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Hámor Szabolcs

Emlékezünk
Tíz éve hunyt el Hámor Szabolcs, a Herceghalomi Hírmondó egykori felelős szerkesztője, a Magyar Távirati Iroda fotóriportere.
Hámor Szabolcs 1942-ben született Budapesten. A Magyar Távirati Irodánál (MTI) 1973-ban kezdte pályafutását, évtizedekig
dolgozott fotóriporterként, majd rovatvezetőként, végül képszerkesztőként.
Mások mellett tv-s, rádiós személyiségeket, színészeket, énekeseket fotózott. Várakról és városokról levegőből is készített fotókat.
Hámor Szabolcs 1996-ban vált meg az MTI-től, azt követően
részt vett a fotóarchívum képeinek digitalizálásában és az MTI
Kor-képek című fotóalbum-sorozata képanyagának előválogatásában.
Több mint harminc éven át volt a Magyar Újságírók Országos
Szövetségének tagja.
		

„Sokat köszönhetünk Szabolcsnak, rengeteget dolgozott a település eseményeinek megörökítésében. Ha visszatekintünk a Herceghalomi Hírmondó általa szerkesztett, több mint tíz éves múltjára, tapasztalhatjuk a krónikás mindig
pontos, részletes és gazdagon illusztrált beszámolóját. Neve, egyénisége és tevékenysége egybeforrt a Hírmondó naprakész gondozásával. Szerette ezt a munkát, véleményem szerint magas szakmai szinten művelte. Azon kevés újságírók
közé tartozott, akik a szöveget és az illusztrációt egyformán tisztelték, mindig megtartva a megfelelő arányokat”.
(Hász András)

A hónap herceghalomi fotója
Várjuk a herceghalomi amatőr fotósok fényképeit, amelyekről úgy gondolják, szívesen mutatnák meg a Hírmondó olvasóinak is!
A képnek Herceghalomban kell készülnie, más megkötés nincs! A legtöbb szavazatot kapott kép pedig megjelenik a
Hírmondóban. Az év során megjelent 12 fotóból Az év herceghalomi fotója is megválasztásra kerül.
A fotókat a szerkesztoseg.herceghalom@gmail.com címre várjuk.
Az ötfős zsűri döntése értelmében otóberben „A hónap herceghalomi fotója” „Őszi színek egy tetőablakból” címmel
Molnár Barbara Eszteré. Gratulálunk!

www.herceghalom.hu
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Tisztelt Herceghalomiak!
Mozgalmas hónapot tudhatunk magunk után, októberben több olyan rendezvényt is tartottunk Herceghalomban, amikor újra együtt lehettünk. És igazán jóleső érzés
leírni azt, hogy együtt is voltunk; talán-talán kezdenek újraéledni azok a kis közösségek, baráti társaságok,
amelyek a vírushelyzet miatt szétestek.

szőt, s közben Herceghalom tovább fejlődik, megy tovább
azon a világosan kijelölt úton, amelyre két évvel ezelőtt
az Önök bizalmának köszönhetően ráfordultunk. Ez pedig nem más, mint a legélhetőbb „otthon” megteremtése,
egy modern, de a tradíciókra építkező település, ahová
mindenkinek jóleső érzés hazatérni.

Az iskolásokkal együtt emlékeztünk meg a hónap elején az aradi vértanúkról, a hónap végén pedig megható
előadást tekinthettünk meg az ’56-os hősöket felidézve. Közben persze olyan alkalomkor is találkozhattunk,
amikor az önfeledt mosolyé volt a főszerep. A Gesztenyés
nap megannyi csodás képzőművészeti alkotással örvendeztetett meg minket, amiért köszönet illeti iskolás diákjainkat, óvodásainkat és az őket felkészítő pedagógusokat. Ízlelőbimbóinkat is elkényeztették a finomabbnál
finomabb gesztenyés sütemények, és öröm volt kóstolni
a nyár ízeit előcsalogató lekvárokat is. Ezúton is köszönöm azoknak a herceghalomiaknak, akik eleget téve felhívásunknak, megmérettették magukat e két gasztronómiai tematikájú versenyen. Örömmel tölt el, hogy sokan
vannak közöttünk, akiknek fontos, hogy a spájz polcán
házi készítésű, egészséges finomságok legyenek, és az is,
hogy még mindig sokan tesznek a család asztalára otthon készült süteményt.

Bízom abban, hogy novemberben is többször találkozhatunk, s nem szól közbe a világjárvány negyedik hulláma.
Sosem késő felvenni az oltást, forduljanak bizalommal
háziorvosukhoz! Nem szeretnék senkit rémisztegetni,
de intő jel lehet, hogy amikor e sorokat írom, Herceghalom iskolájában már két osztályt köteleztek karanténra.
Innen is jobbulást, mielőbbi gyógyulást kívánok a betegeknek! Remélem, hamarosan mindenki visszatérhet
közösségébe, már csak azért is, mert közeleg az év egyik
legszebb, legszentebb időszaka, az advent, melynek
szépségeit az elmúlt két esztendőben nem volt módunk
megosztani egymással.

Októberben a közmeghallgatáson is találkozhattunk.
Köszönöm, hogy sokan eljöttek, fontos esemény ez az
önkormányzat életében, ahol igyekszünk minden felmerülő kérdésre választ adni a legjobb tudásunk szerint.
Nagyra becsülöm azokat, akik a saját vagy közösségük
problémáját felvállalják a nyilvánosság előtt, és nem kerülőutakat bejárva, félinformációkra építkezve alkotnak
véleményt munkánkról. Előfordulhat, hogy nem értünk
egyet mindig mindenben, de talán mindenki számára
kiderült most is, hogy az a fajta kompromisszum-keresés a célunk, amelyben mindenki megtalálja a neki tet-

Mi most arra készülünk, hogy együtt ünnepelhetünk.
Szerettünk volna ennek méltó helyszínt is teremteni,
így a KEK mögötti területen műjégpályát építünk, hogy
együtt korizhassanak egészen a téli szünidő végéig gyerekek, felnőttek, baráti társaságok. Idén a KEK melletti
terület ad majd otthont az adventi vásárnak is.
Előtte azonban az elcsendesedés ideje következik. Néhány nap múlva megemlékezünk halottainkról, a temetőket újra virágok díszítik majd, s a mécsesek fényének
különös ragyogása ad majd fényt a főhajtáshoz, imához.
Emlékezzünk meg azokról, akikkel már nem lehetünk
együtt!

