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A hónap herceghalomi fotója
Várjuk a herceghalomi amatőr fotósok fényképeit, amelyekről úgy gondolják, szívesen mutatnák meg a Hírmondó olvasóinak is!
A képnek Herceghalomban kell készülnie, más megkötés nincs! A legtöbb szavazatot kapott kép pedig megjelenik a Hírmondóban. Az év során megjelent 12 fotóból Az év herceghalomi fotója is megválasztásra kerül.
Az ötfős zsűri (Csizmadia Zsuzsanna polgármester, Cserkuti Edina önkormányzati képviselő, S. Janek Réka szerkesztő,
Kristóf István fotós, Balogh Ádám amatőr fotós) döntése értelmében a februári „A hónap herceghalomi fotója” Kovácsné Varga Melinda, „Egy fázós reggelen” című alkotása lett. Gratulálunk!
Köszönjük Kádár Kingának, Pataki Teodórának, Tóth Gergelynek és Beck Zsombornak, hogy ők is részt vettek a „megmérettetésen”.
A fotókat a szerkesztoseg.herceghalom@gmail.com címre várjuk.

Folyamatos a regisztráltak oltása
Január végén lezárult az egészségügyben dolgozók és az idősotthonok, bentlakásos szociális intézmények kampány
szerű oltása.
Február első hetében a védőoltásra postai úton vagy interneten regisztrált legidősebbeket kezdték el oltani. Minden háziorvos megkapta és heti frissítéssel megkapja a praxisában eddig regisztrált legidősebbek listáját. A lista egyben egy
prioritási rend is, a praxishoz tartozó legidősebbtől halad sorban életkor szerint és figyelembe veszi az oltandó idős
ember dokumentált krónikus betegségeit is. Tehát az életkoruk és egészségi állapotuk alapján legveszélyeztetettebbek
vannak a lista elején, a háziorvosnak velük kell kezdeni az oltást.
Február második hetében, az AstraZeneca vakcinával megkezdődött a regisztrált 60 év alatti krónikus betegek oltása is.
A háziorvosok ehhez is listát kapnak a praxisukhoz tartozó 60 év alatti krónikus betegekről. Őket is a háziorvosuk értesíti és egyeztet velük az oltás időpontjáról és helyszínéről. A háziorvos feladata eldönteni, hogy a krónikus betegei közül
kiket tart indokoltnak elsőként beoltani.
Forrás: koronavirus.gov.hu

www.herceghalom.hu
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Tisztelt Herceghalomiak!
A pandémia mindent felforgatott körülöttünk. Egyre nehezebben tűrjük a szabályok betartása miatti monotonitást, a mindennapok ünnep és egymás társasága nélküli
szürke egymásutánját. Nehezen viseljük a minket körülvevő bizonytalanságot, hisz nem látjuk, hogy meddig tart,
és mit hoz majd a jövő.
Üdvözlendő és reménykeltő ugyanakkor, hogy már Magyarországon is elkezdődött a lakosság beoltása. Ezúton
is javaslom és biztatom a herceghalomiakat, hogy regisztráljanak a https://vakcinainfo.gov.hu weboldalon.
Az ingyenes oltás ugyan nem kötelező, de a magunk, és
mások egészsége védelmének érdekében mindenképpen ajánlott. Az egymás iránt érzett felelősségünk, az
egészségügyben dolgozók és a beteg emberek iránt érzett
szolidaritás pedig arra szólít fel mindannyiunkat, hogy
továbbra is tudatosan és fegyelmezetten tartsuk be az
aktuális egészségügyi szabályokat.
Ugyanakkor a világjárvány ellenére a munka folyik tovább hivatalunkban is, az általános feladatok mellett
februárban a költségvetésünk összeállítása jelenti a legnagyobb kihívást számunkra. A tervezés nem könnyű, hiszen a gazdaság területén is sok a bizonytalanság, és nem
tudhatjuk pontosan azt sem, helyi szinten milyen teljesítményt fog nyújtani.
A veszélyhelyzettel összefüggésben a kormány döntött
arról, hogy a kis- és középvállalkozások számára elengedi az iparűzési adó felét, ami egyébként rendkívül fontos
bevételi forrása az önkormányzatoknak. (Herceghalom
Önkormányzata tavaly 120 millió forint adóbevételre tett
szert ebből.) Jó hír viszont, hogy ezt a kieső összeget a
25 ezer fő alatti települések esetén az állam két egyenlő
részletben – a szükséges támogatási összeg ismeretében
legkésőbb júniusban és októberben - kompenzálni fogja.

A tavalyi bevételeink a 2019-es esztendő teljesítményén
alapultak, ezért nehéz viszonyítani és tervezni, hiszen a
leállások miatt számos cég esetében valószínűleg kevesebb adóbevétellel számolhatunk.
Mindezek ismeretében ugyanakkor a büdzsé tervezését
már elkezdtük, és az előzetes kalkulációk szerint biztos,
hogy némi változtatások, ésszerűsítések mellett, képesek
leszünk településünk működését finanszírozni.
Nagyon fontos megértenünk, hogy a járványügyi védekezésből és a terhek elosztásából nem csak az önkormányzatok, hanem a magyar állam, a gazdasági élet minden
szereplője és az egész társadalom kiveszi a részét. Most
senkinek sem könnyű, ezért ebben a helyzetben kiemelt
fontosságúnak tartom részünkről a pályázatfigyelést, és
az azokon való aktív részvételt annak érdekében, hogy
beruházásaink ne akadjak meg.
Mint a tavalyi, úgy az idei költségvetésünk is tükrözni
fogja alapelveinket és törekvéseinket, azaz azt, hogy a
herceghalomi lakosság által kijelölt és meghatározott
jövőt építsük tovább. Ennek érdekében tárgyalásokat
folytatunk a fejlesztési telkek tulajdonosaival, illetve
igyekszünk területet is vásárolni, hogy terveinket, törekvéseinket meg tudjuk valósítani, és ne ingatlanfejlesztőknek legyünk kiszolgáltatva a jövő tekintetében.
A másik csapásirány, hogy fejlesszük a meglévő, illetve a
tudatosan szabályozott, tervezett módon növekvő lakosságszámot is kiszolgálni hivatott közmű- és közlekedési
infrastruktúránkat, valamint oktatás-nevelési, illetve
egészségügyi intézményeinket.
Az általános működésünk mellett tehát feladatunk, hogy
gyors és hatékony intézkedéseket hozzunk a világjárvány minket érintő kihívásaira, és megfelelő döntéseket
készítsünk elő jelenünk és jövőnk biztonságos fejlődése
érdekében.

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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Miért vett
az önkormányzat telket?
Ahogyan arról már a Hírmondó hasábjain is beszámoltunk, az elmúlt év végén
Herceghalom Község Önkormányzata megvásárolta a 442 hrsz. alatti ingatlan
többségi tulajdonát. A hivatalos értékbecslés alapján megállapított árhoz képest több mint 100 millió forinttal olcsóbban, 327.000.000 forintért jutott hozzá az ingatlanhoz, amelynek teljes összegét 4 költségvetési évre elosztva kell
megfizetni. Ezúttal arról kérdeztük Csizmadia Zsuzsanna polgármestert, hogy
miért volt szükség a telekvásárlásra.

A településen élők közül sokan ér-

annak, amelyet most az övezeti be-

Infrast r uk t urá lis fejlesztéseket

tetlenül állnak a több száz milliós

sorolás lehetővé tenne.

eml ített. Mi valósul meg ezekből a

telekvásárlás előtt. Miért van szük-

Ezzel párhuzamosan ig yek szünk

közeljövőben?

ség erre az ingatlanra?

fejleszteni a humán infrastruktúrát

Eredményesen zajlott a munka a ve-

Ahhoz, hogy a jövőt mi tudjuk meg-

(óvoda, bölcsőde), a hagyományos ér-

szélyhelyzeti időszakban is. Ig ye-

fogalmazni, kézben tartani, ahhoz

telemben vett infrastruktúrát, illetve

keztünk minél több pályázaton el-

két irányvonalat határoztunk meg.

a közműhálózatot, hiszen ezek már

indulni, hogy forrást keressünk kü-

Egyrészt, még 2019-ben változtatá-

most is a teljesítőképességük határán

lönböző beruházásokhoz, hiszen azt

si tilalmat rendeltünk el három évre

vannak, és előfordul, hogy a jelenlegi

látni kell, hogy az adóbevételekből

a „központi telkek” esetében. Ezek

lakosságot sem tudják kiszolgálni.

nem lehet mindent megvalósítani.

