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Az ingyenes tankönyv
iskolánk minden tanulójának
Amikor a Képviselô-testület a 2009. évi
költségvetési koncepcióról döntött, betervezésre került a Herceghalomba bejelentett és
a herceghalomi Általános Iskolába járó
gyermekek ingyenes tankönyvvel történô
ellátása is. Ez a költség az önkormányzat
költségvetésében szereplô rendkívüli gyermekvédelmi támogatás keret terhére kerül
elszámolásra. Jogszabályi változás miatt
azonban ugyan ezen keret terhére kell elszámolni a rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülôk ingyenes étkezését is,
ami a 2009. évre 1 100 000,- Ft plusz kiadást jelentô tétel. Ha a keret összege nem
kerül megemelésre, az ingyenes tankönyvet
nem tudná biztosítani az önkormányzat. A
Képviselô-testület a keretösszeg megemelése mellett döntött, így az idén is ingyenesen
juthatnak tankönyvhöz a herceghalomi
gyermekek.

TÁJÉKOZTATÓ
HERCEGHALOM KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELÔ-TESTÜLETÉNEK
ÜLÉSÉRÔL
A Képviselô-testület augusztus 4. napján
megtartotta rendes ülését, amelyen az alábbi napirendek kerültek megvitatásra:
Az önkormányzat 2009. évi
költségvetésének módosítása
A költségvetés mostani módosításában
átvezetésre kerültek azok az összegek, amelyeket az állam leutalt az önkormányzat
részére, állami támogatások jogcímén.
A korábban hozott testületi határozatok
alapján a mûködési kiadások szintén átvezetésre kerültek. A Képviselô-testület a
költségvetés módosítását egyhangúan elfogadta.
Az önkormányzat Szervezeti
és Mûködési Szabályzatának
módosítása
Mindhárom bizottság ülésén megtárgyalásra került az SZMSZ módosítása, amelyre
több okból is szükség volt. Egyrészt a legutóbbi testületi ülésen módosításra került a
szociális törvény, amelyben a Képviselôtestület a polgármestert hatalmazta föl az
adósságrendezési támogatás megítélése esetén a szerzôdés aláírására. Ezt a rendelkezést át kell vezetni az SZMSZ-ben. Másrészt már több alkalommal okozott problémát az, hogy született olyan, az önkormányzat érdekeit sértô döntés, amelyet önkor-
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mányzati érdekbôl meg kellett fellebbezni.
A fellebbezés testületi hatáskör. A fellebbezési határidô 15 nap, azonban képviselôtestületi ülésre általában csak havonta kerül
sor. Ezért indokolt, hogy a Képviselô-testület a polgármestert hatalmazza fel a fellebbezések benyújtására, így nem kell rendkívüli testületi ülést összehívni.
A Képviselô-testület a rendelet módosítását elfogadta.

Nyugdíjas Klub programtámogatási
kérelme
A Nyugdíjas Klub tagjai szeptember hónapban Szilvásvárad-Lillafüred környékére
szeretnének ellátogatni. A Képviselô-testület a civil szervezetek programjait – a korábbi évekhez hasonlóan – az idén is támogatja anyagilag, így a kirándulás teljes
összegébôl 83 000.- Ft-ot az önkormányzat
átvállalt.
Vitalis Park vízvezeték
tulajdonba vétele
A megépült lakóparkhoz tartozó közmûveket a Móricz Park Zrt. ingyenes átadásra ajánlotta föl az önkormányzat számára, az erre vonatkozó törvényi rendelkezés alapján. Ez azért is elônyös az önkormányzat számára, ugyanis az ÉTV Kft.
az önkormányzat tulajdonát képezô vezetéken fogja szolgáltatni a vizet, így a használatért bérleti díjat fog fizetni községünknek.

Alapító okiratok módosítása
Az Általános Iskola, Óvoda és Községi
Könyvtár, valamint a Polgármesteri Hivatal
Alapító Okiratának módosítását a májusi
testületi ülésen a képviselôk elfogadták. A
Magyar Államkincstár megküldte ezzel
kapcsolatos észrevételeit, amely alapján az
Alapító Okiratok korrigálása megtörtént.
Szintén elfogadásra került a Duna-Vértes
Köze Regionális Hulladékgazdálkodási
Társulásnak a korábban már elfogadott Alapító Okirathoz tartozó Módosító Okirata.
Végül a ZSÁMERT Alapító Okiratának
módosításáról is döntött a Képviselô-testület.
Könyvtár mûködési rendjének
megvitatása
A Képviselô-testület elfogadta a Könyvtár Szervezeti és Mûködési Rendjét.

