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Segítőszolgálat
Az új koronavírus második hulláma miatt Herceghalom Község Önkormányzata újra megszervezte a tavasszal már sikeresen bevezetett és működtetett segítőszolgálatát a településen élő különösen veszélyeztetett idős emberek, illetve
a karanténba került lakosok támogatására.
s

Az önkormányzat által szervezett ellátás keretében az érintett személyeknek elsősorban az alapvető élelmiszerek, tisztálkodószerek, gyógyszerek beszerzését vállalják a boltok aktuális kínálatához igazodóan.

s

Az önkéntesek – szállítási költség felszámítása nélkül – kizárólag a termékek beszerzésében és kiszállításában nyújtanak segítséget. A megvásárolt termékek, gyógyszerek költsége az ellátást igénybe vevőt terheli.

s

Ha valaki másfajta, rendszeres segítségre szorul, jelezze azt is az önkormányzat felé, egyedi elbírálást követően igyekeznek megoldást találni a
problémára.

A segítőszolgálat munkanapokon reggel 8 órától 16 óráig a +3620/389-0594-es
telefonszámon, vagy a herceghalom@herceghalom.hu e-mail címen érhető el.
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A hónap
fotója
Várjuk a herceghalomi amatőr fotósok fényképeit, amelyekről úgy gondolják, szívesen mutatnák meg a Hírmondó olvasóinak is!
A képnek Herceghalomban kell készülnie, más megkötés nincs! A beérkező alkotásokat 5 fős zsűri értékeli
úgy, hogy nem lesz tudomásuk a kép
készítőjének kilétéről. A legtöbb szavazatot kapott kép pedig megjelenik
a Hírmondóban. Az év során megjelent 12 fotóból Az év herceghalomi
fotója is megválasztásra kerül.
A januári hónap herceghalomi fotója Kristóf Mátyás „Búzatábla” című
alkotása. Gratulálunk!
A fotókat a szerkesztoseg.herceghalom@gmail.com címre várjuk.

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

Olvasónk!

Új fejezet kezdődik a Herceghalomi Hírmondó életében,
és ismét havonta találkozhatnak majd lapunk hasábjain
egymással.
Egymással, hiszen a Hírmondó rólunk és nekünk szól.
Herceghalom alaposan megváltozott az elmúlt években.
Az egykori kísérleti gazdaság alapjain felnövő kis faluból
a fővárosi agglomeráció egyik legszebb, legtakarosabb
települése lett, amely önállósodása óta csaknem megötszörözte lakosainak számát. Mindannyian másképp érzékeljük ezeket a változásokat, de talán jól érzékelteti ezt
az iskola, amelyhez szinte kivétel nélkül kapcsolódunk
valamilyen módon: az egykor egy tantermes kisiskolába
ma már 300-nál is többen igyekeznek reggelente; nem is
olyan régen még alig többen lakták Herceghalmot.
Sokan lettünk, sok minden változott, és ezeket a változásokat a Herceghalomi Hírmondónak is követnie kell.
Egyrészt azért, hogy még jobban megismerjük és megértsük egymást, és értelmezni tudjunk olyan döntéseket
is, amelyek mindannyiunk életére befolyással bírnak.
Másrészt pedig azért, hogy a lényeges történésekről beszámoló havilap kordokumentumként maradhasson fenn
gyermekeink, unokáink számára.
A Hírmondó továbbra is havonta jelenik meg, így a napi
aktualitásoknak, a legfrissebb információknak nem lehet
a forrása; ezeket az önkormányzat rövidesen megújuló
weboldalán, illetve a közösségi csatornákon érdemes figyelemmel követni.
Viszont valóban az a cél, hogy megismerjük, megértsük
egymást. Lapunk hasábjain ezen túl mindig bemutatunk
olyan herceghalomiakat, akik valamiért mindannyiunk
számára érdekesek lehetnek. Lehet, hogy azért, mert éppen ő készíti a legfinomabb szörpöt a faluban, és nem is
tudtuk, hogy ebből mi is vásárolhatunk. Vagy megkérdezzük a zebrán átszaladó kislányt, milyen volt felkészülni egy fitnesz versenyre, és mire gondolt a dobogón?
És azt tudták, miért éppen Pókháló a neve a falu tánc- és
tornatermének?
Nos, majd mindennek utánajárunk szépen lassan, hónapról hónapra, hogy minél közelebb kerüljünk egymáshoz
mi, herceghalomiak.
S. Janek Réka felelős szerkesztő

„Az év első napjaiban csendesedjünk el,
és vegyük számba a feladatainkat,
fogalmazzuk meg álmainkat, készítsünk terveket,
dolgozzuk ki azokat részletesen, és álljunk neki
kitartó akaraterővel azt jól végre vinni!”
(Böjte Csaba)

Tisztelt

Herceghalomiak!

Köszöntöm Önöket a megújult Herceghalomi Hírmondó
első számában. Új, korszerűbb arculattal és színesebb
tartalommal szeretnénk folytatni a hagyományt, amely
egy kis időre megszakadt. Remélem szívesen és gondtalanul forgatják majd havilapunkat, amely rólunk, herceghalomiakról fog szólni.
Gondtalanul, hiszen az elmúlt esztendő igencsak próbára
tett mindannyiunkat.
Mégis egyvalamire biztosan jó volt: újra megtapasztalhat
tuk, hogy mi, herceghalomiak számíthatunk egymásra,
önzetlenül segítünk egymásnak és a bajbajutottakon akár még ismeretlenül is.
Megtapasztaltuk, hogy tudunk együttműködni, felelősséget érezni egymás iránt.
Megtapasztalták, hogy ránk, az önkormányzatra is tudnak támaszkodni, önkénteseink segítségével pedig minden bajba jutott lakosunknak sikerült segítséget nyújtani,
senki nem maradt egyedül, ellátatlanul.
Megtapasztaltuk, hogy tudunk őszintén figyelni egymásra, tudunk tiszteletet adni a másik embernek akkor
is, ha nem értünk teljesen egyet vele. Megtapasztalhatták, hogy vesszük az akadályokat, még ha annak emberi
gyarlóság, személyes bosszú is az alapja. Megtapasztaltuk, hogy tudunk türelmet gyakorolni azokkal szemben
is, akik ezt igencsak próbára teszik.
Megtapasztalhatták, hogy 2020-ban minden „újszerű”
és nehéz kihívásnak meg tudtunk felelni, képesek vagyunk az Önök segítségével legyőzni az akadályokat településünkért és az itt élőkért.
Köszönöm mindenki támogatását az erőt próbáló időkben! Ahogy én is számíthattam Önökre, úgy Önök is számíthattak rám 2020-ban, és ígérem, ez a mostani esztendőben sem lesz másképp.
Boldog új évet kívánok mindannyiuknak, vigyázzanak
magukra, vigyázzunk egymásra!
Csizmadia Zsuzsanna polgármester
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Köszönöm mindenki
jószándékát
és segítségét!
Év elején az ember mindig számot vet az előző esztendőben történtekről,
és fogadalmakat tesz az új évre vonatkozóan, de legalábbis terveket sző
azt illetően. Csizmadia Zsuzsanna polgármestert is arra kértük, hogy öszszegezze a múlt eseményeit, sikereit vagy kudarcait.
Talán kijelenthető, hogy senkinek

olyan tervünk valósult meg így is,

környezetünk védelme és megóvása

sem volt könnyű a 2020-as esztendő.

amelyre már nagyon vártunk.