azok az ingatlanok, amelyek Herceg-

Tehát, az itt élőknek nem kell attól

Az adóbevételek továbbra is nagyon

halom központi részén, a Vitalis-la-

tartaniuk, hogy tömegével épülnek

stabil működést tesznek lehetővé

kópark és a Kiserdő közelében talál-

a település közepén újabb lakópar-

Herceghalomban, a pályázati forrá-

hatók és jelenleg beépítetlenek. Ezt a

kok, társasházak, és olyan beruhá-

sok pedig lehetőséget biztosítanak

három évet arra szeretnénk felhasz-

zásoktól sem kell félni, mint pl. az a

arra, hogy megvalósítsunk olyan be-

nálni, hogy megállapodjunk a tulaj-

szórakoztató komplexum, aminek

ruházásokat, amelyek szükségesek,

donosokkal, hogy a település a leg-

létesítését pár éve lakossági nyo-

vagy pedig az itt élők mindennap-

jobban járjon a jövő szempontjából.

másra sikerült megakadályozni?

jait teszik még komfortosabbá. Több

Azaz, nem szeretnénk, ha az említett

Természetesen nem szeretnénk a te-

pályázati anyag is elkészült már

telkeken 3-5 emeletes társasházak,

lepülés egészséges mértékű növeke-

vagy előkészületben van azért, hogy

újabb, a Vitalishoz hasonló méretű

désének útjába állni, de a kezünkben

amint lehetőség adódik, benyújthas-

lakóparkok épülnének fel. Helyette az

lévő eszközökkel szeretnénk annak

suk azokat, ne a kiírás pillanatában

a célunk, hogy családi házas övezet

dinamikáját befolyásolni a hercegha-

kelljen kapkodni.

alakulhasson ki ott is.

lomiak érdekében. Ezeken a területe-

Az elmúlt évi sikeres pályázatok nyo-

Többhektárnyi területről van szó,

ken egyértelműen az a cél, hogy a ké-

mán 2021-ben elkészül a Füzes utca

amelyek közül az egyiket az önkor-

sőbbiekben egy családi házas övezet

aszfaltozása, a Kulturális és Egyházi

mányzat megvásárolta 2020 decem-

alakuljon ki. Fontos tehát megcáfolni

Központ tatarozása, a világítás kor-

berében. Korrekt párbeszédet foly-

azokat a pletykákat, amelyek szerint

szerűsítése, napelemekkel történő el-

tatunk az ingatlanok tulajdonosaival

azért vette meg az önkormányzat a

látása, és megvalósul az óvodabővítés

annak érdekében, hogy ezeken a köz-

fent említett ingatlant, hogy azt ké-

is új telephellyel. Ezekre a projektekre

ponti területeken a majdani lakos-

sőbb egy beruházónak felkínálhassa.

a Magyar Falu Programból összesen

ságszám csak kb. ötödrésze legyen

Ez nem igaz!

111,3 millió forintot nyertünk. Szintén

www.herceghalom.hu

Fotó: Kristóf István
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Több hektárnyi még a beépítetlen terület

ennek a pályázati sikernek köszön-

A kérdés egy nagyon fontos témakört

kistelepülésen az uszoda nem készült

hető, hogy lehetőségünk nyílt 1 fő kö-

feszeget, amiben Herceghalomnak

el teljesen soha, máshol pedig a fenn-

zösségszervező foglalkoztatására is

igen nagy a lemaradása. Nagyon sze-

tartását nem tudta vagy tudja az ön-

egy éves időtartamra.

rencsétlen helyzet volna, ha pl. egy is-

kormányzat finanszírozni.

Sikeresen indultunk a Csoóri Sándor

kolabővítés után 10 évvel kongana az

Semmilyen beruházás kapcsán nem

pályázaton is az óvoda és a könyvtár

intézmény egy része az ürességtől. Tu-

szabad ilyen helyzetbe kerülni, ezért

közreműködésével, amelynek cél-

datos településtervezésre van szükség

van szükség mielőbb egy település-

ja a népi kultúra megismertetése, a

a megfelelő szakemberek bevonásával.

fejlesztési tervre, amely nyilván kal-

táncházak, a népi kultúra közösség-

Felelőtlenség lenne a közeli sikerek és

kulál a lakosságszám változásával.

teremtő műfajainak támogatása. Az

népszerűség érdekében olyan beru-

Itt is előre léptünk, és készülőben van

elnyert összeg ebben az esetben 1,3

házásokat megvalósítani, amelyekről

egy pályázati anyag, amelynek se-

millió forint.

később kiderül, hogy nem, vagy csak

gítségével majd igénybe tudjuk venni

Úgy tűnik, az óvodai férőhelyprob-

ideiglenesen voltak indokoltak.

egy professzionális településtervező

lémák így megoldódhatnak, viszont

Ez egy komplex feladat, ahol az előre

segítségét.

az iskola is helyhiánnyal küzd, a

gondolkodás kell hogy jellemezze az

Ahhoz, hogy az önkormányzat a kö-

párhuzamos osztályok miatt elő-

elkövetkezendő éveket, mert nagyon

telező és az önként vállalt feladatait

fordul tanteremhiány. Ez a jelenlegi

sok negatív példával találkozhatunk.

a jövőben is megfelelő színvonalon el

állapot, ami első olvasatra iskola-

Talán sokan emlékeznek még arra az

tudja látni, és a település lakossága

bővítés után kiált, de vajon a lassan

uszodafejlesztési lázra, amelyben az

által megfogalmazott elvárásoknak

megtelő településen 10 év múlva is

ország égett az 1990-es évek végén.

is meg tudjon felelni, tudatos jövő-

ez lesz a helyzet?

A gyakorlat azt mutatja, hogy számos

építésre van szükség.
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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:
2021. január 18.
• A testület árajánlatokat kért be az önkormányzat tulajdonában lévő Bokréta köz aszfaltburkolattal történő
ellátásának tervezésére.
• 2021. január 15-étől az alábbiak szerint módosulnak a
Herceghalomi Hírmondóban megjelenő hirdetésekért
fizetendő díjak:
Borítók:
		 B2 – első belső borító oldal teljes
35.000,-Ft + ÁFA
		 B2 – első belső borító oldal ½
17.000,-Ft + ÁFA
		 B3 – hátsó, belső borító oldal teljes
30.000,-Ft + ÁFA
		 B3 – hátsó, belső borító oldal ½
17.000,-Ft + ÁFA
		 B4 – hátsó borító oldal teljes
35.000,-Ft + ÁFA
		 B4 – hátsó borító oldal ½
20.000,-Ft + ÁFA
PR-cikkek:
		 1/1 oldal
30.000,-Ft + ÁFA
		 1/2 oldal
20.000,-Ft + ÁFA
Szövegoldali hirdetések:
		 1/1 oldal
35.000,-Ft + ÁFA
		 1/2 oldal
20.000,-Ft + ÁFA
		 1/4 oldal
10.000,-Ft + ÁFA
Behúzás:
35.000,-Ft / lap
• A katasztrófavédelmi és honvédelmi feladatok ellátására a képviselők a Reventa Kereskedelmi Szolgáltató
Bt-t bízták meg havi 35.000 Ft + ÁFA (alanyi adómentes) megbízási díjért.
• A tűz- és munkavédelmi feladatok ellátását szintén a
Reventa Kereskedelmi Szolgáltató Bt. látja el a jövőben
35.000 Ft + ÁFA/hó megbízási díjért.
• Megerősítésre kerültek a képviselő-testület által korábban hozott, 121/2020. (VIII.07.), 122/2020. (VIII.07.),

123/2020. (VIII.07.), 124/2020. (VIII.07.), 125/2020.
(VIII.07.) és 126/2020. (VIIl.07.) számú határozatok.
2021. január 25.
• Az önkormányzat lezárta az Ml autópálya bővítéssel
érintett területre jóváhagyott Településrendezési eszközei módosítása című tervmódosítással kapcsolatban
lefolytatott partnerségi és lakossági egyeztetést. Az
ügyben sem postai, sem elektronikus úton vélemény
nem érkezett. A továbbiakban megkezdődik a Pest Megyei Kormányhivatal Állami Főépítészénél a 314/2012.
(XI.8.) Kormányrendelet 42.§ (3) bekezdés szerinti tárgyalásos eljárás lefolytatása az állami főépítésznek benyújtandó dokumentációval.
• Elfogadásra került a felnőtt háziorvos, a gyermekorvos, a védőnő és a fogorvos 2020. évi szakmai munkájáról szóló tájékoztató is.
• Módosításra került a QUALIDENT-BUDAPEST FOGORVOSI Bt-vel kötött fogászati feladatellátási alapszerződés. Havi bruttó 200.00.-Ft vissza nem térítendő támogatást nyújt az önkormányzat a feladat ellátásához.
• A Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ Állattenyésztési Takarmányozási és Húsipari Kutatóintézet
(Herceghalom, Gesztenyés út 1.) kérelmét támogatva,
határozat született arról, hogy a 022/2 hrsz-ú ingatlan
“a” alrészlet művelési ága “kivett telephely” megnevezéssel kerüljön a tulajdoni lapon feltüntetésre.
2021. január 29.
• Az önkormányzat a 2021. évi költségvetéséből 300.000
forint támogatási előleget biztosít a Herceghalmi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola részére a
2021. január-márciusi időszakra.