ELMIB Zrt. ajánlata versenypiaci
villamos energia
és földgáz ellátására
Mint emlékezetes, a tavalyi év májusában
tartott Képviselô-testületi ülésen került elôször megtárgyalásra egy energiaracionalizálási csomag megvalósítása. Meghívást kapott akkor Visi Ferenc, az ELMIB képviselôje, aki részletesen elmagyarázta e csomag
lényegét. A 2008. augusztusában tartott ülésen már arról döntöttek a képviselôk, hogy
Páty, Etyek, Biatorbágy és Zsámbék községekkel összefogva az energiaracionalizálási
csomag elindításához szükséges felmérést
és annak alapján készülô tanulmányt együtt
készíttetik el. Ez a tanulmány elkészült,
amelyet hosszú és körültekintô adatgyûjtés
elôzött meg: adatokat kértek be a fogyasztás
mennyiségérôl és az épületek méretérôl. Az
ELMIB ennek alapján egy árajánlatot juttaHERCEGHALOMI HÍRMONDÓ
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tott el az önkormányzathoz, amelynek lényege, hogy a földgáz a mindenkori közüzemi árnál 6%-kal alacsonyabb áron kerül
kiszámlázásra, a villamos energia 2010-tôl
a közvilágítást illetôen 16,80 Ft, az intézmények tekintetében 24,10 Ft-ba kerülne.
Az ajánlat ezen az ülésen került elfogadásra.
Közterület elnevezése
A Vitalis Park területén kialakításra került két utca, amelynek elnevezésérôl a
Képviselô-testületnek kellett döntenie. Miután az egyik utca a meglévô Széchenyi utca folytatása, így a képviselôk azt Széchenyi utcának nevezték el. A másik utca a
„Kiserdô út” nevet kapta.
Önkormányzati fellebbezés
államigazgatási hatósági
ügyben
E napirendi pont keretében három döntés
is született. Mindhárom döntésben kiadott
mûködési engedélyek ellen (ABACUS
ÉTTEREM, a VITAMIN BÁR és a CAFE
FORZA) fellebbez az önkormányzat. A
szakhatósági hozzájárulás ugyanis figyelmen kívül hagyta többek között, hogy
az épületben a fûtés- és légtechnikai berendezések hangszigetelése nem történt meg,
noha az az épület tervezésénél elôírásra
került. Így télen a kazán, nyáron a klíma
berendezés hangja zavarja a környezô lakókat.
A gazdasági bejárathoz vezetô útnak a
mai állapota nem felel meg az Önkormányzat és a Talentis Group között 2006. ôszén
megkötött megállapodás tartalmának;
amely alapján vagy szélesíteni és erôsíteni
kellett volna az utat süllyesztett szegéllyel
ellátva, vagy a Gesztenyés út 5. sz. alatti ingatlanról kellett volna a feltáró utat kivitelezni. A megállapodás ellenére egyik sem
valósult meg.
Ebben az állapotában a szálloda mûködése jelentôsen zavarja a környék lakóinak
nyugalmát.
A Gesztenyés út 5. sz. alatti ingatlan kertjét az építkezés utolsó fázisában építôanyag
lerakat ként, felvonulási területként használták. Az eredeti állapot helyreállítása nem
történt meg.
Az ABACUS ÉTTEREM-re kiadott mûködési engedély az étteremhez tartozó teraszra nem terjed ki. Ennek ellenére a terasz
használata valósul meg, amely különösen
éjszaka, több esetben zavarta az ott lakók
nyugalmát.
Polgármester jutalmazása
A 2009. évet, amint azt a község lakossága is tapasztalhatta, a nagyszabású fejlesztések jellemzik településünkön. Ezek
megvalósítása mögött sokrétû, kitartó
munka áll: kezdve a pályázati lehetôségek
felkutatásával, azok maximális kihasználásával, valamint a megvalósítás fázisában
a munkavégzés és a felhasznált anyagok
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minôségének ellenôrzése, a határidôk betartása, betartatása és az adminisztráció
pontossága, a lakosság érdekeinek szem
elôtt tartásával. A hivatal dolgozói a Köztisztviselôk Napja alkalmából kaptak munkájuk elismeréseként jutalmat, a mostani
testületi ülésen pedig Schnaider László
polgármester részére szavazták meg a képviselôk egy havi illetményének megfelelô
természetbeni javadalmazás formájában az
elismerést.
Az Egyebek napirendi pontban Dr. Lipka
Sándorné jelezte, hogy a parkok virágágyásai gazosak, a Vitalis Parknál lévô árok pedig tele van szeméttel. A Gesztenyés úti
parkot egy vállalkozó, a többi virágágyást
az önkormányzat gondozza. Ígéret hangzott
el a tekintetben, hogy az önkormányzat intézkedni fog a gaz és a szemét eltüntetése
érdekében.
Megtudhattuk azt is, hogy az augusztus
20-i ünnepségre készül egy biztonsági terv
a rendezvény zavartalan lebonyolítása céljából.
Dregusné Pusztai Márta a Pénzügyi és
Gazdasági Bizottság elnöke tolmácsolta a
Liget utcában élôk panaszait és kárait, melyek az ott folyó építkezések és felújítások
miatt keletkeztek. Schnaider László polgármester kérte, hogy minden lakos, akinek
hasonló panasza, problémája van, írásban
jelezze a hivatal felé, és az önkormányzat
megpróbálja orvosolni azokat. Az elnök
asszony továbbiakban aziránt érdeklôdött,
hogy mi lesz a sorsa a régebben járdaként
használt kavicsos útnak? Megtudtuk, hogy
az ELMÜ - nek a járdát viacolorral meg
kell csinálni, amely hamarosan meg is történik.
A Budai-Invest Kft. tulajdonát képezô
ingatlannal kapcsolatosan az alábbi fejleményeket tudhattuk meg a testületi
ülésen. Mint emlékezetes, a június elején megtartott testületi ülésen az önkormányzat ellenajánlatot juttatott el a céget képviselô ügyvédi irodához, amelyet
a Budai-Invest Kft. elutasított, másik ajánlatot téve az önkormányzat felé. Ez utóbbi ajánlatában irreálisan magas vételárat
határozott meg, amelynek teljesítését a
Képviselô-testület már nem vállalhatta az
adófizetôk pénzébôl. Így azt a mostani ülésen meghozott döntésük alapján elutasították.
A napirendi pont keretében megtárgyalásra került a 220/13. helyrajzi számú (víztoronnyal szembeni park és épületrész) ingatlan megvásárlására, illetve bérbeadására
érkezett ajánlattétel. A Képviselô-testület
megállapodott abban, hogy folytasson tárgyalásokat az önkormányzat a tulajdonosokkal.
A nyilvános ülést követôen a Képviselôtestület zárt ülésen óvodai felvétellel kapcsolatos fellebbezések és adósságrendezési
támogatás megállapítása iránti kérelmekben
döntött.
Garainé dr. Szelenczy Gabriella
jegyzô

FELHÍVÁS!
Tisztelt Herceghalomi Lakosok!
Érdeklôdnek a számítástechnika, az
Internet iránt? Vagy félnek tôle? Ismerik, mennyi lehetôséget rejt?

Ingyenes tanfolyam
lehetôség!
Az alábbi idôpontokban szeretettel
várok fiatalokat és idôsebbeket, dolgozókat, nyugdíjasokat, kismamákat és
munkát keresôket egyaránt, hogy egy
kis kirándulást tegyünk a számítástechnika világába. Egy általános bevezetô
után minden alkalommal más és más
területet ismerhetnek meg az érdeklôdôk. A tanfolyamokon alkalmanként
maximum 10 fô vehet részt, a jelentkezések sorrendjében.
Jelentkezni a 06/23-82-00-82-es telefonszámon, a könyvtár nyitva tartási idejében vagy a konyvtar@herceghalom.hu e-mail-címen lehet. A
tanfolyamok helyszíne az Általános
Iskola.
Várom jelentkezésüket.
Toma Krisztina könyvtárvezetô

Anyakönyvi
hírek
Megszülettek:
Hegedûs István és Zemen Zsuzsa –
kislánya Luca Eszter
Györe Zsolt és Fülöp Krisztina –
kislánya Hanna
Vanya Attila és Lancz Timea –
kisfia Benjamin

Isten éltesse ôket sokáig!

Házasságot kötött:
Dr. Hartwig Kai Harald – Dregus Márta
Andrea
Lauf John Anthony – Richter Annamária
Szûcs Lajos – Pörge Zsuzsanna

Sok boldogságot kívánunk!

Elhunyt:
Bakti Mihályné sz: Udvari Anna (1943)

Nyugodjon békében!
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A Szent István-napi ünnepség...
A Szent István napi ünnepségsorozatunk
Istentisztelettel kezdôdött. Plébánosunk Hutoczky Béla celebrálta misét, amelyet a
mehrstetteni zenekar fellépése színesített.
Ezen községünk vezetôi mellett részt vett a
Rudolf Ott mehrstetteni polgármester vezette delegáció is.
A szent beszédben külön kiemelte a plébános úr a közösség összetartó, fontos szerepét.
Mint mondta, Herceghalomban is kitapintható az erôs „mag” amely köré épül a hívôk

egyre nagyobb tábora. Remélhetô, hogy a
Szent Istváni vágy, miszerint 10 község építsen legalább egy templomot, megvalósulni
látszik. Köszönet a herceghalomi polgároknak, vezetôinek, hogy ezt a gyönyörû létesítményt létrehozták és élettel megtöltötték.
Külön kiemelte Spányi Antal székesfehérvári megyés püspök úr ajándékát, a két zászlót,
amely egyike az ezer éves magyarságot és államiságot jelképezô angyalos címeres zászló, a másik a 2000 éves európai kereszténységet jelképezi, mely folytonosságot jelent a
XXI. századi Szent Istváni örökséggel.
***
Ezután az új Könyvtár épülete elôtt folytatódott az ünnepségsorozat. Itt emlékeztünk
meg arról, hogy 15 évvel ezelôtt kötött testvérkapcsolatot Mehrstetten és Herceghalom.
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A partnerkapcsolati megemlékezés elsô
szónoka Schnaider Lászlóné a Német Kisebbségi Önkormányzat elnöke az alábbiakat mondta:
A községünkbe látogatóknak tábla jelzi,
hogy 15 éves a németországi Baden Würtenbergi tartománybeli Mehrstetten és Herceghalom közötti testvérkapcsolat.
Már 15 éves vagy: még csak 15 éves?
Ha meggondoljuk, hogy mindössze 1990
óta, 19 éve önálló község Herceghalom, akkor még csak. Ha visszatekintünk a közös
programokra, a partnerkapcsolati dokumentumokra, az eseményeket megörökítô fotókiállításokra, a Német Kisebbségi Önkormányzat és Hámor Szabolcs által elkészített
magyar és németnyelvû DVD-re, akkor már,
és igen, mi magunk már 15 évvel idôsebbek
vagyunk.
Sok mindent hozott, adott az egyénnek emberileg, erkölcsileg, szemléletmódban ez a
testvérkapcsolat és a közösségnek, a falunak
egyaránt. Ha végig sétálunk a településen, lépten, nyomon találkozunk a partnerkapcsolat
tárgyi emlékeivel is,: az útjelzô tábla a fôúton,
a Tornacsarnok fitnesz eszközei, a Templom
harangja, a Móricz ligeti szökôkút, a Polgármesteri Hivatal tetején a szélkakas, a partnerkapcsolat fája, a Polgármesteri Hivatal elôtti
emléktábla. Ez nem kevés. De: nemcsak azért
hívjuk meg mehrstettenbeli barátainkat, hogy