és az utak, járdák kiépítése. De ide so-

Igen, egy nagyon nehéz időszakon

Voltak olyanok a projektek megva-

rolnám még a Covid-19 elleni védeke-

vagyunk túl, hiszen olyan kihívások-

lósítása között, amelyek prioritást

zést is, amellyel ugyan nem számol-

kal kellett szembenéznünk, amelyek

élveztek?

tunk, de nagyon fontos volt.

nem csak minket, hanem az egész vi-

Természetesen. Mindenekelőtt azok,

Akkor talán menjünk végig terüle-

lágot próbára tették. Talán az új ko-

amelyek a falu többségének számá-

tenként. Kezdjük az oktatással.

ronavírus elleni védekezés kicsit szét

ra fontosak. Talán öt területre sorol-

Átadtuk hivatalosan is az iskola két

is forgácsolta erőinket, és anyagilag is

nám be ezeket: az oktatás fejlesztése,

tanteremmel bővített részét, ahova

terheket rótt ránk, de azt gondolom,

a közbiztonság növelése, egészsé-

új bútorokat is vásároltunk, illetve az

jól vettük az akadályokat és számos

günkkel kapcsolatos intézkedések,

új szárny tetőterében további tantermek kialakításának a lehetőségét is
megterveztettük. Ezen túl felújítottuk óvodánk két csoportszobájának
vizesblokkját, és közösségi meseteret
alakítottunk ki gyermekeink részére
a kemence környékén.
A közbiztonság területén milyen lépéseket tettek?
A közterületi lámpaoszlopokra LED-es
világítást szereltettünk. Rendszám
felismerő kamerát telepítünk a Tesco
elé, és napelemes közvilágítással bővítjük a Zsámbéki út bevezető szakaszát. Gyermekeink és szüleik biztonsága érdekében pedig intelligens gyalogátkelőt építettünk ki az óvodánál.
Az egészségügy, egészségünk védelme mindig egy kényes terület…
Igen, valóban, ugyanis sok minden
behozni valónk van ezen a téren nem
csak országos, hanem helyi szinten
is. Én fontosnak és bizalomnövelőnek tartom azt, ha megfelelő szín-

www.herceghalom.hu
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Új aszfaltburkolatot kapott a Széchenyi utca

vonalú környezet és eszközök várják

talmai tekintetében pedig akusztikai

Folytattuk fásítási programunkat is,

az egészségügyben a betegeket, ezért

szakvélemény elkészítését rendeltük

amelynek keretében elültettünk to-

is kívánjuk felújítani a jövőben orvosi

meg településünk területére.

vábbi 90 db gesztenyefa-csemetét a

rendelőnket, amelyhez a tervdoku-

Herceghalomba bek anyarodv a a

Rózsai és a Zsámbéki úton. Mindezek

mentációt már el is készíttettük. De

gyönyörű, egészséges gesztenyefák

mellett pedig felmértük településünk

talán mondhatom, hogy már a fo-

látványa fogadja az embert. Sok te-

faállományát, és a veszélyes fákat

lyamat is beindult, hiszen sikerült

lepülés ezt nem mondhatja el magá-

legallyaztuk vagy kivágtuk.

kiváltanunk a problémás szennyvíz

ról, hiszen a vadgesztenye aknázó-

Az aszfaltozott utak, járdák hiánya

elvezetést, és eg y defibrillátort is

moly mindenhol nagy károkat okoz.

vagy javítása is ad mindig feladatot.

beszereztünk.

Igyekszünk minél szebbé és élhetőb-

Valóban, de mindig előrébb jutunk

A közétkeztetés minőségének, szín-

bé tenni településünket, amelynek

ahhoz a végső célunkhoz, hogy ne

vonalának javítása érdekében die-

megvalósításához minőségi ugrást

legyen aszfaltburkolat nélküli ut-

tetikust foglalkoztatunk, így ügyelve

értünk el. Ezt példázzák a virágosítá-

ca vagy köz Herceghalomban. Mivel

gyermekeink egészségére is. Szintén

saink, kiültetéseink és a területeink

ezek a beruházások igen drágák, így

egészségvédelemmel kapcsolatos si-

megfelelő karbantartása is. És va-

elsősorban pályázati pénzből tudjuk

kerünk, hogy a lakosság segítségével

lóban, büszkék vagyunk gesztenye-

megvalósítani azokat, de igyekszünk

sikeresen lobbiztunk az M1-es autó-

fáinkra, amelyek megóvására nagy

úgy tervezni a költségvetésünket,

pálya 2x3 sávra történő bővítése kap-

erőfeszítéseket fordítunk. A Geszte-

hogy önerő bevonásával is érjünk el

csán, így Herceghalom teljes hosszá-

nyés úton megtörtént az új facseme-

sikereket. Így tudtuk például a Szé-

ban zajárnyékoló fal húzódik majd az

ték utógondozása, injektálása, illet-

chenyi utcát is leaszfaltozni, illetve

autópálya mentén. Az 1-es főút zajár-

ve a teljes úton a lombtrágyázás is.

ebben az évben a Füzes utcát tudjuk
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már elnyert pályázati pénzből végle-

Szivárvány Gyógyszertár támogatá-

beszereztük a szükséges eszközöket

ges útburkolattal ellátni, de már kész

sával/ az immunrendszer erősítésére.

is. Összességében sok volt a teendő,

van az Akácos utca járdaépítési, illet-

Tavasz óta heti kétszer fertőtlenít-

de valahogy fáradhatatlanul végig-

ve több belterületi utunk útburkolati

jük játszótereinket, forgalmas köz-

csináltunk mindent kollégáimmal

terve is.

tereinket, és természetesen intéz-

karöltve, beleillesztve a többi felada

A koronavírus-járvány elleni véde-

ményeinket sem hagytuk magukra.

taink közé.

kezés mennyire vonta el energiáju-

Folyamatoson biztosítjuk számukra

Ezúton is hálásan köszönöm minden-

kat az egyéb feladatoktól?

a kéz-, valamint felület-fertőtlení-

ki jószándékát és segítségét!

Erre nem tudok válaszolni, mert nem

tőszereket, maszkokat, kesztyűket,

foglalkoztunk vele. Mindent teljes

az érintésnélküli kézfertőtlenítő be-

A karácsonyi megállás azért biztos

erőbedobással hajtottunk végre, nem

rendezéseket és utántöltésüket. Infra

jó volt, így újult erővel lehet neki-

volt kérdés számomra, képviselőtár-

lázmérőkkel láttuk el az óvodát és a

vágni a 2021-es évnek.

saim és a hivatal dolgozói számára

hivatalt. Ózonos fertőtlenítést végez-

Igen, kellett a pihenés és az erőgyűj-

sem, hogy segítünk-e ebben a hely-

tettünk az óvodában, és mobil fer-

tés, mert biztos vagyok abban, hogy

zetben a herceghalomiaknak vagy

tőtlenítő kaput bérlünk a biztonsá-

ez az év is k ihívások kal teli lesz.

sem. Megszerveztük a ma is működő

gos beléptetés érdekében. Teszteket

De bizakodóan tekintek előre, mert

segítőszolgálatunkat, több alkalom-

szereztünk be az óvoda és a hivatal

meggyőződésem, hogy ahogy eddig,

mal védőeszközöket juttattunk el a

dolgozói számára, és lehetővé tettük

úgy a jövőben is felelősen, egymást

lakosok számára, C-vitamint, a 65

a távmunkát a polgármesteri hiva-

erősít ve tovább tudunk építkezni

éven felüliek multivitamint kaptak /a

tal alkalmazottai részére, amelyhez

Herceghalomért és az itt élőkért.

Fotók: Janek Réka
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Herceghalom Község Önkormányzata
Képviselő-testületének határozatai
A Katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt veszélyhelyzetre vonatkozó sajátos irányítási szabályokra figyelemmel Herceghalom Község
Önkormányzata Képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester
gyakorolja, így saját hatáskörben az alábbi határozatokat hozta:
2020. november 12.
• A kápolnafelújításról restaurátori nyilatkozat elkészítésével Jébert Katalin festőrestaurátor-művész és műemléki szakértőt bízta meg bruttó 163.000 forint ös�szegben, mely a 2020. évi költségvetésben rendelkezésre állt.
• A kápolnafelújítás építésszakmai felülvizsgálatának elkészítésével Réti Gábor okl. építészmérnököt bízta meg
az önkormányzat 180 000 forint+ÁFA összegért, mely a
2020. évi költségvetésben rendelkezésre állt.
• Az adatvédelmi tisztviselői és az információbiztonsági
felelősi feladatok ellátásával a Simplexion Informatikai
Kft-t bízta meg 140 000 forint + ÁFA díjért.
• A Zsámbéki út bevezető szakasza közvilágításának
napelemes rendszerrel történő kiépítését a Packers
Energo Light Kft-től (1223 Budapest, Katakomba utca
16.) 9 735 000 forint+ÁFA összegben rendelte meg, a fedezet a 2020. évi költségvetésben rendelkezésre állt.
• A 2021. évi Környezetvédelmi Alap keretösszegét –
program meghatározásával – 30 MFt-ban állapította
meg.
• A Magyar Falu Program keretében elnyert „Közösségi
tér ki-/átalakítás és foglalkoztatás” pályázat megvalósítása érdekében közösségszervezői pályázat kiírására
került sor.
2020. november 17.
• A „Közvilágítás aktív elem üzemeltetési szerződés”-re vonatkozóan Herceghalom Község Önkormányzata, az
ELMŰ-ÉMÁSZ Solutions Kft. és az ELMŰ Hálózati Kft.
között szerződés aláírására került sor.
• Herceghalom Községi Könyvtárának alapító okirata
módosításra került, a módosítás bejegyzése megtörtént.
2020. november 26.
• A 2021. évi jelzőrendszeres házi segítségnyújtás biztosítására az Esély Szociális Társulással feladatellátási
szerződés megkötéséről született döntés, melyhez
1.100.000,-Ft keretösszeg kerül biztosításra a 2021. évi
költségvetésben.