Kötelező közösségi szolgálat
Herceghalom Község Önkormányzata szeretettel várja közösségi munkára azon középiskolás diákokat, akik még nem teljesítették a kötelező 50 órát. Mint ismert, ma már az érettségi bizonyítvány előfeltétele 50 óra közösségi szolgálat elvégzésének az igazolása. A közösségi szolgálat dokumentálásához az iskolának megállapodást kell kötnie az önkormányzattal,
melyhez a nyomtatvány az iskoláktól beszerezhető. Akit érdekel a lehetőség vagy jelentkezni szeretne, keresse Pekli Erika
közművelődési koordinátort a 06 70 332 8982-es telefonszámon, illetve a hehakek@gmail.com e-mail címen.
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Ebösszeírás
Herceghalom Község Önkormányzata ebrendészeti feladatainak ellátása érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira tekintettel az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B.§-a
alapján ebösszeírást végez. Kérjük az ingatlantulajdonosokat, -használókat, hogy az alábbi, az önkormányzat honlapjáról
(www.herceghalom.hu) is letölthető nyomtatvány kitöltésével és az önkormányzathoz való eljuttatásával (személyesen,
postai úton, e-mailben, faxon) a Herceghalomban tartott ebek adatairól nyilatkozni szíveskedjenek!
Herceghalom, 2021. február
Herceghalom Község Önkormányzata

NÉV : .............................................................................................................................................................
LAKCÍM: 2053 Herceghalom, …..........................................................................................................
Az ingatlanon van: …............ db eb

– nincs ebtartás

(aláhúzással kérjük jelezni).

Herceghalom, 2021 ………………………….

								
….....................................................................................
										
aláírás

Amennyiben a fenti ingatlanán ebet tart, úgy kérem, hogy a következő oldalon található űrlapot kitölteni szíveskedjen!
Több eb esetében az önkormányzat honlapjáról (www.herceghalom.hu) további űrlap letölthető, illetve a polgármesteri
hivatal ügyfélszolgálatán kérhető.
Elektronikus úton a kitöltött, aláírt nyomtatványt a polghiv@herceghalom.hu címre lehet visszaküldeni, illetve elhelyezhető a Herceghalomi Polgármesteri Hivatalnál kihelyezett ládában vagy beküldhető postai úton.
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Ebtulajdonos
neve:
címe:
Ebtartó
neve:
címe:
telefonszáma:
elektronikus levélcíme:
Eb
fajtája:
neme:
születési ideje:
színe:
hívóneve:
Eb tartási helye:
Transzponder (chip) sorszáma:
beültetés időpontja:
beültető állatorvos neve:
kamarai bélyegzője száma:
Ivartalanított eb esetén:
ivartalanítás időpontja:
állatorvos neve:
kamarai bélyegző száma.:
Oltási könyv száma:
kiállító állatorvos:
kamarai bélyegző száma:
Veszettség elleni utolsó védőoltás időpontja:
Útlevél száma:
kiállítás időpontja:
kiállító állatorvos neve:
kamarai bélyegző száma:
Veszélyessé minősítés ténye:
időpontja:
Elismert tenyésztő szervezet által törzskönyvezett eb esetén a származási igazolás másolat.

www.herceghalom.hu

önkormányzat | 9

Adóügyek
Változik a gépjárműadó-fizetési kötelezettség 2021. január 1-től

Tisztelt Adófizetők!

Az egyes adótörvények módosításáról szóló 2020. évi
CXVIII. törvény 101. §-a alapján 2021. január 1-től a gépjárműadó adóztatással kapcsolatos feladatokat a Nemzeti Adó- és vámhatóság (NAV) látja el.
A 2021-től kezdődő időszakra fizetendő adót a NAV
számlájára kell majd megfizetni az általuk kibocsátandó határozatban foglaltak szerint.
A 2021. előtti időszakra megállapított gépjárműadó-kötelezettség esetében (ideértve a gépjárműadó hátralék
behajtását) az önkormányzati adóhatóság fog eljárni,
az adót az önkormányzat gépjárműadó számlájára kell
megfizetni.
Felhívjuk az egyéni vállalkozók figyelmét, hogy a változásokat (kezdés, szüneteltetés, újrakezdés, tevékenység végleges befejezése) elektronikus úton jelentsék be hivatalunkhoz, hogy helyes adófolyószámlát
tudjunk küldeni.
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a gazdálkodó szervezetek,
egyéni vállalkozók is, cégkapun, ügyfélkapun tudják
megnézni a folyószámlájukat, egyenlegüket.
Az a magánszemély, akinek van ügyfélkapuja, szintén meg
tudja nézni a számlaegyenlegét az összes adónemben, és
kérheti, hogy állítsuk be az elektronikus küldést, ami azt
jelenti, hogy ezután mindent az ügyfélkapujára kap.
Az elektronikus küldés beállítását kérjük írásban jelezzék
az ado@herceghalom.hu e-mail címre!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy helyi adóügyekben elektronikus ügyintézésre – ügyindítás, egyenleg lekérdezés –
van lehetősége minden ügyfelünknek.
Az ügyintézéshez rendelkeznie kell elektronikus azonosításra alkalmas azonosítóval (ügyfélkapus regisztrációval, e-személyivel, vagy részleges kódú telefonos
azonosítással), értesítési tárhellyel. A szolgáltatás az Önkormányzati Hivatali Portálon keresztül (OHP) az alábbi
címek bármelyikén elérhető:
https://ohp.asp.lgov.hu
https://eonkormanyzat.gov.hu
https://e-onkormanyzat.gov.hu
Ezzel kapcsolatos kérdéseket is az ado@herceghalom.hu
címen fogadjuk.
Tájékoztatjuk a vállalkozókat, hogy az adóigazgatási
rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény 36.§ (1) bekezdése alapján „Az adóhatóság írásban, az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló
2015. évi CCXXII. törvényben (továbbiakban: Eüsztv.) meghatározott elektronikus úton tart kapcsolatot az adózókkal”.

Abban az esetben, ha jogszabály egy nyilatkozat megtételére az elektronikus kapcsolattartást kötelezővé teszi, a
más módon (pl. papír alapon) benyújtott nyilatkozat hatálytalan, úgy minősül, mintha be sem nyújtotta volna.
Fentiekre tekintettel kérünk minden gazdálkodó szervezetet, hogy beadványaikat elektronikus úton juttassák el a hivatalba!

Tulajdonosváltozás és egyéb bejelentések
Általános tájékoztatás:
Helyi adók vonatkozásában – építmény-, telek-, helyi iparűzési adó – minden változást – még akkor is, ha
hivatalon belül másik ügyintézőhöz is bejelentette – az
Adóhatósághoz a rendszeresített nyomtatványon az
Adózás rendjéről szóló 2017. évi CL törvény 44. § alapján a változást követő 15 napon belül be kell jelenteni.
Telekadó tekintetében az egész éves adókötelezettség
azt az adóalanyt terheli, aki az év első napján az adótárgy tulajdonosa.
A kis- és középvállalkozásnak minősülő vállalkozónak
a 2021. évben, az adott előlegfizetési időpontban esedékes – a Htv. szerint bevallott és a 2021. évben az önkormányzati adórendelet szerinti adómértékkel bevallandó
– adóelőleg 50 százalékát kell az egyes esedékességi időpontokban megfizetni.
Ez az engedmény akkor alkalmazható, ha a vállalkozó
2021. február 25-ig a székhelye, telephelye szerinti önkormányzati adóhatóság számára a NAV-on keresztül
erre a célra rendszeresített nyilatkozatot ad be.
Ez az engedmény minden KKV-nak minősülő adózónak
jár a 2021. évben végződő adóév vonatkozásában, aki a
bevalláson bejelöli ezt a jelleget.
Azon KATA-s adózók esetében – akik főszabály szerint
nem adnak bevallást – automatikusan érvényesíthető
ez az engedmény a 2021. év vonatkozásában.
A telekadó tekintetében a 2020. évi adó összege nem
változott.
Ügyintézőink:
Lászlóné Veres Erzsébet – ado@herceghalom.hu:
telekadó, idegenforgalmi adó, helyi szabálysértési bírságok adók módjára történő behajtása, adóigazolások, gépjárműadó behajtások, iparűzési adó, behajtások.
Kányáné Kovács Mónika – polghiv@herceghalom.hu:
anyakönyvi ügyintézés.
Meszner Mónika – igazgatas@herceghalom.hu:
adó- és értékbizonyítványok, anyakönyvi ügyintézés.
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A film illata
Biztosan sokan látták már fényképezővel az oldalán a faluban sétálni,
újabban kísérője is akad fia személyé
ben. Olykor letáborozva egy-egy helyen, várva a megfelelő pillanatot.
alkotás szülessen, amely nemcsak az
alkotó, hanem mások tetszését is elnyerje. Kiállításokra már nem vágyik,
de szívesen foglalkozna elhivatott
gyerekekkel. Kristóf Istvánnal beszélgettünk, aki hosszú távon kifejtett
önkéntes

munkájáért

legelsőként

részesült a Herceghalomért Díjban.
Legújabban a Hírmondóba is ő készíti a
képeket. Ismeretségünk nem újkeletű,
így a szokottól eltérően tegeződni
fogunk.

