPÜLETMAGASSÁG, TETŐHAJLÁSSZÖG
………………………………………………
Lakóterület telkein 30 fok alatti tetőhajlásszögű tető, illetve lapos tető
a Helyi Építészeti- Műszaki Tervtanács támogató javaslata esetén kialakítható.”
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60/2020 (V.19.) számú Polgármesteri határozat
Herceghalom Község Önkormányzatának tulajdonában lévő, belterületi utak aszfaltburkolattal történő ellátásának tervezésére az
alábbi közterületek tekintetében
• Árvácska utca; 321/2 és 321/104 hrsz.
• Nyír köz; 321/108 hrsz.
• Dombhát utca; 321/32
• Rét köz; 321/385 hrsz.
• Menta köz; 321/68 hrsz.
• Bem József utca; 29 hrsz.
• Bocskai utca; 99/2 hrsz.
• Kozáromi út egy szakasza 244/29 hrsz.
• Akácos úti járda és csapadékvíz elvezetés felújítása 240 hrsz.
Rösszer Róbert egyéni vállalkozó – 2800 Tatabánya, Vajda utca 5. –
által adott árajánlatot fogadja el 1 500 000 Ft + 0% ÁFA = 1 500 000 Ft
értékben. Egyúttal megbízza a vállalkozót, a határozatban szereplő
utak kiviteli és engedélyezési tervdokumentációja elkészítésével.
Az tervező vállalja a geodéziai felmérést, az út-és csapadékvíz elvezetés tervezését, költségvetési kiírás és tervezői költségbecslést,
közműkezelői nyilatkozatok beszerzését, 3 példány tervdokumentációt, valamint az eljáráshoz szükséges példányszámot.
A tervezési díj az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének általános tartalékkerete terhére kerül kifizetésre.
LAPZÁRTA UTÁN ÉRKEZETT
72/2020 (V.29.) számú Polgármesteri határozat
Az 50/2020. (V. 04.) sz. Polgármesteri határozat 4. pontját a
241/2020. (V. 27.) Korm. rendelet 4. § alapján az alábbiak szerint módosítom:
4.) Szabadtéri sportrendezvény nézőterén csak minden negyedik ülőhelyet foglalhatnak el a nézők, két néző között három ülőhelyet üresen kell hagyni, és a közvetlenül egymás
mögötti ülőhelyeket sem foglalhatják el azzal, hogy az egymás mellett és a különböző sorokban ülők között is lehetőség szerint legalább 1,5 méteres távolságot kell tartani.
A szabadtéri rendezvények során a nézők – a nézőtéren kialakított ülőhelyeken kívül – a védőtávolságot kötelesek
egymástól megtartani.
A szervező gondoskodik a szabadtéri rendezvény azon látogatójának a szabadtéri rendezvény helyszínéről történő eltávolításáról, aki e rendelet szerinti védelmi intézkedéseket
megszegi.
A polgármesteri határozatok kihirdetésük napján lépnek hatályba.
Határidő: folyamatos
Felelős: Csizmadia Zsuzsanna polgármester
A polgármesteri határozatok teljes szövegét a
www.herceghalom.hu weboldalon olvashatják.
Szabó György
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Kéziratokat, hirdetéseket a polgármesteri hivatal titkárságán lehet leadni, vagy elküldhetők a
hirmondo@herceghalom.hu, valamint a h.hirmondo@gmail.com címekre.
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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Rendkívüli helyzet, rendkívüli helytállás
Két hónapja annak, hogy szembesültünk a
rendkívüli helyzettel, hogy az iskolák a
COVID 19 koronavírus terjedése miatt bezárják kapuikat és átállnak a digitális oktatásra. Gyorsan, egyik napról a másikra, szinte egy hétvége alatt kellett reagálni a kialakult helyzetre, és megfelelni a kihívásnak,
összeszedve legjobb, leghasználhatóbb informatikai, technikai, pedagógusi tudásunkat. Elmondhatom, hogy rögtön felállítottuk a rendszert, melyben kidolgoztuk a tananyagátadás módját: napi tervet, heti tervet
általunk használt, ismert online platformok
és eddig ismeretlen terek használatával
kezdtünk megismerkedni villámgyorsan,
hogy eljuttassuk a tananyagot a tanítványoknak.
Nem telt eseménytelenül az elmúlt időszak,
sokat dolgoztunk azon, hogy együtt pedagógusok, diákok, szülők, a digitális oktatás
rejtelmeiből a legtöbbet hozzuk ki, de
ugyanakkor próbáljuk megtartani az egyen
súlyt.
A tavaszi szünet előtti három hét volt a próbatétel, már az elején felálltunk, talán túl
gyors is volt minden, nehéz volt megtalálni,
hogy mi is lenne a helyes út, egyből tanítani, folytatni, mintha mi sem történne, vagy
hagyni szép lassan ráállni a pályára, utólag
azt mondom a második jobb lett volna. De
az első előnye a gyors reagálás és hogy
most már itt tartunk.
Az online platformok tanulmányozása, kitapasztalása folyamatosan zajlott, rendszergazda bevonásával, pedagógusok, szülők
tapasztalata, tudása alapján. Van amelyik
rendszerben elfogyott a tárhely, van amelyikben csak 10 gyerek beszélhetett egyszerre, van amelyik nagyon fogyasztotta az
internetet, sok volt az email váltás naponta,
...stb. A technikai feltételek nem minden tanulónál egyformák. Értem én, hogy online
órát mindenkinek, de míg hárman vannak
egy gépre, és nincs a gépen kamera, vagy
szülők is használják, vagy nincs otthon internet, addig ez nehéz. Akiknek valamilyen
technikai segítségre volt szükségük jelezték
és iskolánk biztosította számukra a hiányzó
eszközt, vagy elhárította a használattal kapcsolatos akadályokat. Ehhez nagyon nagy
segítségünkre volt iskolánk rendszergazdája, akinek hálásan köszönöm az elmúlt időszakban végzett segítségnyújtást, önzetlen
munkát, éjszakába nyúló egyeztetéseket.
A szülők vagy otthon dolgoznak, vagy nincsenek otthon. Tulajdonképpen mindkettő
ugyanolyan nehéz minden szereplőnek.
Fontos a gyerekeknek a segítségnyújtás, de
ezt nem testálhatjuk a szülőkre. A tanulók-