• A Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Budaörsi Rendőrkapitányság Zsámbéki Rendőrőrsének szakmai beszámolója elfogadásra került.
• Herceghalom, Füzes utca 60/5 hrsz. ingatlan vízellátó
víziközműveinek létrehozása érdekében Rosta Gábor,
Herceghalom Község Önkormányzata és az Érd és Térsége Víziközmű Kft. között együttműködési megállapodás aláírásáról született döntés.
• Döntés született szociális bérlakás bérleti jogának 2021.
december 31-ig történő meghosszabbítása tárgyában.
• Határozatban került megbízásra ügyvédi iroda havi
70.000 forint+ÁFA díjért.
• A 121/2020. (VIII.07.), 122/2020. (VIII.07.), 123/2020.
(VIII.07.), 125/2020. (VIII.07.) és 126/2020. (VIII.07.) számú határozatokban foglaltak megerősítésre kerültek.
• A 118/2020. (VII.28.) számú határozat módosításra (igazgatási szünet alatt ügyelet biztosítása) került.
2020. december 2.
• Döntés született egy Renault Master 2.3 dCi típusú billenőplatós teherautó vásárlásáról bruttó 8.449.310 forintért.
• A Herceghalmi Csicsergő Óvoda leendő Thallóczy utcai
telephelyének kialakításához az épületgépészeti tervezésére bruttó 825.500 Ft-ért az ALMAY Bt., míg az elektromos tervezésére Taar Gergely került megbízásra
bruttó 630.000 Ft értékben.
2020. december 7.
• A Biatorbágyi Polgárőrség és Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2021. évi működéséhez, a közbiztonsági feladatok
Herceghalmon történő ellátásához az önkormányzat
havi 170.000 forinttal járul hozzá.
• Az önkormányzat 2021. évi belső ellenőrzési feladatainak ellátásával Mester Csaba belső ellenőr lett megbízva
havi bruttó 60.000 Ft megbízási díjért.
• A lakosság részére ingyenes jogsegélyszolgálat létrehozása és az önkormányzat ingatlan ügyleteinek segítése
érdekében a dr. Szűcs Tamás Ügyvédi Irodával szerződés megkötéséről született határozat.
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2020. december 15.
• Az önkormányzat a Herceghalomi Hírmondó felelős
szerkesztői feladatainak ellátására 2021. január 1. napjától határozatlan időre, 6 hónap próbaidő mellett, Stefanitsné Janek Rékát bízza meg havi bruttó 175.000 forintért.
• A település díszkivilágítására bruttó 3.570.000 forint keretösszeget biztosított az önkormányzat, mely a beszerzéseket és felszereléseket is magában foglalta.

• Herceghalom fontosabb eseményeinek filmfelvételével,
azokról történő tudósítással a Média Dream Kft. került
megbízásra havi 100.000 Ft+ÁFA összegért 2021. január
1. és 2021. december 31. közötti időszakra.
• Az önkormányzat úgy döntött, hogy a 2020. évi belső ellenőrzési tervének 5. pontja 2021. március 15-ig valósul meg.
• A 2021. évi belső ellenőrzési munkaterv és a 2021-2024.
évi stratégiai ellenőrzési terv elfogadásra került.
• Egy darab Pariet CL II-150 típusú páncélszekrény megvásárlásáról született döntés 584.960+ÁFA értékben,
mely a polgármesteri hivatalban került elhelyezésre.
• Az önkormányzat megvásárolta a 442. Hrsz. számú ingatlan többségi tulajdonjogát bruttó 324.000.000 forintért. (Lásd keretes írásunkat! - a szerk.)

2020. december 21.
• Az önkormányzat havi 30.000 Ft üzemanyag költségtámogatást biztosít Herceghalom Község Körzeti Megbízottja számára MOL Green kártyára történő negyedévenkénti utalással.
• Az önkormányzat úgy döntött, településmarketing tevékenységgel kapcsolatos szakmai tanácsadással bízza
meg dr. Majorosné Páll Edit Anita egyéni vállalkozót 3
hónap időtartamra, havi bruttó 195.000 forintért.
• Sajtókezelés tevékenységgel kapcsolatos szakmai tanácsadással bízza meg 3 hónap időtartamra Máró Julianna egyéni vállalkozót 3 hónap időtartamra, havi bruttó 305.000 forintért.

2020. december 22.
• Az önkormányzat a Koho Art Bt-t bízza meg bruttó
1.000.000 Ft értékben az önkormányzat grafikai feladatainak ellátására, a honlap és a havilap arculatának,
plakátok, levélfejléc stb. megtervezésére.
• A 2021. évi járóbeteg-szakellátás herceghalomi lakosok
részére történő biztosítására a 2021-es költségvetési évben 7.000.000 forint hozzájárulást biztosít az önkormányzat a szakellátást biztosító Biatorbágyi Egészségház működtetőjének, Biatorbágy Város Önkormányzatának.
A határozatok részletesen megtalálhatóak
a www.herceghalom.hu oldalon.

• A testület egy darab rendszámfelismerő térfigyelő kamera kihelyezése mellett döntött a Tesco bejáratánál. A
munkát az MV NetSystem Kft. végzi bruttó 1.030.000 forintért.

Ingatlanvásárlás
Herceghalom Község Önkormányzata az elmúlt egy évben
tárgyalásokat folytatott azon
telektulajdonosokkal, akiknek
ingatlanjaikra még 2019 végén a
testület határozott időre, három évre változtatási tilalmat
vezetett be.

vezett elemeit. Célunk, hogy mindezek működése
megfelelő legyen és a lakosok száma is optimális legyen a település egésze számára – mondta a polgármester.
Az egyeztetések eredményeképpen az önkormányzat
megvásárolta a 442 hrsz. alatti ingatlan többségi tulajdonát. A hivatalos értékbecslés alapján megállapított árhoz (teljes ingatlan értéke: 494.600.000.-Ft; a
86590/100000 tulajdoni hányad értéke: 428.274.140.-Ft;)

Csizmadia Zsuzsanna polgármester lapunkat arról tá-

képest több mint 100 millió forinttal olcsóbban,

jékoztatta, hogy vételi szándékaikat az vezérelte,

324.000.000 forintért jutott hozzá az ingatlanhoz,

hogy a település központjában fekvő óriási fejlesztési

amelynek teljes összegét 4 költségvetési évre elosztva

területek legalább egy része az önkormányzat tulaj-

kell megfizetniük.

donába kerülhessen, hogy saját döntésükké váljon az

Az ingatlan kisebbségi tulajdonosainak beleegyezésé-

ingatlanokon a beépítés dinamizálása, ezzel szabá-

vel az önkormányzat többségi telektulajdonosként 46

lyozva a falu lakosainak számát. - Ahhoz, hogy az ön-

403 nm felett, a kisebbségi tulajdonosok pedig 3592nm,

kormányzat a kötelező és az önként vállalt feladatait a

1797 nm, illetve 1796 nm felett rendelkeznek. - Azt

jövőben is megfelelő színvonalon el tudja látni, és a te-

gondolom, helyes döntést hoztunk a telekvásárlással,

lepülés lakossága által megfogalmazott elvárásoknak

hiszen az érintett ingatlanok időzített bombák közös-

is meg tudjon felelni, át kell vizsgálnunk a közmű-, a

ségünk számára – most ezek közül egyet sikerült ha-

közlekedési-, a humáninfrastruktúra meglévő és ter-

tástalanítanunk – mondta Csizmadia Zsuzsanna.

www.herceghalom.hu
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Újra itthon
November óta ismét Dr. Szelenczy Gabriella Herceghalom jegyzője, akit jogi pályájának rövid ismertetésére kértünk, és kíváncsiak voltunk arra is, milyen
a kötődése településünkhöz.