ajándékot hozzanak. Szoros, ôszinte családi,
kedves baráti kötelékek alakultak ki közöttünk
az elmúlt 18 évben. Gondoljunk csak vissza:
1990-et írtunk, az 1100 lakosú Herceghalom
önálló településsé válásának évét – azóta áll
fenn az ismeretség, 15 éve hivatalosan is dokumentálva. Nem ritka, ma már fel sem tûnik,
hogy más országbeli településsel partnerkapcsolatra lépnek települések, akár többel is. Jelentôsége a mi esetünkben az 1990-es dátumnak van, rendszerváltás, önállósodás és az önkormányzatiságunk 19 éve a németországi
testvérkapcsolat kíséretében telt el.
Az elsô levelet írógépen vetettem papírra,
abból is a pötyögtetôs fajtán, nem elektronikussal, és hát a telefonálás, fôleg a külföldi
hívás sem ment simán akkortájt. Az általános
iskolában az orosz mint kötelezô idegen
nyelv helyett, a német nyelv oktatását
vezettük be és tanulóink németországba
utazhattak.
Megjegyzem: a két település élén 1994-ben
is, azóta is Rudolf Ott és Schnaider László
polgármesterek állnak. Mondanom sem kell,
higgyék el, én aztán tudom: Az ô kettejük személye, engagementjük, lelkesedésük, hozzáállásuk, odaadásuk, tenni akarásuk meghatározó volt e kapcsolat folyamán. Polgármester
Urak: Ôszintén köszönöm Nektek!
Mehrstettenben a Képviselô-testület mellett az immáron 10 éves partnerkapcsolati
egyesület a szervezô erô, Herceghalomban
pedig 1990 óta német kisebbségi elektorként
jómagam, azóta pedig, 15 éve a Német Kisebbségi Önkormányzat a koordinátor és állandó anyagi támogató is.
Köszönöm a település lakóinak, közösségeinek e kapcsolat építése, fenntartása és
erôsítése érdekébeni munkálkodását. Ha neveket említek, csak megsértem azokat, akié
nem hangzik el, kiemelem azonban a közösségeket, a Labdarózsa Kórus tagjait és a
nyugdíjasokat, a ruhaakciós civileket. Sokan
vannak itt közülük közöttünk.
HERCEGHALOMI HÍRMONDÓ
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Kovács Eszter

Jólesô érzés, hogy beszélgetések során elhangzik: de jó is volt, emlékszel, amikor….,
milyen jó kis buli volt…, a fiam akkor volt
elôször Németországban, csináljuk, ugye
folytatódik, szeretném, ha az én gyermekem
is részt vehetne a tanulócserén,…
Sokunknak van a partnerkapcsolatból fakadó személyes élménye, néhányat hadd
osszak meg én is Önökkel,
– nevettem örömömben-amikor az elsô látogatásuk során Rudolf - tól egy kôszikla darabot kaptam, mikor átadta majdnem elejtettem, olyan nehéz volt. (hobbi hegymászó)
– meghatódva könnyeztem, amikor
elôször szólalt meg a templom harangja,
Mehrstetten ajándéka,
…és történt, hogy egy téli, februári havas
délutánon, szûk családi körben 50. születésnapomat ünnepelni készülve a 100-as úton a
Báder Pince felé két mehrstetteni Úr gyalogolt velünk szemben: Hans Ch. Eberhardt és
Klaus Stefani. Azért ugrottak át Herceghalomba, hogy velünk ünnepeljenek.
Most anyanyelven köszöntöm vendégeinket, akik 3 napot velünk töltenek. A mai estén meg a holnapi zenés ébresztô során is fogadják ôket most is a híres herceghalomi
vendégszeretettel!
Ezután Rudolf Ott Mehrstetten polgármestere magyarul üdvözölte a megjelenteket, de mivel ez a nyelv nehéz, - mondotta így németül folytatta:
A községek közötti 15 éves kapcsolatot
igen gyümölcsözônek és értékesnek tekintem.
A két település lakói baráti közelségbe kerültek egymással, megismerték egymás munkáját, kultúráját és szokásait is. A könyvtár átadása Herceghalom életében különleges kulturális esemény és bízom abban, hogy mindkét község kultúráját gazdagítja majd. A
mehrstetteni egyesületek és a község ajándékát hoztam, ez alkalomból a herceghalomi fiatalok számára, egy olvasósarok kialakítására
1000 Eurót. Emlékezzünk arra, hogy a magyar határnyitás, épp húsz esztendôvel ezelôtt
történt, amely különösen a németek számára
bír történelmi jelentôséggel, és erre ma is hálával gondol vissza mindenki.
Ünnepi köszöntôjét végül abban a reményben zárta, hogy az elkövetkezendô 3
napban itt eltöltött idô tovább erôsíti a kialakult kiváló kapcsolatokat a fiatalok között
HERCEGHALOMI HÍRMONDÓ

Így az új kenyér ünnepén ez különösen jó választás volt.
Labdarózsa Kórusunk elôadásában meghallgattuk Demjén Ferenc: Honfoglalás címû
dalát Szabó György és Fekete György gitárkíséretével.
A Millenniumi zászlót Csenger-Zalán
Zsolt Pest Megye Közgyûlésének képviselôje adta át polgármesterünknek. Ebben az évben alapította a közgyûlés ezt a zászlót annak
az évfordulónak tiszteletére, hogy ezer esztendôvel ezelôtt alakult meg megyénk. Mint

is, hiszen ôk a jövônk legértékesebb letéteményesei.
A rendezvényt színesítette Kovács Eszter
községünk „dalos pacsirtája”, aki a népdalokból összeállított gyönyörû mûsorával
kápráztatta el a nagyérdemût.
Ölvediné, Jávorszki Timea „A csodálatos kenyér” címû verset mondta el, amely a
kenyér szerepérôl, keletkezésérôl, fontosságáról szólt. Sokak szemébe csalt könnyeket.
mondotta ezt a zászlót selyembôl készíttették, hogy kellôen tartós legyen, amit minden
Pest Megyei település megkap.
Hutoczky Béla plébános megszentelte az
új kenyeret, majd ez után az új Könyvtárat is.
Örömmel nyugtázta, hogy a szellemi életnek
eme felszentelt csarnoka a jövôben még több
segítséget, támogatást ad majd a tudásra
szomjazóknak. A hagyományoknak megfeA Labdarózsa Kórus