Herceghalomi Hírmondó • Megjelenik 1000 példányban havonta, ingyenesen.
Kiadja: Herceghalom Község Önkormányzata
Tel.: +36 23 530 560 • E-mail: szerkesztoseg.herceghalom@gmail.com • www.herceghalom.hu
Felelős szerkesztő: S. Janek Réka • janek.reka@gmail.com | Fotók: Kristóf István
ISSN: 2063-0778 | Nyomdai munkák: Cordoba Nyomda Kft.
Hirdetésfelvétel, kéziratleadás: Herceghalomi Polgármesteri Hivatal (Gesztenyés út 13.)
A hirdetések tartalmáért a Kiadó nem vállal felelősséget.

Csizmadia Zsuzsanna
polgármester
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Herceghalom Község Önkormányzata
Képviselő-testületének határozatai
Her ceg ha lom Község Önkor má n y z ata Kép viselő -t est üle t ének n y ilvá nos ,
testületi ülésén hozott határozatai:
2021. szeptember 7.
• A testület Herceghalom Község integrált településfejlesztési stratégiájának – településfejlesztési stratégia,
lakóingatlan és intézmény koncepció, közlekedési koncepció, közműfejlesztési koncepció - elkészítésével a HA
Tervstúdió Településtervezési és Építészeti Tanácsadó
Kft-t bízza meg bruttó 7.874.000 Ft-ért.
• Az önkormányzat az Érdi Tankerületi Központ intézményvezetői értekezlet vendéglátására 100.000 Ft-ot
biztosít a KEK költségvetésének terhére.
• A képviselők visszavonták a 116/2021. (VI.29.) számú határozatot, és új pályázati kiírást fogadtak el a Herceghalom 321/393 hrsz-ú ingatlan értékesítése céljából.
• Az önkormányzat 30.000.000 Ft-ért értékesítette a Herceghalom 321/396. helyrajzi számú, 1249 m² nagyságú,
Boróka utcai ingatlanát.
• A testület úgy döntött, hogy a 122/2019.(VI.24.) számú
képviselő-testületi határozattal elfogadott, Zsoldi Éva
Zsófia köztisztviselő részére szolgálati lakásként bérbeadott, önkormányzati tulajdonban álló Boróka úti lakás
vonatkozásában 2019. október 01-től költségelvű bérlakás után fizetett bérleti díj (semmis szerződés alapján) és
az érvényes szerződés alapján fizetendő szolgálati bérlakás bérleti díja közti különbséget (529 683 Ft) kifizeti.
• A testülete az önkormányzat tulajdonában lévő 442 hrszú ingatlanon történő közművek kiépítésének tervdokumentációja elkészítésére további árajánlatokat kér be.
• Az önkormányzat az Akácos úton gyalogátkelő kiépítésével a Puhi-Tárnok Út- és Hídépítő Kft.-t bízza meg
bruttó 8.951.761 Ft-ért.
• Az önkormányzat a Boróka utca 22-26. számű bérlakások
részére 9 db terasztetőt vásárol az OBI barkácsáruházból.
A beszerzésre 4.000.000 Ft keretösszeget biztosít.
• A képviselők az önkormányzat honlapjának fejlesztésére és üzemeltetésére benyújtott pályázatok elbírálására
bizottságot hozott létre. Tagjai: Cserkuti Edina dr. Petrik
Péter, Hargitai Ádám, Losonczi Csongor, Víz Dávid.
• A testület visszavonta a 167/2020.(XII.02.) számú határozatát, és a Herceghalmi Csicsergő Óvoda Thallóczy
utcai telephelyének elektromos engedélyezési és kiviteli tervének elkészítésével a KRÉ-TA SOLUTIONS Bt.-t
bízza meg bruttó 690.000 Ft megbízási díjért. A telephely belsőépítészeti tervezésével és környezetrende-
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zésének megtervezésével, a kivitelezés művezetésével
Joó Éva egyéni vállalkozót bízza meg bruttó 2.332.000 Ft
értékben.
A testület elfogadta a Pest Megyei Rendőr-Főkapitányság
Budaörsi Rendőrkapitányság Közrendvédelmi Osztálya
beszámolóját.
A testület döntése értelmében a Herceghalomi Polgármesteri Hivatal irattári anyagainak selejtezését az SFS
LEVEL Kft.-t végzi el nettó 492.000 Ft-ért.
A képviselők elfogadták a 2022. évi Éves belső ellenőrzési tervet, a felülvizsgált 2021-2024. évi Stratégiai ellenőrzési tervet, illetve a 2021. évi évközi belső ellenőrzési
jelentést.
Az önkormányzat a Herceghalomi Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola bővítésének tanulmánytervével a Peculium Kft.-t bízza meg bruttó 990.600 Ft-ért.
A képviselő-testülete úgy határozott, hogy a „Herceghalom Község Helyi Építési Szabályzatának módosítása
a lakásszám, és a lakó rendeltetéshez tartozó személygépjárművek számának meghatározása című terv elkészítésével” Horváth Adrienn Éva egyéni vállalkozót bízza meg bruttó 150.000 Ft-ért. A 321/430 hrsz-ú ingatlan
Ördöglovas lejtő felőli magánutas megközelíthetősége
okán történő tervezési díj, bruttó 300.000 Ft viselése az
ingatlan tulajdonosát terheli.
A testület továbbá úgy döntött, hogy az egy telken elhelyezhető lakórendeltetések számának változtatása érdekében, valamint a lakórendeltetésre vonatkozó parkolószám megállapításához, illetve a 321/430 hrsz ingatlan
hátsótelke megközelítésének megoldása, a kialakításra
kerülő ingatlanokon 1-1 épület megépítése érdekében
Herceghalom belterületi ingatlanjait kiemelt fejlesztési területté nyilvánítja. Az e területekre tervezett Herceghalom Község Helyi Építési Szabályzat módosítását
támogatja.
A kiemelt fejlesztési területté nyilvánítás értelmében a
településrendezési eszközök módosítása a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési
stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről
szóló 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet 32.§ (6) bekezdés szerinti ún. „tárgyalásos eljárás“ szerint folytatható le. A tervmódosítás Herceghalom Község Képviselő-
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testületének a Partnerségi egyeztetés szabályairól szóló
2/2017. (III.20.) önkormányzati rendelete alapján történő
Partnerségi egyeztetésének lakossági egyeztetése szerinti lakossági fórum helyett „a veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról” szóló 2021. évi XCIX. törvény
156. és 157.§ szerint elektronikus úton kerül megtartásra.
2021. október 5.
• Az önkormányzat víruskaput vásárol a Best Car Solution
Kft.-től a Herceghalmi Csicsergő Óvodába.
• A testület Herceghalom Község Településrendezési Eszközeinek módosítása az M1 autópálya körforgalmú csomópontjai által érintett területekre című tervmódosítással kapcsolatban lefolytatott partnerségi és lakossági
egyeztetést lezárta. Az egyeztetés során vélemény nem
érkezett sem postai, sem elektronikus úton.
• A képviselő-testület a Herceghalom Településrendezési Eszközei - 2021 ÉVI ÚJ módosítása „M1 autópálya
2x3 sávra bővítése Budapest (M0) - Tatabánya-Újváros
csomópont között” projekt M1 autópálya körforgalmú
csomópontjai által érintett területre c. terv keretében
továbbra sem nem tartja szükségesnek a 2/2005. (I. 11.)
Korm. rendelet szerinti Környezeti vizsgálat lefolytatását és környezeti értékelés elkészíttetését.
• Az önkormányzat 1 db Roland FP 60X digitális zongorát
vásárol Kiss László (Kiss Hangszerbolt Érd) egyéni vállalkozótól bruttó 421.900 Ft-ért.
• Herceghalom Község Önkormányzata bruttó 1.732.915 Ftért 2021. november 23-től 2022. január 03-ig terjedő időtartamra bérbe vesz egy 211 m2-es aműanyag jégpályát.
• Herceghalom Község Önkormányzata a Summerice A 4
Évszakos koripálya céggel bruttó 1.732.915 Ft értékben
bérleti szerződést köt mobil műanyag jégpálya bérlésére.
• A testület 200.000 Ft keretösszeget biztosít a Herceghalmon 1916. december 1-jén történt súlyos vonatbalesetben
elhunytak emlékére, a 105. évforduló alkalmából szervezendő megemlékezés és emléktábla költségeire.
• A képviselő-testület 2021. október 1. napjától a 2021/2022.
tanévre elfogadta Benedek András, Benedek Borbála, Farkas Nóra, Fekete-Filip Laura, Gáll Isis, Gáll Orion, Kánya Viktória, Mikic Vendel, Nagy Fruzsina,Venyige
Dorina, Venyige Petra, Végh László Mihály, Zmák Laura
felsőoktatási ösztöndíj pályázatát. A diákok havonként
10.000, vagy 13.000 forint támogatást kapnak a községben végzett munkájukért.
• A testület a Pest Megyei Kormányhivatal PE/ETDREP/9449-13/2021 számú határozatának megtámadása
érdekében megbízza a Molnár&Kovács Ügyvédi Irodát.
A megbízásra 200.000 forint alapdíjat, minden további
iratszerkesztésre, illetőleg a tárgyaláson való megjelenésre óránként 30.000 F megbízási díjat fizet.
• A testület úgy döntött, hogy nem áll szándékában a
244/26 hrsz-ú ingatlanról az ott futó ivóvíz- és csatornavezeték áthelyezése, illetve nem áll módjában a köz-

