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„A ZÖLD HERCEGHALOMÉRT” pályázat 

 
 
 
Pest Megye Közgyűlésének 
Környezetvédelmi és Közlekedési Bizottsága  
 
Pest Megye Önkormányzatának Hivatala  
Területfejlesztési és Környezetgazdálkodási Osztály útján 
Budapest 
Pf. 112 
1364 
 
Tárgy:  Pályázati levél 
 
Tisztelt Kiíró! 
 
Alulírott, mint a Helyiek Herceghalomért Egyesület (2053 Herceghalom, Menta köz 2.) 
aláírásra jogosult képviselői – a pályázati felhívásban és mellékleteiben foglalt valamennyi 
formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés gondos áttekintése után ezennel kijelentjük, 
hogy a pályázati felhívásban és mellékleteiben foglalt valamennyi feltételt megismertük, 
megértettük és azokat a jelen nyilatkozattal elfogadjuk.  
 
Ennek megfelelően pályázni kívánunk Pest Megye Közgyűlésének Környezetvédelmi és 
Közlekedési Bizottsága által a Természet- és Környezetvédelmi Keret terhére kiírt eljárásban az 
1. pont szerinti alábbi célra:  
 

A természeti és épített környezet megóvását, ápolását, gazdagítását, fejlesztését szolgáló 
programok szervezése 

 
Nyilatkozunk továbbá, hogy a jelen pályázatunk sikere esetén kötelezettséget vállalunk a 
pályázati felhívásban foglalt kikötések maradéktalan teljesítésére, különösen a szerződés 
megkötésére, a beszámoló elkészítésére és az elszámolás benyújtására. 
 
Kijelentjük, hogy korábban Pest Megye Önkormányzatától semmilyen jogcímen támogatást nem 
kaptunk, átadott pénzeszközben nem részesültünk.  
Herceghalom, 2006. augusztus 16. 
 
 
 
 Lehel László       és       Varga Miklós  
 Helyiek Herceghalomért Egyesület 
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Pest Megye Közgyűlésének 
Környezetvédelmi és Közlekedési Bizottsága  
 
Pest Megye Önkormányzatának Hivatala  
Területfejlesztési és Környezetgazdálkodási Osztály útján 
Budapest 
Pf. 112 
1364 
 
Tárgy:  Pályázó bemutatása 
 
Tisztelt Kiíró! 
 
 
Alulírott, mint a Helyiek Herceghalomért Egyesület (2053 Herceghalom, Menta köz 2.) 
aláírásra jogosult képviselői az alábbiakban bemutatjuk egyesületünk tevékenységét: 
 
Pályázó neve:  Helyiek Herceghalomért Egyesület 
Pályázó székhelye: 2053 Herceghalom, Menta köz 2.  
Pályázó nyilvántartási száma:  Pest Megyei Bíróság, TE-4032 
Pályázó képviselője:  Lehel László és Varga Miklós  
Kapcsolattartó személy neve: Varga Miklós elnök 
Telefon:  06-20-432-8323 
E-mail: info@he-he.hu 
 
A Helyiek Herceghalomért Egyesület, mint közhasznú szervezetnek minősülő társadalmi 
szervezet 2004. július 5.-i bírósági nyilvántartással jött létre.  
 
Az Egyesületet Herceghalom civil lakosai alapították az Alapszabályban megjelölt alábbi 
célkitűzésekkel:  
„Az Egyesület, elsősorban a herceghalomi lakosok önszervezése útján a helyi környezet fejlesztése és 
védelme, a település organikus fejlesztése, a lakosság egészségtudatának fejlesztése, az ezzel 
kapcsolatos ismeretek terjesztése, a község lakóinak egészséges életmódra való ösztönzése, az 
egészség megőrzése, szabadidős, kulturális és sport tevékenységek, rendezvények szervezése. Ennek 
keretében az egyesület tagjai és rajtuk keresztül mások számára is elsősorban a következő 
szolgáltatásokat kívánja nyújtani: 
 

• Településfejlesztés, faluszépítő programok, (épített és természetes környezet 
fejlesztése, védelme) 

• Kulturális, ismeretterjesztő, szabadidős, sport programok szervezése 
(ismeretterjesztő kirándulások, hagyományápolás, környezetvédelmi 
programok, egészségmegőrző programok színházlátogatás, 
könyvtárlátogatás, táncház, játszóház, stb.) 