Debrecenben végeztem az általános, a középiskolát, és ott
jártam főiskolára is, gépészmérnöki diplomát szereztem.
A Biogal Gyógyszergyárban helyezkedtem el karbantartó
mérnökként. Három év után, 24 éve kerültem Budaörsre,
a jelenlegi munkahelyemre, ahol értékesítési vezetőként
dolgozom.
Vágytál a főváros környékére?
Nagyon szerettem a Biogalban dolgozni, de nem igazán
találtam a helyemet. Rezgésdiagnosztikával foglalkoztam, vagyis a gépek szétszerelése nélkül meg tudtuk
mondani, hogy az adott gép melyik része „beteg”. Nyilván, ez egy speciális terület, így sok jó munkakapcsolatom alakult ki, és ezek egyikének köszönhetem, hogy új
állást találtam. Nem kerestem aktívan, de egyszer csak
felhívtak egy olyan ajánlattal, amire igent mondtam.
Ezek szerint, műszaki beállítottságú vagy.
Már gyerekkorodban is érdekelt a fotózás?
Mindig is vonzott a fotózás, hogy kattintgathassak. Gyerekként persze erre csak akkor volt lehetőségem, amikor
megkaparinthattam édesanyám fényképezőgépét, jellemzően a nyaralások alkalmával. Mindenre lőttem, nem
volt még tudatos a fotózás, de nagyon szerettem az egész
procedúrát, a film speciális illatát. Még ma is szeretem,
ha megérzem… Szerettem műszakilag is az egészet, a film
cserélését például, egyszóval, amikor csak tehettem, én
nyomtam meg a gombot.
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Fotó: Kristóf István

Fotó: Szöcs Emese

Hogy aztán a kattintás után olyan

Kristóf István

Tanultad is valahol a fényképezést?
Akkoriban létezett egy Fotómozaik nevű folyóirat, aminek minden számát megvettem, abból tudtam tanulgatni.
Vásároltam könyveket is, ezekből szereztem a tudásomat,
de nem tanítottak a fotózásra.
Később sem?
Csak most végeztem el egy fotós iskolát, hogy legyen papírom is arról, amit csinálok. Érdekes volt, mert már 10
éve magam is tanítok fotózni, így volt némi konfliktusom
a tanárokkal, de a lényeg az, hogy hivatalosan is megvan
a fotós végzettség.
Mikor vált tudatossá a gép használata
és a témaválasztás?
Én is úgy kezdtem, hogy ha láttam egy fűcsomót, akkor
felülről lefotóztam. Vagy például a gyertya lángját, mint
népszerű fotótémát. Ugyanazt az utat jártam végig, mint
bárki más. Ami több volt, az a beleölt idő és energia, amit
én erre fordítottam. Alkotó típusú ember vagyok, mindent addig csinálok, míg az jó nem lesz. Most a fotózásról
beszélünk, de lehet ez bármi: lakatos munka, villanyszerelés, kertészkedés. Maga az alkotási folyamat az, ami
kikapcsol.
Nem is merült fel benned, hogy hivatásszerűen
fényképezz?
Most van az a folyamat, amikor mindent automatizálunk.
A gyárakban a munkafolyamatokat, de még a kereskedelmet is. Így ha előre tekintek, nem látom biztosan a hos�szú távú munkavégzés lehetőségét a jelenlegi cégemnél,
de más cégeknél sem. Ezért tartottam fontosnak még az
OKJ-s képzési rendszer megszűnése előtt, hogy végzettséget igazoló papírom is legyen a fotózásról. Ha egyszer
úgy alakul, nem lehet már akadály az, hogy nincs a munkavégzéshez előírt szakképesítésem.
Régóta ismerjük egymást, és nekem úgy tűnik, a fotózás
neked többet jelent, mint hobbit, inkább szenvedély.
Valóban így van. Alapítottam és vezettem fotóklubot Herceghalomban, a biatorbágyi klub indulásának első napján
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is ott voltam. Nagyon sok időt fordítottam erre, és ha van
egy kis szabadidőm, akkor ezzel foglalkozom a legszívesebben, a témában kutakodom. Van, hogy a stúdiólámpák
világába ásom bele magam, van amikor a műszaki objektívekkel foglalkozom, és olyan is, amikor képkompozíciós témákat bújok. A fotózás nálam valószínűleg tényleg
több, mint hobbi.
Mi hajt? A kíváncsiság, az alkotás folyamata
vagy a végeredmény?
Több dolog. Multinál dolgozom, így jó, amikor hazaérek,
és elkezdhetek valami teljesen mással foglalkozni. Az
alkotás folyamata kikapcsol. Másrészt, szeretek bizonyos témákba belemerülni, az egyik ilyen a helytörténet,
a közvetlen környezetünk múltja, az eltűnő kultúrák. És
ezeket azért is fotózom, hogy fennmaradjon kordokumentumként az utókornak, hogy megmutathassam, ami
volt vagy éppen múlandóban van. Tíz évenként pl. bekéredzkedem a herceghalomi Magtárba, és a legalsó szinttől végigfotózom a kakasülőig. Akkor alszom nyugodtan,
ha tudom, hogy van egy olyan dokumentációnk arról az
épületről, ami ma még áll, és elő lehet majd szedni, ha
bárki kíváncsi rá.
Ezeket a témákat dokumentarista szemmel, de igényesen
fényképezem, és van a másik véglet, amikor tudatosan
olyan szépet próbálok alkotni, hogy más is örömét lelje
benne – ez inkább a művészi vonal.
Melyik áll közelebb hozzád? Vagy úgy is kérdezhetem,
hogy inkább magadnak vagy másoknak fotózol?
Egyértelműen magamnak. 2013-ban szereztem meg a
Nemzetközi Fotóművész Szövetség kiváló művész diplomáját, addig fontos volt, hogy mások mit gondolnak.
Nemzetközi pályázatokon kellett megállnom a helyem,
díjakat szereznem, vagyis olyan képeket kellett alkotni,
ami nemzetközi mezőnyben is megállja a helyét. Ahogy