nak egyedül is meg kell tudni oldaniuk a kiosztott feladatot, melynek érdekében:
• csökkentettük a feladatmennyiséget,
• egyszerűbb, megoldható feladatokat
küldtünk,
• átláthatóbbá, egységessé tettük a rendszert,
• rövidebb tanórákat tartottunk.
A tanulók korcsoportja, szaktantárgya meghatározza a feladatok megoldásának, megértésének, közvetítésének módját is. A legnehezebb feladatuk az alsós tanító néniknek van. A legfiatalabbaknak szinte lehetetlen a személyes jelenlét nélküli tanítás. Itt
van a legnagyobb szükség a szülőkre, a
gyerekek az ő támogatásuk nélkül nem tudnak részt venni az online oktatásban, a
rendszerek használatában. Büszkén mondhatom, hogy nálunk sikerült kialakítani egy
olyan rendszert , amivel az első osztályosok
is teljesítik a követelményeket, találkoznak
a tanítójukkal, akár naponta, megtanulnak
számolni, írni a tanév végére. Valamennyi
alsó tagozaton kialakult rend szerint zajlik
az online oktatás és egy gyereket sem hagytunk magára, mindenkihez eljuttatjuk a
tananyagot, és szoros együttműködéssel sikeresen zárhatjuk a tanévet.
A felsős tanulók kicsit könnyebben alkalmazkodtak a digitális oktatási rendhez. Náluk a problémát a tananyagok mennyisége,
a rengeteg online platform használata, annak megtanulása, jelszavak, belépések, feladatok visszaküldése jelentette. Digitális
tartalmak szűrése, internetbiztonság, kiadott jelszavak, eszközökön tartalomszűrők
beállítása, digitális térben töltött idő optimalizálása, ezekre is mind figyelniük kellett
a diákoknak és szülőknek.
Művészeti iskolánkban sem állt le a tanítás a
rendkívüli helyzettel. Nagyon nehéz, szinte
elképzelhetetlen úgy egyéni órákat tartani,
hangszeres képzést folytatni, képzőművészeti alkotást készíteni, fejleszteni a tanulók
képességeit, hogy nem vagyunk közvetlen
jelen, illetve otthon nem adottak azok a feltételek, amelyeket az iskola biztosít. Ennek
ellenére, mind a zene- mind a képzőművészeti ágon a művészeti iskola tanárai rendben átálltak a Google Classroom felületre,
vagy egyéb platformokon tartják a kapcsolatot a diákokkal.
A növendékek a legtöbb esetben felvették
a művészetis óráikat és folytatják a tanulást.
Kiosztottunk néhány hangszert az otthontanulás segítésére, a képzőművészethez
agyagot, festéket kaptak az erre igényt tartó tanulók. Idei tavaszi hagyományos koncertünk elmaradt, de lelkes pedagógusa-