• Együttműködés szervezése más civil szervezetekkel  
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Az egyesület kiemelt figyelmet fordít arra, hogy szolgáltatásai eredményeképpen és a tagok 
közreműködése folytán a helyi lakosok, családok környezete szebbé, egészségesebbé váljék, a tagok, 
mind a szabadidős sportolás az egészségvédelem terén fejlődhessenek. Az Egyesület kifejezetten 
szeretné elérni, hogy tagjain kívül más is részesülhessen a közhasznú szolgáltatásaiból. Az Egyesület 
szolgáltatásait bárki igénybe veheti.  
 
E céloknak megfelelően tevékenységét kizárólag non-profit rendezvények, közös programok jelentik, 
elsődleges gazdasági célú tevékenységet nem folytat. Amennyiben vállalkozási tevékenységet folytat, úgy 
azt csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében teszi a közhasznú célokat nem veszélyeztetve.  

 
Működése során a demokrácia alapelveinek tiszteletben tartása útján a tagság döntéseinek megfelelően 
jár el.” 
 
Az Egyesületünk elsődleges célja tehát helyi környezetünk szebbé tétele és ezen tevékenység 
során az itt élők közötti társadalmi kapcsolatok kialakítása és ápolása.  
 
Egyesületünk jelenleg 38 tagot számlál, ugyanakkor számos rendezvényünkön, melyek 
nyílvánosak, a tagok családtagjai és olyan herceghalomi lakosok is részt vesznek, akik (még) nem 
tagjai egyesületünknek.  
 
Egyesületünk működésének két éve során a fent írt cél megvalósítása érdekében az alábbi 
tevékenységet fejtette ki, illetve az alábbi programokat szervezte:  
 

1. Szentivánéji rendezvény 
 
Egyesületünk első és egyben hagyományteremtő rendezvényként 2004. júniusában szervezte 
meg először és azóta minden évben az év legrövidebb éjszakáján, a nyári napforduló idején 
Szentivánéji rendezvényét. A rendezvény elsődleges célja a helyi lakosok közötti kapcsolatok 
kialakulásának teret engedni, egyesületünket megismertetni, tagokat toborozni. A 
rendezvényen minden évben bográcsban főzünk közösen, beszélgetünk, és egy hatalmas tüzet 
rakunk, mely körül zenés éneklés folyik hajnalig.  
 
2. Szemétszedés 
 
Sajnálatos módon Herceghalom állandó harcot vív az illegális szemétlerakókkal szemben, 
akik rengeteg szeméttel borítják be Herceghalom területét és környékét. Egyesületünk évente 
kétszer szervez szemétszedési akciót, melyen a tagokon kívül részt vesznek más civil 
szervezetek tagjai, és a helyi iskolások is. Egyesületünk és az Önkormányzat biztosítja az 
eszközöket a szemétszedéshez (pl. zsákokat, kesztyűket, konténert). 
 
3. Faültetés 
 
Egyesületünk talán legkiemelkedőbb tevékenysége a faluszépítés keretében végzett faültetési 
akció, melyre megalakulásunk óta már kétszer is sor került. A Helyiek Herceghalomért 
Egyesület minden év őszén faültetést szervez, melynek keretében a rendelkezésére álló tagdíj 
és egyéb bevételekből fákat vásárol és megszervezi a fák elültetését és gondozását.  
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2004 őszén Herceghalom Ördöglovas 
lejtő és Pipacs utca jobb oldala került 
beültetésre, majd 2005. őszén az 
Ördöglovas lejtő és Pipacs utca bal 
oldala, valamint az Árvalányhaj utca 
jobb oldala. Alkalmanként kb. 60÷70 db 
fát ültettünk, az egyesület tagjai és 
herceghalomi lakosok segítségével. A 
fafajták kiválasztása során az 
Önkormányzati rendeletben előírtakon 
túlmenően figyelembe vettünk olyan 
szempontokat is, mint az egységes 
utcakép kialakításának kívánalma vagy 
a közművek elhelyezkedése és a helyi 
lakosság igénye. Ennek megfelelően az 
alábbi fajtákat ültettük el: gömb kőris, 
gömb szivar, sárga kőris, nyírfa, 
madárberkenye. A kertészetek 
kiválasztására több árajánlat bekérése 
után került sor, végül két kertészetből 
rendeltük meg a fákat. A fák elültetésére 
hétvégi akciót szerveztünk, előzetes 
nyomtatvány útján hívtuk fel a 
lakosságot a részvételre. Alkalmanként 
kb. 30÷40 fő vett részt a munkában, 
ezenfelül az ő családtagjaik, gyermekeik 
is megjelentek az akció helyszínén. A 
faültetést egy közös bográcsestebéddel 
zártuk. A faültetést követően 
egyesületünk tagjai a fákat kikarózták és 
kikötötték, valamint a fákat több 
alkalommal meglocsolták. 