ezt a minősítést elértem, nem is érdekelt tovább a „pályázatosdi”, csak a magam kedvtelésére fotózok. Tartalmas,
jó kép legyen, a lehetőségekhez képest jól megcsinálva. Az
hajt, hogy ha kattintok, akkor az adott pillanatban a maximumot mutassa a végén.
Milyen kiállításokon szerepeltél?
A kiváló művész diploma megszerzésének feltétele volt,
hogy kiállításokra válogassák be a munkáimat. Legalább
30 országban láthatta a közönség a képeimet. Indiától
kezdve, Finnországon át egészen Amerikáig, ahol volt egy
pályázat, ott elindultam, és általában falra is kerültem. A
legnagyobb díj, amit elértem, egy nemzetközi pályázat
trófeája, ami azt jelenti, hogy az összes alkotó közül én
értem el a legmagasabb összpontszámot, ez a Best of the
Best (A legjobbak legjobbika) névre hallgató díj volt, amit
egy olasz versenyen értem el. Akkoriban ez magyar viszonylatban igazi ritkaságnak számított, kevesen értünk
el ilyen szintű elismerést.
Melyik az a munkád, amelyik a legközelebb áll
hozzád?
A téma miatt a Magtár dokumentálása számomra egyfajta szerelem. Sokan látták már azokat a képeket, nem
mindenkinek tetszenek, de az a legkedvesebb sorozatom.
Régóta szerettem volna a Zsámbéki útról csinálni egy képet, ami mostanában sikerült, s ez is olyan, ami nagyon
tetszik, másnak is szívesen megmutatom (Címlapon – a
szerk.). Különleges esti felvétel a kivilágított víztoronnyal,
a világító lámpákkal, zúzmarával, vörös fényben úszó
háttérrel. A mostanában készültek közül ez a legkedvesebb. Ez is egy helyi kép. Nem utazom el távoli vidékekre,
hogy előkészített képeket fotózzak, azt nem tartom sokra. Inkább helyben, a helyi körülmények között próbálom
a maximumot kihozni a képekből, úgy bemutatni a lakókörnyezetünket, hogy az mindenkinek az örömére váljék.
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Sörösdobozzal és festékes dobozzal, lyukkamerával készült fotó
lelakatolt, ma már nem használt utcaseprő kocsikról
Többször láttam, hogy már nem egyedül,
hanem a fiaddal sétálgatsz Herceghalomban,
mindkettőtöknél ott van a fényképező.
Mit gondolsz, mennyire lehet a fiatalokkal
megszerettetni a fotózást, illetve azt, hogy a saját
környezetükben kezdjenek el alkotni?
A fiam szeret alkotni, sokszor elkísér, de még nincs meg
benne az a hajtóerő, ami bennem van. Kamaszként viszonyul a fotózáshoz. Amit én lefényképezek, azt ő biztosan
nem, mert minek? Sokszor úgy érzem, inkább ez egy program számára az apjával. Nagyon ügyes, csak még nem tervezgeti az alkotásait, nem nézi, hogy milyen lesz az időjárás hétvégén, hogy lesz-e pára vagy sem; ha éppen ott van
nála a fényképezőgép, akkor alkot.
A fiataloknak szerintem először lehetőséget kellene biztosítani, hogy fényképezhessenek. A lehetőség alatt a tudatosabb fotózást értem, nem elsősorban a mobiltelefonos
fotózást. Motiválni kellene őket, ha valamelyikük jobb
képet készít, azt elismerni, megmutatni szélesebb körben. Azt gondolom, ezt iskolai körülmények között lehetne leginkább megvalósítani, pl. fotószakkör vagy fotóklub
keretein belül. Sőt, szerintem a művészeti iskolákban már
általános iskolában bele kellene férnie a vizuális kultúra nevelésbe, hogy ne csak rajzoljanak, fessenek, hanem
adott esetben kísérletezzenek fényérzékeny anyagokkal,
vagy fényképezővel vagy anélkül. De amíg nem kerülnek
olyan helyzetbe, hogy közvetlen közelből találkozzanak
egy fotóssal, fotózással, addig a mobiltelefon marad, ami
nem ugyanaz.
Lenne kedved megtanítani a gyerekeket a fotózásra?
Mindenképpen, ha olyanokkal foglalkozhatnék, akik szabadidejükben is előveszik a gépet. Ha ez csak egy kötele-
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zően letudandó iskolai óra, akkor abban szerintem sem ők,
sem én nem lelnénk örömünket. Motivált gyerekekkel viszont csodát lehet művelni.
A mobiltelefon nem lehet eszköz arra,
hogy megszeressék a fotózást?
Manapság mindenki kattintgat a telefonnal, csak éppen
a tudatosság és a visszajelzés hiányzik a képről. Az, hogy
az alkotás elérhetővé válik különböző médiafelületeken,
hamis értékelést ad. Mégis azt mondom, a mobiltelefon az
arra fogékony gyerekeknek adhat kezdőlökést, de nagyon
fontos, hogy a „szakmaiság” is ott legyen mellette. Úgy
látom, ahogyan növekszik a mindenhová feltöltött képek
mennyisége, úgy csökken a minőség, az igényesség is.
Azt mondják, a fotós az egyik leghamarabb eltűnő szakma lesz, ami nyilván a rengeteg telefonos képnek a következménye. Ezzel párhuzamosan azt hiszem, egyre inkább
nyílik az olló a professzionális képek és a telefonos, amatőr
alkotások között.
Hasonló, mondjuk úgy, edukációs céllal alakult anno
helyben a fotóklub is?
Részben igen. Megnéztük egymás képeit, beszélgettünk
ezekről, az alkotás folyamatáról, a témaválasztástól kezd
ve a technikáig. Egy idő után kevés időnk maradt erre a
munka és a gyerekek mellett, így valahogy elkopott a lelkesedés.
Nem lehetne újraéleszteni a klubot?
A fotóklub nem egy ingyenes tanfolyam volt azok számára,
akik itt szerettek volna elkezdeni tanulni. Alkotó emberek
találkoztak, akik valamilyen szinten már művelték a fotózást. Az elmúlt időszakban viszont nem látok alkotókat,
fotósokat a faluban. Ha lennének, jó volna havonta összegyűlni, beszélgetni.

Fotó: Kristóf István
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Szilaj Eszter

Szeretnék kilépni a térbe
Művészeti iskolásaink egyik legnépszerűbb foglalkozása a tűzzománcozás. A diá
kok oktatója maga is gyerekkorábban ismerkedett meg az alkotás szépségével, de
nem gondolt arra, hogy valamikor majd hivatás lesz a kedvtelésből. Hosszú, de
kellemes út vezetett a biológiától az ékszerkészítésig, némi borral leöblítve.
Szilaj Eszterrel beszélgettünk.
Békéscsabáról származom, ott jártam iskolába, majd gimnáziumba. A biológia érdekelt a legjobban, egy darabig zoológusnak, etológusnak készültem, de végül biológia tanári
szakra felvételiztem – sajnos sikertelenül. Mivel mindenképpen olyan irányban szerettem volna továbbtanulni, ami
kapcsolódik a biológiához, végül Kecskeméten, a Kertészeti
Főiskolán kötöttem ki. Nem bántam meg, nagyon szép évek
voltak azok. Kecskemét a tűzzománc fellegvárának számít Magyarországon, engem pedig a tűzzománcozás egyre
komolyabban érdekelt. Gyakorlatilag már középiskola óta
foglalkoztam a témával, hobbi szinten.
Kertészmérnökökre mindig szükség van, egyre inkább
hiányszakma. Nem vonzott ez a pálya?
Szőlő-gyümölcs szakirányon diplomáztam, de a főiskola végére már tudtam, hogy nem szeretnék a termelésben
dolgozni. Nem éreztem annyira megalapozottnak a tudásomat, hogy bárhova elmenjek pl. szőlésznek.