Ölvediné, Jávorszki Timea
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lelôen az új kenyérbôl megkínálták a résztvevôket.
***
Az ünnepi beszédet Schnaider László
Herceghalom polgármestere tartotta, aki az
alábbiakat mondta:
Örömmel és tisztelettel köszöntöm Önöket
Herceghalom új köntösbe öltözött központjában, a magyar állam alapításának évfordulója
alkalmából rendezett községi ünnepségen,
Szent István királyunk ünnepén. A mai ünnepségünk számunkra azonban még ennél is többrôl szól, hiszen a hagyományokon túl ünnepeljük ma még a Mehrstetten községgel fennálló
testvérkapcsolatunk 15 éves évfordulóját, megyénk Pest megye fennállásának millenniumát, valamint az új községi könyvtárunknak és
iskolai étkezônknek az átadását.
Külön örömmel tölt el, hogy e számunkra
oly jelentôs napon velünk együtt ünnepelnek
merhstetteni barátaink is, több mint félszázan és jelenlétükkel, fülbemászó zenéjükkel
emelik az ünnepünk fényét!
Köszöntöm Keller László képviselôt,
Csenger Zalán Zsoltot a Pest Megyei Közgyûlés tagját, a helyi gazdálkodó szervezetek vezetôit és az intézmények dolgozóit.
Szent István ünnepe talán a legkevésbé
megosztó a mai magyar politika világában.
Mindannyiunkat összetart a múlt, a tudat,
hogy több mint ezer évvel ezelôtt ôseink itt a
Kárpát-medencében, Európa szívében választották ki otthonunkat. És együtt, összefogva
azóta is óvjuk, ôrizzük magyarságunkat.
István hitt az összefogás erejében, abban,
hogy az emberek túl tudnak lépni önös érdekeiken a közös célért. Hitt abban, hogy egy nagy
uralkodó cselekedeteit nem csak a jelen, hanem
a jövô érdekekeinek is alá kell rendelni. Hitt abban, hogy egy nagy király nemcsak a jelen népéért, hanem a jövô nemzedékeiért is felelôsséggel tartozik. Ez a hit az óta is példaértékû lehet minden magyar számára.
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Szent István több mint ezer éve a magyar államiság jelképe és az igaz királyok eszményképe. Az erôs és igaz király, aki a szigort szelídséggel tudta párosítani. Intelmei közt olvashatjuk „A türelmes királyok királykodnak, a
türelmetlenek pedig zsarnokoskodnak”. Nem
csak örök érvényûek István e szavai, de irányt
mutatnak a ma emberének is.
Egy másik idézet az Intelmeibôl: „...türelemmel, irgalommal, esküdözés nélkül ítélkezz”. Ez arra figyelmeztet, hogy ne ítéljünk
elhamarkodottan. De az ítélet legyen arányos
az elkövetett bûnnel és legyen elég súlyos
ahhoz, hogy az esetleges elkövetôket visszarettentse. István király tudta, hogy az emberek akkor élhetnek elégedetten és boldogan,
ha biztonságban érzik magukat, ha életüket

és vagyonukat törvények védik és ezeket a
törvényeket be is tartják.
Herceghalom közössége is erre vágyik.
Egy esztendôvel ezelôtt e helyen még az
iskola régi szárnya állt. Az alap nélküli, szigeteletlen falak helyén ma egy korszerû,
szemre is tetszetôs épület magasodik. Településünk életében, történetében ismét egy
olyan nap jött el, melyre büszkék lehetünk, s
biztos vagyok benne, sokáig emlékezni fogunk a mai ünnepünkre.
Büszkék és elégedettek lehetünk, hiszen
egy új könyvtár és iskolai étkezô elôtt állunk.
Elmondhatjuk, hogy mától gazdagabbak vagyunk. Mindannyian örülünk, mikor azt látjuk, hogy munkánknak, fáradozásainknak
eredménye van, látjuk a gyarapodást magunk
körül. Ahogy a családban, otthon is örülünk,
ha valamit sikerült megvalósítanunk terveinkbôl, álmainkból, ugyanúgy annak is örvendhetünk, ha környezetünk, tágabb otthonunk lép egy kicsit elôre.
Mindannyiunk élete lesz tartalmasabb ezzel
a könyvtárral és iskolánk tanulóinak élete lesz
kényelmesebb ezzel az étkezdével. Nem
mindegy, hogy milyen körülmények között
élünk, vagy éppen tanulunk. Bizonyára Önök
is figyelték napról napra az emelkedô falakat,
láthatták, hogyan alakul hétrôl hétre a környék. Ahhoz, hogy idáig eljutottunk, nagyon
sok ember sokrétû munkájára volt szükség.
Úgy illik ilyenkor, hogy megköszönjük munkájukat. Mielôtt ezt megtenném, szólnom kell
arról is, hogy ez a mai ünnep nem jöhetett volna létre, ha 2007 ôszén nem kap az ÖnkorHERCEGHALOMI HÍRMONDÓ
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ként tette. Az igényes belsô kialakítások, színek
és formák nekik köszönhetôk, amit most ezúton
magam is mindannyiunk nevében tisztelettel
megköszönök.
Az utolsó fillérig saját erôs, mintegy 158
millió forintos beruházás mûszaki ellenôrzését a Csíky és Társa Kkt. végezte, köszönöm
szakszerû munkájukat.
Végezetül de nem utolsó sorban megköszönöm Pál Gábor úrnak a Polgármesteri Hivatal mûszaki ügyintézôjének odaadó munkáját, melyet a települési érdekek maradéktalan érvényre juttatása érdekében tett.
Idôközben pályázat útján betöltésre került a
könyvtárosi állás is Toma Krisztina személyében, akit Önök közül már sokan ismernek.

Kívánom Önöknek, mindannyiunknak,
hogy legújabb büszkeségünk, az új Könyvtárunk minél több elégedett látogatót vonzzon
mûködése során, az új iskolai étkezde pedig
mindenkor finom falatokkal fogadja korgó
gyomrú kisdiákjainkat! Legyen sok örömünk
a létesítmény mûködésében.
Ezután polgármesterünk az építkezésben
résztvevôket Emléklappal és Emlékéremmel
tüntette ki.
A nemzetiszínû szalagot Schnaider László
polgármester vágta át, ezzel birtokba vettük
az új létesítményt. Legyünk büszkék Herceghalom újabb kincsére! Óvjuk és használjuk!
A könyvtár „gyermeksarkában” Rudolf
Ott polgármester adta át a mehrstetteniek
ajándékát a fiatalok részére, a kényelmes kis
fotelokat, amelyeket rövid hezitálás után
nagy örömmel a gyermekek el is foglaltak.
A késôbbiekben sajnos elmaradt a program-

gyon rövid idô egy ilyen nagyságrendû elképzelés teljes körû megvalósításához. A Képviselô-testület a lakosság megkérdezésével alakította ki koncepcióját, melyhez meghívásos
pályázat útján tervezôt keresett. A nyertes Peculium Kft. több körös tervközi egyeztetés
után készítette el az épület végleges tervét,
melynek megvalósításához közbeszerzési eljárással kerestünk generál kivitelezôt.
A legkedvezôbb ajánlatot a Prím Építô Kft.
nyújtotta be és egyúttal nyerte el a munkát. A
nyertes kivitelezô az óhajtott munkaszerzés reményében nagyon szoros határidôt vállalt, amit
aztán nem kis nehézségek árán, de sikeresen teljesített is. Az építkezés nagyrészt a téli hónapokra esett, így a kemény hideggel dacolva kellett I. osztályú minôségben teljesíteni. Errôl néhány perc múlva Önök is meggyôzôdhetnek, ha
végigjárják az épületet. A munkavégzés során
végig korrekt partnerként teljesítettek, amit ezúton is köszönök Nekik.
Külön kell szólnom az önkéntes belsôépítészeinkrôl is. Két lokálpatrióta herceghalomi fiatalasszony szabadidejében, idôt és fáradtságot
nem kímélve, példás lelkiismeretességgel élt
együtt a kivitelezéssel. Megálmodták, hogy mit
szeretnének megvalósítani és azt tûzôn-vízen
keresztül igyekeztek is elérni. Kreatív ötleteiket
harcok és érvelések útján, mikor mire volt szükség, de igyekeztek sikerre vinni. Csizmadia
Zsuzsanna képviselôasszony és Kiss Márta Mária belsôépítész asszony, merthogy róluk van
szó, mindezt ellenszolgáltatás nélkül, felajánlás-

