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Új traktor
a még szebb
Herceghalomért
Megérkezett és már munkába is állt
Herceghalmon az az új, ZOOMLION
gyártmányú fülkés kistraktor, amit
a Mag ya r Fa lu P r og r a m pá lyá z at
keretében nyert az önkormányzat.
A négykerékhajtású, 25 lóerős dízel motoros erőgép alkalmas mind mezőgazdasági, mind pedig a kommunális szektorban felmerülő munkálatok elvégzésére.
Az önkormányzat seprőgépet, sószórót, hótolólapot és
ágaprítót rendelt hozzá, de a lista a későbbiekben természetesen bővíthető. A kistraktor értéke a hozzá kapcsolódó munkaeszközökkel együtt mintegy 14,5 millió
forint.

Készpénzes felvásárlás!
Arany 11.500-25.000 Ft/g
Ezüst 350 Ft-tól/g
Felvásárlok: bútorokat, festményeket, Herendi és
Zsolnay porcelánokat, Gorka, Kovács Margit alkotásokat, Meisseni készleteket, dísztárgyakat!
Továbbá, bizsu ékszereket, karórákat, régi pénzeket, érmeket, képeslapokat, fényképezőgépeket,
katonai eszközöket, komplett hagyatékot.
Díjtalan kiszállás, értékbecslés!
Telefon: 06-70-608-6082
e-mail: szentistvankrt25@gmail.com
www.herceghalom.hu
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Tisztelt Herceghalomiak!
Az elmúlt két évben feszített tempóban készítettük elő azokat a projekteket, amelyek megvalósítása életkörülményeinket nagymértértékben és pozitívan befolyásolnák. Minden
le nem aszfaltozott utca vagy köz tervét elkészítettük, a Móricz-ligeti csapadékvízelvezetés, az orvosi rendelő korszerűsítése, az iskola- és óvodabővítés tervei, az óvoda meglévő
épületének a részbeni felújítása, a járdák, a sport és rekreációs terek, valamint a futókör tervei mind-mind készen
állnak arra, hogy megfelelő pályázati kiírás esetén benyújtsuk azokat, és reményeink szerint pozitív elbírálásuk esetén
terveink valósággá válnak.
Állandó figyelemmel kísérjük a megjelenő, sőt már a tervezett pályázatokat is, melyek Herceghalom számára hasznosnak és értékesnek bizonyulhatnak. Mint ahogy hírül adtuk
korábban, ebben az évben a Magyar Falu Program pályázatai mellett sorra jelennek meg azok a Széchenyi Terv Plusz
pályázatok, amelyeket Magyarország Kormánya hirdet meg
az Európai Unió társfinanszírozásával. Mind a Magyar Falu
Program, mind az eu-s, vagy kormányzati pályázatok mára
már a vidék tényleges fejlesztési elvárásaira reflektálnak.
Olyan projektek megvalósítását teszik lehetővé, melyek
egyrészt a települések elemi érdeke és szükséglete, másrészt
pedig olyan fejlesztéseket támogatnak, melyeket a település
önerőből nem lenne képes létrehozni. Külön segítséget nyújt
számunkra az is, hogy megnyíltak az eu-s pályázati lehetőségek Herceghalom számára is, így 2021-2027-es pályázati
ciklusban már eséllyel indulhatunk korábban nem elérhető kiírásokon. Ezen lehetőségeket kihasználva a TOP Plusz
pályázatokon „Megújuló és energiahatékonysági fejlesztés”
(óvoda, KEK), „Csapadékvízvédelmi infrastruktúra fejlesztése” (Akácos út, Pipacs utca, Móricz liget, Boróka utca, Liliom lejtő, Árvalányhaj utca, Ördöglovas lejtő és két patak
részleges kotrása), „A Csicsergő Óvoda felújítása és bővítése” (meglevő épület és parkoló, játszóudvar, teraszfelújítás,

-burkolás, -fedés, valamint az óvoda bővítése egy telephel�lyel) projektekkel indultunk januárban.
A Magyar Falu Program mindemellett tavaly lehetőséget
nyújtott arra is, hogy a tavasz folyamán zöldfelületkarbantartási eszközeink tárát bővítsük, illetve újabbakat szerezzünk be. Ezek segítségével még tisztább, gondozottabb utak
és közterületek lesznek településünkön. Már több jelentős, a
közművelődés és a kulturális programok számára fontos eszközbeszerzésen is túl vagyunk – szintén a Magyar Falu Program pályázatnak köszönhetően. Így kapott a KEK új zongorát,
televíziót, projektort vetítővászonnal, vagy például bábokat.
Sor kerül még a temetői kápolna felújításának befejezésére is.
Legalábbis próbát teszünk arra, hogy az előző polgármester
és alpolgármester által félbehagyott és szakmailag meggondolatlan felújítás végére végre pontot tegyünk.
A következő hónapokban még számos Top Plusz-os pályázatra nyílik lehetőségünk. Terveink szerint a már előkészített projektjeinkkel indulunk, s így szeretnénk a Móricz-ligeti közöket leaszfaltozni és az orvosi rendelőnket is
korszerűsíteni. Utóbbi azt jelentené, hogy a lakosság és a
fogorvos, gyermekorvos, háziorvos és a védőnő által megfogalmazott igények szerint áttervezett épületben végre XXI.
századi körülmények között folyhatna a rendelés, a tanácsadás, illetve az emeleti, lifttel ellátott szinten pedig helyet
kapna a baba-mama klub megújult helyisége is.
A projekteket előkészítettük, várjuk bizakodva a pályázati
lehetőségeket, a döntést.
Bár már nagyon közelinek tűnik a tavasz, mely az időjáráson túl enyhülést hozhat a koronavírus járvány terjedésében
is, azért lehetőségeikhez mérten vigyázzanak önmagukra,
egymásra, mert jelenleg még ez nem mondható el, és a fertőzés erősen jelen van mindennapjainkban és sajnos a faluban is.
Csizmadia Zsuzsanna polgármester

Herceghalomi Hírmondó • Megjelenik 1000 példányban havonta, ingyenesen.
Kiadja: Herceghalom Község Önkormányzata
Tel.: +36 23 530 560 • E-mail: hirmondo@herceghalom.hu • 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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Herceghalom Község Önkormányzata
Képviselő-testületének határozatai
Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének testületi ülésein
hozott határozatai:
2022. február 03.

viselőt megválasztotta, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságba Losonczi Csongor képviselő jelölését

•

A testület jóváhagyta a tulajdonában lévő, Széchenyi utca

elutasította. Határozott továbbá a „Herceghalomért Díj”

26. sz. alatt található, Csodapatak Családi Bölcsőde I-II-

adományozására vonatkozóan.

ként üzemeltetett ingatlanra vonatkozó bérleti szerződés módosítása iránti kérelmét azzal a feltétellel, hogy a

•

A képviselők elfogadták a 2022. évi költségvetés beter-

bérlő a Magyar Falu Program Falusi Civil Alap keretében

jesztését és felkérték a jegyzőt a költségvetési rendelet

elnyert támogatási összegből az ingatlanra fordított ér-

elkészítésére.

téknövelő beruházásának (az épület külső szigetelése és
festése) összege meghaladja az elengedésre kerülő bér-

•

A testület tudomásul vette a háziorvos, a házi gyermek-

leti díj összegét. A beruházás megvalósulása esetén,

orvos, a védőnő 2021. évi szakmai munkájáról, valamint

2022. február 01-től az 5 éves fenntartási időszak végéig

az IHAROS Kft. herceghalomi temető 2021. évi üzemel-

az önkormányzat ingyenesen bocsátja rendelkezésre in-

tetéséről szóló beszámolóját.

gatlanát bölcsődei tevékenység ellátására. Az ingyenes
használat időtartamát a képviselők 2022. február 10-i

•

ülésükön 60 hónapról 83 hónapra módosították.

