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Októberben választások lesznek
(Az újságra vonatkozó etikai szabályzatot teljes terjedelmében olvashatják a Hírmondó
áprilisi számában.)
A szeptemberi Hírmondó lapzártája szep
tember 5-én lesz, változatlanul.
Ez a határidő azoknak a közleményeknek és
információknak a megjelentetésére vonat
kozik, amelyek nem a kampánnyal kapcso
latosak.

Kedves Olvasók,
Kedves leendő jelöltek!
Herceghalom Község Képviselő-testületének márciusban elfogadott határozata
szerint a Herceghalmi Hírmondó szeptemberi számában lesz lehetőség megjelentetni a választásokon indulók közleményeit.

A választásokon induló polgármester és
képviselő jelöltek kommunikációs anyagainak, melyeket meg szeretnének jelentetni a Hírmondóban, leadási határideje szeptember 13.
Az újság megjelenésének időpontja
szeptember 27.
Azt kérem a leendő jelöltektől, hogy írásai
kat, amelyeket meg szeretnének jelentetni

a szeptemberi lapban, előre készítsék el lektorált, végleges változatban, valamint egy
nagyfelbontású (minimum 1-1,5 Mb és 300
dpi képet) 10 cm széles fotót magukról, illetve akik csoportosan jelennek meg, a
csoportképet ugyancsak nagy felbontású
15 cm széles méretben. Ezeket a jelöltsé
gükről kapott visszaigazolást követően a le
hető leghamarabb küldjék el a
h.hirmondo@gmail.com
címre.
Minden választópolgár augusztus 23-ig
megkapja az NVI értesítését a választásról,
illetve arról, hogy melyik szavazókörben
szavazhat. Aki nem kapja meg időben az ér
tesítést, forduljon a Helyi Választási Irodá
hoz, hogy ellenőrizze, szerepel-e a választá
si névjegyzéken.
Szabó György felelős szerkesztő

CSALÁDI EGÉSZSÉGNAP

Az Egészségfejlesztési Iroda szervezésében Családi Egészségnap lesz
Biatorbágyon, szeptember 28-án szombaton az Egészségházban
8.00–15.00 óráig amelyre szeretettel várják a vendégeket Herceghalomból is!

Magyarország átfogó egészségvédelmi szűrőprogramjának keretében újra Biatorbágyra érkezik
a szűrőkamion 37 féle átfogó vizsgálattal.
A már megszokott programokkal is szeretettel várunk minden érdeklődőt, a részvétel ingyenes!
• Véradás
10–17 óráig A Vöröskereszt Biatorbágyi Szervezetének szervezé
sében RETRO VÉRADÁS-ra várjuk a véradókat.
Sörrel és virslivel köszönjük meg a segítséget.

• ELSŐSEGÉLY BEMUTATÓ
• FŐZŐVERSENY
Hagyományos magyar ételek egészséges változatával.
További információkért figyelje az EFI honlapját:
http://efi.biatorbagy.hu/

A rendezvény lebonyolításához ÖNKÉNTES segítőket keresünk, akár 2–3 órás váltásban is.
KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLATOT TUDUNK IGAZOLNI! Jelentkezni privát üzenetben a FB-on vagy Szekér Enikő
irodavezetőnél lehet a szeker.eniko@efi.biatorbagy.hu címen.
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Iskola nyitogatÓ
„A nyár, a nyár, az elrepült,
a villanydrótra fecske ült,
készül már lassan messzire,
talán a világ végire.
Szállnak a napok, mint a szél,
kerengve hull már pár levél,

nekem is mindjárt menni kell,
nem cserélnék most senkivel!
Táskámban könyvek, füzetek,
vár rám egy pad és sok gyerek,
számok, betűk és dallamok...
Szervusz! Iskola! Itt vagyok!„

Szeretettel köszöntöm tanulóinkat, szüleiket, tanárainkat, partnereinket a 2019/2020-as tanév kezdetéhez közeledve.
A nyári szünet után már mindenki kipihenten, feltöltődve, vágyakozva várja a szeptember 2-ai becsengetést.
Augusztus 29-én (csütörtökön) iskolára hangoló Gólyanapot tartunk leendő elsőseinknek és szüleiknek.
A programokról, foglalkozásokról elsős tanítóink:
Zsohárné Stricker Katalin
Pereg- Buzár Valéria
Lévai Rita
Dorogi Lilla
gondoskodnak. A program 9:00 órától 11:00 óráig tart, melyre minden érintettet szeretettel várunk!
Tanévnyitó Ünnepségünket 2019. szeptember 2-án 8:00 órakor tartjuk a Herceghalmi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában,
melyre szeretettel várjuk tanulóinkat, szüleiket.
Az első tanítási nap szeptember 2. (hétfő), melyen a tanévnyitó ünnepség után 3 osztályfőnöki órát tartunk, természetesen délutáni foglalko
zások is lesznek 16:00 óráig.
Elsős tanulóink szüleinek 17 órától szülői értekezletet tartunk:
• szeptember 2-án (hétfőn): 1/a.
• szeptember 3-án (kedden: 1/b.
Tankönyvosztás: az idei tanévben tanulóink az első tanítási napon kapják meg tankönyveiket az osztályfőnöküktől.
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 46. § (5) bekezdése rendelkezik azok köréről, akik térítés nélkül juthat
nak tankönyvekhez. Ennek értelmében a 2019/2020-as tanévben a térítésmentes tankönyvellátás kiterjed az általános iskola 1–8. évfolyamára.
Sikeres tanévet kívánok!
Horváthné Gacsályi Marianna
intézményvezető