Nagy kedvvel és lelkesedéssel látott munkához, melynek eredményeként a könyvállomány rendszerezve a polcokra került és kialakította emellett a könyvtár mûködési kereteit
is. Kívánom, hogy az új könyvtárunknak jó
gazdája legyen és munkája során sok elégedett
herceghalomi könyvtárlátogatót fogadjon!
Évek múltán, erre járva idézzék fel a mai
nap örömteli hangulatát, ôrizzék meg ezeknek az ünnepélyes perceknek az emlékét.
Óvjuk közösen az épületet, hogy sokáig ilyen
tiszta, ép lehessen, hosszú évtizedekig használhassuk, szolgálja mindennapjaink kényelmét.

ban meghirdetett közös zenekari fellépés, amelyet a vendégségben nálunk lévô mehrstetteni
zenekar és az Etyeki Alte Edecker Musikanten
fúvósai adtak volna. Sokan várták ezt a muzikális csemegét. De kárpótlásul a mintegy 50 fôs
mehrstetteni zenekar augusztus 20-án reggel Herceghalom központjában fújta a zenés ébresztôt az
Etyeki Alte Edecker Musikanten zenekarral.
Az ünnepség zárásaként utcabálon szórakozhatott és táncolhatott községünk lakossága. Varga Vince hajnalig szórakoztatta zenéjével a mulatni vágyókat.
Há-MOR

HERCEGHALOMI HÍRMONDÓ

Fotók: Hámor Szabolcs

mányzat egy levelet a XI. kerületi Mûvelôdési Központtól, melyben felajánlották Herceghalom községnek a bezárásra ítélt 36 ezer kötetes könyvtárukat. Az ajándékot nem szokták
visszautasítani, bár ebben a helyzetben ugyancsak feladták a leckét a döntéshozó Képviselô-testületnek. Az ajándék elfogadásáról döntô igen szavazathoz sok tényezôt kellet mérlegelni, de leginkább az anyagi lehetôségeinket.
Építünk-e új könyvtárat, esetleg bérelt helységben üzemeltessük, hová építsük, milyen
funkciókkal bôvítsük stb.
A döntés 2007 decemberében végül egyhangú igen szavazattal született.
Azóta mindössze 20 hónap telt el a mai ünnepélyes átadásig. Ez a bô másfél esztendô na-
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Vendégszereplés Tinnyén...

Fotók: Hámor Szabolcs

Kora délután Tinnyére látogatott a mehrstetteni zenekar, ahol a helyi Szent István-napi ünnepség résztvevôi voltak.
Végigjárták a falu utcáit, mazsorettek kíséretében és zenéjükkel hívogatták a helyi lakosságot a sportpályára, ahol nagyszabású rendezvénysorozatot nyitottak meg. A nagy hôség ellenére, népviseletük szép öltözékében, lelkesen,
mosolyogva fújták egymás után a nótákat, idônként a hatalmas tapsot is kiérdemelve. Egy-egy
rövidebb pihenô alkalmával a hûsítô italok elfogyasztása mellett, körbeálltak és csak úgy kedvtelésbôl is játszottak. A zene szeretete, élvezete,
számukra még az üdítô italoknál is fontosabb
volt.
A sportpályán a felállított sátor alatt folytatták azt, amit az utcán abbahagytak. A mintegy
félórás mûsorukat a magyar Himnusszal zárták,
amelyet rögzített a Pilis TV is. A siker óriási
volt. Többször visszatapsolták ôket és alig akarták tudomásul venni, hogy nincs tovább. Herceghalomba érkezve találkoztak két mehrstetteni lakossal, akik biciklivel tették meg a két település közötti távolságot.
Hámor
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Az új könyvtárról...
Európai színvonalú könyvtárat szentelt fel községünkben augusztus 19-én Hutoczky Béla plébános.
Rengeteg készülôdés elôzte meg a Könyvtár átadását. Kellett hozzá Szalay Sára néni több évtizedes lelkes munkája, az ajándékba kapott 36 ezer
kötet, a pályázatok, rengeteg pénz és még több
munka azok részérôl, akik részt vettek a létrehozásában. Köszönet érte.
Tavaly november 20-án kezdték az építkezést, a
bútorok a nyár elején-közepén érkeztek meg, július 15-én lehetett az elsô könyvet a polcon a helyére tenni. A tél óta folyó könyvválogatás eredményeként értékes állomány került 3 hét alatt a polcokra.
Kötelezô olvasmányok, regények, népszerû és
mesekönyvek szép számmal várják a leendô olvasókat. Hétfôn és szerdán délután, kedden és pénteken délelôtt tartunk nyitva. Szolgáltatások: a beiratkozott olvasók egy órán keresztül ingyen internetezhetnek, van lehetôség saját laptop használatára is (WIFI-vel). A folyóiratokat is bárki olvashatja. Könyvet csak beiratkozott olvasók kölcsönözhetnek, ôk igénybe vehetik a könyvtárközi kölcsönzést is.

Beiratkozási díj, mely 1 éves tagdíjat foglal
magában 1000,-Ft
16 éves kortól, diákigazolvánnyal 500,-Ft
Gyesen lévô kismamák, munkanélküliek, fogyatékkal élôk 500,-Ft
16 éves korig: ngyenes
Nyugdíjasok részére ingyenes
Késedelmi
díj
mértéke:
könyvnél
5.- Ft/db/nap + felszólításonként 100.- Ft kezelési költség, nem hagyományos dokumentumoknál 50-100.- Ft/db/nap + felszólításonként
100.- Ft kezelési költség.
Számítógép-használati díj beiratkozott tagoknak alkalmanként az elsô 60 perc ingyenes, a
61. perctôl 100,-Ft/óra, nem könyvtári tagoknak
100,-Ft/óra
Fénymásolás:
Papírméret: A/4-es 15.- Ft; kétoldalas 30.- Ft.
A/3-as 30.- Ft; kétoldalas 60.- Ft.
Szöveg nyomtatás adatbázisból, internetrôl:
monokrom
lézer nyomtatóval,
A/4 méretben:
50.- Ft
színes
A/4 méretben:
100.- Ft
A/3 méretben:
170.- Ft
Mindez az erôfeszítés akkor nyeri el értelmét,
ha használják és kihasználják az új létesítményben rejlô lehetôségeket!
Toma Krisztina könyvtárvezetô
HERCEGHALOMI HÍRMONDÓ