Egyáltalán nem dolgoztál kertészmérnökként?
Gyakorlatilag nem. Viszont a főiskolai évek alatt közel kerültem a borhoz, így diplomázás után a fővárosba költöztem, és a Francia Borok Házában, majd pedig a Váci utcai
Présházban helyezkedtem el. Utóbbi akkor még csak borkereskedés volt, ma már a sokak által ismert Di Vino néven
működik. Végülis, itt tudtam hasznosítani azt, ami a főiskolán a borokról, borászatról rám ragadt. Érdekelt a borok
világa, ráadásul több, ma már elismert borász évfolyamtársam, csoporttársam volt, pl. Takler András Szekszárdról vagy Miklós Csabi Mórról, akiktől szintén sokat lehetett
tanulni.
Bár kiválóak a kézműves borok, attól a fajta kézműveskedéstől távol állnak, amiről téged sokan ismernek.
Nimród fiunk születése után már nem mentem vissza dolgozni a Présházba, ami akkor éppen átalakulóban volt, és
a vendéglátós vonal kapott nagyobb hangsúlyt, ebből lett
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ugye a Di Vino. Mivel Nimród elég hamar átaludta az éjszakát, viszonylag sok volt a szabadidőm. Ekkor kezdtem
gyöngyözni, mivel a közelünkben volt egy kis üzlet, ahol be
tudtam szerezni az alapanyagokat. A tűzzománcozás akkoriban éppen szünetelt, mert nem volt saját kemencém, ahol
kiégethettem volna a munkáimat, a berendezés igazából elérhetetlennek tűnt.
Hogy kerültetek Herceghalomra?
A sógornőmék építkeztek itt, mi pedig egyre gyakrabban
látogattuk őket. Érett bennünk a gondolat, hogy kisgyerekkel mielőbb ki kellene költözni Budapestről, s megszerettük
Herceghalmot. Akkoriban kezdett épülni a Vitalis lakópark, mi voltunk a második beköltözők. 2009 szeptemberétől élünk Herceghalmon. Időközben megismerkedtem egy
lánnyal, akihez járhattam tűzzománcozni. Ő, amikor kiköltözött Angliába, a kemencéjét itthon hagyta, és felajánlotta,
hogy bérelhetem. Így lett kvázi saját kemencém, aztán pedig egy sarkom a lakásunkban, ahol elkezdhettem alkotni.
Szeretünk itt élni, a közösséget, ahová tartozunk, sok kedves ismerősünk, barátunk lett az évek folyamán. Amikor
máshol élő ismerőseimnek, rokonaimnak meséltem, hogy
nálunk micsoda közösségi élet zajlott, nem akartak hinni a
fülüknek. Egyesületek, klubok működtek, közösen jártunk
kulturális eseményekre, kirándulni, de említhetem a Korok
Ruhái Társulatot, akikkel fellépni szoktunk. Herceghalomban tényleg jó lakni, és nem csak az emberek miatt, hanem a
sok zöld felület, a rendezett parkok is otthonossá varázsolják ezt a kis települést.
Milyen változást hozott az életedbe a rád maradt kemence?
Újra nekifogtam az alkotásnak, egyre többet kísérleteztem.
Megvoltak az alapjaim, de most tényleg volt lehetőségem
arra, hogy kipróbáljam, amit szeretnék. Sok olyan darab készült, amiről én tudtam, hogy elrontottam, mások viszont
azokat találták a legkülönlegesebbnek, egyedinek. Néhány
ékszert már eladtam, és szép lassan elkezdték megismerni
a munkáimat a helybeliek.
Igazi változást azonban az hozott, amikor Horváthné Gacsályi Marianna, az iskola igazgatónője felajánlotta, hogy
tarthatok szakkört a gyerekeknek. Nagyon szeretek velük
foglalkozni, így örömmel mondtam igent akkor is a felkérésre, amikor már nem szakköri keretek között kellett tanítani a gyerekeket, vagyis amikor az iskola művészeti iskolává alakult át. Most 24 növendékem van, és úgy érzem,
szeretnek engem.
A gyerekkori hobbidból főállás lett.
Igen, szerencsésnek mondhatom magam. A tanítás mellett működtetem itt Herceghalomban a műhelyemet, ahol
különféle workshopokat is tartok – nyilván, ebbe a vírushelyzet alaposan beletenyerelt. Itt készülnek az ékszerek, a
képek, az illatbonbonok. Mindez persze nem lenne lehetséges a családom támogatása nélkül, mindenben mellettem
állnak és ez is erőt ad, inspirál.
Amikor megbeszéltük, hogy találkozunk,
éppen az egyik ötvös vizsgádra készültél…
Egy OKJ-s ötvös képzésen veszek részt, remek tanárokkal,
társakkal. Itt a műhelyben eddig tulajdonképpen sík alkotások készültek, legyen szó ékszerről vagy képekről. Viszont
szeretnék „kilépni a térbe”, és ez már olyan tudást igényel,
amit autodidakta módon nem lehet elsajátítani. Ezért dön-
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töttem úgy, hogy részt veszek egy képzésen, ami ráadásul
egy szakmát, végzettséget is ad. Utóbbi azért fontos, mert a
terveim között szerepel, hogy nemesfémmel is dolgozzak,
ez pedig végzettséghez kötött. Ezüsttel szeretnék foglalkozni, illetve ezt kombinálni más anyagokkal, de ez még
egy picit odébb van, egyelőre nagyon jó érzés, hogy már
tudok fémből gömböt készíteni… Ha minden jól megy, az év
végi kézműves vásárokon már árulhatom a saját ezüst ékszereimet is.
Ha már adventi vásár, beszéljünk a Natúrporta
„mozgalomról” is, amelyet az elmúlt adventi
időszakban hívtatok életre alkotótársaiddal.
A kézműveseknek az adventi, karácsonyi időszak kiemelten fontos bevétel szempontjából. Szerencsére egyre többen
gondolkodnak úgy, hogy valamilyen hazai, kézműves ajándékot választanak szeretteiknek. Viszont, amikor november első napjaiban azzal szembesültünk, hogy újra bezár az
ország, valamit lépnünk kellett, hiszen gyorsan kiderült,
hogy a kézműves vásárokat nem lehet megtartani.
Több inspiráló ötletet hallottunk a szomszédos településekről, a „kezdőlökést” viszont Salga Marikától kaptuk, az
ő fejéből pattant ki a gondolat. Végül Beck Nikolettával, a
Pókháló falmászó- és táncterem üzemeltetőjével, Marika
ötlete alapján találtuk ki a Natúrporta kézműves termékek
tárházát. Ez gyakorlatilag a Facebook-on egy online piacteret biztosított elsősorban azoknak a kézműveseknek, őstermelőknek, akik korábban a herceghalomi piacon árultak.
Egymásnak szerettünk volna segíteni.
Bárki csatlakozhat a mozgalomhoz?
Ha herceghalomi vagy a közelben alkotó, termelő, akkor
igen. Természetesen őstermelők, kézművesek platformja
elsősorban a Natúrporta, tömegtermékeknek nincs helye.
Így az „alapítók” között van csokoládékészítő, sajtkészítő,
méhész, levendulás, textil termékeket készítő, fa játékkészítő, réteses, és nyilván megtalálhatók az én alkotásaim, a
Silarys ékszerek is.
Tervezitek, hogy folyamatosan életben tartjátok
a Natúrportát?
Az ünnepek múltával kicsit alábbhagyott a lelkesedés, de
tavasztól szeretnénk újra életet lehelni a kezdeményezésbe. Így azok is ránk találhatnak, akik nem látogatják a remélhetőleg mielőbb újra nyitó herceghalomi piacot. A Facebook-on egész évben nyitva vagyunk.
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Lételemük
a segítségnyújtás
A Herceghalomi Mozgáskorlátozottak Egyesületének legfőbb célja a mozgáskárosodott és megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának, önálló
életvitelének, emberi és állampolgári jogaik, érdekeik érvényesítésének elősegítése. Ha kell, odaállnak minden olyan ügy mellé, amely révén segíteni tudnak másoknak.
- A kezdeti 20 főről mára már 69-re duzzadt egyesületi
tagjaink száma - ismerteti a kezdeteket Lékáné Szegedi
Borbála, az egyesület elnöke. - Folyamatosan kutatjuk a
településünkön élő sorstársainkat, és az egyéni szükségleteknek megfelelően próbálunk segíteni mindenkinek. Egyfajta kapcsolatteremtő-közvetítő szerepet is
betöltünk tagjaink és a különböző intézmények között.
De az együttgondolkodás, a közös érdekképviseleti tevékenység is fontos a mindennapi munkánk során, ezért
folyamatosan építjük a kapcsolatokat a társegyesületekkel, és napi kapcsolatban állunk az országos szövetséggel is – emelte ki Lékáné Szegedi Borbála.
A járványügyi szabályozások ugyan megnehezítették az
egyesület tavalyi működését, jó pár rendezvényükről, közös programjaikról le kellett mondaniuk a tagoknak, Lékáné Szegedi Borbála mégis úgy véli, a helyzethez képest
sikeres évet tudhatnak maguk mögött. - Igaz, hogy csak
egyszer, de eljutottunk az Erkel színház bérleti előadására, amelyen rendszeresen 16 fővel képviseltetjük magunkat. Tavasszal Singovszki Angéla vezetésével online
tornaórán vettünk részt, melynek sikere után az önkormányzat anyagi támogatásával ősszel egy 24 alkalmas
gyógytorna is megvalósult, melyen 17 fő vett rendszeresen részt. Két alkalommal kirándultunk is, Cegléd és
Komárom gyógyfürdőjében jártunk egyesületi és önkormányzati pályázati támogatás segítségével. A sikeres kiruccanásunk 92 főt mozgatott meg. Sajnos a tatai
kirándulásunk elmaradt, és a hagyományos karácsonyi
rendezvényünket sem tudtuk megtartani. Utóbbi esetében nem nyugodtunk bele, hogy elmaradnak az ünnepi
jókívánságok és figyelmességek, így helyette ajándékcsomagokkal kedveskedtünk egymásnak, amelyeket személyesen adtunk át tagjainknak otthonaikban.
– Decemberben sikeresen csatlakoztunk a Herceghalom
Gyermekeiért Közhasznú Alapítvány adománygyűjtési
akciójához, melyet egy községünkben élő 4 éves beteg
gyermek külföldi gyógykezelésének támogatására indítottak el. Itt szeretném megköszönni tagjainknak azt a
rendkívül pozitív hozzáállását, melynek köszönhetően
igen gyorsan tudtunk a kislány műtétjéhez segítséget
nyújtani - összegzi a múltat az elnökasszony.