„Csicsergő” hírek
38 kisgyermeket várunk. Közülük 34 gyerek tölti 3. életévét 2019. au
gusztus 31-ig, négyüket szülői kérvény alapján fogadjuk a fennmaradó
helyekre. Így a köznevelési törvény óvodai felvételt szabályozó 8.§-ban
foglaltakat teljesítjük: az óvodaköteles korú gyerekeken túlmenően,
létszámkeretünk (és csoportszobai befogadó kapacitásunk) függvé
nyében a már említett négy nem óvodaköteles korú gyermek szülői fel
vételi igényét is teljesíteni tudjuk. A további 23 felvételi igény közel
kétharmadadát sajnálattal el kellett utasítani. Ők a 2020/21-es nevelési
évben válnak óvodakötelessé, s akkor, vagy az év közben esetlegesen
megüresedő helyeinkre szeretettel várjuk őket. A maradék igény telje
sítése a gyerekek bölcsődés kora miatt törvényesen nem teljesíthető.
Köszönöm kollégáimnak, segítő szakembereinknek, s fenntartónknak – ez évben is – napi odafigyelését, törődő jelenlétét.
Itt a nyár, de az óvoda nyitva.
Be lehet nézni, épül, szépül folyamatosan.
Az óvodás gyerekek és szüleik nevében is köszönjük a helyi önkor
mányzatnak, hogy a két évvel ezelőtt beadott és megnyert pályázat
révén felújíthattuk a régi épületszárny folyamatosan beázó tetőszerke
zetét, újrabútorozhattuk a „Süni” csoportszobát, s kicserélhettük udvari
játékeszközeink egy részét. Június közepén kezdeményeztük a „Ma
gyar Falu” infrastrukturális pályázatán való indulást. Szeretnénk a régi
csoportszobák vizesblokkjainak teljes cseréjét, valamint csoportszobá
ink bővítését. Jelenleg az ezzel kapcsolatos törvényi előírások és a pá
lyázati kiírás egyeztetése zajlik.
Örömmel tudatjuk, hogy óvodánk az összes herceghalmi óvodaköteles
gyermeket fogadni tudja szeptembertől. A 2019/20-as nevelési évben

4

Szeretettel búcsúzunk nyugdíjba vonuló óvónéninktől, Peregovics Józsefné Ági nénitől. Köszönjük amit óvodánkért, s a herceghalmi
gyermekekért tett ittléte alatt.
Jelenleg az óvoda nyári terve alapján működik, fogadja a szülői igény
alapján a gyerekeket. 2019. augusztus 12-től nyári nagytakarítás zajlik,
az új nevelési év szeptember 2-án kezdődik.
Régi és új ovisainkat és szüleiket várjuk sok szeretettel.
Herceghalom, 2019. augusztus 2.
Varga-Tóth Csaba
óvodavezető
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Olvasói levél –

Nyílt levél a Herceghalomi Csicsergő Óvoda bővítéséért!

Hírmondó

Herceghalomi

Tisztelt Polgármester Úr!
Tisztelt Képviselő Testület!
A herceghalomi szülői közösség nevében ezen nyílt levél formájá
ban kérelmezzük
• a Herceghalom Csicsergő Óvoda mielőbbi bővítését,
• érvényes pályázat benyújtását az alábbi lehetőségre:
https://e-kerelem.mvh.allamkincstar.gov.hu/enter/mfpbongeszo/
mfpBongeszoLite.xhtml „Óvodafejlesztés”, a pályázati kiírásban
szereplő 2019. 08. 21 határidőig.
• ezen levél változtatások nélküli megjelentetését a Herceghalomi
Hírmondó következő számában.
(Kérelmünkhöz a támogató szülők aláírásait is mellékeljük!)
Előzmények:
Mint Önök is tapasztalják, évről évre egyre több az óvodás korú
kisgyerek Herceghalmon. A közelmúltat nézve, az elmúlt két év
ben már több volt az óvodába jelentkező kisgyerekek száma, mint
ahány gyermek jelentkezését az óvoda fogadni tudta. Idén tavas�
szal 23 kisgyerek felvételi kérelmét utasította el az óvodai vezetés
hely hiánya miatt. Illetve ebből 4 kisgyerek utólag felvételt nyert,
miután a szülők munkahelyükről hozott igazolással támasztották
alá kérelmük jogosságát, miszerint megszűnik munkaviszonyuk,
amint gyermekük harmadik életévének betöltésével nem mennek
vissza az állásukba. Tapasztalva Herceghalom dinamikus fejlődését,
a gyerek létszám várhatóan tovább növekszik. Legjobb tudásunk
szerint jelenleg is folyamatban van egy 28 lakásos, illetve egy másik
6 lakásos lakópark megépítése településünkön.
A hatályos Nemzeti Köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt)
8.§ (2) bekezdése értelmében az óvoda köteles minden augusztus
31-ig betöltött 3 éves kisgyerek számára óvodai ellátást biztosíta
ni. A Herceghalom Csicsergő Óvoda ezen törvényi kötelezettségét
teljesíti is. Azonban a törvény arra is lehetőséget ad, hogy az óvoda
azon gyerekeket is felvegye, akik augusztus 31. után, szeptember 1.
és a következő naptári év március 1. között töltik a harmadik élet
évüket. Hely függvényében!
Arra kérjük a község vezetőségét, hogy bővítsék a helyi óvodát, hogy a 3. életévük betöltésével az „év vesztes” gyerekek is
felvételt nyerhessenek a helyi óvodába. Jelenleg, főleg az őszi
születésű gyerekek, közel 4 évesen kezdik az óvodát. Egy év na
gyon nagy idő egy óvoda érett gyerek életében, aki készül óvodába

