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FOGADJ ÖRÖKBE
EGY GESZTENYEFÁT!
Herceghalom Község Önkormányzata arra kéri
a környezetvédelem iránt elkötelezett cégeket,
civil szervezetek és magánszemélyeket, hogy a
Rózsai úton lévő egy vagy több fiatal gesztenyefa örökbe fogadásával járuljanak hozzá Herceghalom szebbé és még zöldebbé tételéhez!
Az örökbefogadó vállalja, hogy egy éven át a vegetációs időszakban (április 15-étől október 15-éig)
heti két alkalommal legalább két vödör vízzel megöntözi a választott fáját és gyommentesíti
fatányérját.
Az örökbefogadott gesztenyefa mellett elhelyezett kis tábla jelzi majd az örökbefogadó nevét.
A jelentkezési lap letölthető a www.herceghalom.hu weboldalról,
e-mailen a kek@herceghalom e-mail címen, személyesen pedig a KEK-ben kérhető.
A március 27-ei „Tavasznyitó Herceghalmon” önkormányzati rendezvényen is igényelhető
majd jelentkezési lap!

Kiállítjuk, bemutatjuk
FOGADJ ÖRÖKBE
alkotásait, gyűjteményét!
EGY GESZTENYEFÁT!
Szeretettel várjuk a Herceghalomban
művészek,
alkotók
Herceghalomélő
Község
Önkormányzata
arra kéri
a környezetvédelem
iránt elkötelezett
cégeket,
és gyűjtők jelentkezését, hogy
bemutathassuk
alkotásaikat
civil szervezetek és magánszemélyeket, hogy a
vagy gyűjteményeiket másoknak is.

Rózsai úton lévő egy vagy több fiatal gesztenyefa örökbe fogadásával járuljanak hozzá HerJelentkezésüket
ceghalom szebbé és még zöldebbé tételéhez!

a

Az örökbefogadó vállalja, hogy egy éven át a vegetációs időszakban (április 15-étől október 15-éig)
kek@herceghalom.hu e-mail címre várjuk.
heti két alkalommal legalább két vödör vízzel megöntözi a választott fáját és gyommentesíti
fatányérját.

Kulturális és Egyházi Központ
Herceghalom
Az örökbefogadott gesztenyefa mellett elhelyezett
kis tábla jelzi majd az örökbefogadó nevét.
2022.
A jelentkezési lap letölthető a www.herceghalom.hu
weboldalról,

e-mailen a kek@herceghalom e-mail címen, személyesen pedig a KEK-ben kérhető.
A március 27-ei „Tavasznyitó Herceghalmon” önkormányzati rendezvényen is igényelhető
majd jelentkezési lap!

www.herceghalom.hu
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Tisztelt Herceghalomiak!
Mi jöhet még? – tehetjük fel magunkban joggal a kérdést.

kedni és tenni kellett. Tenni kellett azért, hogy elsődlegesen

2019-ben az önkormányzati választásokat követő néhány hó-

Szőlősgyula, testvértelepülésünk gondját-baját megpróbál-

nap – összesen négy – telt el a „normális” működés, az előző

juk valamennyire enyhíteni. Majd tenni kellett azért, mert a

évek gyakorlata szerint. Aztán frissen választott polgármes-

hazánkba, Herceghalomba Ukrajnából érkező menekültek

terként helyt kellett állni először a pandémia miatt kihirde-

megsegítése volt a következő feladat. Itt szeretnék köszöne-

tett járványügyi veszélyhelyzetben, ahol rendhagyó módon

tet mondani azoknak, akik közülünk elindultak a határokra

kellett az új kihívásoknak megfelelni, mindezek mellett vé-

vagy a pályaudvarokra segíteni a háborúból menekülő em-

gezni a szokásos feladatainkat az új helyzetnek megfelelően.

bertársainknak, illetve ellátták őket. Ellátták őket szendvi-

Megtanulni, megszervezni a hatékony védekezést és segítsé-

csekkel, tolmácsolással, szállással, higiéniai termékekkel.