A képviselő-testület felkérte Nagy Richárdot, a Herceghalomi Községfejlesztési Kft. ügyvezetőjét, hogy a Herceghalom 442 hrsz.-ú 5 ha 3598 m2 nagyságú ingatlan

•

A testület, mint tulajdonos, hozzájárult ahhoz, hogy az

fejlesztése érdekében árajánlatokat kérjen be a terület

Érdi Tankerületi Központ a Herceghalmi Általános Is-

kiszabályozására, geodéziai felmérésére és a közmű-

kola és Alapfokú Művészeti Iskola épületében az iskola

tervek elkészíttetésére. Jelezték, a megrendelésre kerü-

újonnan épült két termének tetőtér beépítését pályázat

lő tervek vegyék figyelembe a 2020. december 22-én a

útján megvalósítsa, illetve vállalja, hogy amennyiben a

HER/1031-8/2020. iktatószámon létrejött üzletrész át-

megnyert támogatás nem fedezi 100%-ban a projekt

ruházási szerződés 3. számú mellék letét képező

megvalósulását, úgy a hiányzó, maximum 20.000.000

térképvázlatot.

Ft keretösszeget támogatás formájában az Érdi Tankerületi Központ rendelkezésére bocsájtja.

•

A képviselők jóváhagyták a Herceghalomi Községfejlesztési Kft. szabályzatait, nevezetesen: számlarendjét,

•

A képviselők módosították a 3/2022. (I.13.) számú hatá-

számviteli politikáját, leltározási, értékelési, pénzke-

rozatot. A BM „Önkormányzati feladatellátást szolgáló

zelési, javadalmazási szabályzatát.

fejlesztések támogatására 2022” kiírt pályázatot az
alábbiak szerint nyújtja be: Sportfutókör kialakítása a

•

A testület tagjai felülvizsgálták a Herceghalomi Polgár-

focipálya környezetében. Érintett ingatlanok: Herceg-

mesteri Hivatal és a gazdasági szervezettel nem ren-

halom HRSZ: 220/18, 220/19, projekt teljes költségveté-

delkező költségvetési szervek, azaz a Herceghalmi Csi-

se: 69.836.474 Ft, támogatási igény: 20.000.000 Ft, ön-

csergő Óvoda, valamint a Herceghalom Községi Könyv-

erő:49.836.474 Ft.”

tára közötti munkamegosztás és felelősségvállalás
rendjéről szóló munkamegosztási megállapodásokat és

2022. február 15.
•

A Képviselő-testület zárt ülésen a Humán és Környezetvédelmi Bizottságba tagként Somogyi Kálmán kép-

www.herceghalom.hu

úgy döntöttek, hogy azok módosítására nincs szükség.
•

A képviselő-testület módosította a 216/2021. (XII. 14.)
számú határozatával elfogadott 2022. évi munkatervét.
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•

A testület elfogadta Benedek András, Benedek Borbála,

bérlakások részére, terasztető vásárlásáról szóló,

Farkas Nóra, Fekete-Filip Laura, Gáll Isis, Gáll Orion,

151/2021. (IX.07.) számú korábbi határozatát vissza-

Kánya Viktória, Mikic Vendel, Nagy Fruzsina, Venyige

vonta.

Dorina, Venyige Petra, Végh László Mihály és Zmák Laura ösztöndíjasok első félévi munkájáról szóló beszá-

•

•

•

A képviselők elfogadták a polgármester 2021. évi sza-

molóját. A 2021/2022. tanév második félévére 13.000 Ft/

badságának felhasználásáról szóló beszámolóját, illet-

hó ösztöndíjat állapított meg részükre.

ve a 2022. évi szabadságolási ütemtervét.

Az önkormányzat a KEK épületének hátsó bejáratához

•

Döntés született arról, hogy 2022. augusztus 8-ától au-

beléptető rendszer kiépítésével bízta meg a Global

gusztus 19-éig, illetve 2022. december 19-étől december

Complex Defense System Kft.-t bruttó 319.507 Ft

30-áig igazgatási szünet miatt a Herceghalomi Polgár-

összegben.

mesteri Hivatalban ügyeleti nyitvatartás lesz.

A képviselők úgy határoztak, hogy Herceghalom vízel-

•

A testület a Biatorbágy, Etyek, Herceghalom, Páty tele-

látásának jogszabály által előírt nyomástartományban

pülések Fogorvosi Ügyeleti Ellátást Biztosító Társulás

történő biztosítása érdekében, amennyiben az ingat-

szolgáltatásának újraindítása esetén elvi szándékát fe-

lantulajdonos az ingatlan beépítése, illetve fejlesztése

jezte ki a szolgáltatás igénybevételére és annak finan-

következtében napi 1 m3-t meghaladó vízfogyasztást

szírozására.

tervez, a tervezett bármely víziközmű (ideértve a víz-

•

Döntött a testület arról, hogy támogatási igényt nyújt

tornyot is) megépítésének költségeihez az önkormány-

be a 2022. évre vonatkozóan víz- és szennyvízszolgálta-

zattal kötött szerződés alapján hozzájárulást tartozik

tásra.

fizetni. Felkérték továbbá a víziközmű-szolgáltató ÉTV
Kft.-t, hogy a 2022. évi GFT-t módosítását végezze el,
melybe kérték beállítani új feladatként a víztorony ter-

•

A képviselők elfogadták Herceghalom Sportkoncepcióját.

vezését és engedélyeztetését. Felhatalmazták a polgármestert, hogy amennyiben a hidraulikai számítások

A határozatok mellett döntés született a helyi közútra tör-

eredményeként a torony tervezett helyét nem lehet

ténő behajtás korlátozásáról, az önkormányzat Szervezeti

közterületen (önkormányzati tulajdonú területen) kije-

és Működési Szabályzatáról, az önkormányzat tulajdoná-

lölni, a szükséges terület megszerzéséről tárgyaljon a

ban álló lakások bérletéről szóló rendeletek módosításá-

megfelelő terület tulajdonosával.

ról.

A testület a Boróka utca 22-26. szám alatti bérlők tároló

ikkel egyetemben megtalálhatóak a www.herceghalom.

A rendeletek és a határozatok pontos szövege melléklete•

építése tárgyban benyújtott kérelmét a tervtanács véle-

hu oldalon, illetve a rendeletek az önkormányzat hirdető-

ményét kikérve, a későbbiekben újra napirendre tűzi. A

tábláján is kifüggesztésre kerülnek.

Megszülettek

Elhunyt

Tatai-Szabó Gábor és Tajti-Szabó Eszter kisfia,
Tatai-Szabó Csanád

Mata Istvánné,
szül.: Vajda Mária (1933.)

Luzsányi Gábor Lajos és Balogh Zsófia kislánya,
Luzsányi Róza

Isten éltesse őket!