Pécsett születtem, ott végeztem el az iskoláimat, majd a
jogi egyetemet. Tanulmányaim után Mohácson, a bíróságon helyezkedtem el, majd gyermekeim születése, illetve
a GYES után Pécsre kerültem a polgármesteri hivatalba.
1993 óta dolgozom a közigazgatásban. Jegyzőként 1996
óta tevékenykedem.
Budaörsre költözésünk után, 2002-ben kerültem Herceghalomra, 8 és fél évig voltam a település jegyzője. Ezt követően Budakeszin láttam el a jegyzői feladatokat, majd
a járások megalakulásával, 2013. január 1-jétől a Budakeszi Járási Hivatal vezetője lettem. 2018-ban a budakeszi
polgármester asszony visszahívott az önkormányzathoz
jegyzőnek, 2020. november 3-tól pedig ismét, újra Herceghalomban tevékenykedem.
Mennyivel másabb a munkája most, mint a jegyzői pályája kezdetén?
A járások kialakulása miatt részben csökkentek a feladatok. Ami az ügymenetek állami részét képezte, az többnyire a kormány-, illetve a járási hivatalokban csapódik le.
Ugyanakkor megváltozott az önkormányzatok működése.
Feladatuk sokkal szerteágazóbb, sokkal több beruházást
hajtanak végre, több a projekt, így nem csökkent a munkánk. A demokratikus berendezkedésnek köszönhetően
az állampolgárok is sokkal aktívabbak, ezzel párhuzamosan pedig egyre több feladat hárul a hivatalokra.
Szakmailag nagy kihívást jelent, hogy nagyon gyorsan
születnek meg a jogszabályok, nincs hosszabb átmenet a
kihirdetés és a hatályba lépés között. Hiányoznak azok a
korábbi jegyzői értekezletek, amelyek nagyban megkön�nyítették a munkánkat. Ez alól talán a választások rendszere a kivétel, ezen a területen mindig alapos a felkészítés, sok segítséget kapunk a Területi Választási Irodától is.
Mi volt az, ami amellett szólt, hogy visszajöjjön Herceghalomra?
2011-ben jó viszonyban váltunk el egymástól, a távozásom oka elsősorban a szakmai előmenetel volt. Egy kisebb
település után egy város jegyzője lehettem, majd aktív,
tevékeny részese voltam a járások kialakításánál a Budakeszi Járási Hivatal megalakításának, ami szakmailag
igen szép feladat, nagy kihívás volt. Hivatalvezetőként
szinte napi kapcsolatban voltam a járás önkormányzataival, így Herceghalommal is. Jól esett az is, hogy a járási
hivatal éléről Budakeszi polgármester asszonya visszahívott jegyzőnek, mert úgy érezte, hogy az én segítségemre
van szüksége. Most is hasonlóan alakult a helyzet. Örül-

tek a jelentkezésemnek. Éreztem, hogy Herceghalomban
sem felejtettek el, számítanak a munkámra. Szeretném is
megköszönni azt a sok kedves szót, amivel most is, illetve az elmúlt 10 évben mindig fogadtak Herceghalomban
(rendszeres meghívottja voltam a Labdarózsa Kórus által
rendezett éves Kórustalálkozónak is).
A döntésemnek volt nem szakmai oka is. Tíz évig Herceghalomban laktam, és az elköltözésem után is megmaradtak a barátok, sok jó kapcsolat. Nem múlt el a kötődésem
Herceghalom iránt.
Milyen érzés volt visszatérni Herceghalomra?
Kimondottan jó. Csak 3 kollégát nem ismertem a hivatalban, a többiekkel már korábban is együtt dolgoztam,
vannak közöttük olyanok, akiket még én alkalmaztam.
Itt dolgoztam mikor az új hivatal (még abban az épületben kezdtem, ahol a jelenlegi posta van), a könyvtár épült;
több iskola-, illetve óvoda-bővítésnek voltam részese.
Tényleg sok minden köt Herceghalomhoz. Jól esik látni
nap, mint nap a könyvtárat is, amelyhez szintén szoros
a kötődésem. Még itt dolgoztam, amikor egy nyári napon, már munkaidő után csörgött a hivatalban a telefon,
felvettem. A fővárosi XI. kerületből hívtak, hogy igényt
tartanánk-e egy éppen felszámolás alatt lévő könyvtár
állományára? Hirtelen nem is tudtam, mit válaszoljak, én
nem is dönthettem erről, csak a képviselő-testület, ezért
egy kis időt kértem. Természetesen a testület örömmel
fogadta a felajánlást, így a könyvek előbb kerültek Herceghalomra, minthogy megépült volna a jelenlegi könyvtár. Utólag nagyon örülök annak, hogy munkaidő után
felvettem még azt a bizonyos telefont. Kiderült ugyanis
az is, hogy találomra hívták Herceghalmot, mi voltunk
szimpatikusak a telefonkönyvben.
Milyen állapotban vette át novemberben a polgármesteri Hivatalt?
Nem szeretném minősíteni elődeim munkáját, etikátlan
lenne, és a belépésem óta eltelt idő is rövid volt ahhoz,
hogy teljes képet kapjak. Vannak azonban ijesztő dolgok,
pl. olyan rendeletek vannak még hatályban, amelyeket a
képviselő-testület az én ittlétem alatt hozott. Elmaradt
az aktualizálás, pedig, ahogy korábban említettem, a
központi jogszabályok, amelyek alapján a rendeleteket,
határozatokat alkotjuk, nagyon gyorsan változnak…
Egy biztos, az elkövetkezendő időszak egyik legnagyobb
feladata lesz a napi ügymenet mellett a rendeletek, szabályzatok, belső dokumentumok aktualizálása.
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Advent fényei
Az elmúlt esztendőben – mint annyi
minden – az advent is más volt.

Elmaradtak azok a közösségi programok, amelyek meghittebbé teszik a felkészülést a karácsonyra. 2020-ban
nem volt közös gyertyagyújtás a KEK-ben, nem hallgathattuk meg művészeti iskolásaink karácsonyi koncertjét,
elmaradt a szokásos adventi vásár is.
Mégis „fényt hozott” a várakozásba Herceghalom központjának díszkivilágítása és a megújult betlehemi jászol
is. Ha közösen nem is csodálhattuk meg ezeket, mégis
nagyon sok család életében jelentette ez is a karácsonyi
várakozás, felkészülés egyik legszebb részét.
A közterületek karácsonyi díszkivilágítását még 2019ben kezdeményezte a képviselő-testület, ez folytatódott
2020-ban is, a többi között a víztorony ünnepi díszbe öltöztetésével, a Gesztenyés úti fák kivilágításával.
Meglepetés volt a község gyermekeinek és nagyon sok
szülőnek is mosolyt csalt az arcára, hogy december 6-án
lovas fogattal, krampuszlányok kíséretében érkezett a
Mikulás. Sőt, végigjárta Herceghalmot, így a korlátozó
intézkedések miatt senkinek sem kellett lemondania a
találkozást a nagyszakállúval.
Az adventi időszakban, sötétedés után nem lehetett úgy
sétálni településünk központjában, hogy ne legyenek
kisgyermekes családok, idős párok, fiatalok a megújult
betlehemi jászol közelében. A környéken, de talán az országban is egyedülálló alkotás Lux Beáta keze munkáját
dicséri, akit legtöbben talán a Korok Ruhái Társulat alapítójaként ismerhetünk Herceghalomban.

www.herceghalom.hu

Fotó: Kristóf István

Fotó: Kristóf István

– A felkérés Csizmadia Zsuzsanna polgármester asszony
és Kazány Tibor alpolgármester úr részéről érkezett, mivel a korábbi installáció már meglehetősen elhasználódott – mondta a Hírmondónak Lux Beáta. – Gyakorlatilag
szabad kezet kaptam a tervezésben és a kivitelezésben is,
ami megtisztelő. Október végén, november elején indult a
munka a babák beszerzésével, amelyek végül Hollandiából érkeztek Herceghalomra. Szerettem volna, ha a Kisjézus is a többihez hasonló professzionális baba, de ezt nem
sikerült egyelőre beszerezni, így a lányom egyik babáját
használtam. Nem volt könnyű Mária beszerzése sem, hi-