•
•

•

•

műhálózat kapacitásbővítése a település Zsámbéki út,
Kozáromi út által határolt területen.
Az önkormányzat a gyepmesteri feladatok ellátására a
Zöld Sziget Állatmenhelyt bízza meg 540.000 forintért.
A testület elfogadta a Humán és Környezet védelmi Bizottság tájékoztatását a szociális segélyezésről és juttatások ról, valamint a civil szer vezetek
program-támogatásáról.
A testülete úgy határozott, hogy a Herceghalmi Általános
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola felvételi körzetét a
2022/2023. tanévre Herceghalom közigazgatási területében javasolta meghatározni.
A képviselők elfogadták a Herceghalmi Csicsergő Óvoda 2021/2022. nevelési évre vonatkozó munkatervét,
az önkormányzat 2021. évi költségvetésének I. féléves
beszámolóját.

Herceghalom Község Önkormányzata
Képviselő-testületének rendkívüli nyilvános
testületi ülésén hozott határozatai:
2021. október 12.
• A testület visszavonta a 175/2021. (X.05.) számú határozatát a Csicsergő Óvodában történő víruskapu
elhelyezéséről.
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Az önkormányzat gyalogátkelőt építtet az Akácos úton
Fotó: Pixabay

• Az önkormányzat értékbecslést készíttet a tulajdonában
lévő 255/6. hrsz-ú, kivett udvar megnevezésű ingatlanra,
valamint annak egy részére (490 m2) – amely jelenleg is
bérbeadó használatában áll.

Rendeletek:
• Megalkotásra került Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2021.(X.14.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat Szervezeti és Működési
Szabályzatáról.
• Megalkották Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (IX.30.) önkormányzati ren-

deletét a szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó
támogatásról.
• A testület módosította az önkormányzat 2021. évi
költségvetéséről szóló 8/2021.(III.12.) önkormányzati
rendeletét.
• Módosításra került Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletéről szóló 27/2012.(XII.30.) számú
rendelete.
A rendeletek és a határozatok pontos szövege mellékleteikkel egyetemben megtalálhatóak a www.herceghalom.
hu oldalon, illetve a rendeletek az önkormányzat hirdetőtábláján is kifüggesztésre kerülnek.