Fotók: Hámor Szabolcs

Nyitva tartás:
április 1–október 31.
Hétfô:
14–20 óra
Kedd:
10–14 óra
Szerda:
14–20 óra
Csütörtök:
szünnap
Péntek:
10–14 óra
november 1–március 31.
Hétfô:
4–19 óra
Kedd:
10–14 óra
Szerda:
14–19 óra
Csütörtök:
szünnap
Péntek:
10–14 óra
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Ahogy én látom
Egy választás másik margójára
(válasz Pörge Sándornak)
A sakk szép és komoly sport, kihívás, a szellemet
edzô torna. Sok mindent meg lehet belôle tanulni,
csakúgy, mint más nemes sportágak mûvelése során.
De a jó sakkozó nem feltétlenül lesz jó politikus. A
politika a kompromisszumok mûvészete. A sakkban
nincsenek kompromisszumok, gyôzelem van és vereség, itt még a döntetlen sem kompromisszum. A
táblán fehér és fekete bábuk, a játéktér fehér és fekete mezôkre osztva. Persze a politikát is lehet úgy mûvelni, mintha feltétlenül le kellene gyôzni valakit,
minden eseményt a vélt ellenfél gonosz taktikájaként
felfogni, de a való élet ennél a fekete-fehérnél sokkal
színesebb. Én az életet nem tartom egy hosszú sakkjátszmának.
Persze attól, hogy nem értek egyet Pörge Sándorral, örültem annak, hogy leírta az iskolaigazgatói pályázat eseményeit, sôt annál is többet, a Képviselôtestület legutóbbi választása óta eltelt idô eseményeit. Ahogy ô látta.
Sajnos abban is egyet kell értenem vele, hogy a
legutóbbi, június 9-én hozott döntés, pontosabban
döntésképtelenség nem a pályázók pedagógiai programjáról, annak megvalósíthatóságáról, életszerûségérôl szólt.
Azzal azonban már nem tudok egyetérteni, ahogy
Pörge Sándor a Képviselô-testület munkáját, és abban különösen a négy újonnan megválasztott képviselô munkáját értékeli.
Ahogy én látom:
Az önkormányzati mûködés logikájából fakadóan
a legtöbb határozati javaslatot, indítványt a polgármester terjeszti elô. Ez így is van rendjén, hiszen fôállású polgármesterünk van, aki teljes munkaidejében ezzel foglalkozik, ráadásul több, szintén fôállású
szakember segíti a munkáját. De a Képviselô-testületet nem azért választják meg a választók, hogy mindig egyetértsenek. Ha ez történne, azaz az elôterjesztô javaslatát mindig elfogadnák, akkor semmi értelme az egész testületi hû-hónak, hiszen a javaslattevônek mindig igaza van, tévedhetetlen. A képviselôket
tehát furcsa módon éppen azért választják, hogy ne
értsenek egyet, hogy vitatkozzanak, és hogy ebben a
vitában alakuljon ki a véleményük, a meggyôzôdésük, és végül e szerint döntsenek, mert ugye szavazni végül muszáj.
Ennek az ideálisként elképzelt demokratikus
konstrukciónak tulajdonképpen a vadhajtása az, amikor a képviselôk nem a meggyôzôdésük szerint szavaznak, hanem aszerint, hogy azt ki fogja támogatni,
vagy ellenezni, vagy éppen aszerint, hogy ki tette a
javaslatot. Nem az számít, hogy a javaslat jó-e, törvényes-e, vagy kivitelezhetô-e, hanem az, hogy ki
mondja.
Egy jól mûködô Képviselô-testületben nincs egyetértés, de nincsenek szekértáborok sem.
Furcsa azonban a szekértáborok kialakulását
azoknak kifogásolniuk, akik azért felelôsek.
A herceghalomi Képviselô-testület elmúlt háromévi döntéseit végignézve úgy tûnik, hogy a testületben
gyakran képviselt más álláspontot a négy újonnan
megválasztott képviselô, és csak igen ritkán a régi hat.
Amikor azonban egyhangú eredménnyel szavaztak,
akkor többnyire elfogadták a javaslatot, azaz az újak
fogadták el a régiek véleményét, nem fordítva. Ebbôl
az a következtetés vonható le, hogy a négy újonnan
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megválasztott képviselô inkább nézte magát a javaslatot, mint azt, hogy ki terjeszti elô, míg a hat régi képviselô tekintélytisztelete az elôterjesztônek szólt, nem
a javaslatnak. (Azt ugye még Pörge képviselô sem állítja, hogy a többségnek mindig igaza van.)
Azon, a sakkból vett életfilozófia alapján, már
nem csodálkozom, hogy az elôzô cikk írója úgy vélte, a jelenlegi megbízott igazgató megválasztásakor
az egyik képviselô „az újak táborából kiszavazott,
vagyis mellénk állt és igen gombot nyomott, amikor
neki a hovatartozásából fakadóan nemet kellett volna
mondania…”. Nem is nagyon értem. Miért „kellett”
volna nemet mondania? Van a testületben frakciófegyelem? Úgy tudtam, hogy frakciók sincsenek. Akkor valamilyen kényszer van? De, ha van, akkor hogyan tudott neki ellenállni? Nem talán a józan ész
szavára hallgatva?
De a cikk szándékolt lényege csak a pikáns (?) fordulat felemlítése után következik.
Mert súlyos erkölcsi, jellembeli problémát én arról
feltételezek, aki hamisan vádol. Akár azért mert tudja az igazságot, akár azért, mert rest megkérdezni.
Mert a szülôk levelében a „szó szerinti hivatkozások” (nem érthetô a többes szám, hiszen csak egy
ilyen van) nem a testületi ülésen hangzottak el, hanem a kulturális bizottság napokkal elôbb tartott, a
pályázatokat értékelô nyílt ülésén. A nyilvános ülésen elhangzottakról pedig a képviselônek nem csak
joga, de kötelessége is tájékoztatni a választókat
(már, ha valaki a helyi politikát nem tekinti kevesek
titkos passziójának).
A szülôk levelét olvasva én nem találtam olyan
mondatot, mely megkérdôjelezte volna Pörge képviselô úr vélemény-nyilvánítási jogát. A levél írói nem
a vélemény-nyilvánítás ténye, hanem tartalma feletti
megdöbbenésüknek adtak hangot, melyhez bizony
nekik is joguk van. (Jogász lévén pedig nem állom
meg a szakmai megjegyzést: mivel közszereplôrôl
van szó, ezért ez a joguk sokkal tágabb, mint egy „átlagpolgár” esetén volna.)
A fentiekbôl csupán két dolog következik:
1. Azok a képviselôk, akik a bizottsági ülésen
semmibe vették a szülôk véleményét, nem hogy nem
szégyellték ezt, de a testületi ülésen nem átállották azt
megismételni. Ebbôl gondolhatta Pörge képviselô úr,
hogy valaki a testületi ülésrôl szivárogtatott ki titkos
információkat. Valójában cikkével maga a szerzô tette ezt meg.
2. Az indiszkrécióval vádolt képviselônek kijár
egy bocsánatkérés.
De most térjünk át a lényegre: az iskolaigazgató
választásra, illetve az ezzel kapcsolatban hozott testületi döntésre.
Pörge képviselô úr szembe állítja a szülôk véleményezési jogát a testület döntési jogával (sôt felelôsségével). Kicsit fura, mert aki kissé elmélyültebb az ide
vonatkozó jogi szabályozásban, az tudja, hogy az iskolaszék felállításával a szülôknek döntési joguk is
lenne, de Herceghalomban ilyen – éppen a testület
döntésének hiányában – nincs.
Pörge képviselô úr sejthetô szavazatának magyarázatával szemben én inkább a szülôk levelével értek
egyet, mely árnyaltan értékeli a dolgozók (szándékosan nem írtam tantestületet) mindenféle indokolást
nélkülözô, lényegében szimpátiaszavazás értékû vé-