 

 

 
A faültetést az első évben teljes önerőből valósítottuk meg, második évben Herceghalom 
Önkormányzata 105.000.-Ft összeggel támogatta faültetési akciónkat. A fent írtak szerint a 
faültetés teljes megszervezéséről, lebonyolításáról egyesületünk gondoskodott.  
 
4. Játszótér kialakítása 
 
Herceghalom Móricz-ligetén 2005. évben az Önkormányzat beruházásában, Egyesületünk 
indítványára egy játszótér került kialakításra, mely munkálatok során az egyesület 
mozgósította a tagjait és a helyi lakosokat a feladatokban való aktív részvételre. 
 
5. Önkormányzati fejlesztésekről véleménynyilvánítás  
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Tekintettel arra, hogy egyesületünk komoly véleményformáló tényezővé vált sikeres 
tevékenysége révén a településen, az Önkormányzat számos döntése előtt kikérte az 
Egyesület véleményét az ügyben. Civil szervezetünk a nagy megtiszteltetésnek eleget téve 
több témában is tanulmányt készített (pl. Sportlétesítmény fejlesztési koncepció, 
Közlekedésszabályozás, Herceghalom Önkormányzat Környezetvédelmi programja, stb.). 
 
6. Mikulás ünnepség 
 
Az Egyesület minden évben a tagok családtagjai és gyermekei részére programokkal 
(rajzolás, éneklés, mikulás, mikuláscsomagok) egybekötött mikulás ünnepséget szervez. 

 
Az egyesület forrásai a fent írt programok megvalósításához a következőkből tevődtek össze:  
- Tagok tagdíjbefizetései 
- Adományok  
- Rendezvényeink bevételei 
- Önkormányzati támogatás a faültetéshez 
 
A programok megvalósítása során egyesületünk együttműködött a helyi civil szervezetekkel, a 
települési iskolával (szemétszedés, játszótér), valamint Herceghalom Önkormányzatával 
(faültetés, játszótér kialakítása).  
 
Az Egyesületünk bejegyzett elnöke Lehel László Úr lemondására tekintettel új elnököt választott 
az Egyesület Varga Miklós úr személyében, az új elnök személyének bejegyzése a Pest Megyei 
Bíróság előtt folyamatban van, melyre vonatkozó bírósághoz benyújtott változás-bejegyzési 
kérelmünket mellékeljük. Erre tekintettel jelen pályázatunk benyújtása során egyesületünket 
együttesen képviseli régi és új elnökünk.  
 
 
 
Herceghalom, 2006. augusztus 16. 
 
 
 
 Lehel László       és       Varga Miklós  
 Helyiek Herceghalomért Egyesület 
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Pest Megye Közgyűlésének 
Környezetvédelmi és Közlekedési Bizottsága  
 
Pest Megye Önkormányzatának Hivatala  
Területfejlesztési és Környezetgazdálkodási Osztály útján 
Budapest 
Pf. 112 
1364 
 
Tárgy:  A tervezett program bemutatása 
 
Tisztelt Kiíró! 
 
 
Alulírott, mint a Helyiek Herceghalomért Egyesület (2053 Herceghalom, Menta köz 2.) 
aláírásra jogosult képviselői az alábbiakban bemutatjuk Pest megye Közgyűlésének 
Környezetvédelmi és Közlekedési Bizottsága által a természeti és épített környezet megóvását, 
ápolását és gazdagítását, fejlesztését szolgáló programok szervezése tárgyában kiírt pályázati 
felhívásra benyújtandó pályázatunk részletes programját.  
 
A 2004-es évben egyesületünk megkezdte településszépítő tevékenységén belül faültetési 
munkáját, melyet a tervek szerint – mintegy hagyományt teremtve – minden évben szeretne 
megvalósítani. 
 