Nyugodjon békében!
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Megvalósult, fejlesztés alatt lévő projektek
Projet megnevezés, tárgya

Pályázati azonosító

Támogatás
(Ft)

Önerő (Ft)

Projekt teljes
költségvetés
(Ft)

2019
Kolumbárium kialakítása a herceghalmi temetőbe

„MFP-FFT/2019
5 000 000
Önkormányzatok tulajdonában lévő temetők fejlesztése”

0

3 858 310

Széchenyi utca felújítása

„MFP-ÖTU/2019
Önkormányzati tulajdonú utak felújítása”

29 999 999

14 792 082

44 792 081

Boróka utca fejlesztése

„Önkormányzati fejlesztések 2019
Azonosító: 442652”

11 865 010

21 648 784

33 513 794

Füzes utca szilárd burkolattal történő ellátása és csapadékvíz
elvezetés kiépítése

„MFP-ÖTU/2020
Önkormányzati út- és hídépítés, felújítás”

29 999 999

32 872 103

62 872 102

Kulturális Egyházi Központ felújítása

„MFP-KTF/2020
Közösségi tér ki-/átalakítás és foglalkoztatás”

31 322 612

Csicsergő Óvoda bővítés

„MFP-OEF/2020
Óvodaépület felújítás”

49 992 576

Együtt a szőlősgyulai gyerekekkel szociális tábor

TTP-KP-1-2020/1-000006 / BGA 2020

800 000

Liget utcai játszótér fejlesztése

„MFP-OJKJF/2021
Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése”

4 994 300

Herceghalmi Szeplőtelen Fogantatás Római Katolikus
temetőkápolna felújítása

„MFP-ÖTIF/2021
Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése”

4 949 551

Eszközbeszerzés Herceghalom közterületeinek
karbantartására

„MFP-KOEB/2021
Kommunális eszköz beszerzése”

14 938 336

Közösségszervező foglalkoztatása és eszközbeszerzés
a herceghalmi programok támogatásához

„MFP-KEB/2021
Közösségi eszköz beszerzés és bértámogatás”

4 913 017

Együtt a kárpátaljai szőlősgyulai gyerekekkel

„BGA 2021
TTP-KP-1-2021/1-000097”

2 000 000

Dombhát utca fejlesztése

„Önkormányzati fejlesztések 2021
Azonosító: 520086”

5 828 509

Csapadékvízvédelmi infrastruktúra fejlesztése

„TOP_PLUSZ Élhető települések
TOP_PLUSZ-1.2.1-21.PT1-2022-00078”

189 771 644

Herceghalmi Csicsergő Óvoda fejlesztése és bővítése

„TOP_PLUSZ Gyermeknevelést támogató humán
infrastruktúra fejlesztése
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-PT1-2022-00064”

399 848 172

Közösségszervező és eszközbeszerzés a herceghalmi
programok támogatásához

„MFP-KEB/2022
Közösségszervező alkalmazása és eszközbeszerzés”

5 525 600

Eszközbeszerzés Herceghalom zöldterületeinek
karbantartására

„MFP-KOEB/2022
Kommunális eszköz beszerzése”

11 304 278

Herceghalmi Szeplőtelen Fogantatás Római Katolikus
temetőkápolna felújítása II. ütem

„MFP-ÖTIF/2022
Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése”

4 949 551

Közlekedésfejlesztés a biztonságos Herceghalomért

„MFP-UHK/2022
Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény, vízelvezető
rendszer építése/felújítása”

45 000 000

Petőfi Sándor utca járdájának felújítása

„MFP-BJA/2022
Önkormányzati járdaépítés/felújítás támogatása”

10 000 000

Sándor Móric téri játszótér fejlesztése

„MFP-OJKJF/2022
Óvodai játszóudvar, közterületi játszóterek fejlesztése”

5 999 999

Óvoda fejlesztése

MFP/ÖTIK/2022

Futókör építés

„Önkormányzati fejlesztések 2022.
Azonosító: 554568”

2020

31 322 612

2021

5 828 509

11 657 018

49 836 474

69 836 474

2022

www.herceghalom.hu

20 000 000
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Indokoltság/ Leírás

Jelenlegi státusz

A ravatalozó épület egyik oldalában található urnatemető bővítésére került sor

Elszámolás benyújtva.
Visszafizetett összeg 1 141 690 Ft.

A Széchenyi utca teljes útszakaszának felújítása, valamint szélesítése történt meg, így biztosítva a biztonságosabb közlekedést
az útszakaszon.

Elszámolás benyújtva.

Boróka utca felújítása és csapadékvízelvezető képességének javítása

Lezárva.

Az utcát szilárd burkolattal láttuk el, és az úthoz szervesen kapcsolódó vízelvezető rendszer kiépítése valósult meg.

Elszámolás benyújtva.

KEK felújítása és közösségszervező alkalmazása.

Elszámolás benyújtva.

Projektünk keretében Herceghalom település belterületi, 280. hrsz. jelenleg használaton kívüli ingatlanján új egy csoportszobás
óvodaegység valósul meg.

Megvalósítása folyamatban

Kárpátaljai gyerekek táboroztatása

Folyamatban

A Liget utcában a meglévő hatalmas zöld területtel rendelkező játszótérre egyedi készítésű, kézműves, a nemzeti és helyi értékek
ápolására és a gyermekek testi lelki fejlődésének elősegítésére alkalmas eszközök beszerzése és beépítése történik meg

Megvalósítása folyamatban

A kápolna külső és belső felújítása

Megvalósítása folyamatban

Traktor és hozzátartozó adapterek beszerzése

Megvalósítása folyamatban

Eszközbeszerzés és közösségszervező továbbfoglalkoztatása

Megvalósítása folyamatban

Kárpátaljai gyerekek táboroztatása

Folyamatban

Dombhát utca felújítás

Megvalósítása folyamatban

Projektünk keretében a település belterületén a csapadékvíz biztonságos levezetésének megoldása, Herceghalom általános környezeti állapotának javítása, jelenlévő értékek védelme a vízelvezetés és annak feltételeinek javításával, árkok, patak meder állapotának
javítása, kitisztítása, szükségszerű megnagyobbítása, illetve meglévő átereszek átalakítása, kitisztítása, a szélsőségesebb csapadék
események következtében levonuló nagyvizek levezetésére képes rendszer kialakítása tervezett.

Benyújtott pályázat

Új telephely létrehozása, meglévő óvoda fejlesztése, eszközbeszerzés

Benyújtott pályázat

Közösségszervező bértámogatásának folytatása és eszközbeszerzés

Benyújtott pályázat

Herceghalom település önkormányzati közterületeinek, különösen a zöldterületek karbantartására fűnyírók, fűkaszák,
ágvágók és egyéb eszközök beszerzése történik

Benyújtott pályázat

A fejlesztés keretében a kápolna külső környezetének, járdájának, térkövezésének felújítása valósul meg

Benyújtott pályázat

Árvalányhaj utcának a közösségi közlekedés/vasút irányába történő végpont kialakítását hajtjuk végre. Az utca szilárd burkolatának
kiépítése, felújítása és kiszélesítése történik meg parkolók kialakításával.

Benyújtott pályázat

A Petőfi Sándor utcai járda fejlesztése valósul meg. A fejlesztés keretében a járda elöregedett burkolatának felújítását végezzük el.

Benyújtott pályázat

Sándor Móric téren meglévő közterületi játszótér fejlesztése valósul meg. Elsősorban új burkolatok kialakítása történik,
néhány eszköz beszerzése és kertészeti munkák megvalósulása mellett.

Benyújtott pályázat
Benyújtás határideje: 2022.02.12.

„Fejlesztésünk célja elsosorban az óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztése,
új futókör építésével.”