Végül néhány szám és adat, amely jól érzékelteti, hogy
mennyi esetben és milyen változatos területeken nyújtott
segítséget tagjainak és a hozzájuk fordulóknak a Herceghalomi Mozgáskorlátozottak Egyesülete: összesen
125 főnél, 140 esetben nyújtottak ingyenes támogatást,
programjaik összesen 375 főt érintettek, ezen felül pedig
ügyfélfogadásaik során további 90 fő esetében nyújtottak
segítséget. A teljesség igénye nélkül az alábbi problémák
megoldásában tudtak közreműködni: fogyatékossági támogatás igénylése; beteglátogatás; segítség szakorvoshoz eljutásban; gyógyászati segédeszköz-kölcsönzés;
bevásárlások; gyógyszerkiváltás; segédkezés gyógycipő
elkészíttetésében, parkolási igazolvány igénylésében,
kedvezményes szolgáltatások előfizetésében, vagy éppen
rámpa kialakításában.
– Sokan segítettek, hogy mi is segíthessünk, ezért szeretnék köszönetet mondani Herceghalom Község Önkormányzatának, a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek
Országos Szövetségének, az ABACUS Hotel Kft. vezetőjének, Kálmán Zsoltnak, a TESCO Logisztikai Központ
részéről Zimmermann Botond igazgatónak, Palócziné
Zsótér Erzsébet könyvelőnknek és Losonczy Csongor önkormányzati képviselőnek. Köszönöm továbbá tagjaink
és az elnökség önzetlen munkáját, és az elmúlt évi 1 %-os
adófelajánlásokat. Mindezek nélkül nem sikerült volna a
terveinket megvalósítani – mondta Lékáné Szegedi Borbála.
Végezetül pedig arra kérte a herceghalomi polgárokat,
hogy személyi jövedelemadójuk 1 %-os felajánlásával
idén is segítsék munkájukat, aki pedig teheti, lehetőségeihez mérten pénzadománnyal is támogassa az egyesületet céljaik elérésében.
• Az egyesület adószáma: 18334320-1-13
• Számlaszáma: 11736020-29904484
Az új tagok jelentkezését pedig a 06 20 243 7579-es telefonszámon, vagy személyesen a Kozáromi u. 27. szám
alatt várják.
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Már nagyon csivitelnének
Nagyon várják már az óvodások is, hogy vége legyen a koronavírus-járványnak, és
közvetlenebb módon élhessenek, vagy ahogy Varga-Tóth Csaba, a herceghalomi
óvoda vezetője fogalmazott, „teli torokból csivitelhessenek”. Sajnos erre még türelemmel kell várni, és a helyi egészségvédelmi intézkedéseken sem lehet lazítani.
Ettől függetlenül vidáman zajlik az élet a Herceghalmi Csicsergő Óvodában, még ha csoportszinten is történnek az
események. – Természetesen minden lényegi feladatunkat
teljesítjük: a legkisebbek befogadását, az iskolába menők
felkészítését, a napi és hetirend alapú és színes tevékenységekben megvalósuló fejlesztést. Ebben segít bennünket az
intézményünkbe kijáró fejlesztőpedagógus, logopédus,
gyógypedagógus és óvodapszichológus – tájékoztatta lapunkat Varga-Tóth Csaba.
Mint mondta, az óvoda 2021 februárjára ismét megtelt: a 154
gyermeket hat csoportban 14 pedagógus, 6 dajka és 2 pedagógiai asszisztens neveli, gondozza, a tiszta környezetért és
az étkezésért hárman felelnek, míg a szükséges adminisztrációt óvodatitkáruk látja el. A tavalyi esztendő végén sajnos
nem volt ilyen idilli a helyzet, hiszen 8 alkalmazott lett beteg, és kétszer kellett 1-1 óvodai csoportnak karantént elrendelni. – Az égnek hála, ez már a múlt. Nagyon köszönöm
az óvodai dolgozók helytállását és partnereink (szülők,
fenntartó, szakszolgálat) odafigyelését. Nagyon jól együtt
tudtunk működni a szülőkkel a nehezebb időszakban is, rengeteg segítséget kaptunk az önkormányzattól – fertőtlení-

tő- és egészségvédő szereket, teszteket, levegőfertőtlenítő
készüléket, biztonsági eszközöket –, fejlesztő szakembereink pedig otthonaikban is megtámogatták a családokat. Köszönöm mindenkinek, hogy ereje-szerepe szerint figyel
ránk – mondta az óvodavezető. – De szerencsére nem csak
a vírusról szólt az elmúlt év, hiszen 2020 tavaszán megújítottuk az óvodaudvarunkat, nyáron két vizesblokkot tett
rendbe 100%-osan az önkormányzat, és folyamatosan szépülnek óvodánk belső terei is. Segítve a szülők munkavállalását, május 4-étől leállás nélkül láttuk el a gyerekeket augusztus 31-ig, és szeptembertől is folyamatosan nyitva van
az óvoda – sorolta sikereiket Varga-Tóth Csaba. Jövőbeli
terveiről pedig elárulta, hogy az önkormányzat segítségével
biztonságosabbá szeretné tenni az óvodai parkolót, és kerékpár, illetve babakocsi tárolót kíván létrehozni, az új tagóvoda megépülését pedig mindannyian izgatottan várják.
Lapzártánkkor érkezett a hír, hogy sajnos újra felütötte a fejét a koronavírus az óvodában, ezért az
egyik csoport óvodásainak és pedagógusainak karantént kellett elrendelni.

Megszületett
2021. január
Kovács Adrián és Kovács-Bámli Viola Julianna kisfia, Kovács Maxim Adrián
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Isten éltesse őt!
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Élményszerű oktatással
motiválják a gyerekeket
A Herceghalmi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában is bevezetésre
kerül ebben a tanévben az az innovatív oktatási keretrendszer, amelyhez eddig
már 500 iskola több mint 8000 pedagógusa csatlakozott.
Mint ahogy azt Horváthné Gacsályi
Marianna igazgatónőtől megtudtuk,
az elmúlt tanév végén az iskola peda
gógusai részt vettek azon a 120 órás
pedagógus-továbbképzésen, amelyen
elsajátították az országosan elismert
és népszerű Komplex Alapprogram
módszertani elemeit, és ahol segítséget kaptak a tevékenység elindításához, gyakorlati megvalósításának
alapjaihoz.
– Ez a pedagógiai modell arra kínál
megoldást, hogy a gyerekek már egészen kicsi koruktól kezdve megtanuljanak közösségben gondolkodni,
együttműködni, véleményt formálni.
Célunk, hogy diákjaink élményalapú
tanulási folyamaton keresztül bővítsék ismereteiket. Mert szerintem
nem többet kell nyújtanunk a gyerekeknek, hanem másként. Fontos,
hogy tapasztalva és örömmel tanuljanak, a tudást közös élményként
szerezzék meg, és a képességeiket
hatékonyan tudjuk fejleszteni –
mondta az igazgatónő.

Napjainkban a pedagógusoknak talán az jelenti a legnagyobb kihívást,
hogy hogyan motiválják a digitális
világban felnövő „Z generációt”. Ez
a módszertan pont abban nyújt segítséget nekik, hogy a tananyag élményszerűbb átadásával, játékos tanulási szituációkkal felkeltsék a
gyerekek érdeklődését.
Horváthné Gacsályi Marianna hangsúlyozta, hogy intézményükben különböző módszerekkel (Meixnermódszer, Mesezene-Zenezörej, képesség szerinti bontott csoportos
tanórák, kooperatív technikák, projektmódszer) eddig is előtérbe helyezték a differenciálást, az egyéni
képességekhez igazodó nevelés-oktatást, amelyek eredményessége már
megmutatkozik a kompetenciamérésekben, a tanulmányi átlagokban
és a továbbtanulás kapcsán is. – Pont
a napokban kaptunk hírt arról is,
hogy a 2020/2021. évi akkreditációs
folyamat eredményeként elnyertük
az Akkreditált Kiváló Tehetségpont

címet is – sorolja további sikereiket
az igazgatónő. A minősítés rámutat
arra, hogy az iskola valóban komplex, érdekes és tartalmas programokkal fejleszti a gyerekek tehetségét. Külön kiemelésre ker ült az alsó
tagozatos gyerekek számára szervezett „Táltos tréning” tehetség-kibontakoztató foglalk ozás, valamint
a közkedvelt, a „Történelem másképpen” című program, amely viszont már a felsős diákokat érinti. A
dokumentum kitér arra is, hogy az
intézmény pedagógiai kultúrájának
szerves eleme a tehetségsegítő munka, melyet a pedagógusok képzésekkel mindig továbbfejlesztenek. – Az
Élménysuli bevezetése is pont egy
ilyen fejlődés. Biztos vagyok abban,
hogy az eddigi tevékenységeinkre
alapozva és egyben kibővítve azokat, ennek a módszernek a bevezetésével javulni fog tanulóink motivációja, eredményessége és magatartása
is – mondta Horváthné Gacsályi Marianna.
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Rácz Lujza

Fotó: Kristóf István

Dallamos
ritmusok

A 16 éves poéta hatodikos koráig a herceghalomi iskola tanulója volt, jelenleg pedig a budapesti Szent István Technikum nyelvi előkészítős osztályába jár, amely furcsa mód
nem a művészetek, hanem a közgazdaság és a jog világába
kalauzolja el a nebulókat.
Lujza első alkotása 8-9 éves korában született, amely sajnos nem maradt fenn az utókor számára. – Emlékszem,
a kicsit gúnyolódó hangvételű vers tele volt már akkor alliterációkkal. Sokáig nem raktam el a verseimet, talán 13
éves korom óta teszem ezt tudatosan – meséli Rácz Lujza.
Sokunknak van kedvenc költője, érdekes módon Lujzának
nincsen. Mint mondta, neki inkább kedvenc költeményei
vannak, amelyek mind más költő tollából származnak. –
Nagyon szeretem Arany János, A walesi bárdok című művét, de odavagyok Baudelaire Egy dög-jéért is – emelt ki
kettő alkotást a költőnő.
S hogy milyen belső indíttatás kell ahhoz, hogy valaki
verseket írjon? Lujza így vall erről: – Én úgy gondolom,