Idei faültetési akciónk keretében, melyet a korábbi két programunkhoz hasonlóan a Móricz-ligeti 
területen szeretnénk megvalósítani, megközelítőleg 80 db parkfa ill. örökzöld kerülne beültetésre 
az alábbiakban írtak szerint. Így kívánjuk a területet felzárkóztatni a település zöldövezeti 
képéhez, és szeretnénk elérni, hogy itt is egységes utcakép alakuljon ki.  
 
A faültetési program, tekintettel arra, hogy azon a helyi lakosok közül sokan családjukkal, 
gyermekeikkel közösen vesznek részt kiválóan alkalmas arra, hogy a helyi lakosokat aktívan 
bevonjuk a település társadalmi életébe, valamint környezetünk fejlesztésébe, példát mutatva 
ezzel saját gyermekeinknek is.  
 
Ezen, számukra kiemelkedően fontos és egyenrangú célokat szem előtt tartva szervezi a Helyiek 
Herceghalomért Egyesület idén immár harmadik alkalommal legsikeresebb és reméljük hosszú 
távon fenntartható programját, melynek 2006. őszére tervezett megvalósulási tervét az 
alábbiakban mutatjuk be részletesen. 
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A Helyiek Herceghalomért Egyesület által a program keretében ellátott feladatok: 
 
 
1. A faültetési koncepció kidolgozása, források áttekintése, pályázatok 

elkészítése 
 
 
Az egyesület elnöksége a 2006. évre úgy határozott, hogy a korábbi években beültetett utcák 
mentén halad tovább és idén ősszel, 2006. október 13. és november 10.-e közötti időszakban 
Herceghalom Móricz-liget Ördöglovas utca folytatását kívánja befásítani a pataktól (Árvalányhaj 
utca) felfelé a játszótér mellett, ehhez hasonlóan a Pipacs utca folytatásaként a pataktól felfelé a 
Vadvirág utcát és a Boróka utcát.  

 
A fafajták kiválasztása során az Önkormányzati rendeletben előírtakon túlmenően figyelembe 
vettünk olyan szempontokat is, mint az egységes utcakép kialakításának kívánalma, a közművek 
elhelyezkedése és a helyi lakosság igénye. Az ELMŰ által támogatott, szabadvezeték alá 
ültetésre javasolható, alacsony koronamagasságú díszfafajtákat választottunk 
(http://www.elmu.hu/gallyazas.php).  

 
Fentiek figyelembe vételével az alábbiak szerint tervezzük megvalósítani a fásítást:  
 
Fafajták/ Örökzöldek:  
 
Vadvirág utca:  
 
A Vadvirág utca fajtáinak kiválasztásánál tekintettel voltunk arra, hogy az utca a Pipacs utca 
folytatása, így ott tovább kívánjuk ültetni a Pipacs utcában már „bevált” gömb kőris és sárga 
kőris fajtákat.  
 

 

Sárga kőris  
Fraxinus 
excelsior 
’Aurea’ 
6÷8m magas, 
széles kúpkoronájú 
fa, levelei 
aranysárgásak 

 

Gömb kőris  
Fraxinus 
excelsior 
’Nana’ 
Formás gömb 
koronájú fa, sűrű 
lombozatú, 
tipikusan alacsony 
termetű utcafa 
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Boróka utca:  
 
A Boróka utcában már több ház elé gömb kőris fajták kerültek beültetésre, így itt ezt javasoljuk, 
kiegészítve - az utca elnevezésének is megfelelően - örökzöld oszlopos borókákkal az utcaképet.  
 

 

Oszlopos boróka 
Juniperus communis 
'Hibernica'  
Zárt oszlopos 
növekedésű fajta, 
hajtásai felfelé állnak, 
tűlevelei aprók és nem 
igazán szúrósak. 
Talajban nem válogat és 
bírja a tűző napot 
 

Gömb kőris  
Fraxinus excelsior 
’Nana’ 
Formás gömb koronájú 
fa, sűrű lombozatú, 
tipikusan alacsony 
termetű utcafa 

 
 
 
Ördöglovas lejtő: 
 
Az Ördöglovas lejtőn szintén a korábbi ültetésünknek megfelelően a gömb szivar és sárga kőris 
fajtákat kívánjuk tovább telepíteni.  
 