Benyújtott pályázat

Galai Katalin
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Helyben, helyinek, helyit
Ahogy beköszönt a jó idő, újra indul március 27-én a 10 éves múlttal rendelkező
Herceghalomi őstermelői és kézműves piac. A piac megálmodói a kezdetekkor
arra gondoltak, hogy a kertben megtermelt többlet zöldségek és gyümölcsök
értékesítésére, illetve a helyi művészek, alkotók bemutatkozására lehetőséget
biztosítsanak, mindemellett pedig egy jó hangulatú, közösségformáló színteret
teremtsenek meg. Az elképzelések beváltották a hozzá fűzött reményeket. A piac
megszületéséről és életben tartásáról Galai Katalint kérdeztük.

A herceghalomi piac története hosszú és kacskaringós
utat járt be, míg végül is azzá lett, amit ma ismer a lakosság. Ehhez eléggé vissza kell mennünk az időben.
2010 októberében Mehrstettenből delegáció érkezett
Herceghalomba, hogy felvegye a kapcsolatot az önkormányzat új vezetésével. Ezt megelőzően megalakult a helyi Testvérkapcsolatok Baráti Köre elnevezésű csoport,
hogy szervezetten, méltóképpen tudjuk fogadni őket. A
kör vezetésére engem kértek fel. Hosszú éveket töltöttem
Németországban, így jól ismertem az ottani körülményeket és a nyelvet is jól beszélem.
A találkozó végén meghívást kaptunk a 2011-ben megrendezésre kerülő „Művészek és Hobbi-Barkácsolók a faluban” című rendezvényükre Mehrstettenbe, ahol a herceghalomi művészek is kiállíthattak és alkotásaikkal
gazdagították az eseményt.

www.herceghalom.hu

A rendezvény olyan érdekes és lenyűgöző volt, hogy akkor
fogalmazódott meg az a gondolat Csizmadia Zsuzsanna
akkor még alpolgármester asszonyban és bennem, hogy
milyen jó lenne a mi kis közösségünkben is egy hasonló
művészeti és kézműves vásár megrendezése, amit a helyi
sajátosságok miatt ki tudnánk egészíteni a kertben megtermelt zöldségekkel és gyümölcsökkel.
A gondolatokat tettek követték és 2012 szeptemberében
megrendeztétek az első, két napos „Kézműves, hobbi
és Művészeti Kiállítást”.
G K: Lezártuk a Gesztenyés utat a KEK-től a víztoronyig és
mindkét oldalon, akkor még kölcsönkért és bérelt sátrakat állítottunk fel. Hihetetlen volt, ahogy Herceghalom
apraja – nagyja megmozdult. Majd mindenki ott volt valamilyen portékával. Művészek, hobbi-barkácsolók, kéz-
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művesek, a nyugdíjas klub tagjai sütöttek-főztek, előadó
művészek és zenészek szórakoztatták a közönséget. Az
eseményre természetesen a mehrstetteni barátainkat is
meghívtuk, volt külön sátruk, ahol odavalósi specialitásokat lehetett vásárolni, például német nudlit (Spätzle) és
fekete kolbászt. A bevételt a mehrstetteniek felajánlották
a rászoruló herceghalomi embereknek. Ebből vásároltunk
például egy kályhát az egyik falunkbelinek. Nagyon sikeres két nap volt, még a szomszédos településekről is meglepően sokan jöttek el és elégedetten vitték jó hírünket.
Ha jól tudom, a vásárt kiállítások is kísérték.
Igen, a könyvtárban Rudolf Ott, Mehrstetten akkori polgármesterének egyedülálló söralátétjeit, míg a KEK-ben
Klaus Stephaninak, a partnerkapcsolatok elnökének
csodálatos fotóit tekinthették meg az érdeklődők. A tornacsarnokban pedig helyi művészek alkotásai voltak
láthatóak. A teljesség igénye nélkül néhány példát említenék: Csordás Lászlóné horgolásai, hímzései, Pörge
Sándorné festményei, Körösladányi Istvánné szőttesei,
tarisznyái.
Hogyan alakult a folytatás?
Ezt a vásárt egy évben egyszer, ősszel rendeztük meg és
mindig nagy sikerrel. A második alkalommal már a bérelt sátrakat lemásoltuk, és sajátokat gyártattunk le nagyon ízléses vászon tetővel, amit Lux Bea készített nekünk. Ezek a sátrak szolgálják a mai napig a piacunkat.
Persze felújítjuk vagy javítjuk a hibákat, esetleg teljesen
újakat készíttetünk.
Az emberek örültek a piacnak, szívesen részt vettek
mind a szervezésében, mind pedig az árusításban,
mégis megszűnt pár évre. Mi volt ennek az oka?

Sajnos megváltozott a falu akkori vezetőinek a hozzáállása a dolgokhoz. A piac megszűnt, a Testvérkapcsolatok
Baráti Körének vezetését pedig már nem én vittem tovább.
De újraéledt a piac, kicsit ugyan más formában.
A 2019-es választások után Csizmadia Zsuzsanna polgármester asszonnyal rögtön elterveztük, hogy újraélesztjük
közös gyermekünket, a piacot. Így is tettünk, és ebben az
évben már a harmadik évadot kezdjük meg, kivételesen
vasárnap, március 27-én, a Tavasznyitó Herceghalmon
önkormányzati rendezvény keretein belül.
Amúgy minden hónap második szombatján 9 órától 13
óráig van a piac a KEK előtti téren. Olyan új helyszínt kerestünk, ahol a kulturált árusításhoz nem kell óriási költségekbe vernünk magunkat. Itt biztosítva van az áramés vízellátás, a mosdó, és a meleg időjárás ellen kellemes,
hűs árnyékot nyújt a gyönyörű, óriási lombkoronájú fa.
Szeretjük ezt az új helyszínt, a többségnek megfelel.
Hányan árusítanak jelenleg és milyen portékákat kínálnak?
Herceghalom túl kicsi ahhoz, hogy az őstermelők, kézművesek tömegesen jöjjenek árusítani. Jelenleg 20 pavilonunk van, az árusok hatvan százaléka helyi, negyven
pedig a környező településekről jön át. A kínálat színes,
van például keramikusunk, textil- és ékszerművészünk,
fejlesztőjáték-árusunk, szörpösünk, szappankészítőnk,
pékárunk, zöldségesünk, házi kézműves sajtosunk, mézesünk, húsosunk, sőt kiváló minőségű olasz tésztákat és
szószokat árusítónk is.
A vásárlók körében is egyre népszerűbb a piac.
Hála istennek, igen. Nagy örömünkre az újonnan beköl-
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nesítik a kínálatunkat, és még nincsenek rajta a palettánkon. Ez ügyben keressenek bizalommal.
Nagyon hálás vagyok a jelenlegi állandó tagjainknak,
hogy fenntartják kis piacunkat a lakosság örömére és
megelégedésére. Mindig számíthatok rájuk. Lelkesek és
szívesen jönnek még a nyári hónapokban is, holott tudják,
a szabadságolások miatt talán gyengébb lesz az aznapi
bevételük.
De talán nem is csak a bevétel a fontos.
Valóban, mindig nagyon jó hangulatú a piac, az árusok
között kialakult egy jó barátság, szeretnek együtt lenni.
Ez érződik is, aki kilátogat ide, biztos ugyanezt fogja tapasztalni. Ez nagyon fontos dolog és jó érzés számomra.
Ez a te fizetséged a munkádért?
Gyakorlatilag igen, hiszen a piac szervezését társadalmi
munkában csinálom. Valószínűleg sokan nem is gondolják, hogy mennyi munkával és energiával jár a megszervezése és működtetése. Mindemellett minden hónapban
feláldozom egy szombatomat és reggel hatkor kelek, hogy
tözők is felfedezték és egyre
kedveltebb az ő köreikben is.
Egyre többen értékelik a magasabb színvonalú és minőségű
árukat, és sokan azért is eljönnek, hogy támogassák a helyi
kötődésű árusainkat. Örülnek
mások sikerének és annak is,
hogy van egy saját kis piaca a
falunak.
Kedvező, hogy az árusoknak
nem kell helypénzt fizetniük.
Ennek ellenére szerződéses
viszonyban állnak az önkormányzattal, és van egy házirendetek is.
Kezdetektől fogva az volt a
szándékunk, hogy az eladóknak
ingyen tudjuk biztosítani a
helyszínt. Ehhez meg kellett
keresnünk azt a jogi környezetet, ami ezt lehetővé teszi.
Vannak írott és íratlan szabályaink is.
Ez utóbbi mit jelent?
Azt, hogy milyen elvek szerint működik ez a piac. Például,
hogy mindenki vigye el az árusításból keletkező hulladékát, vagy a piac végén segítsenek leszedni és összehajtogatni a standok ponyváját. Alapvetően olyan dolgokat
tartalmaz, hogy segítsük és támogassuk egymást és hogy
gördülékenyen működjön a piac. De említhetném azt is,
hogy konkurenciamentességet hirdettünk meg. Ez azt jelenti, hogy minden áruféleséggel csak egy termelő van jelen a piacon.
Akkor gyakorlatilag nem is vártok új kereskedőket?
Kialakult a kis árusító közösségünk, de nyitottak vagyunk az olyan új, jó minőségű termékekre, amelyek szí-