Megszülettek

Elhunyt

Megyesi Csaba és Megyesi Szilvia kisfia
Megyesi Áron

Pataki Lajosné szül:
Torma Gizella Julianna (1958)

Dr. Dóda Balázs és Szabó Réka kislánya
Dóda Mira

Isten éltesse őket!
www.herceghalom.hu

Nyugodjon békében!
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Közmeghallgatás és falugyűlés
Nagy érdeklődés mellett zajlott 2021. október 12-én a falugyűléssel egybekötött
közmeghallgatás.
Utóbbi képviselő-testületi ülésnek minősül, így a napirend elfogadásának
megfelelően a meghívott előadók szólaltak fel elsőként.
Dr. Pintér Márk háziorvos elmondta, hogy nehéz év van
mögötte, de köszöni a betegek felé irányuló bizalmát,
melynek eredményeképpen praxisának a 85 százaléka ma
már átoltott. A beoltatlan, mintegy 300 főt megkeresték
írásban, de sajnos visszajelzést nem kaptak tőlük.
Beszámolójában kitért arra is, hogy megérkeztek az influenza elleni oltások is, így aki élni szeretne a lehetőséggel,
úgy jelezze azt feléjük.
A közbiztonság helyzetéről a Budaörsi Rendőrkapitányság részéről Sturovics Gábor körzeti megbízott, illetve a
Biatorbágyi Polgárőrség és Önkéntes Tűzoltó Egyesület
részéről az elnöki jogkörrel felruházott helyettes, Pénzes
Ferenc számolt be. Mindketten kiemelték, hogy Herceghalom egy kis sziget, ahol szerencsére nem sok probléma
adódik. Mint mondták, közvetlen beavatkozást igénylő esetek nem voltak, inkább csak „lakosságbosszantó”
problémák merültek fel: zajongások, közlekedési tábla
elfordítások, graffitizés, illetve rongálás (padok összetörése). Utóbbi két esetben - a kamerarendszernek köszönhetően - az elkövetők személyére fény derült, felelősségre
vonásuk megtörtént.
A közmeghallgatáson felszólalt Tölgyesi Balázs is, a Zöld
Bicske Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója, aki kérdésre
elmondta, hogy a COOP melletti szelektív gyűjtő területén
sokszor valóban kritikus a helyzet. Jelezte, hogy a problé-

ma megoldása érdekében gondolkodnak azon, hogy házhoz menjenek az üvegért, vagy növeljék-e meg a kihelyezett gyűjtőedények számát, ám mint mondta, utóbbival az
a baj, hogy sajnos gazdálkodó és kereskedelmi egységek is
oda hordják a hulladékukat, holott ez lakossági szolgáltatás. A nagy mennyiségben kihelyezett szemetet pedig nem
tudják lereagálni egyik napról a másikra.
A folytatásban az Open Air Design Tervező és Tanácsadó
Kft. részéről Massány Edina és Joó Éva tervezők bemutatták a Liget utcai park, a gördeszka pálya melletti szabadtéri fitness pálya, a Sándor Móricz tér szabadtéri fitness park
terveit, illetve a KEK mögötti és a sportpályák körüli rész
tervezett fejlesztéseit. A koncepcióról előzőleg írásban, illetve a közmeghallgatáson személyesen is véleményt alkothattak a lakók.
Csizmadia Zsuzsanna polgármester a 2021. év első félév
költségvetésének alakulása kapcsán elmondta, jó és takarékos gazdálkodást folytattak mind a 2020-as esztendőben, mind pedig a 2021. év első félévében. A költségvetési kiadások teljesítése 31 %-os volt június 30-áig, mely
jóval alacsonyabb az időarányosnál. A bevételek teljesítése 64 %-os volt, ami pedig jócskán meghaladja a félévnél
megszokottat. Pénzügyi beszámolójában végül kitért arra
is, biztatóan alakulnak a számok, így valószínűleg a vártnál magasabb lesz az éves bevételük is.
Fotó: Kristóf István
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Gesztenyés nap
S z á m o s m ú lt i d é ző p r o g ra m m a l , k é z m ű v e s fo g l a l koz á s o kka l , h u s z á r dragonyos lovas párbajjal és fegy verbemutatóval, moldvai csángó népzenei
és csengettyű koncerttel múlathatták azok az időt, akik kilátogattak október
9-én a Gesztenyés napra.

A gyönyörű őszi napon a termelői piaccal együtt megtartott rendezvény sok érdeklődőt vonzott, mindemellett pedig kihirdetésre kerültek a korábban meghirdetett
rajzpályázatok és a lekvárfőző, illetve a gesztenyés süteménysütő verseny eredményei.
Nagyon sok, szebbnél szebb alkotás érkezett az iskolából,
illetve az óvodából is. Az aktív részvételért köszönet illeti
mind a gyermekeket, mind pedig az őket felkészítő, segítő
pedagógusokat, óvódapedagógusokat.
A két gasztronómiai megmérettetésre is kitűnő „pályaművek” érkeztek, így a zsűrinek nem volt könnyű dolga.
Mégis fel kellett állítaniuk egy sorrendet, amely a következőképpen alakult:
A lekvárfőző verseny eredményei „hagyományos íz” kategóriában: I. B. Fekete Ágnes - málna dzsemje, II. Nagy

www.herceghalom.hu

Cecília - füge lekvárja, III. Molnár Barbara Eszter - szilva
lekvárja lett.
A „vegyes gyümölcs” kategóriában: I. Csordás Lászlóné vegyes gyümölcs, II. Nagy Cecília - szilva - barack, míg a
III. Németh Etelka - őszibarack - szilva lekvárja lett.
Az „extra/különleges íz” kategóriában: I. Nagy Cecília rumos szilvája, II. B. Fekete Ágnes - áfonya desszertje, III.
Illyés Andrea - körte-csipkebogyó lekvárja lett.
A süteménysütő versenyen I. helyezést Csordás Lászlóné,
II. helyezést Czinege Angéla, míg III. helyezést Molnár
Barbara Eszter ért el.
Gratulálunk a versenyzőknek!

Fotók: Kristóf István

Fotó: Kristóf István
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Beck Nikoletta
Fotók: Kristóf István

Behálózva
Beck Nikoletta rácáfol arra a régi magyar közmondásra, miszerint a suszter
maradjon a kaptafánál. Könnyűipari mérnökként ugyanis kiváló kereskedővé vált,
jelenleg pedig egy falmászó-, tánc- és tornatermet üzemeltet Herceghalomban
– sikeresen. S hogy hogyan is került messze a kaptafától, majd mégis kicsit vissza
hozzá? Interjúnkból kiderül.