get nyújtani a 65 év felettieknek, az önként karanténba vonu-

Ezzel párhuzamosan készülünk a meghirdetett programja-

lóknak, emellett a Polgármesteri Hivatal, az önkormányzat

inkra, várjuk a tavaszt. A Magyar Falu Program nyertes pá-

minden feladatát ellátni. Mindezt helyettes jegyzővel. Csak

lyázata segítségével a Liget utcai játszóterünket bővítettük.

köszönettel tartozom a Polgármesteri Hivatal dolgozói-

Büszkék vagyunk arra, hogy a legjobb budapesti játszóterek

nak, akiknek a munkavégzésben nem volt lehetetlen. Köz-

között számontartott meseterek készítőjének játszóeszkö-

ben szisztematikusan készültünk pályázatokra, projekteket

zeit tudhatjuk immár magunkénak.

készítettünk elő, a gazdasági stratégiát fogalmaztunk meg:

Meghirdettük a „Fogadj örökbe egy gesztenyefát” projek-

döntöttünk rövid-, közép- és hosszútávú tervekről. Mind-

tünket, mellyel szeretnénk elérni, hogy a Rózsai úti, új ül-

eközben igyekeztünk megfékezni a járványt helyi szinten,

tetésű gesztenyefák megfoganjanak, kellő gondoskodást

gondoskodtunk a rászorulókról, segítő kezet nyújtottunk a

kapjanak.

bajbajutottaknak. Nekikezdtünk a ciklus legnagyobb felada-

A „Településfásítási programban” sikerrel szerepelt Her-

tának: örökségünk, a 2005-ös HÉSZ (Helyi Építési Szabályzat)

ceghalom. Így 30 db kislevelű hársfát ültethettünk el a Szé-

mára már vállalhatatlanná vált egyes részeinek felülvizsgá-

chenyi utcában, illetve a sportpálya környékén.

latára, és tárgyalásos módszerrel történő módosításához.
E ciklus projektelőkészítési szakasza lezárult, 2022-ben a

Tehát meghirdetett programjainkat készítjük elő, várjuk a

megvalósítási szakaszba fordultunk, várjuk az uniós pályá-

tavaszt, hisszük a jövőt és bízunk abban, hogy április 3-án

zatok, a Magyar Falu Program pályázatok eredményeit.

Magyarország bölcsen dönt, mert nagy a tét.

Aztán februárban kezdtük azt érezni, hogy újra tervezhe-

Végezetül, de nem utoljára kívánom minden herceghalomi

tünk úgy, mint régen. Programokat, jövőt, életet.

polgárnak, hogy Húsvét közeledtével a feltámadásban min-

De jött február 24. Nehéz szavakba önteni érzéseinket, gon-

denki élje meg az újjászületés élményét, lehetőségét!

dolatainkat. Nem is volt és nincs is erre idő. Azonnal csele-

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. március 3.
•

•

•

A testület a „Herceghalom Község Helyi Építési Szabályza-

•Döntés született arról, hogy a testület a Herceghalom

tának módosítása a lakásrendeltetésre vonatkozóan kötele-

Község Ö n k or má ny z at á na k 1174 2001-154 41630-

zően előírt legalább egy parkolószám kialakítása érdekében”

10080003 számlájára, Szőlősgyula település támogatá-

című tervmódosítással kapcsolatban a partnerségi

sára összegyűlő adományt megduplázza.

egyeztetések szabályairól szóló 2/2017. (III. 20.) önkor-

A képviselők a Liget utcai játszótéren a Sándor Móric

mányzati rendelet, valamint „veszélyhelyzettel összefüggő

mesetér kialakításának alapozási és védőfelületek mun-

átmeneti szabályokról” szóló 2021. évi XCIX. törvény sze-

kálatainak elkészítésével a Bálint-Földmunkagépek Kft-t

rint lefolytatott partnerségi és lakossági egyeztetést le-

bízta meg 2.736.850 Ft értékben.

zárta. Az egyeztetés kapcsán a partnerség és a lakosság
részéről észrevételek, vélemények nem érkeztek.