leményét. Hogy ebbôl Pörge Sándor képviselô számára hogyan derült ki a pedagógusok szavazásának
indoka; hogy mit gondolnak az iskoláról, illetve a
megbízott iskolaigazgatóról, számomra rejtély.
(Csak tájékoztatásul: az iskola és óvoda dolgozói szavazásának végeredményét ismertették a képviselôkkel, nem volt indokolás, ráadásul minden jelölt tekintetében a dolgozók külön-külön szavaztak, így egy
dolgozó több jelöltet is alkalmasnak tarthatott. A dolgozók nem is ismerték a pályázatok anyagát. Ezzel
szemben a szülôk a pályázati anyagokat megismerték, hosszú elbeszélgetés után alakították ki indoklással ellátott véleményüket. Mindegyik, az értékelésben részt vevô szülô önállóan értékelt, és valamennyiüknél egyetlen jelölt kapta a legjobb pontszámot, míg a megbízott igazgató a legrosszabbat. A különbség érzékeltetésére a legjobb jelölt 92 pontot, a
második 62-t, a jelenlegi igazgató 32-t kapott.)
Talán a Képviselô-testület zárt ülésén nem hangzott
el, de a szülôi munkaközösség meghallgatásán a jelenleg megbízott igazgató legelsô kijelentése az volt,
hogy nem tervez változásokat az iskola életében.
Tényleg olyan kiváló a mi helyi iskolánk?
A helyben lakó szülôk mindegyike ide járatja a
gyermekeit?
A végzôsökért versengenek a középiskolák?
A gimnáziumban továbbtanulók aránya olyan magas, hogy azt tovább növelni már nem lehet? Ha ön
Pörge Sándor, bár egyetlen gyermeke sem jár ebbe az
iskolába, valamennyi kérdésre igennel válaszol, szavazatának indokát értem, de el nem fogadhatom. Nekem
három gyermekem jár ide, és kicsit tartok is attól, hogy
kimondott véleményem büntetése visszahull rájuk,
mégis sokkal fontosabbnak tartom ÉRTÜK az iskola
ügyét, semhogy elhallgassam azt. Ahogy én látom, az
elôzô négy kérdésre a válasz: NEM.
A döntés súlyától való félelem egyes képviselôkben oly nagy, hogy a változás hiányát nyugalomnak,
az elképzelések hiányát békének, a kommunikáció
hiányát az egymás iránti tiszteletnek vélik inkább,
minthogy valódi véleményük legyen. Valódi véleményük a jelöltekrôl, amelyért hajlandóak kiállni, és
nem véleményük mások véleményérôl.
Én sem vonom kétségbe az önálló véleményalkotás jogát, de ha valaki eltérô álláspontot képvisel, akkor ennél szilárdabb érveket kell elôszednie, ha döntése alaposságáról akar meggyôzni.
A szülôk levelét elkészültekor – külföldi utam miatt – nem volt módom aláírni, de Pörge képviselô úr
cikke nyomán megalapozottabbnak vélem, mint amikor elôször olvastam. Ezért, kérem, utólag is tekintsenek a levél aláírójának.
Pörge Sándor képviselô úr választási kortes beszédére nem akarok reagálni, mert komolyan veszem a
rovat politikamentességére vonatkozó szerkesztôi
instrukciót. (Úgy vélem itt a pártpolitikától, illetve a
kampánypolitikától való mentességre gondolt a szerkesztô, mivel a helyi közéletrôl írni politikamentesen
nem lehet.)
Én a sakknál jobban kedvelem a lovaglást és a lovakat. Ebben a sportban megtanul az ember együttmûködni, tiszteletet tanul a másik élôlény iránt, legyen az ló, vagy ember. Megtanulja elfogadni, hogy
ebben a sportban nem csak legyôzendô ellenfelek
vannak, sôt olyanok is lehetnek a pályán, akik nem is
akarják legyôzni.
Tisztelettel
dr. Petrik Péter
a 74. aláíró
HERCEGHALOMI HÍRMONDÓ
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FELHÍVÁS
Egészségügyi Nap…

Kedves Szülôk!
„Tisztelt „73 db aláírás”!

A Herceghalomi Hírmondóban megjelent levelüket,
melyet a Polgármester Úrnak és a Testületnek címeztek,
így zárták: „73 db aláírás”. Én mégis inkább, Szülôknek
nevezném Önöket – remélem nem haragszanak meg érte
– és nem darab aláírásnak. Értem persze, hogy ezzel kívántak nyomatékot adni véleményüknek, kifejezve egyfajta többségi akaratot. Az efféle megnyilvánulás egy demokratikus társadalmi rendben abszolút természetes, jó
ha jelzi, ha kifejezi a többség, hogy mit akar, mit szeretne, a jelen konkrét esetben pedig, hogy kit szeretne látni
befutónak a pályázók közül, illetve – még konkrétabban –
hogy engem alkalmatlannak mondjanak. Fontosnak tartom itt leszögezni, hogy nincs bennem egy mákszemnyi
harag sem, még egy kis sértôdöttség sem, mert elszánt híve vagyok a demokratikus mentalitásnak.
Önök nyilvánvaló módon a valós, vagy vélt igazukhoz
ragaszkodnak, mint ahogy azok is, akik Önökkel ellentétes véleményen vannak. Itt mindenkit a jó szándék vezérel, az tereli az igazság, a jó megoldás felé, de mit tegyünk, ha több igazság van, ha többféle megoldás. Ilyenkor kell, (kell?) harcba szállni az igazunkért okos érvekkel. A személyemet ért kritikákat tudomásul veszem,
mint ahogy a mellettem kiállók véleményét is, de a harcból kiszállok, a következô pályázaton nem veszek részt.
Amit tehát ezután mondok, nem az érintettség okán teszem.
A szimpátia, vagy az ellenszenv megöli az objektivitásunkat. Erre vonatkozólag számtalan példát lehetne felhozni kis hazánk életébôl, hiszen tisztán látjuk, hogy a
döntések meghozatalában nagyon kevés szerep jut a szakértelemnek. Amennyiben mégis felmerülnek szakmai
szempontok, azt egész egyszerûen lesöprik az asztalról,
mondván: nem értenek hozzá. Esetemben is így vetôdött
fel a kérdés, amikor a pedagógusok túlnyomó többsége elfogadta a pályázatomat és támogatták, a fent említett levélben Önök így kérdôjelezik meg szakértelmüket: „mennyiben szakmai annak a pedagógusnak a szavazata, aki
még sohasem vezetett oktatási intézményt.” Én ezt nevetségesnek tartom, J.B. Show jutott rögtön eszembe, amikor azt mondta: nem tudok tojást tojni, de megmondom
jó-e a rántotta! Önök szerint ki a szakértô, kik az igazán
autentikus személyek, ha az intézmény dolgozói nem
azok? El kell fogadnunk, fogadnom a Képviselô - testület
döntését, még akkor is, ha nem értek vele egyet, hiszen elvárásokat fogalmaznak meg, s mint fenntartó ehhez tartják
magukat, a pedagógusok pedig, igenis szakértôk, akik az
intézményt a napi kis problémákon keresztül is ismerik.
Én semmiképpen sem kérdôjelezném meg hozzáértésüket,
még akkor sem, ha mást akarnak látni az igazgatói székben. Az ellenem szóló érvek éppúgy szakmaiak voltak,
mint a mellettem érvelôké. Tudom, hogy nehéz elfogadni
azt, hogy többféle igazság van, de tudomásul kellene vennünk, hogy ez a demokrácia sajátja.
Végezetül a leginkább érintettekrôl, Önökrôl szólva
meg kell jegyeznem, hogy nem véletlen – és éppen a
szakértelem miatt van az, – hogy Önöknek csak véleményezési joguk van, s nem döntési. Mindazonáltal az
Önök véleménye nem pusztába kiáltott szó, meghallottuk és a konzekvenciákat levontuk. A magam részérôl
az ezzel kapcsolatos polémiát azzal fejezem be, hogy
megköszönöm mindazoknak, akik eddigi munkámban segítettek, akik bíztak bennem /kollégáimnak,
polgármester úrnak, a képviselôknek, az Önkormányzat valamennyi dolgozójának és a szülôk egy
csoportjának/ és azoknak, akik alkalmatlannak találtak, az ôszinte beszédet köszönöm.
Kívánom Önöknek, hogy a legközelebbi pályázaton
találjanak kedvükre való embert, akinek a munkáját a
magam szerény módján én is segíteni fogom.
Kívánok kedves mindnyájuknak jó egészséget és bölcsességet minden döntésükhöz az életben.
Markos Katalin pedagógus
HERCEGHALOMI HÍRMONDÓ