Átfutott már valaha valakin olyan érzés,
kényszer, hogy egy szókapcsolatot, egy
gondolatmenetet azon nyomban papírra
vessen? Nos, Rácz Lujza ifjú költőpalántának szinte minden napja így telik.
hogy embere válogatja, kinek mi okoz ihletet. Nekem személy szerint szinte minden versemnek külön története
van. A szerelmes poémákat értelemszerűen a szerelem
inspriálja, de ebből is adódnak különféle szituációk: kitörő
boldogság, vagy éppen sírás. De van olyan versem, amely
egy éjszakai álmomból származik, és olyan is, hogy egy
szókapcsolat jutott eszembe, amit nagyon szépnek találtam, és a ritmusa is dallamos, ezért egy egész vers kerekedett belőle.
Rácz Lujza költeményei többségében szerelmi témájúak
és szomorkás hangulatúak, de vannak humorosabb versei is. Alkotásai már több kiadványban is megjelentek,
így például a „Tükörben” című könyvben, vagy a Holnap
Magazinban, de az Irodalmi Rádió egy, a közeljövőben
megjelenő antológiájában is szerepelni fognak. Lujza tehetségének elismerésére pedig a legújabb bizonyíték az,
hogy meghívták állandó blogszerzőnek az Irodalmi Rádióhoz.

Kedves Támogatóink!
A Herceghalom Gyermekeiért Közhasznú Alapítvány 29 éve működik a herceghalomi gyermekek támogatásáért. A 2020. rendelkezési évben felajánlott SZJA 1%-os összeg 1.757.767 Ft
volt, melyet 2020 őszén kapott meg az alapítvány.
Rendkívül hálásak vagyunk minden kedves felajánlónknak, örömmel tölt el minket, hogy
támogatják munkánkat és segítik, hogy az alapítvány céljait megvalósítsuk. A támogatást
az idei tanévben is a településen élő gyermekekre, fiatalokra fordítjuk.

SZJA civil 1% felajánlások: 2012. év: 735.000 Ft • 2013. év: 1.072.000 Ft • 2014. év: 1.014.000 Ft • 2015. év:
1.358.798 Ft• 2016. év: 1.614.183 Ft • 2017. év: 1.501.944 Ft • 2018. év: 1.694.166 Ft • 2019. év: 1.757.767 Ft
Kérjük, alapítványunk sikeres munkájához az idei rendelkezési évben is járuljon hozzá adója 1%-ának felajánlásával, segítse ezzel törekvéseinket, céljaink megvalósítását! Különösen fontos ez az idei évben, ugyanis az idei Jótékonysági bálunk bevételének elmaradása komoly kiesést jelent az Alapítvány működésére nézve.
HERCEGHALOM GYERMEKEIÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY
Adószámunk: 19186429-1-13
Bankszámlaszámunk: 11742173-20011868
Email: herceggyerek@gmail.com
www.herceghalom.hu
Köszönettel: Herceghalom Gyermekeiért Közhasznú Alapítvány kuratóriuma
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Vörös bársony torta
Az idén, mint oly sok más, elmaradnak a bálok is, így a Herceghalom Gyermekeiért
Alapítványé is, amelyen minden évben megynyerhető volt tombolán az a gyönyörű torta, amelyet Dr. Lipka Sándorné, Éva néni, a herceghalomi iskola szeretett
tanára készített.
Sajnos Ő már 2015-ben nem tudott készülni a bálra, de a
hagyomány nem szakadt meg, mert lánya, Lipka Dorottya
folytatja azt töretlenül. S hogy egy év se múljon el úgy, hogy
a legendás Red velvet (Vörös bársony) torta ne készüljön el
Herceghalomban, arra biztatunk mindenkit, hogy az alábbi
recept alapján süsse meg szeretteinek, biztos nem fognak
csalódni, és talán az emlékeket is előcsalogatja…
A piskóta hozzávalói: 30 dkg finomliszt, 11,5 dkg vaj, 2 db
tojás, 30 dkg cukor, 4 evőkanál málnapiros ételfesték por,
11 g cukrozatlan kakaópor, 1 kávéskanál vaníliakivonat, 6 g
só, 5 g ecet, 5 g szódabikarbóna, 2,5 dl író (vagy joghurt).
Elkészítése:
A puha vajat kevés cukorral habosra keverjük robotgéppel,
majd hozzáadjuk az egyik tojást. Tovább keverjük géppel,
megint cukor, a másik tojás, majd a maradék cukor következik. Habos állagig keverjük.
Kanalanként beletesszük az ételfestéket, a vaníliakivonatot és a megszitált kakaóport. Az írót vagy joghurtot ös�szekeverjük a sóval, és kis adagokban óvatosan a tojásos
masszába keverjük. Több részletben hozzászitáljuk a lisztet is. A szódabikarbónát az ecettel összekeverjük (vigyázat
habzik) és belekeverjük a masszába.
A tortalapok önálló rétegek, ez a mennyiség 3 formába
elegendő. Tehát 3 sütőformába tesszük a masszát sütőpapírra, és 180 fokos sütőben megsütjük, ehhez 25-30 perc
szükséges darabonként. A formában hagyjuk kihűlni, kivesszük, majd leszedjük óvatosan a sütőpapírt. Ha teljesen kihűlt, sima felületűre, egyenes tetejűre vágjuk őket,
a leesett darabokat összemorzsoljuk, az lesz a torta külső
díszítése.
A krém hozzávalói: 25 dkg mascarpone, 10 dkg porcukor, 1
csomag vaníliás cukor, 5 dl habtejszín (cukrászhab, de ak-

kor kevesebb porcukor kell, nagyon behűtve), 2 lime, citrom
leve ízlés szerint.
Krém elkészítése:
A mascarponet felhasználás előtt 1-2 órával ki kell venni a
hűtőből, hogy krémes állagú legyen. Kikeverjük a porcukorral, a vaníliás cukorral és a lime levével. Mivel elég édes
a krém, így ízlés szerint akár több citrom leve is belekerülhet még.
A több órája behűtött cukrászhabot szintén behűtött tálban
elkezdjük felverni robotgéppel, de csak addig, hogy ne legyen még kemény, hanem csak sűrű, éppen „krémesedő”
állagú. Hozzákeverjük géppel a mascarponés krémet és
összedolgozzuk. Elég kemény krém lesz, de jól kenhető.
Megkenjük a lapokat a lime-os, citromos krémmel, egymásra illesztjük őket, és bevonjuk a torta egész felületét,
oldalát, tetejét is a fehér krémmel. A morzsával díszítjük az
oldalát, vagy akár a tetejét. Hidegen tároljuk tálalásig.
Köszönjük Lipka Dorottyának, hogy megosztotta a Hírmondó olvasóival édesanyja receptjét!
Állandó rovatunkba várjuk a jövőben azokat a recepteket,
amelyek valamilyen formában kötődnek Herceghalomhoz, vagy pont olyanokat, amelyek biztos, hogy nem. Hiszen Herceghalomba az ország számos tájáról költöztek ide
családok, akiknek biztos van olyan, jellegzetesen szülőhelyükhöz kapcsolódó kedvenc ételük, amelyet szívesen bemutatnának az itt lakóknak. Így megismerhetjük az egyes
vidékekre jellemző fogásokat, és nem utolsó sorban pedig
egymást.
A recepteket (lehetőleg fényképpel együtt)
a szerkesztoseg.herceghalom@gmail.com
e-mail címre várjuk!

HA FONTOS A CSALÁD EGÉSZSÉGE, AKKOR:
KERTÜNK KINCSEI
Februárban különösen ajánljuk nyolcféle házi szörpünk közül
a mézes áfonyát és a mézes feketeribizlit! Immunerősítőként
kínáljuk a nyers áfonyát mézzel vagy a feketeribizli-velőt, ami
szintén egy mézes, „kanalas” immunerősítő.
Az egészségtudatosan élőknek ajánljuk: dzsemek, zöldségpástétomok és különlegességek – desszertöntet, zöldparadicsom dzsem, barbecue szósz, csatni, zakuszka, kápiapaprikakrém és egyéb finomságok. Előrendelés esetén szívesen készítünk erdélyi padlizsánkrémet házi majonézzel.
Termékeink kizárólag ZÖLDSÉGBŐL, GYÜMÖLCSBŐL készülnek, NEM TARTALMAZNAK adalékanyagokat, tartósítószert
és színezéket!

Kertünk Kincsei: Herceghalom, Széchenyi 16., tel.:+36-20
-320-6137, B. Fekete Ágnes
www.kertunk-kincsei.hu