menni, mert azt látja a nagy testvértől, a szomszéd gyerektől, és azt
olvassuk a mesében is, hogy 3 évesen a gyerekek óvodát kezdenek.
Ezek a gyerekek már nem bölcsődei ellátást igényelnek, hiszen
legfőbb mozgató rugójuk ebben a korban, hogy egyre több kész
ségben önállóan, „nagy lányosan” és „nagy fiúsan” oldhatják meg
dolgaikat. Kifejezetten igénylik, keresik a saját korosztályuk vagy a
nagyobb gyerekek társaságát. E szükségletet otthon, például egy
kis testvér gondozása mellett a szülő egyáltalán nem, vagy csak na
gyon nehezen tud kielégíteni.
Kifejezetten nehéz helyzetben vannak azok a családok, ahol a gye
rek szeptember 1. és március 1. között betölti a 3. életévét, nem
nyert felvételt az óvodába, de a szülőnek vissza kell mennie dolgoz
ni. Sok család úgy oldja meg ezt a problémát, hogy más településre,
a szülők munkahelye szerinti illetékes óvodába viszik gyereküket.
Ebben a korban, főleg egy belátható, kisebb településen belül, ahol
a szülők, a gyerekek ismerik egymást, kifejezetten segíti a leválást,
ha a gyerek a megszokott gyerek közösségében kezdheti meg az
óvodát.
Szülői közösségünk bár értékeli a község vezetősége által tett ed
digi erőfeszítéseket a probléma megoldására (pl. családi bölcső
dei ellátásra kiírt pályázat), viszont meglátásunk szerint az eddigi
lépések kevésnek bizonyulnak a jelen gyerek létszám és a község
családosok körében megnövekedett vonzereje miatt is. Értetlenül
szemléljük ezt, miközben a híradások szerint milliárdos állami forrá
sok, pályázati lehetőségek vannak meghirdetve többek közt óvodai
fejlesztésre.
Más megközelítésben, az óvodai csoportok létszámának további
növelését NEM támogatjuk szülőkként, ugyanis számunkra fontos
az óvodai ellátásban résztvevők (óvónők, dadus nénik, gyerekek)
lelki egyensúlyának -, valamint az óvodai nevelés minőségi színvo
nalának megtartása. Ezért mindenképp az óvoda infrastruktúrájá
nak fejlesztését szorgalmazzuk.
Kérjük a fentiek mielőbbi megfontolását! Pozitív döntésük esetén,
szülőkként, az óvoda bővítés kivitelezésében maximális támogatá
sunkról biztosítjuk Önöket.
Visszajelzésükben bízva, maradunk tisztelettel!
Herceghalom szülői közössége.
Herceghalom, 2019. 08. 01.
Üdvözlettel, Czumbel Tamás

Megjelenik 1000 példányban havonta. Kiadja: Herceghalom Önkormányzata
Tel.: 06 23 530 560 • E-mail: polghiv@herceghalom.hu • www.herceghalom.hu.
Felelős szerkesztő: Szabó György • Telefon: 06 30 512 3810 • E-mail: h.hirmondo@gmail.com
A lapban megjelenő cikkeket a felelős szerkesztő írta. Más esetekben a cikk szerzője az írás végén olvasható.
A cikkekhez további fotók a honlap galériájában találhatók.
ISSN: 2063-0778 • Nyomdai munkák:
A Herceghalomi Hírmondó következő (XXI. évf. 9.) lapszáma várhatóan 2019. szeptember 27-én jelenik meg.
Szokásos lapzárta szeptember 5-én lesz. A választásokon indulók anyagainak leadási határideje: szeptember 13.
Kéziratokat, hirdetéseket a polgármesteri hivatal titkárságán lehet leadni, vagy a fenti e-mail címre küldhetők el.
A Hírmondó korábbi számai a Községi Könyvtárban megtalálhatók és helyben olvashatók. A felelős szerkesztő,
a lapban megjelenő hirdetések tartalmáért, valamint politikai tartalmú írásokban a képviselők által leírtakkal (idézetekkel)
kapcsolatban semmilyen felelősséget nem vállal. Az olvasói leveleket a mondanivaló tiszteletben tartása mellett szükség
esetén rövidítjük, a tartalomért a szerző tartozik felelősséggel.
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Szociális tábor önkormányzati támogatással –
Sopron és környéke 2019
Széchenyi emlékek nyomában…
A szociális tábor e cél érdekében választotta ebben az évben Sopront helyszínül július 1–6 között. Hat napig húsz szőlősgyulai gyermeknek, tizenöt herceghalmi iskolásnak és öt pedagógusnak a
Soproni Gyermek és Ifjúsági Tábor volt az otthona. Tartalmas, élményekben gazdag programokkal igyekeztünk a legnagyobb magyar életútját megismertetni.
Hogy mi is történt a hat nap alatt? – egy hatodik osztályos táborlakó
élménybeszámolójából kiderül:
„Ezen a nyáron is kellemes időt töltöttem a szociális táborban. Az idén
Sopronnal és környékével ismerkedtünk meg. Már az indulás napján is
gazdag programban volt részünk, ugyanis a Pannonhalmi Apátságot és
a levendula mezőt néztük meg. Másnap nagyot fürödtünk a városi
strandon. Szerda reggel dottó várt ránk, amely körbe vitt Sopron belvárosában, s megismerkedtünk főbb nevezetességeivel.
Sopront elhagyva dottóval körbejártuk a Fertő tavat. Csütörtökön Nagycenkre látogattunk el, ahol Széchenyi István életével és munkájával ismerkedtünk meg a Széchenyi kastélyban. A kastély után a Széchenyi mauzóleumhoz is elmentünk. Pénteken az egész napot a tábor területén töltöttük, mindenféle versenyen vettünk részt. Szombaton eljött a hazaindulás
napja, de még Fertődön megálltunk az Eszterházy kastélynál.
Nagyon jól éreztem magam a táborban.”