Már alsó tagozatos koromban tudtam, mivel szeretnék
majd felnőttként foglalkozni, ezért a pályaválasztás kön�nyű volt. Kiskorom óta szerettem kézzel varrni. A kapocs
egy varrókészlettel kezdődött. Két babának kellett a kiegészítőkből ruhákat készíteni. Annyira megtetszett ez a tevékenység, hogy nem volt kérdés számomra, hogy milyen
középiskolába járok majd. Annyira ment a varrás, hogy az
Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen elért kiemelkedő helyezésemnek köszönhetően automatikusan
felvételt nyertem a Könnyűipari Műszaki Főiskolára, így az
ötéves ruhaipari tecnikum végül négyéves lett.
Miben más egy varrónő és egy ruhaipari mérnök feladata, tudása?

www.herceghalom.hu

Fotó: Kristóf István

Mérnökként nem csak a ruhakészítéshez, hanem annak
minden egyéb komplex fázisához is érteni kell. Tudni kell
gyártósorokat tervezni, a gyártási folyamatot megszervezni, vagy egy gyárat irányítani.
A kezdeti sikerek ellenére mégis pályaelhagyó lettél.
Igen, mert a nagy ruhagyártó cégek sorra megszűntek
vagy kivonultak az országból, a kisebb, alagsorokban működő sötét varrodák viszont nem jelentettek nekem perspektívát. Így a kereskedelemben helyezkedtem el, igaz,
még mindig ezen a területen - női ruhákat készítő és importáló cégnél dolgoztam. Később viszont váltottam, és azt
követően már nem volt semmilyen kötődésem az eredeti
szakmámhoz.
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A szervezéshez talán mégis.
Az idő múlásával azt vettem észre, hogy a tervezés, szervezés területén tudok igazán kibontakozni. És itt nem a ruhatervezésre gondolok, hanem a kereskedelem különböző
területeire. Kezdetben az export-import, később pedig a
minőségbiztosítás összetett világában dolgoztam, de már
az élelmiszer üzletágban. Ez folyamatos képzéseket jelentett az adott terület szakmai kívánalmainak megfelelően.
Ez még mindig nagyon távolinak tűnik a mostani mindennapjaidhoz…
A fiam és a lányom születését követően újra kellett gondolnom, hogy milyen munkát és hol tudok elvállalni, illetve,
hogy mit is szeretnék hosszútávon az élettől. Azt éreztem,
hogy annak ellenére, hogy megbecsülték mindig mindenhol a munkámat, mégis kicsit lógtam a levegőben.
Talán mert túl messzire kerültél gyermekkori álmodtól.
Lehet. Egyre jobban érett bennem az a gondolat, hogy olyat
szeretnék csinálni, ami másoktól független, ami a miénk,
mi alakítjuk és formáljuk a férjemmel. A megoldásra végül a gyerekek vezettek rá. Zsombi fiam kipróbált minden,
Herceghalomban elérhető sportot, de egyik sem nyerte el
igazán a tetszését. Egyszer viszont elment egy falmászó
edzésre, és annyira áradozott róla, hogy kipróbáltuk, és
minket is rabul ejtett. Ennek kapcsán gondoltuk azt, hogy
megszerettetjük ezt a sportot másokkal is, és kialakítunk
egy kis termet itt, a faluban. A belmagasság kötött minket,
ezért traverz mászófalat alakítottunk ki, ami oldalirányú mászást tesz lehetővé. A mászásnak sokrétű formáló
hatása van, mely sokszor nem is látható: lehetőséget ad a
félelmek legyőzésére, kitartásra ösztönöz, növeli az önbecsülést és fejleszti a kockázatvállaló készséget. Pszichés

és személyiségfejlesztő hatása is van. Nagyon jó terápiás, rehabilitációs mozgásforma, ugyanis a mélyizmokat,
a tartó izmokat erősíti. Sokszor ajánlják gyógytornászok
is például gerincferdülésre, egyéb hátproblémákra vagy
tartásjavítás céljából. Gyönyörű, szimmetrikus izomzatot
fejleszt, növeli a testtudatot. De mindezeken túl fejleszti a
logikai gondolkodást és a koncentrációt is. A haladóknak
például feladatokat adunk mászás közben. Nem könnyű
úgy megtalálni a megfelelő fogást, hogy közben az agyunk
máson is dolgozik.
De nem csak falat lehet mászni itt.
Ahhoz, hogy biztonságos legyen a terem, tatami szőnyeggel fedtük le a padlót. Ez viszont terápiás foglalkozásnak,
további sportoknak is kiváló felület, így különböző csoportos torna- és erőnléti óráknak, jógának, babás-mamás
tornának, személyi edzésnek vagy Johanna lányunk révén
hip-hop táncórának is helyet biztosítottunk. Teljesen más
egy ilyen rugalmas felületen sportolni, mint például parkettán.
A gumiszőnyeget gyorsan össze is lehet szedni, így máris remek közösségi tér, vagy akár táncterem tárul elénk.
Igen. Sok baráti összejövetelt, gyermek szülinapot, vagy
éppen tematikus tábort tartottunk már a Pókhálóban.
A névválasztásról még nem esett szó.
Olyan nevet szerettünk volna, amihez nyilván a mászásnak köze van. És kicsit talán szójáték is: ha netán olyan
sikeresek lennénk, hogy további termeket nyitunk, akkor
kicsit viccesen, az már „pókhálózat”. De erre még várnunk
kell.
Talán ehhez az is közrejátszott, hogy a legrosszabbkor
nyitottatok ki.
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2020 januárjában. Sajnos sok elképzelésünket felülírt a
járvány, de talpon maradtunk. Májusban, az első újranyitás nem volt könnyű. Sokáig kivártak az emberek, mire
újra vissza mertek térni hozzánk. Ezért is kellett továbbgondolnunk, hogy a hely adta lehetőségből mit tudunk
még kihozni. Ekkor jött az ötlet, hogy táborokat szervezek
a gyerekeknek. Kissé tartottam tőle, mert nem csináltam
még hasonlót, de szerencsére nagyon jól sikerültek. Ezek
még „csak” a falmászásról szóltak, de a pozitív visszajelzéseknek köszönhetően kicsit felbátorodva, elkezdtünk
különböző tematikus foglalkozásokat, táborokat is tartani. A szülinapi partik, baráti összejövetelek pedig szerves
részévé váltak a Pókhálónak. A gyerekzsúrokat igény szerint összekötjük falmászással, tánccal, kézműveskedéssel,
de volt már itt nerf party, vagy felnőtteknek dj-s disco is.
A bezárásokat hogyan vészeltétek át?