Fotó: Kristóf István
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Fotó: Balogh Ádám

szen nagyon kevés helyen lehet ülő babához hozzájutni, ami valahol érthető. Ezek ugyanis eredeti funkciójukat tekintve
kirakatbabák, és a ruhák leginkább az álló figurákon mutatnak jól – avatott be a kulisszatitkokba Beáta.
A babák beszerzésével párhuzamosan kezdődött a ruhák készítése is, így mire azok megérkeztek Hollandiából, volt köztük olyan, amit részben fel is lehetett öltöztetni. Mint megtudtuk, a Három Királyok, Mária és József nagyon Beáta szívéhez nőttek. Nem csak a készülődés volt szép időszak, de – ahogy ő fogalmazott – együtt is éltek, ugyanis az öt embernagyságú figura elég sok helyet foglalt el otthonukban. Az ülő Mária például – hogy meg ne sérüljön – étkezőasztaluknál
kapott helyet, nem kis ijedtséget okozva egyszer a családnak. Történt, hogy megfeledkezve a babáról, sötétben léptek
be az étkezőbe, és hirtelen nem esett le nekik, hogy távollétükben ki foglalt helyet az asztaluknál – folytatta a babák
történetét az alkotó.
Mint megtudtuk, a jászol jövőre kiegészül az újszülöttnek hozott ajándékokkal, ezek elkészítésére az elmúlt adventben már
nem jutott idő. A betlehemi jászol felállításában, berendezésében a Herceghalom Kultúrájáért Egyesület tagjai segédkeztek.

Fotó: Balogh Ádám

Fotó: Balogh Ádám
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Egy kis visszatekintés…
Az első szabad önkormányzati választások napján, 1990
őszén újjászületett a magyar önkormányzati rendszer –
hangzott el azon a rendezvényen, amelyet tavaly október
31-én tartottak Herceghalomban az önkormányzatiság és
egyben a település önállósodásának 30 éves jubileuma
kapcsán. A rendezvény szónokai megemlékeztek és köszönetet mondtak azon személyeknek, akiknek az elmúlt
három évtizedben meghatározó szerepe volt abban, hogy
Herceghalom mai formájában létezhessen, vagy ahogy
Dregusné Pusztai Márta (20 évig volt önkormányzati
képviselő) fogalmazott beszédében, „A poros és jelentéktelen településből egy töretlen fejlődést mutató, de mégis falusi nyugalmat biztosító, ellátottságában kisvárosias jelleget
tükröző szép és kellemesen lakható település lett”.
Az ünnepségen díjak átadására is sor került: Herceghalom
Község Önkormányzata Herceghalom Díszpolgára címet
adományozott Dregusné Pusztai Mártának, aki több évtizedes munkásságával Herceghalom múltját, jelenét és jövőjét alakította, formálta, elévülhetetlen érdemeket szerezve a település közösségi életének előremozdításában.
Herceghalomért Díjat vehetett át a községi szintű rendezvények szervezésében, lebonyolításában kifejtett több
évtizedes munkája elismeréséül Hunya Imréné, illetve
szintén Herceghalomért Díjban részesült Csordás Lász
lóné a közösségi szolidaritás erősítése érdekében kifejtett
több évtizedes munkája elismeréseképpen.

www.herceghalom.hu

A nap folyamán Besenyei Péter műrepülő világbajnok tartott légibemutatót a sportpálya fölött, és a Kulturális
Egyházi Központ mögött átadásra került az a közösségi
tér, „mesetér” is, amely az országos hírű grafikus, Kő
Boldizsár és Kő Csikó Lázár munkája. Az átadón a gyermekeket a TeatRum Trapptop társulat gólyalábas műsora
szórakoztatta.
(A fotókat Kristóf István készítette.)
TeatRum Trapptop
társulat
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Megszülettek
2020. július
Tóth Gergely és Tóth Klaudia kisfia, Tóth Erik
Juhász Csaba és Sajtos Bernadett kislánya,
Juhász Kamilla
Katona Gergely és Katona-Jakab Tímea kisfia,
Katona Benedek
Szabó Zsolt és Szabó-Magosi Judit kislánya,
Szabó Zsófia
Lukács Dániel és Lukács-Németh Veronika
kisfia, Lukács Ádám
Peidl Balázs és Dr. Bánáti-Szabó Gabriella
kisfia, Peidl Ferdinánd

Hunya Imréné leányaival

2020. augusztus
Schnaider Dávid és Schnaider-Báthory
Csenge kislánya, Schnaider Boglárka
Markovics Miklós és Dr. Markovics Zita Nóra
kisfia, Markovics Miklós
2020. szeptember
Hajdu Gábor és Hajdu-Zsohár Henriett
kislánya, Hajdu-Zsohár Abigél
Mankovits Marcell és Dr. Jánoskúti Boglárka
kislánya, Mankovits Molli
2020. október
Németh Richárd Mátyás és Némethné
Gasparovszky Tímea kislánya, Németh Róza
Farkas Gergely és Farkas-Raczkó Nóra kisfia,
Farkas Máté
2020. november
Ábrahám László és Vitkóczi Éva kisfia,
Ábrahám Dávid
Páldi Roland és Páldi-Balog Lilla kislánya,
Páldi Noémi

Dregusné Pusztai Márta gyermekeivel

2020. december
Fuchs Péter és Fuchs Enikő kisfia,
Fuchs Bendegúz
Rajcsányi Ferenc és Rajcsányi-Posch Evelin
kislánya, Rajcsányi Liliána
Balog Péter és Kemecsei Ibolya kisfia,
Balog-Kemecsei Botond

Isten éltesse őket!
Elhunytak

Apostagi Károlyné (sz.: Budavári Zsuzsanna) 1936.
Palóczi Józsefné (sz.: Csonka Irma) 1944.
Bali Sándorné 1955.
Árvayné Molnár Brigitta 1963.
Hideg László 1965.
Rákóczi Ferencné (sz.: Jillich Gyöngyi) 1967.
Csapár Elisaveta 1928.
Palóczi Jánosné (sz. Léka Margit) 1953.
Tóth Imre 1955.
Csordás Lászlóné gyermekeivel

Nyugodjanak békében!
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Fotók: Janek Réka