Ez évben szeptember 19-én (szombaton)
rendezzük meg immár negyedszerre az Egészségügyi Napot, melyre szeretettel várunk mindenkit a Tornacsarnokban és néhány közeli helyen 9 óra és 12 óra között.
Az itt elvégeztethetô vizsgálatok nagyon fontosak az eddig fel nem ismert betegségek esetén, valamint a már ismerteknél a további teendôk megtervezése és elvégzése szempontjából.
Tervezzük vércukor, vérzsír (koleszterin)
össztestzsír, vérnyomás vizsgálatát. Valószínûleg vizsgálni fogjuk a gyomorbaktérium (helikóbacter) fertôzöttséget, amely a tartós savtúltengés, gyomorfekély és a daganatok gyakoribb elôfordulásáért felelôs. A vizelet fehérje
vizsgálata a vese mûködésrôl ad felvilágosítást.
Légzésfunkciós vizsgálattal a tüdô és légutak
teljesítôképessége ítélhetô meg. Fôleg dohányosok részére ajánlom!
A csontritkulás vizsgálat fôleg a 45 év feletti nôknél fontos. Aki két éven belül nálunk,
vagy máshol részt vett ilyen vizsgálatokon és
az eredmény megfelelô volt, annak nem szükséges igénybe venni.
Mûszeres hallásvizsgálatot is tervezünk. Ez
az idült betegségben szenvedôk (cukorbetegség, magas vérnyomás, érelmeszesedés, magas
vérzsír szint) részére ajánlott.
Lesz szemészeti vizsgálat szemüvegrendeléssel egybekötve.
A gyermekgyógyász doktornô és Molnárné
Bagi Ági védônônk gyermekvédelmi tanácsadást tart.
A gyógyszertár dolgozói a tavalyihoz hasonlóan elsôsorban a recept nélkül beszerezhetô
gyógyászati termékeket mutatják be (gyógyteák, krémek, emésztést, bélmûködést javító készítmények).
A Központi Ügyelet dolgozói az életmentés
sürgôsségi eszközeit mutatják be.
A Labdarózsa Kórus büféjében diétás süteményeket, szendvicseket, italokat kínálnak önköltségi áron. Ezt azért is ajánlom a tisztelt ide
látogatók figyelmében, mert a vérvizsgálatok
többségét csak éhgyomorra vagy 2 órával a korábbi étkezés után lehet igénybe venni.
Rendezünk egészségügyi totót, ahol mindenki kap nyereményt. A felsorolt vizsgálatokon tombola jegyet adunk, amelyet 11,30 órakor sorsolunk ki, értékes díjak átadásával.
(Több vizsgálaton több tombola jegy, nagyobb
esélyt jelent a sorsoláson)
Tehát a zenés, szép környezetben megrendezendô Egészségügyi Napon kellemes, de fôleg
hasznos szombat délelôtt várható!
dr. Lipka Sándor háziorvos és munkatársai

Koncert busz indul...
Augusztus 29-én 18 órakor Nagyegyházán a Hangistállóban egy Schubert- Chopin
estre várják a komolyzene rajongóit. Sztárvendég a világ zenei színpadait méltán meghódító Szilasi Alex zongoramûvész.
Megfelelô létszám esetén autóbusz indul. Jelentkezni 28.-án 16 óráig lehet a
KEK-ben, személyesen, telefonon, vagy
e-mailben.
Izsák Irén

RENDÔRSÉGI
HÍREK
Ismeretlen tettes július 22-én 23.00 óra és július 23-án 5.30 óra közötti idôben Herceghalom,
Füzes utcában lévô családi házba bement és onnan ékszereket és készpénzt tulajdonított el. A
bûncselekménnyel okozott kár: 23 030 000.- Ft.
A rongálási kár: 20 000.- Ft.
Ismeretlen tettes július 23-án Herceghalom,
Bem József utcában lévô munkásszállóra bement és onnan eltulajdonított 191 000.- Ft-ot.
Ismeretlen tettes július 24-én 1 óra és 05.40
óra közötti idôben Herceghalom, Ördöglovas lejtôn található hétvégi házba bement és onnan ékszereket és mûszaki cikket tulajdonított el. A lopással okozott kár: 430 000.- Ft. A rongálással
okozott kár: 50 000.- Ft.
T. Tímea feljelentést tett S. András ellen, aki
július 31-én 19.45 és 20.00 óra közötti idôben
Herceghalom, Bocskai utcában lévô házuk kapujában tettleg bántalmazta, amelynek következtében nevezett 8 napon belül gyógyuló sérüléseket
szenvedett.
Ismeretlen tettes augusztus 6-án 4 óra és 4.15
közötti idôben Herceghalom, Kossuth utcában
lévô családi házba bement és onnan nem tulajdonított el semmit.
Ismeretlen tettes augusztus 6-án 5 óra körüli
idôben Herceghalom, Móriczi úton lévô családi
házba megpróbált bemenni, de feltehetôen megzavarták. A rongálási kár: 110 000.- Ft.
Ismeretlen tettes augusztus 6-án 23.30 és augusztus 7-én 08.30 közötti idôben Herceghalom,
Kiss János Altábornagy utcában lévô családi
házba megpróbált bejutni, de nem sikerült neki.
A rongálási kár: 5000.- Ft.
Cservenyák Bernadett sajtóreferens

Az én falum...
Pest megyében, valahol szélen
lapul Herceghalom.
Itt, ahol élek, vidám az élet
én azt elmondhatom.
Tavasszal, ôsszel, nyáron és télen
gyönyörû a táj,
Bár itt nem legel a szép zöld réten
vidám birkanyáj.
De vannak nekünk gesztenyefáink
hatalmasak, nagyok.
tavasszal ha virágba borulnak
én már boldog vagyok!
Lombjuk alatt éljük át a nyarat.
Velük szép a tél.
Ôsszel pedig gesztenye hullik,
na meg a sok levél!
Óvodánkba, iskolánkba
sok-sok gyerek jár.
Parkokban és a játszótéren
egy csomó kaland vár.
Pest megyében, valahol szélen
lapul Herceghalom.
Itt él mélyen az emberek szívében
az én otthonom.
Görömbei Blanka 6. o.
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HIRDETÉS

NAPKOLLEKTOROK
100 % alternatív energia,
SEMMI GÁZ!
Melegvíz készítés, medence fûtés
NAPENERGIÁVAL
Tanácsadás-optimális megoldások.
Központi-, mobil- és split klímák forgalmazása,
telepítése, javítása
GARANCIÁVAL!
MEDIPRONTO Kft. Herceghalom
Telefon: 23/312-877, 20-923-4202

Autósiskola beiratkozás:
szeptember 10, 24, 18 óra

KRESZ
TANFOLYAM TÁJÉKOZTATÓ
szeptember 17. (este 6 órakor)
Következô tanfolyami tájékoztató:
október 8. 18 óra

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN
– saját tan- és vizsgapálya
– részletfizetés, könyvkölcsönzés
– vezetést csak vezetve lehet megtanulni
(de nálunk nem tud keveset vezetni)

VEZETÉS:
HERCEGHALOMRÓL,
ILLETVE MEGBESZÉLÉS SZERINT
Érdeklôdni: 06-30-933-58-85
WWW.ABC-AUTOSISKOLA.HU
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ÉRTESÍTÉS

HERCEGHALMON

Az újjáépült víztorony és környéke

A Herceghalomi Hírmondó következô (XI/9) lapszáma szeptember 16-án (szerdán) jelenik meg. Lapzárta
szeptember 12-én (pénteken) lesz. Kéziratok, hirdetések ezidáig adhatók le a Szerkesztôség részére a Polgármesteri Hivatal titkárságán, vagy elküldhetôk a
Szerkesztô E-mail címére.
a Szerkesztô

Herceghalomi Hírmondó
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