inknak köszönhetően, Beethoven születésének 250. évfordulójára online koncertet
adtak tanítványaink.
Ezt az oktatási formát a rendkívüli helyzet
átvészelésére rendelték el és minden iskola
megpróbál legjobb tudása szerint megfelelni valamennyi szereplő elvárásának. Így a
mi iskolánk, pedagógusaink is azon dolgoznak nap mint nap, hogy folyamatosan csiszoljunk a rendszeren.
Legfontosabb feladatom volt, hogy otthonról kézben tartva a dolgokat, kiforrjon egy
mindenki által használt, törvényileg elfogadott, egységes digitális rendszer. Ehhez
nyilván ki kellett próbálnunk néhány dolgot, fel kellett mérnünk a helyzetet, a diákok technikai feltételeit, a szülők véleményét, a pedagógusok tapasztalatait. Összeállítottunk egy-egy kérdőívet a tapasztalatokról, felmértük az igényeket minden szereplő oldaláról, ezeket összegezve csiszoltuk tovább rendszerünket. A tavaszi szünet
után az egységesítés érdekében intézményünkben átálltunk a Google G Suite rendszerre.
A G Suite for Education egy olyan alkalmazásgyűjtemény, amely megkönnyíti a távoktatás
lebonyolítását (például fájlmegosztás, beadandók és órai feladatok kezelése, videó
tanóra létrehozása, intézményi levelezés,
táblázatszerkesztés) A platform célja, hogy
folyamatos együttműködést tegyen lehetővé az oktató, a diákok és a szülők között.
Nem utolsó sorban korlátlan tárhellyel rendelkezik. Minden egy helyen a hatékonyabb tanórákért és az izgalmasabb csoportmunkáért.
Ezzel hivatalossá vált az a munka, amit eddig a tanárok magán e-mail címein keresztül folytattak. Minden diák és tanár kapott
egy hivatalos e-mail címet és jelszót az iskolától, amit innentől közösen használunk.
Közben a háttérben rengeteg levélváltás,
adatszolgáltatás, tájékoztatás a fenntartó
kérésének megfelelően, a szülők, pedagógusok értesítése, megnyugtatása a szinte
naponta változó helyzetről, a diákok navigálása a rendszerben, hogy korosztályuknak megfelelően megtalálják a digitális oktatásban a helyüket.
Ahogy felállt a rendszer, egyre nagyobbak
lettek az elvárások, az igények önmagunk
felé és irányunkban is. A digitális oktatás
megkívánja és hatékonyságát fokozzák az
online, videó órák. Míg az átállás előtt mindenki a saját eszközén, platformján találkozott a diákokkal, most már a G Suite Meet
alkalmazáson keresztül tartjuk a tanórákat.
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Tanulói visszajelzések, pedagógusok értékelései igazolják hatékonyságát, beválását.
Hiányzik a tanulóknak a személyes kapcsolat a pedagógussal, az útmutatás, segítségadás, támogatás, magyarázat, közvetlen reakciók, visszacsatolások. Erre a legjobb eszköz a videochat-elés, igazi online órák bármilyen eszközön.
Az iskola terei most üresen állnak, nagyon
rossz érzés gyerek nélküli épületbe lépni,
hiszen enélkül elveszti jelentésének értelmét, megszűnik funkciója. A vírus miatt kialakult helyzethez alkalmazkodva, jelenleg
csak a technikai munkatársak látogatják az
épületet, fertőtlenítések, nagytakarítások
megtörténtek, folyamatosan rakjuk rendbe
az iskola épületét, felkészülve a diákok érkezésére. A titkárság beosztott időrendben
tartja az ügyeletet és intézi a napi ügyeket.
Az önkormányzattal folyamatosan tartjuk a
kapcsolatot, biztosítják az igényelt gyermekétkeztetést, segítséget kaptunk a fertőtlenítőszerek, eszközök beszerzésében.
Közben tárgyalásokat folytatunk polgármester asszonnyal a tetőtér beépítéséről, a
tornacsarnok használatáról, nyári táboroztatásról.
Köszönjük az önzetlen segítségnyújtást ebben a rendkívüli időszakban.
Az életünk, ha megváltozott is, de nem állt
meg. Zajlik az első osztályosok beiratkozása, a művészeti iskolába jelentkezések, tankönyvrendelés, munkaértekezletek, felkészülés az új NAT bevezetésére. Persze mindezek a folyamatok most online.
Az előttünk álló időszak is tartogat kihívásokat. Meg kell oldanunk a tanév zárását, az
évzáró ünnepséget, a nyolcadikos diákok
ballagását. Ezekről értekezünk, egyezte-

Ovi hírek
Látva tágabb-szűkebb környezetünk helytállását, mi is igyekszünk óvodai feladatainkat szakmailag és emberileg a tőlünk megszokott színvonalon ellátni. A kapcsolati lehetőségek nálunk is beszűkültek, de a gyerekek, családok életében igyekeztünk jelen
lenni, segítő online tartalmakat közvetíteni.
Hetente, valamennyi óvodai tevékenységet
számba véve kaptak a családok otthon is elvégezhető feladatokat, tanácsokat, napi
szinten elektronikus, telefonos rendelkezésre állást biztosítottunk. A szülők fordulhattak segítségért a megszokott pedagógiai szakszolgálatos szakembereinkhez, fejlesztő pedagógusainkhoz. Mindeközben lehetőségünk volt a csicsergéstől mentes
óvodai környezetben körülnéznünk, s azt
megújítanunk. A belső fertőtlenítő, díszítő
munkák mellett teljes nagytakarítást végeztünk, kint az udvaron megújultak a játszó-
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tünk, és amint letisztázzuk a részleteket, kialakítjuk az évzáró programok megszervezésének módját, tájékoztatjuk a diákokat,
kedves szülőket.
Köszönöm a diákok helytállását, akik már
két hónapja be vannak zárva, mindent elfogadnak, alkalmazkodnak, digitálisan tanulnak, nem találkoznak társaikkal, barátaikkal,
hiányzik nekik az iskola. Ez a fogalom is eljött, amit soha sem gondoltunk volna a vírus előtt. A pedagógus személye hiányzik
nekünk és nekik is nagyon a rendszerből. Ez
egy szakma, és olyan hivatás, ami nem pótolható az online terekkel. De mi mindent
megteszünk továbbra is gyerekeinkért,
mert ösztönösen bennünk van a gyermekek szolgálata.
Hálás vagyok a pedagógusoknak, akik ebben a rendkívüli helyzetben erejükön felül
helyt állnak. Szeretném megköszönni az elmúlt időszakban tanúsított rendkívüli munkavégzésüket, kitartásukat, lelkesedésüket,
kreativitásukat, befektetett energiájukat,
együttműködésüket. Nélkülük nem sikerült
volna.
Minden kedves szülőnek köszönöm a támogató együttműködést, az otthontanításban nyújtott nagyfokú segítséget. Köszönöm megkereséseiket, biztatásukat, javaslataikat, melyek számunkra is tanulsággal
szolgáltak. Szeretném megköszönni türelmüket, hozzáállásukat.
Az iskoláknak ebben a rendkívüli helyzetben túl kell lépniük a hagyományos szerepükön, mivel mindez új és összetett kihívást
állít az emberiség elé. Az iskola a kultúra elsajátításának kiemelt szereplője. Az elkövetkezendő időszak legfontosabb készségei,
melyekkel gazdagodva folytatjuk tevékeny-