www.herceghalom.hu

mire jönnek az árusok, minden a helyén legyen. De egyelőre még bírom és szívesen végzem. Mert ha egy piac végén elégedettek a vevők és az árusok, akkor az engem is
büszkeséggel és elégedettséggel tölt el.

Fotók: Galai Katalin
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KÖNNYEN ÉRTHETŐ TÁJÉKOZTATÓ A
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Négy évenként országgyűlési választások vannak Magyarországon. Ez azt jelenti, hogy a korábbi országgyűlési képviselők
helyett újakat választunk.
Ez egy lehetőség, hogy mi, választópolgárok, olyan képviselőket válasszunk, akik a mi érdekeinket képviselik a Magyar
Országgyűlésben, ahol az országot érintő legfontosabb ügyekben döntenek.
Azon a napon, amikor az országgyűlési választások vannak, több
kérdésben népszavazás is lesz. Ez azt jelenti, hogy fontos kérdésekben igen vagy nem jelölésével kifejezhetjük véleményünket.
Ha sokan döntenek egyféleképpen, ez az Országgyűlést arra
kötelezi, hogy azt tegye, amit a választópolgárok többsége
szeretne.
Mikor lesz a szavazás?
2022. április 3-án, vasárnap.
Reggel 6 órától este 7 óráig
lehet szavazni.
Mire lehet szavazni?
A szavazás arról szól, hogy kik legyenek a Magyar Ország�gyűlés képviselői. Egyúttal népszavazási kérdésekről is lehet
dönteni.
Amikor elmegyünk szavazni, három szavazólapot kapunk.
Az egyik szavazólapon egyéni képviselőt választunk.
Itt személyek közül lehet választani.
Ezen a szavazólapon olyan emberek vannak, akik országgyűlési képviselők szeretnének lenni. A képviselőkről az interneten olvashat bővebben. Ezt kell beírni: www.valasztas.hu
Akire a legtöbben szavaznak, az lesz a képviselő.
Ön, mint minden választópolgár, egy személyt választhat ki.
A másik szavazólapon pártlisták közül lehet választani.
Ezen pártok nevei szerepelnek. Ha sokan szavaznak egy pártlistára, onnan sokan lesznek képviselők.
Ön, mint minden választópolgár, egy pártot választhat ki.
Magyarországon élnek nemzetiséghez tartozó emberek is. Ők
vagy bolgárok, vagy görögök, vagy horvátok, vagy lengyelek,
vagy németek, vagy örmények, vagy romák, vagy románok, vagy
ruszinok, vagy szerbek, vagy szlovákok, vagy szlovének vagy
ukránok. A nemzetiségi emberek magyar állampolgárok.
A nemzetiségi emberek eldönthetik, hogy pártlistára, vagy nemzetiségük listájára szavaznak. Ha Ön egy nemzetiséghez tartozik, akkor azt, hogy pártlistára, vagy nemzetisége listájára szavaz, előre el kell döntenie. Aki nem dönt, az pártlistára szavazhat.
A nemzetiségi listáról olvashat az interneten. Ezt kell beírni:
www.valasztas.hu/gyakran-ismetelt-kerdesek
A harmadik szavazólapon népszavazási ügyekben dönthet.
A kérdések a következők:
1. Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekeknek köznevelési
intézményben a szülő hozzájárulása nélkül szexuális irányultságokat bemutató foglalkozást tartsanak?
2. Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekek számára nemi
átalakító kezeléseket népszerűsítsenek?
3. Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekeknek fejlődésüket
befolyásoló szexuális médiatartalmakat korlátozás nélkül
mutassanak be?
4. Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekeknek a nem megváltoztatását bemutató médiatartalmakat jelenítsenek
meg?
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A kérdésekre igennel, vagy nemmel lehet szavazni, aszerint,
hogy a feltett kérdésben Ön mit tart helyesnek.
Hol lehet szavazni?
Egy levelet kapunk arról, hogy hol szavazhatunk.
Ezt a levelet ÉRTESÍTŐnek hívják. Ha Ön nem kapott ilyen levelet, akkor azt jelezze a települése jegyzőjének.
Ezt a levelet jól rakja el, vagy írja fel, hogy hova kell menni szavazni!
Mit kell vinni a szavazásra?
Lakcímkártyát és személyi igazolványt kell vinni.
A személyi igazolvány helyett vihet más fényképes okmányt is.
A lakcímkártya és útlevél is jó.
Lakcímkártya és jogosítvány is megfelel.

+
A régi, papíralapú személyi igazolvány is jó. A régi, papíralapú
személyi igazolvány lakcímkártya nélkül is érvényes.
Fontos, hogy az iratai érvényesek legyenek.
Ha nem érvényesek az iratai, a járási hivatalnál vagy a kormányablakban kell újat csináltatni a választást megelőzően.
Hogyan történik a szavazás?
A szavazás napján menjen el az ÉRTESÍTŐben megadott szavazóhelyiség címére.
Ott fog ülni a szavazatszámláló bizottság.
A bizottság elkéri az iratait. Kikeresik egy papíron a nevét és a lakcímét.
Ezt a papírt névjegyzéknek hívják. Ha szavazni
akar az országgyűlési
választáson írja alá a
névjegyzéket. Ha a népszavazáson is részt kíván venni, akkor
még egyszer alá kell írnia a névjegyzéket.
Ezután megkapja a szavazólapokat és egy borítékot.
Ellenőrizze le, hogy a szavazólapokon van-e pecsét.
Ha nincs pecsét, szólni kell a bizottságnak.
A szavazólapokkal és a borítékkal menjen be a függöny
mögé. Azért fontos bemenni
a függöny mögé, mert akkor
mások nem látják, hogy kire
szavaz, mit jelöl be.
A szavazólapokra csak tollal
írhat.
A jelöltek, listák nevéhez körök tartoznak.
Kiválasztjuk azt, akit szeretnénk megszavazni.
A hozzá tartozó körbe teszünk egy X-et.
A népszavazásokhoz is van egy szavazólap. Erre a lapra annyi X-et
tehet, ahány népszavazási kérdés van a lapon. Döntse el, hogy
IGEN-nel, vagy NEM-mel szeretne-e válaszolni az adott kérdésre,
és tegyen oda egy X-et. Minden kérdésre külön kell válaszolni.
Ha végzett a szavazólapok kitöltésével, a szavazólapokat tegye
be a borítékba. Jöjjön ki a függöny mögül. A borítékot egy nagy
dobozba dobja be. A dobozt urnának hívják. Ebben a dobozban
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VÁLASZTÁSHOZ ÉS NÉPSZAVAZÁSHOZ
gyűjtik a szavazatokat. Este kinyitják az urnát, és megszámolják, hogy melyik képviselőre, illetve pártlistára és nemzetiségi listára hányan szavaztak. Összeszámolják azt is, hogy a
népszavazási kérdésekre hányan mondtak IGEN-t és hányan
NEM-et. Ha bizonytalan a szavazás menetében, kérjen segítséget a jelen lévő bizottságtól.
Kérelmek
A helyi választási irodában segítenek megírni a kérelmeket.
A helyi választási irodák címe és telefonszáma az interneten
megtalálható.
Ezt kell beírni: http://www.valasztas.hu/elerhetosegek
A kérelmek letölthetők az internetről is.
Ezt kell beírni: valasztas.hu
Ott az „Ügyintézés” gombra kell kattintani.