 

Sárga kőris  
Fraxinus 
excelsior 
’Aurea’ 
6÷8m magas, 
széles 
kúpkoronájú fa, 
levelei 
aranysárgásak 

 

Gömb szivar 
Catalpa 
bignonioides 
"Nana" 
Formás gömb 
koronájú fa, sűrű 
lombozatú, 
tipikusan alacsony 
termetű utcafa 

 
 
A fák ültetését a beépített telkek elé tervezzük elsősorban, hiszen a későbbi építkezések esetleg 
kárt tehetnek az általunk gondosan elültetett növényekben.  
 
Minden ház/ingatlan utcafrontja elé 3 db növény ültetését valósítottunk eddig és a továbbiakban 
is így tervezzük. 
 
Herceghalom Önkormányzat Környezetvédelmi programja által a választott fák fajtája megfelel a 
belterületen ültethető őshonos fajok típusával. 
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A Közművekkel (víz, gáz, szennyvíz) való egyeztetés befolyásolhatja a tényleges ültetést, ezen 
körülményekre természetesen tekintettel vagyunk. 
 
Egyesületünk áttekintette a lehetőségeket a faültetési akció forrásainak biztosítására és ezek 
alapján kidolgozta a költségvetési tervét, melyet alább mutatunk be. Ehhez kapcsolódóan 
született döntés a Pest Megye Közgyűlésének Környezetvédelmi és Közlekedési Bizottsága által 
kiírt pályázatán, valamint a Herceghalomi Önkormányzat pályázatán való részvételről, a 
pályázattal kapcsolatos feladatok felosztásáról.  
 
 
2. Megvalósítási terv elkészítése, árajánlatok beszerzése, összevetése, a 

szállítók kiválasztása, egyeztetés a helyi önkormányzattal, a 
közművekkel az ültetés helyszínéről 

 
A konkrét megvalósítási terv a források rendelkezésre állásának a függvénye. A növények 
megrendelés előtt részletesen egyeztetünk a közművekkel és a helyi önkormányzattal az ültetések 
helyét illetően.  
 
A források rendelkezésre állása esetén és a lefolytatott részletes egyeztetéseket követően 
felvesszük a kapcsolatot a kertészetekkel a növények és egyéb kiegészítők beszerzésére 
vonatkozólag. A legmegfelelőbb ajánlat/ajánlatok kiválasztásra elnökségi ülésen, az ajánlatok 
értékelése után kerül sor. Ezt követően rendeljük meg a kertészetből a fákat.  

 
3. A fák és egyéb szükséges anyagok beszerzése, a szállítás leszervezése 
 
A fák megrendelése az eddigi tapasztalatoknak megfelelően több kertészetből történik, tekintettel 
arra, hogy az egyes fatípusokra más-más árajánlatot kapunk a különböző kertészetektől, így 
igyekszünk mindenhonnan a legjobb áru és minőségű terméket beszerezni. Nagyon fontos 
tevékenységünk ezen túlmenően a szállítások pontos leszervezése, hiszen a fák sem hamarabb, 
sem később nem érkezhetnek, mint a faültetés napján.  
 
4. A helyi lakosság értesítése, figyelem-felkeltési akciók szervezése, a 

program meghirdetése 
 
A fák elültetésére hétvégi akciót szervezünk, előzetes nyomtatvány útján, hirdetőtáblákon, 
postaládába történő terjesztés útján, valamint elektronikus eszközökkel (e-mail) hívjuk fel a 
tagságot és a lakosságot a részvételre.  
 
 
 
 
5. A fák elültetésének irányítása 
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A faültetés napján egyesületünk vezényli le a munkát. A kb. 30 fő mozgatása jelentős feladat. 
Egyesületünk kijelölt tagjai irányítják a résztvevőket, hogy hova, milyen fát és hogyan ültessenek 
el. Az eddigi tapasztalatok szerint alkalmanként kb. 30÷40 fő vett részt a munkában, ezenfelül az 
ő családtagjaik, gyermekeik is megjelentek az akció helyszínén. Ez külön öröm volt számunkra, 
mert így egy közös hétvégi programot is jelentett a faültetés a családok számára.  