ségünket, a kritikai gondolkodás, a kommunikációs készségek, az együttműködés, a
kreativitás, a kulturális érzékenység és a rugalmasság. Sokat tanultunk mindannyian
ebben az időszakban, a szakmáról, a digitális oktatás lehetőségeivel gazdagodtunk,
fejlődött az empatikus képességünk,
együttműködésünk. Ugyanakkor elszigetelten, néha magányosan, egyedül érezzük
magunkat rendszeren kívülinek, mintha elvágták volna a köldökzsinórt, mely táplálja a
pedagógust. Ambivalens érzések kavarognak bennem és valamenynyiünkben. A legfontosabb kincsünk, a gyermek, a diák, akihez vissza szeretnénk találni, mert szakmánk általa nyer értelmet. Bármennyire
okosak azok a tankönyvek, online tartalmak,
videotanárok, de ha a gyerek fejét nem simogathatom meg, nem nézhet merengőn,
tudásvágytól szomjasan a szemembe, nem
segíthetek neki felöltözni, nem rajzolhat a
padjára, nem dicsérhetem és nem nevelhetem a jóra, nem kaphatok tőle reggeli köszöntő ölelést, nem fut velem szembe a folyosón, hogy majd elüt, nem sorakozik az
udvaron, nem hallom a gyerekzsivajt a szünetekben, nem látom a dolgozat írás alatt az
izgalmat a szemében, nem érzem a diákság
szagát a tantermekben, nem megyünk a tanáriba kibeszélni magunkból a feszültséget,
vagy megosztani a tanítvánnyal elért eredményt, akkor mi értelme?
Nekünk csak veletek együtt jó! Hiányoztok! A mielőbbi viszontlátásra! Hogy újra
élet zengje be az iskolát!
Herceghalom, 2020. 05. 15.
Szeretettel: Horváthné Gacsályi Marianna
intézményvezető
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eszközök, a homokozók, a pálya, beültettük
a kiskertet, szépült a bejárat, kertészeink
szakértő módon tették dolgukat.
Május elejétől igénybe veszik a családok az
óvodai ügyeletet. Jelenleg 13 gyermeket látunk el, számuk folyamatosan nő. A hatályos
törvényi szabályozás alapján csoportonként
5 gyermeket fogadhatunk. Tervezzük a nyári
rendelkezésre állás megszervezését is. Május végén felmérjük a júniusi óvodáztatási
igényt, majd havonta számba vesszük, hány
gyermeket is kell ellátnunk. Tekintettel a
szülők munkavállalására, augusztusban is
nyitva leszünk, de továbbra is kérjük, aki
meg tudja oldani gyermeke otthon tartását,
az ne jöjjön óvodába. Szeretnénk továbbra
is vigyázni egymás egészségére.
Sajnos a nevelési év jeles ünnepei, alkalmai
elmaradnak, idén nem lesz pünkösdölőnk,

kirándulásunk, de az iskolába menők búcsúztatását valamilyen formában, ha nem is
a szokott időben, és módon, de meg fogjuk
szervezni. Szokásrendünk szerint szeptemberben tőlünk mehetnek majd iskolába.
Az iskolába menők helyébe új ovisokat várunk. Automatikusan kapcsolódhattak a
herceghalmiak, továbbra is várjuk a beköltözőket. A törvényi előírás szerint, az augusztus 31-ig három éves kort betöltőket
tudjuk garantáltan fogadni, az erről szóló
határozatokat postáztuk. Július 31-ig a
gyermekek csoportba sorolása is megtörténik, megbeszéljük a szülőkkel az óvodai
szokás és szoktatás rendjét, a csatlakozás,
családlátogatás pontos időpontját is, mint
ahogy ezt a korábbi években is tettük.
Köszönöm munkatársaim pozitív, segítő
hozzáállását, kéréseim teljesítését, és a

fenntartó önkormányzat támogatását, azt,
hogy ebben a sajátos időszakban kiemelten
támogattak.
Kapcsolattartási szokásainkat a továbbiakban is fenntartjuk:
– ovoda.herceghalom.hu,
– hehaovi@gmail.com,
– vargatcs@gmail.com,
– 06 30 280 5619 telefonszámon.
Természetesen egyre inkább személyesen is
jelen vagyunk az óvodában, várjuk gyermeketeket szeretettel. Remélhetőleg a nyár
minden herceghalmi családnak rendben alakul, ehhez kívánok munkatársaim nevében
is jó egészséget, pihenést, sok napsütést.
Varga-Tóth Csaba, óvodavezető

Pedagógusnap online
A pedagógusnapot Magyarországon 1952 óta ünnepeljük. A köznevelésben és a felsőoktatásban dolgozókat minden év júniusának első
vasárnapján köszöntjük. Így a pedagógusnap 2020-ban június 7-ére esik.
Herceghalomban, ahogy megtartjuk a gyermeknapot, anyák napját, nőnapot, stb., úgy gyermekeink életének meghatározó szereplőiről, az óvodapedagógusokról és az általános iskola tanítóiról,
tanárairól sem szabad megfeledkezni még ezekben a zord időkben
sem. A pedagógusok minden gyermeket nevelő család életében
különleges szerepet töltenek be. Legféltettebb kincsünket, a gyermekeinket bízzuk rájuk, hogy amellett, hogy tudással töltsék meg
fejüket, fejlesszék képességeiket, vegyenek részt személyiségük és
szokásaik alakításában, világlátásuk és szemléletük kialakításában.
Tanárnak lenni hivatás.
A tanárnak mindig online kell lennie. Nem mondhatja, hogy reggel 8 órától délután 4-ig online vagyok és aztán offline. Ebben a
járvány-időszakban, mikor az iskolák, óvodák bezártak, egy újabb
kihívással kellett, kell megbirkózniuk tanároknak és diákoknak egyaránt. Virtuális osztálytermekben folyik tovább a munka, a tanítás,
tehetséggondozás, remélhetőleg már nem sokáig.