2022. március 8.
•

•

•

•

A képviselő-testület eredménytelennek nyilvánította a

zatának módosítása a 321/430 hrsz hátsó telekrészének

Herceghalom Községi Köny vtára köny vtárvezetői

Ördöglovas lejtő felöli feltárásához, valamint a volt Nem-

pályázatot.

zeti Agrárkutatási és Innovációs Központ 267/2 hrsz terü-

A testület Herceghalom közigazgatási területén műkö-

letének északkeleti terület-részére és a 268 hrsz területre”

dő 2 db szavazatszámláló bizottságba tagoknak Molnár

című tervmódosítással kapcsolatban a partnerségi egyez-

Laurát, Zmákné Molnár Szilviát, Balog Lehelt, Kiss Ildi-

tetések szabályairól szóló 2/2017. (III. 20.) önkormányzati

kót, Rataj Attilát, Izinger Bencét, póttagoknak Nagyné

rendelet, valamint „veszélyhelyzettel összefüggő átme-

Györki Ceciliát, Hajdu Zoltánt, Timár Pétert, Pörge Sán-

neti szabályokról” szóló 2021. évi XCIX. törvény szerint le-

dort és Varga Miklóst választotta meg.

folytatott partnerségi és lakossági egyeztetést lezárta. Az

Az önkormányzat egy bölcsődés korú gyermek nappali

egyeztetés kapcsán a partnerség és a lakosság részéről

ellátásának támogatására 2022. március 1. napjától 2022.
augusztus 31. napjáig 70.000 Ft/hó összeget biztosít a te-

észrevételek, vélemények nem érkeztek.
•

lepülési támogatás keret terhére.
•

•

A testület Kazány Tibor alpolgármester tiszteletdíját

•

A testület elfogadta Herceghalom Község Önkormányzata 2022. évi közbeszerzési tervét.

•

A testület elfogadta az Esély Szociális és Gyermekjóléti

2022. március 01. napjától havi bruttó 320.840 Ft-ban

Központ család- és gyermekjóléti szolgáltatás, házi se-

állapítja meg, illetve további havi 48.126 Ft (tiszteletdíja

gítségnyújtás, támogató szolgáltatás és jelzőrendszeres

15 %-a) költségtérítést szavazott meg számára.

házi segítségnyújtás Herceghalmon történő 2021. évi

A testület dr. Petrik Péter alpolgármester tiszteletdíját
2022. március 01. napjától havi bruttó 320.840 Ft-ban

•

A képviselők „Herceghalom Község Helyi Építési Szabály-

feladatellátásáról szóló szakmai beszámolóját.
•

A képviselők módosították az önkormányzat és az Esély

állapítja meg, illetve további havi 48.126 Ft (tiszteletdíja

Szociális és Gyermekjóléti Központ család- és gyermek-

15 %-a) költségtérítést szavazott meg számára.

jóléti szolgáltatás, házi segítségnyújtás, támogató szol-

A képviselő-testület megalkotta az önkormányzat 2022.

gáltatás feladat ellátására 2020. január 1. napján hatályba

évi költségvetéséről az 5/2022. (III.10.) önkormányzati

lépett megállapodását. A támogatás összegét 2022. janu-

rendeletet. A költségvetés bevételi és kiadási főösszegé-

ár 1. napjától havi 505.000 Ft-ban határozták meg

nek tervszáma 1.318.077.303 Ft.