A kérelmet nem muszáj személyesen megírni.
Megírhatja olyan ember is, akinek meghatalmazást adunk.
A meghatalmazás olyan irat, amellyel más is intézheti az
ügyeinket.
A kérelem személyesen is leadható a lakóhely szerinti helyi
választási irodában.
A helyi választási iroda a helyi önkormányzatban van.
A kérelem postán vagy interneten is elküldhető.
A kérelmeknek a lent megadott időpontokig meg kell érkezniük.
Levelet kap arról, hogy hova mehet szavazni.
Ha máshol szeretne szavazni
Ha máshol szeretne szavazni, át kell jelentkeznie.
Az országban bárhova átjelentkezhet.
Az átjelentkezés azt jelenti, hogy máshol szavazhat.
Az átjelentkezés nem változtatja meg a lakcímét.
Ha át akar jelentkezni, kérelmet kell írnia a helyi választási
irodának.
Akkor fogadják el, ha beérkezik 2022. március 25-én, péntek
délután 16 óráig.
Ha nem tud elmenni szavazni, mozgóurnát kérhet
Akkor is szavazhat, ha betegen fekszik, vagy letartóztatták.
Ha nem tud elmenni szavazni, akkor a bizottság
megy el Önhöz.
Ketten fognak menni. Szavazólapot és mozgóurnát
visznek.
A mozgóurna egy zárt doboz, amibe beledobjuk a
szavazatunkat.
Mozgóurnás szavazáshoz kérelmet kell írni.
Akkor fogadják el, ha beérkezik 2022. március 30-án, szerda
délután 16 óráig.

A kérelmet még 2022. április 3-án, vasárnap déli 12 óráig le
lehet adni.
Vasárnap a szavazatszámláló bizottságnak kell elküldeni a kérelmet.
Kérjen meg valakit, aki elviszi a kérelmét.
A szavazatszámláló bizottság a szavazóhelyiségben van.
Ha külföldön szeretne szavazni
Akkor is szavazhat, ha a szavazás napján külföldön tartózkodik.
Ha külföldön szeretne szavazni, kérelmet kell írni a helyi választási irodának.
Akkor fogadják el, ha beérkezik 2022. március 25-én 16
óráig.
Külföldön
Magyarország
nagykövetségein, vagy főkonzulátusain lehet szavazni.
A nagykövetségek és a főkonzulátusok olyan helyek, amelyek Magyarországot képviselik
külföldön.
Ha Ön mozgáskorlátozott és akadálymentes helyen szeretne
szavazni
A mozgáskorlátozott személyeknek joguk van akadálymentes helyen szavazni.
Az akadálymentes szavazóhelyiségbe kerekesszékkel is be lehet jutni.
Ha akadálymentes helyszínen akar szavazni, kérelmet kell
írni. Akkor fogadják el, ha beérkezik 2022. március 30-án 16
óráig.
Ha Önnek látásproblémája van, és Braille-írásos szavazást kér
Aki vak vagy gyengénlátó,
az kérheti, hogy a szavazáskor Braille-írásos sablont használhasson.
Ilyenkor a szavazólap
ugyanolyan, mint amit
mások kapnak.
A sablon segít elolvasni a szavazólapot.
Aki Braille-írásos szavazást szeretne, annak kérelmet kell írnia. Akkor fogadják el, ha beérkezik 2022. március 25-én 16
óráig.
Ha nem szeretné, hogy használják a személyes adatait
Van lehetőség megtiltani,
hogy mások használják a
személyes adatainkat.
Ilyenkor a pártok és a jelöltek nem kapják meg a nevünket és lakcímünket.
Ehhez kérelmet kell írni a
helyi választási irodának.
A választással kapcsolatos további kérdéseire a www.valasztas.
hu honlapon találhat választ, vagy a polgármesteri hivatalban
működő választási irodától kérhet részletes tájékoztatást.
Választási Iroda
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A bajnok csapat
Fotó: Herceghalom Szabadidő és Sport Egyesület

Feljebb léphetnek –
mi pedig a fűre
Megnyerte a herceghalomi felnőtt futballcsapat a megye II. bajnokságot és
jelenleg is a tabella második helyéről várják a következő meccset. Idén már
reális esély van arra, hogy egy osztállyal feljebb lépjenek, miközben úgy tűnik,
gyerekek is szép számmal járnak edzésekre. A Herceghalom Szabadidő és Sport
Egyesület elnökével, Urbán Zoltánnal beszélgettünk.

Hogyan értékelné az elmúlt szezont?

az, hogy gyermekeket neveljünk, akik feljebb tudnak lépni
magasabb osztályú klubokhoz, hiszen ott több lehetőségük

Szerencsére, megfelelő létszámú csapatokat tudtunk kiállí-

van a még jobb minőségű képzésre.

tani. A legfontosabb eredmény a gyermekek képzése, és ez

Nehézkesen, de az U13-as csapatunk is végigjátszotta a sze-

teljesült is az U7, U9 és U11 korcsoportban, ráadásul úgy,

zont. Itt létszámhiánnyal küszködtünk, amit nyilván a jár-

hogy sikerült megtartani a tömegsport jelleget, hiszen fon-

ványhelyzet is befolyásolt, szinte mindig voltak betegek is a

tos hangsúlyozni, hogy első sorban tömegsport jellegű klub

csapatban. Az U19-es csapatunk bronzérmes lett, ami na-

vagyunk.

gyon szép eredmény, a felnőtt csapatunk pedig megnyerte a

Ennek tükrében kiemelkedő eredmény, hogy két játékosun-

bajnokságot a megye II-ben. Nem tudtunk feljebb lépni a

kat igazolta le a Puskás Akadémia, ugyanis az egyik célunk

megye I-be, ugyanis ehhez még egy nagypályás csapatot

www.herceghalom.hu
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TAVASZNYITÓ
KISPÁLYÁS FOCITORNA
2022. MÁRCIUS 27. (vasárnap) 9.00 óra

„Tavasznyitó Herceghalmon” programunk keretében várjuk azokat a
focizni, mozogni szerető családokat, közösségeket, akik szívesen részt
vennének egy baráti, tavasznyitó kispályás focitornán.
Jelentkezési feltételek: 5+1 fős gyermek-szülő vegyes csapatokat
várunk
Nevezési határidő: 2022. március 21. (hétfő)
Helyszín: Sportpálya
Jelentkezni a kek@herceghalom.hu e-mail címen lehet.