A vendég gyerekek még két napot töltöttek el a családoknál.
Itt szeretném megköszönni minden családnak, akik megosztották
otthonukat a vendég gyerekekkel, gondoskodtak ellátásukról és iz
galmas szabadidős programot szerveztek. Közös búcsúest zárta le a
tíz napos vendégeskedést.

Szeretném megköszönni a támogatást mindazoknak, akik így tették
feledhetetlenné ezeket az együtt töltött napokat.
Köszönet Herceghalom Község Önkormányzatának, a TESCO-nak,
Mészáros Lőrincnek, Szűcs Zoltánnak és családjának, végül de nem
utolsó sorban Erdei Lászlónak az anyagi, tárgyi és kétkezi segítségért.
Czinege Jánosné szervező,
a Humán és Környezetvédelmi Bizottság elnöke
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sport HÍREK
HSE - Utánpótlás (UP)
A 2019/2020-as szezonban a tavalyi három után
pótlás csapat (HSE-U7, HSE-U9, HSE-U11) mellett
egy U13-as keret is kialakításra került, ezáltal az ös�
szes Bozsik korosztályban fog szerepelni herceg
halmi játékos, csapat. A gyerekekkel, az iskolakez
désével egy időben elkezdjük az edzéseket.

További csapatok indulnak a bajnokságban!!!

HSE – U14

A tájokozódás segítségeként a fent említett adatbankban:
- Évad: 2019/2020
- Szervező: Fejér megye
- Thermovár Megyei II. osztály Észak Felnőtt
- Thermovár Megyei II. osztály Észak U19
- U-14 Északi csoport
Augusztustól elindul az egyesület weboldala, ahol napra kész cikkeket
olvashatnak az érdeklődők a csapatokkal kapcsolatban.
Weboldal címe: www.herceghalomse.hu
Hajrá Halom!
Zsupanek Péter HSE elnök

Még egy herceghalmi csapatnak lehet szurkolni az újonnan megépült
„Center pályán”! Az U14-es csapat az U19-hez és az első csapathoz (Fel
nőtt) hasonlóan a Fejér megyei bajnokságban fog versenyezni. Az őszi
bajnoki rajt vélhetően szeptember 6-án veszi kezdetét. A hazai mérkőzé
seket péntekenként játssza le a herceghalmi „alakulat”.

HSE – Futsal U15
Az U15-ös Futsal (Terem labdarúgás) csapatot nagy valószínűséggel Pap
Zsombor – tavalyi év óta az edzői stábot erősíti – fogja vinni. „Zsomi bá
csi” mind amellett, hogy a felnőtt keret meghatározó játékosa, megada
tott neki is, hogy magára húzhatta a címeres mezt, többszörös Futsal
U19-es magyar válogatottként.
A három hónapos futsal bajnokságot a téli hónapokban rendezik meg,
mely azt jelenti, hogy egy hétvége alatt több mérkőzést is lejátszanak a
kisfocisták. Az U14-ben is szereplő idősebb labdarúgók alkotják a kere
tet, ezáltal a gyerekek egy egész évben tartó, folyamatos meccsterhelést
kapnak, felkészítve őket a későbbi nagypályás bajnokságokra.
Hasonló elképzeléssel indul Futsal csapat az U11-es korosztálynak is.
Ha már Futsal… a tavalyi HSE–U19-es csapat, illetve a 16 csapatos U19-es
bajnokság gólkirálya, a herceghalmi, Gergely Balázs meghívót kapott a
Magyar Cukorbetegek Futsal válogatottjába. Az Ukrajnában megrende
zésre kerülő, 2019 DiaEuro – Cukorbeteg futsal Európabajnokságon a
magyar csapat az 5. helyen végzett.
Ezúton is gratulálok/gratulálunk Balázsnak és természetesen a Magyar válogatottnak!

Bajnok csapat

HSE – U19
Mivel a tavalyi keretből sok a kiöregedő játékos – azok a labdarúgók már
a felnőtt keretben játszanak, így az átlagéletkort továbbra is 22–23 év kö
rül sikerült tartani – ismételten fejfájást okozott a keret kialakítása, hiszen
5 olyan játékos maradt, aki az MLSZ korosztályos szabályoknak megfelel.
A nyári átigazolás során 6 fő 2001-ben és 2002-ben született játékost si
került igazolni, így idén is tudunk U19-es csapatot indítani.