A rendeletek és a határozatok pontos szövege melléklete-

A képviselők megalkották a közúti forgalmi rend vál-

ikkel egyetemben megtalálhatóak a www.herceghalom.

toztatásáról szóló 5/2022. (III.10.) önkormányzati

hu oldalon, illetve a rendeletek az önkormányzat hirdető-

rendeletet.

tábláján is kifüggesztésre kerülnek.

www.herceghalom.hu

Fotó: Kristóf István
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Beiratkozás az óvodába
Kedves Leendő Ovis Szülők!
A 2022/23-as nevelési évre 2022. április 28-án és 29-én 8 órától 17 óráig lehet beiratkozni a Herceghalmi Csicsergő Óvoda
épületében a vezetői szobában. Bízunk a személyes találkozás lehetőségében.
Elsősorban az óvodaköteles korú gyermekeket fogadjuk, azokat, akik 2022. augusztus 31-éig betöltik 3. életévüket, de az
elmúlt években azokat is fogadni tudtuk, akik ezt az életkort december 31-éig töltötték be.
Kérjük azok jelzését is, akik nem a mi óvodánkat választják!
Az ovoda.herceghalom.hu oldalon bővebb tájékoztatás is olvasható intézményünkkel kapcsolatban, az aktuális változásokat, információkat is erre a felületre rögzítem. Innét lehet letölteni a felvételi kérelmet is.
Szívesen állok rendelkezésetekre a vargatcs@gmail.com címen, vagy telefonon a 06302805619-es számon.
Gyermekeiteket sok szeretettel várja az óvoda alkalmazotti közössége.
Üdvözlettel:
Varga-Tóth Csaba, óvodavezető

Megszülettek

Elhunyt

Balogh Zoltán és Baloghné Bakti Alexandra
kisfia, Balogh Olivér

Karsai István (1937.)

Orbán Csaba és Orbán-Holló Katalin kisfia,
Orbán Csaba Ákos

Isten éltesse őket!

Nyugodjon békében!
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Tisztelt választópolgárok!
Áder János köz társasági elnök úr 2022. április 3 -ára tűz te ki a parl amenti
választásokat valamint az ezzel egyidőben, közös eljárás keretében tartandó
országos népszava zásokat is. Magyarországon most először a parl amenti
választásokkal egyszerre népszavazásokon is kinyilváníthatja véleményét a
mintegy 8,2 millió választópolgár.

Kitűzött választásokhoz benyújtható kérelmek
• Átjelentkezés másik szavazókörbe
• Külképviseleti névjegyzékbe vétel
• Mozgóurna igénylése
Folyamatosan benyújtható kérelmek
• Nemzetiségi névjegyzékbe vétel
• Személyes adatok kiadásának tiltása
• Segítség a fogyatékossággal élők szavazásához
Szavazás másik szavazókörben
Az átjelentkezésre irányuló kérelmet az a lakcíme szerinti szavazóköri névjegyzékben szereplő választópolgár
nyújthatja be, aki a szavazás napján Magyarország területén, de a magyarországi lakcíme szerinti szavazókörtől
eltérő szavazókör területén tartózkodik.
Átjelentkezésre irányuló kérelme a közös eljárásban lebonyolított mindkét választásra, így az országgyűlési képviselő-választásra és az országos népszavazásra is vonatkozik egyszerre, nem kell külön-külön kérelmet benyújtania.
Az átjelentkezésre irányuló kérelemnek legkésőbb a szavazást megelőző kilencedik napon (2022. március 25.) kell
megérkeznie a helyi választási irodához.
A kérelemben feltüntetett adatainak meg kell egyezniük a
lakcímkártyán feltüntetett adatokkal, ellenkező esetben
a helyi választási iroda a kérelmet elutasítja.
Átjelentkezni bármelyik magyarországi településre (budapesti kerületbe) lehet.
Minden településen (budapesti kerületben) csak egyetlen
szavazókört jelölnek ki az átjelentkezéssel szavazók részére. Az átjelentkezéssel szavazásra szolgáló szavazóhelyiség pontos címét megtalálja a valasztas.hu felületen.
Átjelentkezés esetén mozgóurna is igényelhető, ha egészségi állapota vagy fogva tartás miatt nem tud megjelenni
a szavazóhelyiségben. A kérelem benyújtása során arra is
lehetőség van, hogy olyan értesítési cím (akár külföldi címet is) kerüljön megadásra, ahova a helyi választási iroda
megküldi a döntésről szóló értesítést.
Külképviseleti szavazás
A külképviseleti névjegyzékbe való felvételre irányuló kérelmet a szavazóköri névjegyzékben szereplő, a szavazás
napján külföldön tartózkodó választópolgár nyújthat be.