Kertünk kincsei
Vedd a hazait, vásárolj hazai termelőktől, támogasd a hazai gazdákat –
csak néhány azokból a felhívásokból, amelyekkel az utóbbi időben egyre gyakrabban találkozhatunk. Sokan azt gondolhatják, hogy ez lehetetlen küldetés,
miközben nem is tudnak arról, közvetlen környezetükben is vannak olyanok,
akik értük dolgoznak: zöldséget, gyümölcsöt termesztenek, állatot tartanak,
majd feldolgozzák azokat, hogy a lehető legjobb minőségű élelmiszer kerülhessen az asztalunkra. Ráadásul úgy, hogy a termőföldtől az asztalig minden
nyomon követhető.
Bizonyára sokan látták már ausztriai utazásuk során,
hogy megszámlálhatatlan terméken díszeleg az osztrák zászló. Egy kis jelzés, hogy az a termék Ausztriában,
osztrák alapanyagok felhasználásával készült. Egy biztos, a „sógorok” sokkal előbb nyúlnak ezek után, mint
bármi másért. Vagy az is elképzelhetetlen, hogy egy olasz
„Mamma” ne olasz tésztát vásárolna – ha már nem ő
készíti házilag, mint ahogy az is, hogy valaki Görögországban ne görög olívaolajat vásárolna. S mindezeket lehetőleg azoktól a termelőktől, akiket ismernek. Nekünk
ez még valahogy nehezebben megy, de a tendencia itthon
is kedvező, exponenciálisan növekszik a hazai termékek
forgalma. Az pedig még örvendetesebb, hogy egyre többen járnak termelői piacokra, keresik a kézműves termékeket, élelmiszereket. Szerencsés fordulat az elmúlt évek
kereskedelmében, hogy piacra járni már-már „trendi” is
lett, sokan büszkélkednek azzal, hogy a család asztalára
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valót őstermelőktől, környékbeli gazdáktól, sajtkészítőktől, hentesektől, stb. szerezték be.
Mindez már Herceghalomban is elérhető, hiszen sikeresen, rendszeres időközönként működik a helyi piac. És
élnek köztünk olyanok is, akiket akkor is felkereshetünk,
ha éppen a piac zárva van, de kiváló minőségű, egészséges
élelmet szeretnénk. Egyikük Bereczkiné Fekete Ágnes,
akit vélhetőleg sokan mint természetgyógyászt ismernek
a faluban. De vajon ismert-e az is, hogy Ágnes isteni szörpöket, lekvárokat, zöldségpástétomokat is készít?
A boltok polcai roskadoznak a szörpök, lekvárok alatt,
elképesztő a kínálat. Miért gondolta, hogy ilyesmit
szeretne készíteni, ráadásul nemcsak a családjának,
hanem másoknak is?
Volt egy régi álmom. Szerettem volna, ha az emberek
leszoknának a tartósítószerekről, adalékokról, ízfokozókról, és elkészítenék maguknak azt, amit csak lehet.
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Közben felütötte a fejét a koronavírus-járvány, be kellett zárnom a természetgyógyász rendelőmet, és egyszer
csak ott álltam egy halom feketeribizlivel, egy akkora
mennyiséggel, amiről tudtam, hogy sok lesz a családnak.
Ekkor fogalmazódott meg bennem, hogy miért is ne készíthetnék olyan minden mentes finomságot másnak is,
amit amúgy évek, sőt évtizedek óta készítek a családomnak. Sőt, nem csak, hogy minden rossztól menteset, hanem olyat, ami majdhogynem nyers is.
Vagyis hőkezelés nélküli?
Kapnak hőkezelést egy speciális gép segítségével, de
minimálisat. Ennek során nem veszítik el a vitamintartalmuk zömét, megmaradnak a rostok is, viszont csíramentesek lesznek, így tartósítószer nélkül is eltarthatók.
A szörpjeimben így például látszanak a rostok, nem áttetszők. Sajnos, az emberek többsége még mindig a „szemével vásárol”, de érdemes elgondolkodni azon, hogy egy
szörp például mitől áttetszően tiszta.
Jól értem, hogy egyfajta kényszer volt a váltás, hogy a
különböző terápiák helyett finomságok készítésébe
kezdjen?
Nem volt kényszer, ez hobbi. Erdélyből, a Nyárád mentéről
származom, ahol az őseimnek sok földje volt. Anyukámtól, a nagynéniktől azt láttam és tanultam, hogy nyáron
és ősszel, amit csak lehet, elraktak télire. Belenőttem ebbe.
Sosem ettünk olyat, ami nem szezonális. Én például 18 éves
koromig nem ettem télen paradicsomot, elképzelhetetlen
volt, hogy elutazzunk azért a közeli nagyvárosba, Marosvásárhelyre. De cserében ott roskadozott a sok munka
„gyümölcse” a kamrapolcon, mindig volt mit kinyitni. Magammal hoztam ezt a szokást, a szemléletet, és amikor már
itt éltem, a pedagógusi munka mellett is elraktam 10001200 üveg szörpöt, lekvárt, savanyúságot, zakuszkát stb.
Talán a vírus miatt felszabaduló idő hozta azt ki belőlem,
hogy megmutassam másoknak is, mi az, amiket készítek,
milyen az adalékanyag-mentes, vegyszermentes étel,
életmód. Sőt, az a tervem, hogy a házunkban elkészüljön egy konyha, egy műhely, ahol ezt workshop jelleggel
megtaníthatom minden érdeklődőnek.
Gondolom, mozgalmasan telhetett a tavaszi, nyári időszak, hiszen be kellett szerezni az alapanyagokat.
Nagy gondot fordítok arra, hogy csak megbízható forrásból származó bio zöldséget, gyümölcsöt, mézet vásároljak. De ez nem volt túl nehéz, hiszen, ahogy említettem,
régóta rengeteg mindent teszek el. Volt, amit a magam
kertjében tudtam megtermelni, még az akác is innen való
fáról származik, a bodza a környékbeli rétekről.
Ami sokkal bonyolultabb volt, az a sok engedély beszerzése, a Nébih például az összes edényre kíváncsi volt,
amiben a szörpök, lekvárok, csatnik készülnek.
Önt sokan természetgyógyászként ismerték-ismerik, a
tervei alapján azonban úgy tűnik, profilváltásra készül.
Az egészséges életmód nagyon közel áll a természetgyógyászathoz, mondhatjuk, hogy része annak. Azt látom,
hogy nagyon sok a beteg ember, gyermek, olyan betegségekkel szembesülünk nap mint nap, amelyek 100 éve még
nem is léteztek, de ha léteztek is, biztosan nem ilyen nagy
számban. Biztos vagyok abban, hogy ennek egyik kiváltó
oka az a sok adalékanyag, tartósítószer, vegyszer, amely
a táplálkozással a szervezetünkbe jut. Az a küldetésem,
hogy megmutassam, ezek elhagyhatók az életünkből, sok
mindent el tudunk készíteni a kertünk kincseiből vagy
másokéból úgy, hogy az nem tartalmaz olyat, ami káros
az egészségünkre. Szeretném megtanítani sok-sok anyu-

kának és apukának is, hogyan kerülhet egészséges étel az
asztalukra vagy a kamra polcára. Ezért fontos számomra,
hogy elindulhasson a „műhely” is.
Én magam nem szeretnék a jelenleginél nagyobb mennyiséget készíteni, mert azt már nem tudnám kézben tartani,
az már nem műhely lenne, hanem üzem, az pedig nem én
vagyok.
Hogy konkrétan válaszoljak a kérdésre, igen, ez egy profilváltás. Marad a természetgyógyászat is, hetente két napot
szeretnék a pácienseimmel foglalkozni továbbra is. Első
sorban azokkal, akik valamilyen hát vagy nyaki problémával küzdenek. A maradék időmet a Kertünk Kincseire
fordítom, az egészséges finomságok készítésére, illetve a
leendő műhelyben ezek elkészítésének oktatására.
Az oktatás és természetesen a Kertünk Kincsei termékek mennyire épülnek majd a tradíciókra, illetve az ön
új receptúráira?
Büszke vagyok arra, hogy pl. a málnaszörp egy több, mint
100 éves, féltve őrzött családi recept alapján készül. De
büszke vagyok a kápiapaprika-krémre is, amely már az én
„kísérleteim” eredménye. Sok hosszú éjszaka és kóstolás
eredménye, hogy jól illik egy sajthoz, grillezett zöldséghez
vagy akár egy vajas kenyérre is. A hagyomány és az újdonság is jól megfér egymás mellett az egészséges életmódban.
Készít szörpöket, dzsemeket, szószokat zöldségből és
gyümölcsből, zakuszkát, van-e kedvence?
Amit szívem szerint minden háztartásba bevezetnék, vagy
felhelyeznék a kamra polcára, az a feketeribizli velő. Ez egy
kíméletes préselés után van összekeverve akácmézzel. Kiváló házi patika az őszi, téli megfázásos időszakban, tele
antioxidánssal, roboráló szerekkel, vitaminokkal, de jót
tesz az ereinknek, vérképző szerveinknek is. Napi két-három kanál elég belőle.
A másik kedvencem szintén egy „kanalas orvosság”, amely
kíméletesen préselt áfonyából, akác- és hársmézből áll. Ez
leginkább emésztési problémákra, gyomorpanaszokra kiváló orvosság.
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Kerti tennivalók
az év elején
Nincs is szebb és megnyugtatóbb annál, mint amikor az évszakok a rájuk jellemző pompájukban tündökölnek. Télen – bár sokan több kivetnivalót találnak
ebben az évszakban, mint szépséget – nincs gyönyörűbb látvány a fehér dunna
alatt alvó tájnál és kertnél. Mégsem dőlhetünk hátra teljesen, hiszen akad
munka télen is bőven. Természetesen akkor, ha a hótakaró és a hosszantartó
fagyok engedik a tevékenykedést.