Elkészült a pálya, ez a lelátó várja a szurkolókat

HSE – felnőtt
Nem változott a létszám, sőt többen lettünk, mint a tavaly. Köszönhető
ez annak, hogy egy remek csapategység alakult ki, így senki nem igazolt
el tőlünk csak érkeztek játékosok.
Mind az U19-es, mind pedig a felnőtt csapattal július 24-én megkezdtük
a felkészülést a bajnokságra. A csapatok legelső meccse augusztus 18-án
(U19) és augusztus 19-én (felnőtt) lesz idegenben. Első hazai mérkőzé
sünkre, az új pályánkra való tekintettel – a fű gyökérzete még nem erősö
dött meg – szeptember első hétvégéjéig kell várni.
Az adatbank.mlsz.hu oldalon megtekinthetik a csapataink bajnoki me
netrendjét.
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Reméljük, hogy a 2019-2024 -es ciklusban ez az épület is megújul és méltó lesz
a pályához
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k empo portrék
Tóvári Kincső
A Herceghalmi Kempo Dojo Sportegyesület
kiemelkedő teljesítményt nyújtó versenyzője.
Kincső röviddel az általános iskola megkezdé
sét követően érezte, szeretne rendszeresen
sportolni, hogy mozgásigényét kielégíthesse.
Több sportot is kipróbált, míg harmadik osz
tályban megismerkedett a Kempoval, melyet
azonnal megkedvelt.

Elmondása szerint nagyon elfáradt az edzése
ken, de természetesen a későbbiekben egyre
jobban bírta. A Kempo változatosságát szere
ti, hogy a tradicionális tudás mellett szerepet

kap a küzdelem, a földharc és mindemellett
megtanulhat különböző önvédelmi techniká
kat is. Fontos számára, hogy egy olyan közös
séghez tartozhat, ahol megbecsülik, alapvető
az egymás iránti tisztelet és a kitartás egymás
mellett.
Büszkék vagyunk arra, hogy Kincső a kiemel
kedő sportteljesítménye mellett a Herceghal
mi Általános Iskola kitűnő tanulója.
Kincső versenyszámai: semi kempo, submis
sion, kempo kumite.
Legemlékezetesebb számá
ra az első versenye, amit
Felcsúton rendeztek meg és
sikerrel zárt. Ekkor érezte
igazán, hogy megtalálta a
sportját.
Büszke arra, hogy a 2018ban Magyarországon meg
rendezett világbajnokságon
hazai közönség előtt két
versenyszámban (kempo ku-
mite, submission) is arany
érmet szerezett.
Kincső az idei Spanyolor
szágban megrendezett vi
lágbajnokságon is részt vett
a magyar válogatott tagjaként és remekül sze
repelt.
Arra kérdésünkre, ki a példaképe a következőt
válaszolta:

„Példaképem jelenleg még nincs, de edzőimnek
nagyon sokat köszönhetek és tisztelettel felnézek Rájuk, továbbá elégedettséggel tölt el, hogy
a válogatottban is nagyszerű embereket, edzőket és sporttársakat ismertem meg.”
Célja egészségesen élni, még több hazai és
nemzetközi versenyen elindulni és legjobb tu
dása szerint szerepelni, ez egyben óriási moti
vációt is jelent számára.
Kedvenc mottóját Muhammad Ali-tól idézte:
„Nem számolom a felüléseket, én csak akkor
kezdem el számolni, amikor már fáj, amikor már
nem bírom tovább. Ez tesz téged bajnokká.”
Gratulálunk Kincső az eddig elért eredményeidhez és további sok sikert kívánunk!
Róbert Ildikó

Anyakönyvi hírek
megszületett
Borbély Árpád és Petrics Tícia Dalma
kislánya Borbély Szofi Lana

isten éltesse őt sokáig!
elhunytak
Kakuk János Lajos (1958.)
Szintai Mártonné sz: Klabacsek Julianna
(1928.)
Simon Ferencné sz. Vidi Anna (1935.)
Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak,
akik Édesanyánk temetésén részt vettek,
sírjára koszorút, virágcsokrot helyeztek,
fájdalmunkban osztoztak!
Köszönjük a Labdarózsa kórus és a Nyugdí
jas klub tagjainak, barátoknak a sütemé
nyeket és az Agapéhoz nyújtott segítségü
ket!
A gyászoló család nevében
Körösladányimé Éva és Simon Marianna

NYUGODJANAK BÉKÉBEN!
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Tájékoztatás a kápolna felújítás helyzetéről
Egy facebook bejegyzést követően parázs vita alakult ki a kápolna felújításának körülményeiről. Az ügyre felfigyelt az egyik országos
médium is.
A Herceghalmi Hírmondó nem lehet személyes viták bonyolításának színtere, különösen nem ebben az időszakban, amikor a választások előtti lapszámokban megjelenő írások tartalmát tekintve a Képviselő-testület egyhangúlag etikai szabályokat szavazott meg. Azt
gondolom, hogy a lakosság köreiben is komoly felháborodást és vitát kiváltó kápolna rekonstrukció ügye nem maradhat ki a lapból.
Egy vitás ügyben, melynek több szereplője is van, alapvető elvárás, hogy a vita minden résztvevőjének lehetőséget kell adni véleménye
közzétételére. Igyekeztem a vita két érintettje által több fórumon közzétett megnyilvánulásokból úgy összeállítani egy informatív tájékoztatást, hogy az megfeleljen a jelenleg érvényben lévő etikai szabályoknak.
A személyeskedést, egymásra mutogatást sem nélkülöző vitákról itt nem lesz tájékoztatás. Ezeket az egyéb fórumokon és a hanganyagokon meghallgathatják.