www.herceghalom.hu

A külképviseleti névjegyzékbe való felvételre irányuló
kérelem a közös eljárásban lebonyolított mindkét választásra, így az országgyűlési képviselő-választásra és
az országos népszavazásra is vonatkozik egyszerre, nem
kell külön-külön kérelmet benyújtania.
A kérelemben feltüntetett adatainak meg kell egyezniük a
lakcímkártyán feltüntetett adatokkal, ellenkező esetben
a helyi választási iroda a kérelmet elutasítja.
A külképviseleti névjegyzékbe való felvételre irányuló kérelemnek a választás kitűzését követően, legkésőbb a szavazást megelőző 9. napon (2022. március 25.) kell megérkeznie.
Felhívjuk a választópolgárok figyelmét, hogy a koronavírus-világjárványra tekintettel a helyi járványügyi előírások a külképviseleti szavazás megtartását befolyásolhatják, vagy akár el is lehetetleníthetik. Kínában már négy
külképviseletet érint konkrét változás a névjegyzékbe vétel határidejét illetően. A járványügyi helyzet miatt kérjük, hogy folyamatosan kövesse nyomon a szavazás helye
szerinti ország, illetve város előírásait, valamint az adott
helyen működő külképviselet, illetve az NVI honlapját.
A mozgóurna iránti kérelem benyújtásának szabályai
A mozgóurna iránti kérelmet a szavazóköri névjegyzékben szereplő, mozgásában egészségi állapota vagy fogyatékossága, illetve fogvatartása miatt gátolt választópolgár nyújthatja be.
A mozgóurna iránti kérelmet a helyi választási irodához
személyesen vagy elektronikus azonosítással elektronikus úton a szavazást megelőző második napig (2022. április 01.) kell benyújtani. A mozgóurna iránti kérelemnek
a választás kitűzését követően, de legkésőbb a szavazást
megelőző 2. napon kell megérkeznie ahhoz a HVI-hoz,
amelynek szavazóköri névjegyzékében szerepel, vagy a
szavazás napján, legkésőbb 12 óráig kell megérkeznie a
szavazatszámláló bizottsághoz.
A mozgóurna iránti kérelem a közös eljárásban lebonyolított mindkét választásra, így az országgyűlési képviselőválasztásra és az országos népszavazásra is vonatkozik
egyszerre, nem kell külön-külön kérelmet benyújtania.
A kérelemben feltüntetett adatainak meg kell egyezniük a
lakcímkártyán feltüntetett adatokkal, ellenkező esetben
a helyi választási iroda a kérelmet elutasítja.
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A kérelemnek tartalmaznia kell a mozgóurna-igénylés
okát, valamint, ha nem a lakcímére kéri, akkor a pontos
címet is, ahova a mozgóurna kivitelét kéri.
Ha
– a választópolgár olyan címre kér mozgóurnát, amely
nem abban a szavazókörben található, amelynek névjegyzékében szerepel, illetve
– az átjelentkező választópolgár olyan címre kér mozgóurnát, amely nem azon a településen található, amelynek
névjegyzékében szerepel,
a kérelmét egyben átjelentkezésre irányuló kérelemnek is
kell tekinteni.
Ebben az esetben – attól függően, hogy a kérelmet hova
nyújtották be – a választópolgár lakcíme szerint illetékes
helyi választási iroda vagy a mozgóurna kivitelére illetékes szavazatszámláló bizottság illetékességi területén
működő helyi választási iroda dönt az átjelentkezés és a
mozgóurna iránti kérelemről is.
A szavazás napján a szavazatszámláló bizottság két tagja
felkeresi Önt lakóhelyén vagy az Ön által megadott más
címen (pl. kórházban), annak érdekében, hogy szavazatát
a mozgóurnába dobja be.
Aki mozgóurnát kért, a szavazókörben „hagyományos
módon”, azaz személyesen nem szavazhat.
Nemzetiségi névjegyzékbe vétel iránti kérelem
Aki valamely nemzetiségi közösséghez tartozik, kérheti,
hogy az országgyűlési választáson nemzetiségi választópolgárként szerepeljen a névjegyzéken. A választópolgár
a nemzetiségi önkormányzati választásokon is szavazhat
majd. Ha a nemzetiségi regisztráció benyújtásakor kifejezetten kéri, hogy az országgyűlési választásra is terjedjen
ki nemzetiségi regisztrációjának hatálya, pártlista helyett
nemzetiségi listára szavazhat (az egyéni jelölt mellett).
Aki korábban már kérte nemzetiségi regisztrációját, annak a kérelme visszavonásig érvényes, most nem kell új
kérelmet beadnia.
Szavazni 2022. április 3-án 6 és 19 óra között lehet.
Hogyan történik a szavazás?
• A szavazóhelyiségben az a választópolgár szavazhat, aki
a névjegyzékben szerepel.
• A választópolgárnak igazolnia kell személyazonosságát
(érvényes személyazonosító igazolvánnyal, útlevéllel vagy
vezetői engedéllyel), valamint a lakcímét vagy személyi
azonosítóját (pl. lakcímkártyával). A 2020. március 11. napján, vagy azt követően lejáró igazolvány a veszélyhelyzetre figyelemmel érvényesnek tekintendő. Korábban lejárt
érvényességű okmányokkal nem lehet szavazni, a szavazatszámláló bizottság köteles visszautasítani azt. Ezért
fontos, hogy a választópolgárok a szavazás napja előtt
vizsgálják meg okmányaik érvényességét, és időben gondoskodjanak az érvényes dokumentumok beszerzéséről. A
szavazásra abban az esetben sincs mód, ha a választópolgárt a bizottság tagja vagy tagjai személyesen ismerik, és a
névjegyzéken is szerepel, azonban érvényes okmányokat
nem tud bemutatni.
• A választópolgár a fentiek után megkapja a lebélyegzett szavazólapokat, az átvételt a névjegyzék aláírásával igazolja.