Gondoljunk szeretettel gyermekeink pedagógusaira! S reméljük,
hamarosan újra az iskolákban találkozunk!
„A tanár híddá feszül és biztatja tanítványait, hogy keljenek át rajta;
majd miután megkönnyítette számukra az átjutást, boldogan összeroskad, arra buzdítva őket, hogy maguk építsenek hidakat.”
(Níkosz Kazandzákisz görög író, költő, gondolkodó)
Szabó György

Ebben az évben – mint oly sok mindent – ezt a napot is máshogy éljük meg. Ma minderre rányomta a bélyegét a koronavírus, így ezt a
megemlékezést is átformálja mind az óvodában, mind az iskolában.
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Megemlékezés Trianonról
A nemzeti összetartozás napja – a 2010. évi XLV. törvénybe foglalt
hivatalos nevén: Nemzeti Összetartozás Napja – az 1920-as trianoni békeszerződés aláírásának évfordulójára emlékező, június 4-ére
eső nemzeti emléknap Magyarországon.
Az elmúlt években a herceghalmi Trianon Emlékmű megkoszorúzásával emlékezett meg a helyi lakosság a trianoni békediktátum
aláírásáról. Idén, a diktátum aláírásának 100. évfordulóján sajnos
erre sincs lehetőség a koronavírus-járvány miatt. A híradásokból
arra lehet következtetni, hogy a nagyobb városokban tartanak
megemlékező összejöveteleket, de ezt előre tervezni nem lehet.
Álljon itt rövid emlékeztető, mi történt anno:
1918. december 3-án Károlyi Mihály akkori miniszterelnök kiáltványban fordult a magyarokhoz:
„Magyarok!
…A kormány a Magyar
Népköztársaság
nevében ünnepélyesen
kijelenti, hogy e kényszerűséggel szemben az
ország semmiféle jogáról
le nem mond. A joghoz
és igazsághoz ragaszkodik. Hajoljatok meg a
kényszerűség előtt, mert
minden erőszak csak
ronthatná helyzetünket
a nemsokára összeülő
békekonferencia előtt.
Magyarország területi
épségét sokszor fenyegette veszedelem. Mégis
újból eggyé lett. A természet teremtette ilyenné. Mi kívánjuk, hogy a
jövőben ne csak az élettelen természet, hanem testvéri szeretet is kapcsolja hozzánk összes nem magyar ajkú polgártársainkat. Ma is készek
vagyunk teljes közigazgatási és kulturális autonómiát adni a velünk
élő Összes nemzeteknek. Szabad demokratikus keleti, Svájcot akarunk
csinálni a régi Magyarországból. A határainkon túl élő szomszéd népekkel is barátságos és békés megegyezést keresünk és remélünk.
A Magyar Népköztársaság nevében: Károlyi Mihály miniszterelnök.”

Az első világháborút lezáró békerendszer alapján az őshonos magyar népesség öt, a mai állapot szerint nyolc államban találta magát, és vele együtt történelmi és kulturális emlékhelyeinek nagy
részét is. A trianoni döntés 23,4 millió lakost érintett:
• 300 ezer fő került Ausztriához,
• 3,5 millió fő Csehszlovákiához,
• 5,3 millió fő Romániához,
• 4,1 millió fő Jugoszláviához
(beleértve Horvát–Szlavónország 2,6 millió lakosát).
Magyarországon az összmagyarság alig kétharmada, 7,6 millió fő
maradt.
Az 1920. június 4-én aláírt trianoni békediktátum kitörölhetetlen,
máig feldolgozatlan nyomot hagyott nemcsak Magyarország, de
Közép-Európa nemzeteinek tudatában is. Nemzedékek óta a régió
történelmének és politikai eseményeinek közvetlen vagy közvetett
befolyásolója. A magyarság számára Trianon a XX. század legnagyobb tragédiája. A nemzeti emlékezés, a Kárpát-medence népei
közös jövőjének elősegítése és az európai értékek érvényesülése
azt a feladatot rója ránk, hogy segítsük Trianon döntéseinek megértését és feldolgozását. Ugyanakkor lehetőséget ad arra is, hogy
bebizonyítsuk: a nyelvéből és kultúrájából erőt merítő magyarság e
történelmi tragédia után képes a nemzeti megújulásra.
Szabó György

Anyakönyvi hírek
megszülettek

elhunytak

Jens Hillebrand és Hillebrand Anna kisfia
Hillebrand Markus

Moravecz Miklósné sz.: Radics Zsuzsanna (1938)
Sipos Gergely (1941)
Tóth Imréné sz: Plihál Rozália (1957)
Kis Miklós György (1944)
Szilvásyné Láng Éva (1946)

Back Attila Krisztián és Kovács Edina kisfia
Back Szabolcs Dávid
Dr. Csécsei György és Erdélyi Tímea kisfia
Csécsei Levente

NYUGODJanak BÉKÉBEN!

isten éltesse őket sokáig!

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik fájdalmunkban osztozva szeretett halottunkról Tóthné Rózsikáról virággal vagy gyertyagyújtással megemlékeztek!
Gyászoló Család

8

KÖZLEMÉNYEK, TÁJÉKOZTATÓK

A kertekben elkezdődtek a tavaszi munkálatok. Ilyenkor aktuális a metszés, permetezés, néhol szükséges a gyep nyírása. A
zöldhulladék elszállításával kapcsolatban kérdeztük Mag Barbara ügyvezető asszonyt.

A zöldhulladékos zsákba TILOS földet, köveket, állati ürüléket,
egyéb más hulladékot elhelyezni!

A szelektív hulladékok elszállítása
A hulladéknaptárban feltüntetett üvegszállítási időpontok a házhoz menő szelektív üvegszállításra vonatkoznak.