Makay István alpolgármester tájékoztatója a kápolna eddigi és a jelenleg folyamatban lévő rekonstrukciós munkálatairól
(részletek a teljes beszámolóból)
1. A Herceghalmi Kápolna felújítását az önkormányzat 2014-ben kezdte
meg az akkori alpolgármester asszony irányításával. A testület 14 millió
forint keretösszeget szavazott meg a felújítás megkezdéséhez, ugyanak
kor megállapították, hogy ez az összeg közel sem fedezi a felújítás költ
ségeit.
2. Varga Tamás megbízott főépítész a felméréseket követően elkészítet
te a komplett kiviteli terveket (szintezések megadásával alaprajzi terv,
térburkolati terv, majd később kőburkolat kiosztási tervet is készített). Az
elektromos terv később készült el, a kő-munkákkal kapcsolatos tervvel
(5 ablakra vonatkoztatva), a külső és belső egyéb kő-munkákra vonat
kozó tervvel, oltárasztal mérettel együtt. Ezeknek a munkálatoknak az
elvégzése 2014-ben megrendelésre került.
Tény, hogy a kápolna elválaszthatatlan része a ravatalozó és a kolum
bárium. A 2014-es megrendelésben csupán 5 ablakra és a kőmunkála
tokra történt árajánlatkérés. Tény az is, hogy a kolumbáriumban további
2 ablak található, így összesen 7 ablakról kellettek volna árajánlatokat
bekérni. Megjegyzem, hogy a harangtorony még további 2 úgynevezett
vakablakkal is rendelkezik.
A költségek azért növekedtek ilyen mértékben, mert az 5 ablak kőműves
munkálatai, 7+2 (vak) ablakra növekedtek. Belsőépítészeti tervek 2014ben nem készültek.
3. A munkálatok 2014-ben restaurátor bevonásával a freskók feltárásával
kezdődtek. A több hetes munka eredményeként a szentély mennyezeti
részét a restaurátor feltárta, sajnos kevés eredeti részlettel. A restaurátor
egy kápolnai ablaknál is feltárt részleteket, amellyel kapcsolatban az volt
a megállapítása, hogy a többszöri kápolnabelső átfestése miatt további
részleteket nem tud előhozni. Közben a kápolnában a nedvesedés miatt
a feltáskásodott, repedezett vakolat mállott, salétromos kiütések kelet
keztek, gombásodás tarkította a belső teret. Ennek megszüntetésére a
restaurálás megkezdése előtt nem történt intézkedés.
Ebben az időszakban, az erre biztosított önkormányzati keret terhére
megrendelésre került 12 db faragott pad, melyeket az óta a KEK galéri
áján tárolnak.
4. 2014-ben a kápolna felújítására elköltött összeg összesen: 3.878.800
forint volt.
5. A 2014 októberében történt önkormányzati választások eredménye
ismert. A 2014. október 21-i Képviselő-testületi alakuló ülésen a testület
döntése alapján alpolgármesternek neveztek ki. A kápolna-felújítás elő
ző felelőse visszalépett megbízatásától és az addigi teljes felújítási dos�
sziét átadta Polgármester úrnak.
2014. október végén a felújítás folytatására Polgármester úr engem kért
fel.
Ismét összeültünk Varga Tamás főépítésszel és Pál Gábor műszaki elő
adóval, és egy logikai sorrend szerint kezdtünk a felújítás folytatásához.
Elsőrendű feladatnak a vizesedés megszüntetését, egyéb bontási, vako
lási munkálatok elvégzését, egy temperáló padlófűtés beépítését, és a
szerelőbeton elkészítetését irányoztuk elő.
6. 2015-ben a PTB. előre nem látható anyagi helyzetre hivatkozással a
felújítást nem szerepeltette a költségvetésben. Az év második felében a
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már ismert anyagi helyzetünk függvényében elvégeztettük az épület tel
jes lemezes alászigetelését, ezzel megszüntettük a talajpára okozta ned
vesedési károsodásokat. Az épület állagmegóvása érdekében temperáló
padlófűtést építtettünk be, majd szintezés után szerelőbetonozást, vala
mint a villanyszereléshez szükséges kábelcsatorna hálózat egy részének
kiépítését végeztettük el.
A munkálatok elvégzéséhez összesen: 2.673.617 forintot használtunk fel
tartalékkeretünkből.
7. 2016 és 2017-ben a PTB bizottság és a testület döntése az volt, hogy
csak pályázat elnyerésével lehet folytatni a felújítást. 2017-ben egyház
kezelésében lévő egyházi ingatlanok felújítására kiírt pályázatra lehetett
pályázni, önkormányzati tulajdonú, pl. kápolnára nem.
8. 2018-ban a kápolna felújítás továbbra is pályázat elnyerés függvé
nyében szerepelt a költségvetésben. A Zsámbéki út felújítására kiírt és
megnyert pályázatból sikerült 5 millió forintot átcsoportosítani a kápol
na felújítására. Ezen összeg felhasználásával ajánlatokat kértünk be vas
ipari munkálatokra, villanyszerelésre, világító testek beszerzésére, kőmű
ves munkákra, térkövezés, díszburkolat lerakására, és 7 ablakhoz színes
ólomüveg elkészítésére.
A munkálatok elvégzéséhez összesen: 7.835.317 forintot használtunk fel
a tartalékkertünkből.
9. A testület tagjai folyamatos tájékoztatást kaptak a felújítás munkái
nak állapotáról, a költségekről. Például 2018. május 28. testületi ülésen
részletes számokkal alátámasztott tájékoztatást adtam a képviselőknek.
Korábban a Hírmondó hasábjain is többször írtam a kápolna felújítás ál
lapotáról sőt, közmeghallgatás alkalmán is szóban tájékoztatást adtam a
kérdést feltevők részére.
10. 2019-ben a kápolna felújítása a befejező szakaszhoz érkezett. A még
hátralévő munkálatokhoz beérkezett ajánlatokat a PTB és a Képvise
lő-testület előterjesztésekben tárgyalta. A PTB 2 nem és 2 tartózkodó
szavazattal nem fogadta el, viszont a testület 4 igen, 1 nem szavazattal
elfogadta az előterjesztéseket. Ezzel lehetőség nyílt a kápolna felújítás
befejezésére.
11. Mit szavazott meg a testület? Külső és belső kőmunkálatok elvégzé
sét anyag és munkadíjjal, 7+2(vak) ablak vonatkozásában 4.753.572 Ft+
áfa, 5 db. kápolna szobor restaurálását 250.000 Ft +áfa, kőműves munká
latokat a kápolnánál, külső és belső festést, a temető területén térburko
lat javítását és felújítását 3.118.541 Ft+ áfa forint összegért.
12. A költségek növekedéséről:
2014 óta rendkívüli mértékben növekedtek az építőipari anyag és mun
kadíjak árai. A vállalkozók és szakemberek leterheltsége és hiánya miatt
vagy nem, vagy csillagászati árak mellett adtak ajánlatot. Nehézségek
árán tudtunk köves munkálatok elvégzésére reális áron ajánlatokat be
szerezni, amely komoly időveszteségeket okozott. Annak viszont örülök,
hogy sikerült helyi vállalkozókat megnyerni (kőműves, villanyszerelő,
vasipari, üveges) a felújítás befejezéséhez.
A kápolna a temető területén helyezkedik el, elválaszthatatlan épületré
sze a kolumbárium és a ravatalozó. A felújítás költségei az épület vala
mennyi egységére, valamint a temető területére vonatkoznak, nem lehet
csupán a kápolna alapterületére számítani azokat, amelyek tartalmazzák
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a díszburkolat, a térkövezés, a szobrok restaurálási és egyéb olyan előre
nem tervezett kiadásokat, amelyek a munkavégzés során keletkeztek.
A kápolna Herceghalom egyik legrégebbi, önkormányzati műemlék jel
legű épülete. Felelősségünk, hogy az épületet és annak rendeltetését is
őrizzük. A Képviselő-testület egybehangzó véleménye volt, hogy a helyi
védettség alatt álló műemlék kápolna mind külső, mind belső állagát