• Érvényesen szavazni csak a szavazólapon szereplő jelöltre, listára lehet. A felsorolt jelöltek, listák közül csak
egyet lehet választani, több választása esetén a szavazat
érvénytelen lesz. Érvényesen szavazni a körbe tett két,
egymást metsző vonallal lehet. A szavazat érvényességének megítélésekor a szavazólap körein belüli részt (a népszavazás szavazólapján csak az adott kérdés két körét)
kell vizsgálni, a körökön kívüli részt nem kell figyelembe
venni, az ott elhelyezett jelölések nem érintik a szavazat
érvényességét. (X vagy +).
• A szavazólapot a kitöltést követően borítékba kell helyezni, és a borítékot a szavazóurnába kell dobni (a szavazólap borítékba tétele belföldi szavazásnál – az átjelentkezés kivételével – nem kötelező).
• Ha a választópolgár a szavazólap urnába dobása előtt
jelzi, hogy a szavazólap kitöltését elrontotta, a rontott
szavazólapot a szavazatszámláló bizottság bevonja, egy
külön e célra szolgáló borítékba helyezi, és a rontott szavazólap helyett új szavazólapot ad ki. Egy választópolgár
rontás miatt csak egyszer kérhet új szavazólapot.
• Az a szavazólap, amely nincs ellátva a hivatalos bélyegzőlenyomattal, érvénytelen.
Egyéb tudnivalók
• A szavazás napján kampánycsend nincs, de nem lehet
választási gyűlést tartani és a szavazókör bejáratától számított 150 méteren belül (közterületen) tilos mindenféle
kampánytevékenységet folytatni.
• Mozgóurna igénylésére és a szavazóhelyiséghez történő
szállításra nyilvános felhívás nem tehető közzé, szavazóhelyiséghez autóbuszos személyszállítás nem végezhető,
televízióban és rádióban politikai reklámot nem lehet
közzétenni.
• A szavazás napján a közvélemény-kutatást végző személy abba az épületbe, amelyben a szavazóhelyiség van,
nem léphet be, a választópolgárokat semmilyen módon
nem zaklathatja, és csak az épületből kilépőket kérdezheti meg. A szavazóhelyiségből kilépő választópolgárok
megkérdezésén alapuló közvélemény-kutatás eredményét csak a szavazás befejezése után szabad nyilvánosságra hozni.
Az országos népszavazás érvényes, ha az összes választópolgár több mint fele érvényesen szavazott, és eredményes, ha az érvényesen szavazó választópolgárok több
mint fele a megfogalmazott kérdésre azonos választ
adott.
Kérdéseikkel kérem, forduljanak Helyi Választási Irodánkhoz:
Herceghalomi Polgármesteri Hivatal
2053 Herceghalom, Gesztenyés út. 13.,
tel: 23/530-560,
e-mail: polghiv@herceghalom.hu),
illetve tájékozódhatnak a
https://www.valasztas.hu/altalanos-tajekoztato-az-orszaggyulesi-kepviselok-valasztasarol oldalon.
dr. Szelenczy Gabriella
HVI Vezető