 
6. A részt vevők étellel, itallal való ellátása 
 
A faültetés során az egyesületi tagok felajánlásaiból zsíros kenyérrel, üdítővel és forralt borral 
kínáljuk dolgos kezű „munkásainkat”, és az ültetést egyik egyesületi tagunk által elkészített 
bográcsestebéddel zárjuk. 
 
7. Az elültetet növények utógondozása (kikarózás, kötözés, pótlás, locsolás)  

 
A faültetést követően egyesületünk tagjai a fákat kikarózzák és kikötözik, valamint a fákat több 
alkalommal meglocsolják, az esetlegesen kipusztult fákat pótolják. 

 
8. Elszámolás készítése 

 
 
A faültetést követő 15 napon belül egyesületünk kijelölt tagja elkészíti a program elszámolását és 
a kötelezettségünknek megfelelően az illetékes szervek felé azt benyújtja. 
 
 
 
Herceghalom, 2006. augusztus 16. 
 
 
 
 Lehel László       és       Varga Miklós  
 Helyiek Herceghalomért Egyesület 
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Pest Megye Közgyűlésének 
Környezetvédelmi és Közlekedési Bizottsága  
 
Pest Megye Önkormányzatának Hivatala  
Területfejlesztési és Környezetgazdálkodási Osztály útján 
Budapest 
Pf. 112 
1364 
 
Tárgy:  A tervezett program költségvetése 
 
Tisztelt Kiíró! 
 
 
Alulírott, mint a Helyiek Herceghalomért Egyesület (2053 Herceghalom, Menta köz 2.) 
aláírásra jogosult képviselői az alábbiakban bemutatjuk a 2006. őszére tervezett tervezett 
faültetési programunk költségvetését:  
 
 

 
 

Faültetés költségei 
 
Anyagköltség bruttó 
60 db 10/12-es fa 4900 Ft+ÁFA / db 352.800 Ft  
26 db 1,5m-es örökzöld  3.000Ft+ÁFA / db 93.600 Ft 
szállítás  15.000 Ft 
kötöző anyag 20.000 Ft  
120 db fa karó 36.000 Ft  
 
Várható költség összesen: 517.400 Ft  
 
Önkéntes munka és felajánlások: 
30 ember 6 óra  400 Ft/óra 72.000 Ft önkéntes munka 
Szervezési munka 3 ember 8 óra önkéntes munka 
Szervezés költségei  egyesületi tagok felajánlása 
Étel, ital   30.000.Ft egyesületi tagok felajánlása 

 
 
 
A faültetés költségeit a 2004.-2005 évi megvalósított programok alapján kalkuláltuk. A fákra 
vonatkozó konkrét árajánlatok beszerzésére – tapasztalataink szerint – csak néhány héttel a 
faültetés előtt van lehetőség, ugyanis a kertészetek, faiskolák ekkor tudnak nyilatkozni, hogy 
szállítani tudják-e a viszonylag nagyobb mennyiségű egyforma fákat. A feltüntetett árak az ÁFA-
t tartalmazzák. 
 
A munkadíjat külön sorban tüntettük fel, mivel az kifizetésre természetesen nem kerül, hiszen azt 
az egyesület tagjai társadalmi munkában, önkéntes felajánlásként szolgáltatják. 
 
 
 
 

Helyiek Herceghalomért Egyesület 12.oldal 



„A ZÖLD HERCEGHALOMÉRT” pályázat 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Faültetés bevételei 
 
 
Saját erő:  117.400 Ft  
Pest Megyei Önkormányzat pályázata 300.000 Ft 
Herceghalom Helyi Önkormányzata 100.000 Ft 
 
Várható bevétel összesen: 517.400 Ft  

 
Egyesületünk az idei évre 117.400.-Ft maximális összeget képes saját erőként a faültetés céljára 
biztosítani.  
 
A jelen pályázatunk alapján bízunk benne, hogy a Pest Megyei Önkormányzat, látva eddigi 
sikeres tevékenységünket is, a maximális 300.000.-Ft-os pályázati összeggel támogatja 
programunk megvalósítását.  
 
Végül tavalyi sikeres pályázatunk alapján idén is reméljük, hogy a helyi önkormányzattal 
folytatott sikeres együttműködésünk keretében számíthatunk a 100.000.-Ft-os támogatásra.  
 
 
Herceghalom, 2006. augusztus 16. 
 
 
 
 Lehel László       és       Varga Miklós  
 Helyiek Herceghalomért Egyesület 
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