rendbe kell hozni, és nem utolsó sorban meg kell teremteni a liturgikus
tér használhatóságát a hívők számára. Ezért döntött a Képviselő testü
let a kápolna, és a hozzá tartozó egységek (kolumbáriumok, ravatalozó,
korpusz körüli és a Lourdes-i Mária barlanghoz vezető járda) teljes felújí
tásáról.
Makay István alpolgármester írásai alapján

Csizmadia Zsuzsa a PTB elnökének véleménye a kápolna felújításával kapcsolatosan a testületi ülésen, valamint egyéb fórumokon közzétett tájékoztatók alapján
(részletek, a megjelent írásokból)
A tájékoztató teljes terjedelmében olvasható a www.herceghalom.hu
weblapon, valamint a facebook legkülönbözőbb csoportjaiban és ol
dalain.
2014-ben néhány hónapot foglalkoztam a kápolna felújítás koordiná
lásával. Szakmai segítséget Varga Tamás építészmérnök, valamint a
Székesfehérvári Egyházmegye főépítésze és Lányi István nyújtottak. A
felújítással kapcsolatban folyamatos egyeztetés folyt a Herceghalomi
Filiával és a Püspöki Hivatallal is, hiszen a felújításnak meg kell, meg
kellett felelnie a szakrális előírásoknak is.
2014-ben a munka az árajánlat-bekérési szakaszig jutott; elkészültek a
kültéri homlokzati tervek, valamint az imapadok és a restaurátori mun
ka.
Követve az önkormányzat árajánlat-bekérési szokását több árajánla
tot kértem be a munkákra. A restaurátor a szentély mennyezeti részét,
mindhárom falát, a szentélyt lezáró oszlopokat és a boltívet feltárta,
konzerválta és restaurálta. Megkutatta a többi falat is. Sok részletet ta
lált a kápolna hosszanti falain, valamint a mennyezetén is, de a resta
urálás költséges volta miatt a testület úgy döntött, hogy a restaurátor
munkája csak a teljes szentélyre korlátozódjon.
2014-ben külső vagy belső kőmunka nem volt és kőanyag sem került
beszerzésre.
A kápolna bejárati része erősen vizesedett a csapadékvíz nem megfe
lelő elvezetése miatt. A szentély felé haladva a fal nedvesedése meg
szűnt. A vizesedés a restaurátor által feltárt és visszafestett freskót nem
érintette. A restaurátor 70 cm feletti falszakaszon végzett munkákat
olyan falfelületen, ahol a vakolat megfelelő szilárdságú volt és a vizese
dés nem volt tapasztalható.
A 2014. évi választásokat követően a kápolnával kapcsolatos koordiná
ciós feladatomat visszaadtam.
Makay István a következőket nyilatkozta a koordinátori feladat átadá
sával kapcsolatban: „Csizmadia Zsuzsa minden tervet, leiratot átadott