A zöldhulladék szállítás a hulladéknaptárban feltüntetett időpontokban történik Herceghalomban.
Az önkormányzattal egyeztetve postázásra kerültek a zöldhulladékos matricák, melyek június hónaptól használhatók fel. Időarányosan, összesen 8 darab matricát küldtünk ki minden szerződéssel
rendelkező ügyfelünk részére.
A tavaly postázott matricák idén már nem használhatók fel.
Maximum 120 literes, zöldhulladék matricával ellátott zsákban levelek, fű, egyéb zöld nyesedék és gyom helyezhető ki az ingatlanok
elé. A zsákok súlya maximum 25 kg lehet (Ennek indoka, hogy nagyobb súly esetében a zsák kiszakadhat, a tartalom kiszóródhat).
Eddig az önkormányzat ügyfélszolgálatán megvásárolható – kommunális és zöldhulladék elszállítására alkalmas – zöld színű zsákokat 2020. május 21-től a Gesztenye ABC-ben (általános iskolával
szemben) lehet megvásárolni készpénzért.
A kommunális zsák 274 Ft, a zöld zsák 420 Ft-os egységáron kapható az ABC nyitvatartási idejében, jelenleg hétfőtől péntekig
6:00–15:00-ig. A herceghalmi zsák árusítóhelyen megvásárolt cégfeliratos zöld színű, zöldhulladékos zsákban kihelyezett gallyakat az
alábbiak szerint kérjük előkészíteni:
1./ A gallyakat össze kell kötegelni, spárgával vagy zsineggel. Kérjük, a kötegeléshez ne használjon drótot! (Ennek indoka, hogy a
drót balesetveszélyes, illetve megrongálja az aprító berendezést.)
2./ A gallykötegek maximum 1 méter hosszúak és 0,5 méter szélesek lehetnek. (Ennek indoka, hogy a nagyobb köteg kihelyezése
esetében a gyűjtőautó tömörítő berendezése rongálódik.)
Kérjük, a zöldhulladékot ne tegye hálós zsákba (rasel zsákba)! (Ennek indoka, hogy a kezelés során a zsákot nem lehet maradéktalanul kiüríteni, a zöldhulladék beleakad.)
3./ A gallykötegeket is érvényesíteni kell 1-1 zöldhulladékos matricával!

Július 31-én és október 30-án lehet az ingatlan elé kihelyezni a szelektív üveg hulladékot (sörös, boros, befőttes üvegek) rekeszben
vagy dobozban.
A tárolókat ürítés után munkatársaink visszahelyezik az ingatlanok
elé.
Csak ép üvegeket szállítunk el!
A szelektív hulladék gyűjtésére alkalmas gyűjtőedényekkel kapcsolatba elmondható, hogy reményeink szerint a szelektív gyűjtőedényeket az év második felében ki tudjuk osztani, amennyiben az
önkormányzattal a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésmódosítás megvalósítható.
A lakosság széleskörű tájékoztatása érdekében állunk rendelkezésükre a zavartalan közszolgáltatás érdekében.
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a településen, közterületen elhelyezett üveggyűjtő konténereket az önkormányzat
elszállíttatta a COOP melleti piactérre.
Ott az alábbi időpontokat figyelembe véve helyezhető el használaton kívüli üveg göngyöleg.:
- hétfőtől - péntekig 6:00–19:00 óráig,
- szombaton 6:00–15:00 óráig,
- vasárnap zárva.
Együttműködésüket megköszönve,
Mag Barbara ügyvezető
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KIVONAT a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgal
mazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) kormányrendeletből
Az utóbbi időben több konfliktushelyzet is kialakult Herceghalmon, melyek szereplői ebtartók és ebeik, illetve „sértett” lakosok voltak.
A további vitás helyzetek elkerülése érdekében az ebtartás kormányrendeletéből és a helyi szabályozási rendeletből idézünk részleteket.