www.herceghalom.hu

Nem volt könnyű. Mivel béreljük a termet, ezért valahogyan át kellett hidalnunk azt, hogy nincs bevételünk.
Ekkor kanyarodtam vissza az eredeti szakmámhoz, és kielégítve az igényeket, textil maszkokat, ünnepi kellékeket
és babzsák foteleket kezdtem varrni. Utóbbit még mindig
szívesen készítek megrendelésre.
A múlt végül így kapcsolódott össze a jelennel. Kijelenthetjük, hogy most már nem lógsz a levegőben? A Pókháló téged nem csapdába ejtett, hanem megmentett.
Igen. Szeretem ezt csinálni. Jó látni a fáradt, de mosolygós
arcokat edzések végén, várni a bulizni visszatérő családokat, visszaintegetni a messziről köszönő gyerekeknek! Élvezem a változatos mindennapokat, és a hullámok ellenére
úgy érzem, hogy a helyemen vagyok és a visszajelzések is
ezt igazolják.
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Fotó: summerice.hu

Csússzunk együtt!
Új

kikapcsolódási,

sportolási

lehetőséggel

gazdagodik

Herceghalom

az

adventi időszakban. A képviselő-testület döntésének értelmében műjégpálya
vár mindenkit november 28-tól, egészen az iskolai, téli szünidő végéig a KEK
mögötti betonpálya helyén.

A pálya kiváló lehetőséget nyújt a már korcsolyázni tudók számára, de azoknak is, akik szeretnék elsajátítani a
csúszkálás „tudományát”. Az önkormányzat szándéka az
volt, hogy tartalmas kikapcsolódási lehetőséget biztosítson a gyerekeknek és azoknak, akik akár munka után vagy
hétvégén szeretnének néhány órát mozgással, sportolással tölteni a szabad levegőn. Az adventi időszakban a pálya,
illetve a mellette nyitó büfé természetesen arra is jó lesz,
hogy akár esténként, egy bögre forralt bor mellett együtt
készülhessünk a karácsonyra, megismerkedjünk egymással, amolyan közösségi térként is funkcionál.
A high-tech Summerice pálya akkor is működni fog, ha az
időjárás megtréfál minket, és nem hűl le kellően a hőmérséklet. Az EZ Glide 350 egy amerikai fejlesztésű és gyártmányú műanyag korcsolyapálya. Fejlesztése több mint 20
évvel ezelőtt kezdődött és az elmúlt évtizedekben a gyártó
számos NHL jégkorongozó és profi műkorcsolyázó közreműködésével - tökéletesítette az EZ Glide 350 korcsolyapálya rendszereket, hogy egy átlagos „műanyagjég” helyett,
egy kimondottan sportcélra felhasználható jégpályarendszert hozhasson létre.
Ennek a kitartó fejlesztésnek eredményeként bátran kijelenthetjük, hogy napjainkban az EZ Glide 350 típusú mű-

anyag korcsolyapályák a világ egyik legelismertebb minőségét képviselik a különböző műanyagjegeket gyártók
táborában.
A Summerice felülete nem keményebb, vagy durvább, mint
a jégé, sőt, a műanyag panelek még rugalmasabbak is mint
a műjég, így a korcsolyapályákon nemcsak a sérülésveszély
kisebb, de a rajtuk való korizás az ízületekkel is kíméletesebb. És nemcsak ez a tulajdonsága teszi a kisgyermekek ideális tanulópályájává, hanem az is, hogy a Summerice felülete
„száraz”, így nem kell sem attól tartani, hogy a gyerekek átáznak a sok eséstől, sem attól, hogy felfáznak a hidegben. A
legkisebbek így vastag ruha nélkül, a mozgásszabadság teljes
megőrzésével ismerkedhetnek meg a korcsolyázás alapjaival.
 Mindazokat a mozdulatokat, ugrásokat és trükköket
végre lehet hajtani rajta, amit a valódi jégen.
 Használatához nincsen szükség speciális korcsolyákra,
hagyományos jégkorcsolyával használható.
A herceghalomi pálya mellett 60 pár korcsolyát lehet majd
bérelni, így azoknak is érdemes lesz kipróbálniuk a korcsolyázást, akik nem rendelkeznek a sporteszközzel.
A koripálya ismerős lehet azoknak, akik jártak már a fővárosi Adventi Vásárban a Bazilikánál, hiszen ott is évek óta
ugyanilyen pálya üzemel.
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Csányi Csanád 4. osztályos tanuló
Fotók: Kristóf István

Őszi HAMI koncert
Nagy sikere volt az Alapfokú Művészeti Iskola (HAMI) Őszi koncertjének, melyet
2021. október 18-án tartottak a Kulturális Egyházi Központban.
A színpad hátterét a művészeti iskola diákjainak alkotásai díszítették, a koncerten
pedig a gitár, a zongora, a fuvola-furulya, és a jazz-dob tanszak növendékei, a
szolfézskórus tagjai, illetve a zenetanárok léptek fel.

www.herceghalom.hu
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Virágoztassunk hagymás növényeket
karácsonyra!
A friss virágillat karácsonykor is megmelengeti a szívünket, miért is várnánk húsvétig
vele? Hagymás növényeket akár karácsonyra is virágoztathatunk és kidekorált
cseréppel még ajándéknak is nagyszerű lehet.

Egy időben sportot űztem abból, hogy a téli lakást virágillat
lengje körbe. De nem úgy, hogy vágott virágot vettem, hanem pár, a kertből felszedett virághagymát kezdtem el újravirágoztatni. Ezt olyan szintre tökéletesítettem az évek
során, hogy volt olyan karácsony, amikor minden rokon virágzó nárciszt vagy tulipánt kapott.
Egészséges virághagyma kell
A siker alapja az, hogy egészséges virághagymákkal dolgozzunk, mert a hideg párában könnyen elterjedhetnek a
kórokozók. A hagymán ne legyen kezdődő penészesedés,
egészséges rügye legyen, ép „hagymahéjjal” rendelkezzen.
Faforgács
Szükségünk lesz faforgácsra is, mert ez fogja adni azt a közeget, amit majd benedvesítve a virághagyma köré teszünk.
Ez tartja a nedvességet is és a kis kezdődő gyökerek is rendesen tudnak fejlődni benne.
Hogyan virágoztassunk nárciszt, jácintot vagy tulipánt?
Vegyünk egy nagyobb nejlonzacskót és töltsük meg félig
friss faforgáccsal, majd a forgácsot nedvesítsük be. A forgács közé tegyünk be kedvünk szerint virághagymákat és
keverjük is össze a nedves forgáccsal.
A hűtőszekrény alsó fiókjai közül egyet ürítsünk ki és a bekötött nejlont így tegyük bele pár hétre. Az újravirágzáshoz
szükség van tartósabb hidegre, melyet így a hűtőben táro-