Tervezzünk!
Mielőtt bármilyen tennivalónak nekilátunk, gondoljuk át az idei kerti
munkákat! Fontos tudnunk, milyen
növényfajokat szeretnénk a veteményesbe, virágágyásba, azokat mikor
vetjük-szüreteljük;
gyümölcsfáink
ápolását, tápanyag-utánpótlását és
növényvédelmét mikorra ütemezzük, milyen növényeket kell pótolni
az idén, melyiket szeretnénk áttelepíteni, mikor végezzük a gyep gondozását, és így tovább.
Dísznövényeink és gyümölcsfáink
ápolása
A kerti növények körüli téli tevékenységeket nagyban meghatározza
az időjárás. Fagy- és csapadékmentes
időben hozzáláthatunk a növények
ápolásához.
– Kezdjük kertünk idősebb gyümölcsfáinak szemrevételezésével! A
fák koronáját megszabadíthatjuk az
egymást keresztező, elszáradt, esetleg beteg vesszőktől, így optimális
ágsűrűséggel indulnak majd neki a
tavasznak.
– Fokozottan ügyeljünk a beteg ágrészekre! A lisztharmatos, tűzelhalással fertőzött, illetve pajzstetves ágakat távolítsuk el! Különösen almafáinkat vizsgáljuk meg tüzetesen!
– Meggy-, cseresznye- és szilvafánál
szedjük le a fáról, illetve szedjük ös�sze a talajra hullott, moníliával fertőzött terméseket, ha tavaly nem tettük
meg!
– A korán rügyező gyümölcstermő
bokraink (pl.: málna, egres) is meghálálják a januári metszést – amen�-
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nyiben szükséges ritkítani vagy kórokozó ütötte fel a fejét.
– A téli fagy ellen takarással ellátott
növényeket (pl.: kiültetett banán, kivi, füge, gránátalma, pampafű stb.)
ellenőrizzük, illetve a rájuk helyezett
levéltakarót a nagy téli hidegek lezajlásával meglazíthatjuk.
– A védett helyen teleltetett növényeinket alaposan vizsgáljuk meg!
Ilyenkor a legtöbb esetben szűk helyen kell elhelyeznünk sok és sokféle
növényünket, így megvan annak az
esélye, hogy áttelelő kártevők vagy
kórokozók elszaporodnak.
Induljon a leltározás!
Ha egy kemény téli napot tevékenyen
és hasznosan szeretnénk tölteni, akkor keresve sem találhatnánk megfelelőbb időt arra, hogy szétnézzünk a
kerti „raktárunkban”: vetőmagok,
szerszámok, tápoldatok, trágyák,
növényvédő szerek…, miből mennyi
van, milyen állapotban, mi hiányzik
feltétlenül az idei kerti munkákhoz?
Ha ennek márciusban szeretnénk nekiállni, összecsúsznak a feladatok,
idegeskedéssé és nyűggé válhat a
mindig örömet szerző kerti munka.
Vegyük elejét a tavaszi rohanásnak,
készítsük fel a raktárunkat is az évre!
A vetőmagokat megbízható forrásból
szerezzük be, növényvédő szerek vásárlásával és használatával kapcsolatban pedig nem lehet elégszer kiemelni, hogy kiválasztásuk és használatuk nagy körültekintést igényel,
és nagy felelősséget jelent a házikertekben is – gondoljunk csak a kisgyermekes vagy állattartó családok-

ra. Ne vásároljunk egyszerre nagy
mennyiségű növényvédő szert!
Ne feledkezzünk meg a segédeszközökről sem, például kötözőről, fasebkezelőről, a vetést jelölő táblácskákról, munkaruházatról (különösen a
permetezéshez használt védőfelszerelésről) és nem utolsó sorban szerszámainkról.
Ha szükséges, élezzük meg a kaszákat, fűnyírót, fűrészeket.
Mire ügyeljünk kifejezetten?
Amennyiben van lehetőségünk komposztálásra, itt az ideje még egyszer
megforgatni és átrostálni, így a tápanyag-utánpótlást tavasszal már homogén, tökéletes állapotú humusszal
végezhetjük el.
Azokon a napokon kerüljük kertünk
gyeptakaróját, amikor a fű fagyott.
Ha rálépünk, vagy autóval ráhajtunk,
nagy eséllyel a merev fűszálak eltörnek, és ezzel akkora kárt is okozhatunk, hogy tavasszal kiritkul a gyep.
A kertünket látogató rovarevő madarak tavasztól őszig ritkítják a kártevő
hernyók és egyéb rovarok populációját, főként fiókáik etetésének időszakában. Télen viszont rászorulnak a
segítségünkre, miután az utolsó fellelhető bogyókat is lecsipegették a
díszbokrokról. Helyezzünk ki kertünkbe madáretetőt, bele olajos magvakat, illetve almát, cinkegolyót –
amit akár házilag is elkészíthetünk.
De lebegjen szemünk előtt, hogy ha
egyszer elkezdtük a madarak téli etetését a kertünkben, ne hagyjuk abba!
Krausz Dóra / agroforum.hu
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Mit NE tegyünk a téli etetés során
a madáretetőbe?
Sajnos megeshet, hogy felkészületlen jószándékból olyan eleségek is kerülnek a madáretetőbe, amelyeket a háztájunkat látogató madarak nem tudnak
elfogyasztani. Ezek az élelmiszerek számos okból kifolyólag okozhatnak
problémát a vendégeinknek, ezért kerüljük a kihelyezésüket!
Már megint elfogyott…
Saját otthoni példánk is tanúsítja,
hogy pár év után jelentősen megnőhet az etetőnket látogató madársereg
létszáma, és akár egy hét alatt elfogyaszthatják azt az eleségmennyiséget, amit hosszabb időre spájzoltunk
volna be. Ezután mindig lázas sietséggel indulunk újabb adag magért,
mert a gyümölcsfákon és díszbokrokon hagyott ehető terméseken nem
minden madárfaj képes napokig tengődni. És különben sem felejtjük a téli madáretetés főszabályát: ha egyszer elkezdtük, nem hagyjuk abba!
Ne rakjunk ki csak azért konyhai maradékot, kutya- vagy macskaeledelt a
madaraknak, hogy valamin eltengődjenek, mert többet ártunk vele,
mint használunk!
Miért ne tegyük ki a madaraknak?
A következőkben a teljesség igénye
nélkül vegyük sorra, mit és miért ne
tegyünk ki a madaraknak az etetőbe:
Csapadékos, nyirkos időben kenyeret, kalácsot, de még ezek morzsáját
se tegyük ki, főleg tető nélküli etetőbe, mert ezek a nedves időben gyorsan megromlanak, és a rajtuk megtelepedő kórokozók bélhurutot vagy
légzőszervi megbetegedést is okozhatnak a madaraknak, ha megeszik

ezeket. Hasonló okok miatt ne helyezzünk ki az etetőbe nyers rizst
vagy tésztát!
A kisebb termetű madarak – akikből
jellemzően több van az etető körül nem tudnak megbirkózni a napraforgómagnál nagyobb magvakkal
és a hüvelyesekkel (pl.: borsó, bab,
lencse stb.), így ezeknek a kihelyezését is kerüljük!
Egyes fajok állati eredetű zsiradékot
is örömmel látnak az etetőnél (pl.: a
cinegefajok és a seregély), amely
faggyú, háj vagy zsírszalonna formájában kerülhet ki az asztalukra. Viszont kerüljük a sózott, állati eredetű
élelmiszert (pl.: sózott szalonna, sós
tepertő, kolbász, stb.), mert ezek fogyasztása megterheli a madarak
emésztőrendszerét, sőt a hidegebb
téli hónapokban még azért sem szerencsés, mert a madarak a sós eleségtől még szomjasabbak lesznek, és a
fagyok beálltával kevesebb helyen
találnak számukra elérhető vizet.
Éppen emiatt kerüljük további sós
termékek (pl.: burgonyaszirom, pattogatott kukorica, sós mogyoró,
stb.) kihelyezését is.
Házi kedvenceink eleségével feldúsítani a madarak kosztját nemcsak
felesleges, mert a madarak nem tud-