41/2010. (II. 26.) kormányrendelet
1. § (1) E rendelet alkalmazási köre a kedvtelésből tartott állatok
tartására és forgalmazására terjed ki.
(2) E rendelet alkalmazásában
c) kistestű eb: olyan eb, amelynek testtömege nem haladja
meg a 20 kilogrammot;
d) közepes testű eb: olyan eb, amelynek testtömege 20–40
kilogramm;
e) nagytestű eb: olyan eb, amelynek testtömege meghaladja
a 40 kilogrammot;
41/2010. (II. 26.) kormányrendelet
a kedvtelésből tartott állatok tartására és az állatokkal való
bánásmódra vonatkozó rendelkezések
A korm.rendelet 13. §
Az állattartónak rendelkeznie kell a kötelező immunizálásra vonatkozó mindenkori adatokkal és dokumentumokkal, egyedi tartós
megjelöléssel rendelkező állat esetében az állat azonosítására vonatkozó adatokkal és dokumentumokkal is. Amennyiben az állat új
tulajdonoshoz kerül, részére e dokumentumokat át kell adni, illetve
tájékoztatni kell az állat fajáról (fajtájáról), – ha ismert – az egyed
neméről és koráról, továbbá az egyed tartásához szükséges minimális ismeretekről.
A korm.rendelet 14. §
(2) A kedvtelésből tartott állatot úgy kell tartani, hogy az állat tartása lehetővé tegye annak természetes viselkedését, ugyanakkor a
környező lakóközösség kialakult élet- és szokásrendjét tartósan és
szükségtelenül ne zavarja.
(4) A kedvtelésből tartott állat, tartási helyének olyan méretűnek
kell lennie, hogy az állat fajára jellemző mozgási igényét ki tudja
elégíteni. Lófélék és eb esetében a mozgási igény az állat mozgatása útján is kielégíthető, azonban esetükben is törekedni kell az
olyan tartási módra, amely lehetővé teszi az állat kedve szerinti
mozgását.
(5) Tilos:
a.) kistestű ebet 10 m2-nél,
b.) közepes testű ebet 15 m2-nél,
c.) nagytestű ebet 20 m2-nél kisebb területen tartósan tartani.
(13) Az ebek vezetéséhez használt eszközöknek az állatra történő rögzítésére kizárólag nyakörv vagy hám használható oly
módon, hogy az, az állat egészségét ne veszélyeztesse.
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17. §
(1) Belterület közterületén – kivéve az ebek futtatására kijelölt
területet – ebet csak pórázon lehet vezetni. Közterületen ebet
csak olyan személy vezethet, aki az eb irányítására, kezelésére és
féken tartására képes.
(2) Közterületen az eb tulajdonosának biztosítania kell, hogy az eb
sem más állatot, sem embert harapásával ne veszélyeztethessen.
(3) Szájkosarat használni a (2) bekezdésben foglaltak végrehajtása
érdekében – ha törvény, kormányrendelet vagy miniszteri rendelet
a szájkosár használatát nem írja elő – kizárólag az egyed jellemzően
agresszív magatartásának ismerete esetén kell.
17/A. §
Az állatban félelmet keltő, erős fény- vagy hanghatással járó tevékenységek, időjárási jelenségek teljes időtartama alatt, különösen az év azon szakában, amikor a polgári célú pirotechnikai
tevékenységek felügyeletéről szóló jogszabály szerinti pirotechnikai termékek engedély, bejelentés nélkül is felhasználhatók,
az állat tartójának gondoskodnia kell az állat félelmében történő elszökésének megakadályozásáról és törekednie kell az állat
megnyugtatására.
Herceghalom Község Önkormányzata 2008-ban rendeletet alkotott a helyi ebtartásról. A helyi rendelet nem tér el a kormányrendeletben meghatározottaktól. A helyi adottságoknak megfelelően
kiegészítéseket tartalmaz.
Kivonat a helyi szabályozásból:
A helyi rendelet 6. §. Az állat tartásának általános szabályai
(6) A szabadban tartott állatot – különleges igényeit is figyelembe
véve – védeni kell az időjárás káros hatásaitól és természetes ellenségeitől. Az állandóan zárt körülmények között tartott állat számára az állattartó köteles az állat szükségleteihez igazodó, megfelelő
mozgásteret biztosítani.
(7) A kedvtelésből tartott állat ürülékét az állattartó a közterületről
köteles eltávolítani.
II. Az ebek tartására vonatkozó szabályok
A helyi rendelet 11. §.
(1) Herceghalom Község egész területén – az ebtenyészetet kivéve:
a.) Szabadon álló családi házas beépítésnél legfeljebb 2 db eb, és
annak szaporulata 3 hónapos korukig tartható.
b.) Többlakásos épületben lévő lakásokban, például a Sándor udvarban lakásonként, illetve a sorházas beépítésű családi házak
esetén, állandó jelleggel egy nagytestű, vagy két kisebb testű
eb tartható, valamint ennek szaporulata 3 hónapos korig (az
állat méreteire vonatkozó adatokat a kormányrendelet 1. § (2) bekezdésében olvashatják) A helyi rendelet szerint nagytestűnek
minősül a 65 cm marmagasságnál nagyobb méretű kutya. Tilos
a többlakásos lakóház közös használatában álló helyiségében
ebet tartani. Az eb által a közös használatú helyiségekben okozott szennyeződést az állattartó köteles eltakarítani. Többlakásos lakóház udvarán kutyát csak a háztulajdonosok jóváhagyásával, és az erre kijelölt zárt helyen szabad tartani. Sorházas
beépítésű családi házak esetén az előkertben állandó jelleggel
eb csak a közvetlen szomszédok beleegyezésével tartható.
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(4) Az állattartást korlátozni, illetve megtiltani a jegyzőnek van hatásköre az állatvédelemre, valamint az állattartásra vonatkozó szabályok
megsértése esetén. (245/1998.(XII.31.) Korm. rendelet 7.§.(1) alapján).
(5) Az állattartásból eredő szomszédjogi viták esetén a jegyző a birtokháborítás a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény
(továbbiakban: Ptk.) által rendezett szabályai szerint jár el.
(6) Tilos bekerítetlen ingatlanon ebet szabadon tartani. Bekerített
ingatlanon, eb szabadon csak úgy tartható, hogy onnan az eb sem
a szomszédos ingatlanra, sem a közterületre ne juthasson át, oda
kinyúlni ne tudjon. Az ebtulajdonos köteles az ebet úgy tartani,
hogy az az ingatlan szomszédságában lakók nyugalmát ne zavarja,
nekik és másoknak anyagi kárt ne okozzon, testi épséget és egészséget ne veszélyeztessen.
(10) A község közterületein póráz és felügyelet nélkül lévő ebet
kóbor ebnek kell tekinteni és befogásáról és elszállításáról, tartásáról az önkormányzat gondoskodik. Az eb befogásával és tartásával
kapcsolatos költségeket az eb tulajdonosa viseli ha ismert, vagy ha
ismertté válik.
(11) Ebet tilos közterületre kiengedni, póráz nélkül közterületre
kivinni, vagy más módon lehetővé tenni, hogy az eb póráz és felügyelet nélkül a közterületre kijusson, vagy póráz és felügyelet nélkül a közterületen tartózkodjon. Játszóterek területére ebet bevinni
pórázon vezetve is tilos.
A fent leírtak csak kivonat a vonatkozó jogszabályokból.
A kedvtelésből tartott állatokra vonatkozó szabályokat teljes terjedelmükben olvashatják a 41/2010. (II. 26.) kormányrendeletben,
valamint a helyi rendeletben.
Összefoglalva a tudnivalók legfontosabb részletei:
1. Szabadon álló családi házas beépítésnél legfeljebb 2 db eb,
többlakásos épületben lévő lakásokban, egy nagytestű, vagy két
kisebb testű eb tartható.
2. Az állatokat úgy kell az ingatlanon belül tartani, hogy ne tudjon
megszökni és ne tudja veszélyeztetni sem más állat, sem ember
testi épségét.
3. Kutyát közterületen csak pórázon szabad vezetni. Közterületen
ebet csak olyan személy vezethet, aki az eb irányítására, kezelésére és féken tartására képes. Közterületen az eb tulajdonosának