Szeretettel várunk minden sportbarátot!
Herceghalom Község Önkormányzata
2022.
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kellene indítanunk az MLSZ előírásai szerint, de úgy tűnik,

Ha már a tapasztalat szóba került, mennyire más a mai

erre idén már minden esélyünk megvan, továbbra is az él-

gyermekek generációja? Van egyáltalán arra igény, mint

mezőnyben vagyunk, a második helyen.

amire a mi gyerekkorunkban volt, hogy leteszünk két csukát kapunak valahol és rúgjuk a bőrt?

Mekkora probléma a gyerekeknél a létszámhiány? Említette, hogy az U13-ban ez gondot okozott.

Ez az időszak sajnos elmúlt. Eleve nincs hova lerakni két
tornacipőt, nincsenek grundok, szinte csak felügyelet mel-

Ebben a korcsoportban nehézkes, de sikerült egy új edzőt

lett lehet játszani. Már a hobbifoci is csak úgy tud működni,

idecsábítanunk, és nagyon jók az első visszajelzések mind a

ha van egyáltalán igény arra, hogy fizetünk érte, pályát bér-

gyerekek, mind pedig a szülők részéről, így most nem aggó-

lünk. Látjuk mi is, hogy ez nem tesz jót a futball népszerű-

dom, úgy tűnik, ez a probléma is megoldódott.

ségének, ez is befolyásoló tényező.
Ettől még optimistán látom a helyzetet, mert sok gyerek fo-

Várnak még gyerekeket, akik szeretnének futballozni?

cizik, szeretik még ezt a sportot. Az pedig, hogy mennyi
ideig tudnak a sport mellett maradni, az már más kérdés,

Az átigazolási szezon ugyan lejárt, de azok a gyerekek, akik

sok összetevője van.

még nem futballoztak másik klubban, leigazolhatók, szeretettel várjuk őket.

Visszatérve a zárt pályákra, Herceghalomban is többen
nehezményezik, hogy nem használhatják a nagypályát,

Mennyire szólt bele a járványhelyzet az elmúlt év munká-

holott korábban sokan kijártak a még nem elkerített fűre

jába?

focizni.

Olyan gyerekről nem tudok szerencsére, aki emiatt hagyta

A nagypályáról tudni kell, hogy pályázati pénzből épült, a

volna abba a focit, de nagy kiesés volt, hogy nem tudtunk

Magyar Labdarúgó Szövetség felügyelete alatt tartja. Nem

egy folyamatos rendszert tartani. Elmaradtak versenyek,

tömegsportra készült, hanem egyesületi célokra.

edzések, mérkőzések, de valahogy átvészeltük.

De, az egyesületünk természetesen nyitott arra, hogy legyen olyan időpont, amikor a falu használhatja, bizonyos

Sajnálatosan, a mai gyerekek közül nagyon sokan a ké-

szabályok betartása mellett. Miután ez egy MLSZ előírá-

nyelmesebb utat járják, „kütyüznek”, otthon vannak

soknak megfelelő pálya, már az sem mindegy, milyen ci-

egyedül ahelyett, hogy rendszeresen, aktívan sportolja-

pővel lépünk a gyepre, nem lehet minden időjárási körül-

nak, tegyenek valamit az egészségükért, vagy akárcsak ezt

mény között használni, és fontos lenne egy állandó gond-

a módját válasszák a játéknak. Lehet még valahogy moti-

nok, aki felügyeli a szabályok betartását, nyitja, zárja a pá-

válni őket, kicsábítani a szobából a gyepre?

lyát. Utóbbira egyébként kaptunk ígéretet polgármester
asszonytól, így most úgy tűnik, márciusban ez az akadály

Olyan foglalkozásokat kell tartanunk, ahol jól érzik magu-

elhárulhat.

kat, és szándékosan említek foglalkozást, nem pedig edzést

Abszolút segítőkészséget tapasztal az egyesületünk a tele-

a kisebb korosztálynál. A legfontosabb, hogy mozogjanak,

pülésvezető részéről, így nagy reményekkel állunk az év

érezzék jól magukat, és ehhez próbálunk meg hozzátenni

előtt. Úgy tűnik elkezdődhet az új öltöző építése is, ami ki-

némi szakmaiságot.

emelten fontos, hiszen jelenleg méltatlanok a körülmények.

Ha már eljön és jól érzi magát, akkor van esélyünk arra,

Biztos vagyok abban, hogy a gyerekeket is könnyebben be

hogy hosszabb-rövidebb időre elkötelezzék magukat a

tudnánk vonzani, ha legalább kulturált körülmények között

sportág irányába akkor is, ha természetesen mi is tudjuk,

tudnának öltözni.

hogy a mai gyerekeket rengeteg impulzus éri minden irányból. Nagyon sok a sportág, de nagyon sok a szakkör, különó-

Mennyire stabil az egyesület pénzügyi helyzete?

ra, más foglalkozás, elképesztően leterheltek a gyerekek.
Nemcsak a foci mellett kampányolok, de tényleg úgy érzem,

Ezzel nincs probléma, nem dúskálunk a pénzben, de fenn

hogy indokolatlan a sok foglalkozás, amit a gyerekekkel csi-

tudjuk tartani magunkat, működünk. Nehézségek árán, de

náltatnak. Látjuk a kisebb korosztályokban, hogy kihagynak

sikerült beadnunk a TAO-pályázatot, és le is tudtuk hívni

edzéseket is a gyerekek, mert más különórára viszik őket a

ezt a forrást. A napokban tudtunk rendelni egy 9 személyes

szülők – de nyilván nekik kell eldönteni, hogy mi a fontos-

buszt, amely szeptember elejére fog megérkezni, meg-

sági sorrend.

könnyítve ezzel az idegenbeli meccsekre történő utazást.

Sok évi tapasztalat mondatja velem, hogy ha egy gyerek jól
érzi magát, akkor ide lehetne kötni őket.

www.herceghalom.hu
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Fotók: Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Kft.

Az Ördöglovas kastélya
A Nemzeti Kastélyprogram és Nemzeti Várprogram keretében már több kastély
megújult orsz ágszerte , de a Herceghalom múltjához szorosan kötődő
Ö r d ö g lova s r e z i d e n ci á ja , a ba j n a i S á n d o r - M e t t e r n i ch - k a s t é ly é p ü l e t
átváltozása rendkívüli: szinte a romjaiból varázsolták azt újjá. Több évtizednyi
elhanyagoltság, majd egy díjnyertes felújítás után tavaly év vége óta várja
látogatóit a több milliárd forintból kívül-belül újjászületet t klasszicista
épület. Érdemes megtekinteni. Mi megtettük.