ják megenni, hanem hatalmas öngólt
is jelent: alapból is nehéz úgy elhelyezni egy madáretetőt, hogy a cirmos vadászok ne bánthassák a madarakat, hát még akkor milyen nehéz
nem felhívni a macskák figyelmét az
etetőre, ha érzik a madáretetőben a
saját eledelüket. Így joggal gondolhatják még az elkóborolt macskák is,
hogy nekik lett megterítve a madáretetőnkben.
A felsorolás természetesen nem teljes, de ezek a legfontosabb indokai
annak, hogy a fenti termékeket és az
ezekhez hasonló élelmiszereket ne
tegyük ki a madaraknak.
Lássuk a listát!
A fentieket is figyelembe véve az
alábbi összefoglaló listán szereplő
termékeket ne tegyünk a madáretetőbe:
• kenyeret • kalácsot • kiflit • zsemlét
• morzsát • főtt ételmaradékot • sós
mogyorót • sózott szalonnát • sós tepertőt • kolbászt • nyers rizst • nyers
tésztát • száraz kutya- vagy macskaeledelt • pattogatott kukoricát • chipset • burgonyaszirmot • pirított napraforgómagot • napraforgómagnál
nagyobb magvakat • (sárga) borsót
• babot • lencsét
Krausz Dóra / agroforum.hu
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Adjuk le a használt sütőolajat!
Egyetlen liter használt sütőolaj egymillió liter ivóvizet képes fogyasztásra alkalmatlanná tenni, a csatornába öntve dugulást okozhat, a szennyvíztisztítót leterheli, a földbe kerülve pedig súlyosan károsítja a talajt.
Környezetünk védelme érdekében ezért Herceghalom Község Önkormányzata megszervezte, hogy a Herceghalmi Csicsergő Óvoda parkolójában, a kihajtó kapunál kihelyezett sárga színű kukába elhelyezhető lehessen a háztartásokban
keletkezett használt sütőolaj és sütőzsiradék.
Az olajat lezárt csomagolásban (PET-palack vagy befőttesüveg) az óvoda nyitvatartási ideje alatt - hétköznaponként
7.00-18.00-ig - lehet elhelyezni a szelektív gyűjtőedénybe.

Végleg tilos az avar és a kerti hulladék
szabadtéri égetése

Fotó: Pixabay

A lakosság egészségének védelme és a levegő minőségének javítása érdekében 2021. január 1-től tilos az avar és a kerti
hulladék szabadtéri égetése Magyarország egész területén.
A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (4) bekezdés b) pontjának hatályon kívül
helyezésével megszűnik az a rendelkezés, hogy az önkormányzatok helyi szinten szabályozhatják az avarégetést.
Ennek értelmében januártól Herceghalomban is, mint mindenhol az országban, tilos lesz égetni egész évben.

Súlyosabb szankciók a szemétlerakásért
Magyarország újabb lépéssel került közelebb a Klíma- és Természetvédelmi Akciótervben foglalt célkitűzések eléréséhez, miután az Országgyűlés elfogadta az Innovációs és Technológiai Minisztérium törvénymódosítási javaslatát a
hulladékgazdálkodás rendszerének megújítására vonatkozóan.
Az újratermelődés megakadályozását szolgálja a hulladék illegális lerakásának szigorú szankcionálása is. Januártól
a jogsértőket a kormányhivatalok szervezetén belül létrejövő hulladékgazdálkodási hatóság tagjai – más szervekkel
együtt – szigorúan büntethetik. Az illegális szemetelőknek pénzbírságot kell fizetniük, a jelentős mennyiséget meghaladó hulladék elhelyezéséért három évig terjedő szabadságvesztés is kiszabható lesz, a veszélyes hulladék vagy különösen jelentős mennyiségű hulladék elhelyezéséért pedig akár öt év szabadságvesztésre ítélhető az elkövető.

www.herceghalom.hu
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Közüzemi kompenzáció
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Herceghalom
Község Önkormányzata a közüzemi díjak mértékére tekintettel az előző évekhez hasonlóan közüzemi kompenzációban részesíti az arra rászorulókat a 2021. január 1. –
2021. december 31. közötti időszakban.
Víz-, csatorna- és szemétszállításdíj-kompenzációra jogosult az a lakos, aki ezen közüzemi szolgáltatások után
díjfizetésre kötelezett, és megfizeti a számla díjkompenzációval csökkentett összegét, továbbá családjában az
egy főre jutó nettó jövedelem nem haladja meg:
• egyszemélyes háztartás esetén a:
129.000,-Ft-ot,
• kétszemélyes háztartás esetén a:
90.000,-Ft-ot,
• három- vagy többszemélyes háztartás esetén a:
80.000,-Ft-ot.

(Vízdíj kompenzációt csak a csatornahálózatra is rákötött
fogyasztók vehetik igénybe, kivéve az ellátatlan területen
élők.)
– csatornadíj-kompenzáció:
1.700,-Ft/hó
– szemétszállításdíj-kompenzáció:
1.000,-Ft/hó
A közüzemi díjkompenzáció iránti kérelmek beszerezhetőek a Herceghalomi Polgármesteri Hivatal épülete előtti
tárolóról, illetve letölthető a település honlapjáról:
www.herceghalom.hu.
A kitöltött kérelemlapokat a szükséges mellékletekkel
(jövedelemigazolások) együtt 2021. február 28-áig kell
visszajuttatni a polgármesteri hivatalba. A kérelmek elbírálásának határideje: 2021. március 15.
A 2021. február 28. után érkezett jogosult kérelmek időarányosan kerülnek támogatásra.

A közüzemi díjkompenzáció havi összege:
– vízdíj-kompenzáció:
1.200,-Ft/hó

Herceghalom Község Önkormányzata

A Zöld Bicske Nonprofit Kft.
hulladékgyűjtési tájékoztatója
Házhozmenő lomtalanítás
Társaságunk továbbra is vállalja évente egyszer a háztartásokban keletkező lomhulladékok elszállítását. Lom
hulladéknak tekinthető a háztartásokban életvitelszerű
en keletkezett lakossági hulladék (pl. bútorok, ágymatrac,
műanyag hinta, rekeszek, műanyag virágtartó, műanyag
felfújható medence stb. további részletes információk a
weboldalunkon), amely mérete, vagy egyéb tulajdonsága
miatt nem helyezhető el gyűjtőedényben. A lomtalanítás folyamatosan az ügyfélszolgálaton előre egyeztetett
időpontban történik. A lomtalanítási szolgáltatásunkat a díjhátralékkal nem rendelkező ügyfeleink vehetik
igénybe.
Háztartási (kommunális) hulladékszállítás
A háztartási hulladékszállítás rendje nem változik, továbbra is a megszokott napon történik. Kérjük ellenőrizze, hogy az adatbejelentő lapon rögzítetteknek megfelelő méretű gyűjtőedénnyel rendelkezik-e. Az azonosító
matricán látható mennyiségen felüli többlethulladékot
kizárólag cégfeliratos zsákban szállítjuk el. Amennyiben
a gyűjtőedényen a kollégák nem találják a matricát és figyelmeztetés után sem kerül a matrica felragasztásra, a
hulladékot NEM szállítjuk el.

Újrahasznosítható hulladékok gyűjtése
Önnek csak annyit kell tennie minden hulladék esetében,
hogy az elszállítás napján reggel 6:00 óráig a hasznosítható hulladékot bármilyen áttetsző, 120 literes zsákba kilapítva, a papírhulladékot kötegelve vagy áttetsző
zsákban kihelyezni: műanyag csomagolási hulladék (pl.
PET-palack, Tetra-Pak italoskarton, tejfölös, joghurtos
doboz), fém (alumínium italos doboz, fém konzerves doboz), papír (pl. újságpapír, tiszta kartonpapír). Nem szelektív hulladéknak számít a kertibútor, virágcserép, műanyag játék, stb.
A szelektív hulladék a gyűjtés napján kívül beszállítható a Bicske, Csákvári úti Hulladékkezelő telephelyünkre H–P-ig 6:00–16:00 óráig.
Zöldhulladék-szállítás
A zöldhulladékot a hulladéknaptárban megadott gyűjtési
napon lehet kihelyezni CSAK az általunk kiosztott biológiailag lebomló 120 literes zsákban. Amennyiben ágakat
kíván elszállíttatni, azt a megfelelő méretre darabolva
készítse elő (1 méternél nem hosszabb 0,5 méternél nem
vastagabb átmérőjű kötegeket képezve)! A szállítás napján a szolgáltatással rendelkező ingatlanok elől maximum 0,5 köbméter kerül elszállításra.

Zöld Bicske Nonprofit Kft. • Tel.: 06-22-350-111 • E-mail: info@zoldbicske.hu
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A gyűjtési napon a hulladékot reggel 6 órára kell kihelyezni!
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Zöld Bicske Nonprofit Kft.

Cím: 2060 Bicske, Csákvári út 45.
Tel: 06-22-350-111
E-mail: info@zoldbicske.hu Web: www.zoldbicske.hu
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