lással lehet megoldani. Hetente bontsuk ki a nejlont, nézzük
meg nem penészedik-e, és van-e elegendő pára a zacskóban.
Vizsgáljuk át a hagymákat is, elkezdődött-e már rajtuk a
gyökerek növekedése. Ha minden jól megy, a párás és hideg
környezetben finom, hófehér gyökerek fognak növekedni.
Pár hét kell a hagymáknak, hogy igazán beinduljon a növekedés, mind a gyökérnél, mind majd a virágrügyeknél.
Amikor már a gyökerek egyre bojtosabbak, akkor a nejlon
mozgatásánál legyünk óvatosak, hogy ne törjük le a friss és
vékony gyökereket. Akkor lesz majd jó a hűtési folyamat, ha
a virágrügy a hagyma tetején is elkezd megindulni. Amikor
a virágrügy is látványosan növekszik már, vegyük ki a nejlonból, óvatosan rázzuk le a forgácsot róla és ültessük el a
hagymát egy cserépbe, majd ha ajándékba szánjuk, akkor
akár fel is díszíthetjük a hagyma körül a földet mohával
vagy dekorkaviccsal.
November első napjaiban még nem késő nekiállni a virágoztatásnak, ráadásul, ha nincs virághagymánk, akkor ezeket már biztosan kedvezményesen vásárolhatjuk meg a
kertészetekben, barkácsáruházakban, ugyanis a szabadföldi ültetés ideje már véget ért.
Krausz Dóra

Fotó: Pixabay
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Fotók: Kristóf István

Tisztelet a hősöknek!
Ünnepi megemlékezés helyszíne volt a KEK; az 1956 -os forradalom eseményeit
elevenítették fel a Herceghalmi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 7.
a osztályos tanulói: Debreczi Csongor, Hapák Márk, Kükedi Liliána, Kozma Klaudia,
Popovics Emese, Stefanits Zorka Lujza, illetve Frucht Adél és Kazinczy Maja a 7.
b osztályból, Cserháti Andrea tanárnő felkészítésével. Bőke Lilien 8. osztályos
tanuló énekét Kuzma István ének-zene tanár kísérte hegedűn.
Csizma dia Zsuzsa nna p olg á r mest er meg emléke zésében a hősök méltatá sa
mellett azt hangsúlyozta, miután győzött a forradalom, sorra hozták létre az
önkormányzatokat, s a vidéki Magyarország megteremtette az alulról építkező,
önkormányzatokra támaszkodó államot, létrehozták az önrendelkezés rendszerét.
Ünnepi beszéde után Márai Sándor Mennyből az angyal című versét szavalta el.
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Márai Sándor: Mennyből az angyal
MENNYBŐL AZ ANGYAL – MENJ SIETVE
Az üszkös, fagyos Budapestre.
Oda, ahol az orosz tankok
Között hallgatnak a harangok.
Ahol nem csillog a karácsony.
Nincsen aranydió a fákon,
Nincs más, csak fagy, didergés, éhség.
Mondd el nekik, úgy, hogy megértsék.
Szólj hangosan az éjszakából:
Angyal, vigyél hírt a csodáról.

Mert Ő sem szól már, nem is vádol,
Néz, mint Krisztus a keresztfáról.
Különös ez a karácsonyfa,
Ördög hozta, vagy Angyal hozta –
Kik köntösére kockát vetnek,
Nem tudják, mit is cselekesznek,
Csak orrontják, nyínak, gyanítják
Ennek az éjszakának a titkát,
Mert ez nagyon furcsa karácsony:
A magyar nép lóg most a fákon.

Csattogtasd szaporán a szárnyad,
Repülj, suhogj, mert nagyon várnak.
Ne beszélj nekik a világról,
Ahol most gyertyafény világol,
Meleg házakban terül asztal,
A pap ékes szóval vigasztal,
Selyempapír zizeg, ajándék,
Bölcs szó fontolgat, okos szándék.
Csillagszóró villog a fákról:
Angyal, te beszélj a csodáról.

És a világ beszél csodáról,
Papok papolnak bátorságról.
Az államférfi parentálja,
Megáldja a szentséges pápa.
És minden rendű népek, rendek
Kérdik, hogy ez mivégre kellett.
Mért nem pusztult ki, ahogy kérték?
Mért nem várta csendben a végét?
Miért, hogy meghasadt az égbolt,
Mert egy nép azt mondta: „Elég volt.”

Mondd el, mert ez világ csodája:
Egy szegény nép karácsonyfája
A Csendes Éjben égni kezdett –
És sokan vetnek most keresztet.
Földrészek népe nézi, nézi,
Egyik érti, másik nem érti.
Fejük csóválják, sok ez, soknak.
Imádkoznak vagy iszonyodnak,
Mert más lóg a fán, nem cukorkák:
Népek Krisztusa, Magyarország.

Nem érti ezt az a sok ember,
Mi áradt itt meg, mint a tenger?
Miért remegtek világrendek?
Egy nép kiáltott. Aztán csend lett.
De most sokan kérdik: mi történt?
Ki tett itt csontból, húsból törvényt?
És kérdik, egyre többen kérdik,
Hebegve, mert végképp nem értik –
Ők, akik örökségbe kapták –:
Ilyen nagy dolog a Szabadság?

És elmegy sok ember előtte:
A Katona, ki szíven döfte,
A Farizeus, ki eladta,
Aki háromszor megtagadta.
Vele mártott kezet a tálba,
Harminc ezüstpénzért kínálta
S amíg gyalázta, verte, szidta:
Testét ette és vérét itta –
Most áll és bámul a sok ember,
De szólni Hozzá senki nem mer.