Herceghalom területe bizonyítottan már a II. századtól lakott volt, ugyanakkor létét és fellendülését a gróf Sándor
családnak, illetve tagjainak kísérletező, korszerű és áldozatos munkájának nyomán kialakult gazdálkodásnak köszönheti.
A Sándor családnak több évszázadon keresztül adott otthont a Herceghalomtól 25 kilométerre fekvő bajnai kastélyuk. A birtokot 1696-ban vásárolta meg Sándor Menyhért, aki Esztergom vármegye alispánja volt. A földesúr
1720 táján kastélyt építtetett a birtokra. Az Ördöglovasként
emlegetett Sándor Móric édesapja halálakor örökölte meg
az uradalmat. A különc gyermeknek egyetlen szenvedélye
volt: a ló. Első hajmeresztő produkcióját 1822-ben Pesten,
a mai Deák Ferenc utcában mutatta be: két kocsi közé beszorulva úgy szabadult ki, hogy lovával átugratott három

egymás mellé fogott lovat. Az 1825-ös országgyűlés megnyitójára érkezett királyi pár tiszteletére nyaktörő mutatványokat és viharzó vágtákat mutatott be Pozsonyban. Az
1820-as évek végére pedig már a főúri társaságok népszerű alakjává vált. Többször járt Angliában is, ahol ugyancsak megbabonázta mutatványaival a szigetlakókat. Fogadott az angolokkal, hogy képes betörni egy addig teljesen
kezelhetetlen lovat. A fogadást megnyerte, és ráadásnak
egy lóversenyt is a már betört lóval. Ezt látván a ló gazdája
csak ennyit mondott: „Ez nem egy ember, ez egy ördög”
Sándor Móric a bajnai kastély átépítésével Hild József építészt bízta meg, aki egy klasszicista stílusú, főszárnyán
téglalap alaprajzú, egyemeletes, mellékszárnyain földszintes épületet tervezett. Az épület bejárati részét úgy
emelte ki, hogy a homlokzaton görög mintára négy oszlo-
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pos portikuszt tervezett. A kastély földszintjén ebédlőterem, biliárdterem, dohányzó, kártyaszoba, télikert és házikápolna volt, az emeleten pedig a grófi és grófnői lakosztályok sorakoztak. Ugyancsak az emeleten kapott helyet a gróf fegyver- és képgyűjteménye, a könyvtár és a
vadásztrófeák.
A klasszicista átépítéssel egyidőben a kastély belső díszítése is megújult. Ennek alkotója Alessandro Sanquirico, a
milánói Scala díszlettervezője volt, akivel Sándor Móric
1833-as itáliai útján találkozott. Sanquirico munkásságát
elsősorban a két emeleti nagyterem dekorációjában lehet
tetten érni. A Raffaello-terem mennyezetéhez Raffaello
vatikáni loggiájának groteszkjei, illetve a római Titus-fürdők festészete szolgáltak ihletőül, az etruszk terem díszítéséhez pedig etruszk vázák mintáit vette alapul. A terem
mennyezetének stukkódíszét Mario Piazza stukkátor ké-

www.herceghalom.hu

szítette. A bútorok színezése és mérete a díszítőfestéshez
alkalmazkodott, egy részüket Sanquirico tervezte, más részüket Sándor gróf Angliából hozatta, bútorvásárlásaiban
szintén Sanquirico segítette. A kovácsoltvas elemeket bécsi mesterek készítették. Az egykori vadászparkból angolpark lett, benne kazánfűtéses, egzotikus növényekkel teleültetett pálmaházzal. A gróf világhírű lovai fűthető uradalmi istállóban pihentek. A ló szerelmese a legenda szerint egy alkalommal a kastély erkélyéről is leugratott, és az
épületben is gyakran lovon járt.
A II. világháború a kastély teljes lepusztulását hozta. Először tábori kórház lett belőle, majd szükséglakások kaptak
helyet falai között. A szocializmusban a helyi termelőszövetkezet irodája volt itt, később pedig gépállomás. Az
1980-as évek közepén műemléki felügyelet alá került a
kastély, és megkezdődtek a kutatási-felmérési munkák.
Az első érdemi munkára az 1990-es évekig kellett várni,
ekkor a tető- és födémcserével, valamint a szerkezeterősítő munkákkal legalább az összeomlástól megvédték a kastélyt. 2016-ra Bajna díszéből egy kívül-belül elhanyagolt,
omladozó, életveszélyes állapotú váz lett – ekkor kezdődtek meg azok a tervezői és kutatói munkák, amelyek alapján 2018 és 2021 között újjávarázsolták ezt a hazai viszonylatban is ritka klasszicista remekművet. A megszépült főépület új, élményalapú, interaktív tárlata modern
szimulációs eszközök segítségével vonja be a látogatót
Sándor Móric mozgalmas életébe, hajmeresztő lovas ugratásaiba és kalandjaiba. Mindemellet pedig a kiállítás témájához kapcsolódó játszótér, Sándor Móric lovasmúltját
megidéző kortárs landart alkotások és fotópontok is várják
a kastélyparkban sétálókat.
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Fotó: Pixabay

Mikrozöldek kora tavasszal
A mikrozöldek és a csírák akkor lesznek érdekesek, amikor már újra vágyunk a
friss zöldségekre, de az időjárás még nem ad rá lehetőséget, hogy frissen a
kertből szüreteljünk. A mikrozöldeket magunknak is nevelhetjük, mondjuk egy
ablakpárkányon.

Miért érdekesek a mikrozöldek?
A mikrozöldekkel elsősorban az éttermekben találkozunk,
amikor a dizájner étel mellett dekorációként feltűnik, hol a
borsózöldje, hol egy kis zsázsa, netán retekcsíra, lucerna.
Ugyanígy a szendvicsbárok is elkezdték pár éve használni,
mert az unalmassá vált jégsalátás korszakot ezzel szépen
fel lehet váltani.
Bár sérülékenyebb a mikrozöld, mint egy vákuumcsomagolt
jégsaláta, mégis sokkal esztétikusabb, ízletesebb és karakteresebb ízt tud kölcsönözni egy ételnek. A mikrozöldeket,
ha jól válogatjuk össze, akkor még izgalmas plusz ízt is vihetünk bele a mindennapokba, mert egy retek mikrozöld
izgalmasan csíp, egy hagymáé érdekesen fűszeres, míg egy
mustármagcsírából nevelt mikrozöld egy különleges és talán szokatlan aromával is rendelkezik mustár létére.
Én is tudom otthon nevelni a mikrozöldem?
Miért is ne? Igazából viszonylag egyszerű a képlet, mert egy
laposabb, de peremes edény kell hozzá (kertészeknek szaporítótálca), kókuszrosttal kevert talajkeverék, ami jó víztartó, de jó szellőző is egyben, egy kézi kis permetező a víz
kíméletes kijuttatásához és sok-sok mag. A magokból érdemes bio magvakat vásárolni, kifejezetten csíráztatáshoz is
lehet már kapni tasakos vetőmagot.

Ha viszont biztosra megyünk, akkor elég csak beütni az interneten, hogy mikrozöld kertészdoboz, termesztődoboz és
több lehetőséget is rögtön fel fog dobni, mindenféle változatban.
Hogyan néz ki a termesztés?
Otthoni körülmények között egy kis tálcába tegyük bele a
talajkeveréket, ami jó porhanyós legyen. Erre szórjuk rá a
vetőmagot és nem is feltétlen kell mindet letakarni pluszba,
mert ha párában tudjuk tartani a magvakat (például letakarjuk üveglappal), akkor akár még a „szüretkor” a csíranövényke magját is betakaríthatjuk.
Kezdjük el felülről öntözni kis, kézi permetezővel, majd
amikor elkezd csírázni, akkor lehetőség szerint alulról öntözzük. Ha nem megy alulról, akkor óvatosan felülről is öntözhetjük. Amikor párleveles növénykéket neveltünk, akkor
ollóval már vághatunk is belőle. A zsenge hajtások lesznek
nekünk a fontosak, értékesek.
Mire való még a mikrozöld?
A mikrozöldeket érdemes turmixba tenni, mindenféle
smoothie-kat lehet készíteni belőlük. Dekorálhatunk vele
főzelékeket, és a gyermekeinknek az iskolai szendvics is
jobban fog ízleni vele.
K.D.
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