biztosítania kell, hogy az eb sem más állatot, sem embert harapásával ne veszélyeztethessen.
Szájkosarat használni – ha törvény, kormányrendelet vagy miniszteri rendelet a szájkosár használatát nem írja elő – kizárólag az
egyed jellemzően agresszív magatartásának ismerete esetén kell.
4. A háznál tartott állatokat évente kötelező beoltatni veszettség
ellen. Ezt az úgynevezett Kisállat Egészségügyi Könyvben nyilván
kell tartani, egy esetleges harapás esetén az ebtartónak igazolni
kell tudni, hogy az állat be van oltva. A veszettség elleni oltás elmaradása harapás esetén súlyos egészségkárosodást okozhat.
5. Minden 4 hónaposnál idősebb kutyát chip-pel kötelező ellátni.
A chip-pel történő ellátást az állatorvos végzi, az adatok bekerülnek az állat egészségügyi könyvébe, illetve bekerülnek egy adatbázisba. Aki ezt elmulasztja, komoly büntetésre számíthat.
Herceghalomban chip leolvasó készülék három helyen található:
• Herceg benzinkút 06 70 634 9371
A benzinkút akkor jöhet szóba, ha valaki oda tudja vinni a kutyát
a nyitvatartási időben hétfőtól vasárnapig 5:00–22:00 óráig.
• Pintér Anna 70 413 1830, illetve
anna.reika.pinter@gmail.com e-mail cím.
Pintér Anna Messenger üzenetben is elérhető. Telefonon akkor
hívható, ha éppen otthon tartózkodik, és nincs munkaidőben (jelenleg szinte mindig otthon van, de H-P 8:00–16:30 óra között
dolgozik, ilyenkor csak akkor tud „leolvasni”, ha valaki elviszi hozzá a kutyát előzetes telefonon történő egyeztetés után). Hétvégén és munkaidőn kívül szívesen áll rendelkezésre bármikor, ha
Herceghalomban tartózkodik.
• Dr. Boldizsár Szabolcs állatorvos 06 30 300 6054
Dr. Boldizsár Szabolcs állatorvost szükség esetén, telefonon lehet
hívni. Amennyiben Herceghalmon tartózkodik és éppen nem műt,
vagy nincs halaszthatatlan vizsgálata, akkor rendelkezésre áll.
6. Közterületen történő sétáltatás közben a kutya ürülékét a gazdának kötelessége felszedni, és megfelelő módon, megfelelő helyre bedobni. Herceghalom területén több, kizárólag a kutyaürülék
tárolására alkalmas gyűjtőedény van felszerelve.
Összeállította: Szabó György

RÖVID HÍREK

A Magyar Falu Program pályázata keretén belül a temetői urnafal
építése 2020. május hónapban megkezdődött.

(A kép pixabay illusztráció)

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a járvány miatt elmaradt
veszélyes hulladék elszállítására várhatóan szeptember 12-én
kerül sor.
A zöld matricák kipostázása hamarosan elkezdődik.

A herceghalomi Szivárvány Gyógyszertár 320 doboz 60 darabos,
500 mg-os C-vitamint ajánlott fel a 65 év feletti polgárok számára
immunrendszerük erősítése céljából. Herceghalom Község Önkormányzata további 50 doboz C-vitamint vásárolt. A felajánlás ismét a
település lelkes önkéntesei révén jutott el a címzettekhez. Köszönjük a felajánlást és az önkéntesek önzetlen munkáját.
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VÁLTOZÁS!
Kedves Olvasóink!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Herceghalomi Hírmondó szerkesztőjétől, Szabó Györgytől 2020. május 30-ával elválnak útjaink. Köszönjük eddigi munkáját és további sok sikert kívánunk neki!
Terveink szerint a Herceghalomi Hírmondó legkésőbb ősztől – az
Önök által elvárt – frissebb, modernebb, olvasmányosabb tartalommal megújul. A szerkesztői poszt betöltésére vonatkozó
pályázati kiírást várhatóan a nyár folyamán tesszük közzé, amire
természetesen akár a korábbi szerkesztő is pályázhat. Hogy végül
milyen újság lesz, az Önökön is múlik. A lakosság kommunikációs igényeit felmérő közvélemény-kutatás kiértékelése jelenleg is
tart.
A lap addig is megjelenik, hogy a legfontosabb hírek azok számára is elérhetőek legyenek, akik nem az online megoldásokat
kedvelik.
Kövessék az újság Facebook oldalát is, hogy értesüljenek az újsággal kapcsolatos aktualitásokról!
Köszönettel,
Csizmadia Zsuzsanna polgármester

FIGYELEM!
ÚJ ELÉRHETŐSÉGEK!
Kérjük, ha hírt szeretne megjelentetni, vagy bármi közlendője,
kérése van az újsággal kapcsolatban,
az alábbi e-mail címekre küldje:

hirmondo@herceghalom.hu
h.hirmondo@gmail.com

Szikvizet
Molnáréktól
rendelje meg!

Házhozszállítással is!
Biatorbágy,
Szabadság út 70/a
Telefon:
06-20/325-6164
06-23/310-116