Angyal, vidd meg a hírt az égből,
Mindig új élet lesz a vérből.
Találkoztak ők már néhányszor
– A költő, a szamár, s a pásztor –
Az alomban, a jászol mellett,
Ha az Élet elevent ellett,
A Csodát most is ők vigyázzák,
Leheletükkel állnak strázsát,
Mert Csillag ég, hasad a hajnal,
Mondd meg nekik, –
mennyből az angyal
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Fotó: Kristóf István

Csokis-gesztenyés krémes
A Gesz tenyés napi gesz tenyés süteménysütő versenyen a z első helyezést
Csordás Lászlóné, Rózsika néni csokis-gesztenyés krémese nyerte meg.
Elkértük a receptet...

Hozzávalók kb. 16 szelethez:
A lapokhoz: 4 tojás, 15 dkg porcukor, 10 dkg fehér csokoládé, 12 dkg vaj, 12 dkg liszt, 1 csomag sütőpor, 2 ek tortadara.
A krémhez: 2 csomag tejszín ízű pudingpor, 6 dl tej, 15 dkg
cukor, 20 dkg vaj, 25 dkg gesztenyemassza, 0,2 dl rumaroma, 1,5 dl habtejszín
A mázhoz: 10 dkg porcukor, 5 ek kakaópor, 10 dkg vaj, 0,1 dl
rumaroma
A tetejére: 1,5 dl habtejszín
Elkészítés:
A piskótához a tojásokat habosra keverjük a cukorral. A csokoládét felolvasztjuk a vajjal és beledolgozzuk a tojásos keverékbe. A lisztben elkeverjük a sütőport, majd apránként a
masszába dolgozzuk. A sütőt előmelegítjük 180 celsius fokra, egy 23X34 centis tepsit sütőpapírral kibélelünk. A tésztát
3 részre osztjuk, és az egyik harmadban eldolgozzuk a tortadarát. Ezt a tésztát a tepsibe simítjuk és 8 perc alatt készre
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sütjük. A másik két alapból is egy-egy tésztát sütünk. Ha
megsültek, kihűtjük őket.
A krémhez a pudingporokat simára keverjük a tejben a cukotrral. Felfőzzük, majd hagyjuk kihűlni. A vajban habosra
keverjük a gesztenyemasszát, majd beledolgozzuk a rumaromát is. Közben a tejszínt kemény habbá verjük, és azt is
krémhez keverjük kisebb adagokban.
A krémet kettéosztjuk és a lapokat megtöltjük vele úgy,
hogy középen legyen a tortadarás réteg.
A csokimázhoz a cukrot és a kakaóport csomómentesre keverjük 5 kanál vízben, majd felforraljuk. Még melegen beledolgozzuk a vajat, majd sűrűre főzzük és a rumaromával
ízesítjük. A mázzal befedjük a sütemény tetejét és hagyjuk
megdermedni.
A tejszínt kemény habbá verjük és habzsákba töltjük. A sütemény tetejére habrózsákat nyomunk, majd legalább 4-5
órára hűtőbe tesszük. (A hab el is hagyható.)
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Rendőrségi felhívás!
MINDENSZENTEK és HALOTTAK NAPJA idején a temetők környékén növekszik a gépjármű forgalom, a parkoló autók a gépkocsi feltörők legfőbb célpontjai lehetnek!
Kérjük, fogadja meg tanácsainkat, hogy elkerülje az áldozattá válást!

- A járműtől való távozás előtt győződjön meg a gépkocsi
zárt állapotáról!
- A jármű riasztóberendezését minden esetben üzemelje
be!
- Ne hagyjon csomagot, értéket, mobil készüléket, személyes iratot a jármű utasterében! ( lehetőleg a csomagtartóban se, mert a gépkocsi nem biztonságos tároló! )
- A temetők környékén számoljon növekvő gyalogos- és
gépjármű forgalommal! Akár gépkocsival, akár gyalogosan közlekedik, tegye ezt még nagyobb körültekintéssel,
türelemmel! Ne „megszokásból” közlekedjen, figyelje az
aktuális közlekedési jelzéseket, már elindulás előtt tájékozódjon a várható változásokról!

Ne feledje, alkalom szüli a tolvajt! A temetőkben a zsebtolvajok ellen is védekezni kell!
- Pénztárcáját ellenőrizhető, biztos helyre tegye!
- Vállra akasztható táskáját mindig tartsa szorosan a teste
előtt!
- Táskáját még rövid időre se hagyja őrizetlenül, ne tegye le
a földre, sírra, még egy gyertyagyújtásnyi időre sem!
VIGYÁZZON ÉRTÉKEIRE! NE ADJON ESÉLYT
A TOLVAJOKNAK!
Segélyhívó: 112
Mindenkinek békés, kegyeletteljes megemlékezést és balesetmentes közlekedést kíván a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztálya!

Fotó: Kristóf István

Szociális tűzifa
Herceghalom Község Önkormányzata a 2021. évi szociális tűzifa támogatásra pályázatot nyújtott be a Magyar Államkincstárhoz és
a 2021. szeptember 7-én tartott ülésén elfogadta a 2021. évi tűzifára való jogosultsági feltételeket szabályozó rendeletét. A rendelet
értelmében kérelmet nyújthat be az a személy, aki
- aktív korúak ellátásában részesül;
- időskorúak járadékában részesül;
- halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel;
- lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos települési támogatásban részesül;
- települési támogatásra jogosult;
- fatüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel oldja meg a téli fűtését.
Igénylőlap a Herceghalomi Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán kérhető.
A kitöltött kérelemlapokat az egy háztartásban élők jövedelemigazolásait csatolva 2021. november 29. napjáig kell visszajuttatni
a polgármesteri hivatalba. A kérelmekről a Humán és Környezetvédelmi Bizottság 2021. november 30. napján zárt ülés keretében
dönt. A döntésről a kérelmezők írásban értesülnek.
A jogosultak az ingyenes tűzifát – időjárástól függően december - január hónapban térítésmentesen házhoz szállítva, kuglizva
kapják meg a házuk előtti közterületre borítva.
KÉRELMET CSAK AZ NYÚJTHAT BE, AKI A KUGLIZOTT FA BEHORDÁSÁT, ILLETVE FELHASÍTÁSÁT MEG TUDJA OLDANI!
Bővebb információ a Herceghalomi Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán kérhető ügyfélfogadási időben,
vagy a 23-530-560 telefonszámon.