részemre, és biztosított arról, hogy továbbra is fontos ügynek tartja a
kápolna felújítását, számíthatok munkájára, szakmai és művészeti látásmódjára, segítségére.”
A költségekről:
A rendelkezésre álló adatok alapján 2014-ben az önkormányzat
3 878 800 Ft-ot költött a kápolnára.
2018-ban és 2019-ben 25 214 569 Ft került, vagy ezután kerül kifizetésre a kápolna felújítása kapcsán.
Azaz eddig összesen 29 093 369 forintot szavazott meg a testület
többsége.
A testület 3 tagja a kápolna felújításával kapcsolatosan kérte, hogy:
1. A munka tervezett módon haladjon tovább. Készüljön költségkimu
tatás, és előzetes költségkalkuláció. A most közölt összesítőből kiderül,
hogy az eddigi végzett részmunkálatok, illetve a kötelezettségválla
lások összege meghaladja az építési beruházásokra vonatkozó köz
beszerzési értékhatárt. A költségmegbontást a közbeszerzési törvény
nem enged. Több, a kápolnával kapcsolatos költséget túlzónak ítélt a
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság.
2. Készüljenek tervek a kápolna belső tereire, kőmunkáira vonatko
zóan, és szakmai felügyelet működjön. Lépjen kapcsolatba a felújítás
vezetésével megbízott személy az egyházmegye főépítészével. A kon
cepció, a tervek megléte megkönnyíti az árajánlat bekérést, a számon
kérést, és költséghatékonyabb lesz a beruházás.
Sajnálatos módon 2019. július 29-én a szentély mindegyik oldalfalát, a
boltív belső oldalát, amit a restaurátor milliós nagyságrendű összegért
megkutatott, feltárt, konzervált, majd restaurált, leglettelték főnöki
utasításra. A glett-anyag jól megtapadt a restaurált falfelületen, tehát
biztonsággal állíthatjuk, hogy vizesedés, táskásodás az adott falszaka
szon nem volt. A glettelés következtében a kár helyrehozhatatlan.
A közösségi médiában kialakult vita e három kérdést érintette.
Csizmadia Zsuzsa
A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnökének írásai alapján

A kápolna 2014-ben

Folyik a restaurálási munka

A boltív restaurálás után

A kápolna így néz ki ma

Az oszlop restaurálás után
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Ne legyen áldozat

Ne legyen áldozat

Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer

Folytatva megkezdett sorozatunkat, a rendőrség felhívását teszem közzé, amely egy bűnözési módszerre hívja fel a figyelmet.
Főleg idősebb olvasóinknak ajánlatos az intelmeket megismerni azért, hogy ÖN SE LEGYEN ÁLDOZAT!
BONTSA A VONALAT!
A bűnelkövetők körében
nem vesztett népszerű
ségéből az úgynevezett
„UNOKÁZÓS” csalás. Az
elkövetés módszerének
lényege, hogy a csalók
közeli
hozzátartozónak
(pl. unoka) kiadva magu
kat hívják fel vezetékes telefonon az idős embereket és valamilyen
okra, például tartozásra, balesetre hivatkozva készpénzt vagy pénz
zé tehető értéket csalnak ki tőlük.
Ezekben a csalástípusokban közös:
• A csalók az idős emberek pénzét, értékeit igyekeznek megszerez
ni.
• Telefonon (vezetékes) keresik fel őket.
• Legendával állnak elő, amely történet alapja egy közeli családta
got ért krízishelyzet vagy baleset.
• Lelki nyomást gyakorolnak, kihasználják az idős emberek hiszé
kenységét, jóindulatát.
• Idős áldozataikat véletlenszerűen, de akár előre eltervezett mó
don is kiválaszthatják.
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Fontos!
Amennyiben hozzátartozóval, unokával kapcsolatban keresik,
szakítsa meg a telefonhívást!
BONTSA A VONALAT!
Haladéktalanul vegye fel a kapcsolatot a megnevezett unokával,
családtaggal, mert így tudja ellenőrizni a hívás valódiságát! Ne
adjon át pénzt, értéktárgyat senkinek!
Persze ennek feltétele, hogy az idős nagymama, nagypapa rendel
kezik családtagjai telefonszámával. (szerk.)
Bűncselekmény gyanúja esetén azonnal értesítse a rendőrséget a
107 vagy 112-es segélyhívószámon!
Pest Megyei Rendőr-főkapitányság
Bűnmegelőzési Osztály