Fotók: Kristóf István
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Március 15.
A forradalomra , a z 18 48 – 49-es sz abadságharcra emlékeze t t Herceghalom
március 15-én.

• 1848–49-ben a szabadságot nem egy arctalan tömeg
vívta ki. A szabadságot az alkotni képes, a közös célokért
tenni tudó és tenni akaró egyének teremtették meg. A
polgári forradalom lehetőségét az emberek összefogása
vívta ki – mondta ünnepi beszédében Csizmadia Zsuzsanna polgármester.
Akaratukat összekovácsolta, erejüket megsokszorozta,
hogy tudták: nagy dolgokra képesek, ha összefognak. Ők
tetteikkel bebizonyították, hogy bár „egynek minden nehéz; soknak semmi sem lehetetlen”. A nemzet összetartásának tudata 1848 óta a leggazdagabb erkölcsi, szellemi
és érzelmi erőforrásunk – tette hozzá.
• Nekünk, felelősen gondolkodó embereknek, magyaroknak, meg kell fogalmaznunk, mit jelent számunkra, ebben a puskaporos helyzetben az, amit az ünnepeink, a
múltunk, a történelmünk tanít, tanított nekünk. Mit veszíthetünk, ha nem fogunk össze, mit veszthetünk, ha
idegen hatalmak érdekeit a nemzet érdekei fölé helyezzük, ha nem látunk tisztán, hogy mit követel tőlünk a jövő, és csak a jelen hangzatos, trendi, másokhoz igazodni
vágyó szólamainak hiszünk.
A jelenben reménytelennek tűnő helyzetek a legalkalmasabbak arra, hogy mind az egyén, mind a közösség erő-
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sebben, összeszedettebben és lendületesen oldja meg a
soron következő kihívásokat, okulva a rossz tapasztalatokból – mondta.
Utalva az elmúlt hetek eseményeire hozzátette, a napokban itt, Herceghalmon át is éltük ezt. – Felemelő és megható az, ahogyan Herceghalom összefogott. Nehéz szavakba önteni azt a mérhetetlen emberséget és segítséget,
amelyet Önök tanúsítottak, nyújtottak az elmúlt két hétben. Megmozdult mindenki, mindenki adott. Adott a kárpátaljai Szőlősgyulának, testvértelepülésünknek, adott a
Szőlősgyulára érkező 400 belső-ukrajnai menekültnek,
adott a közel 100 Herceghalomban elszállásolt menekültnek, adott a Budapestre vonattal Ukrajnából érkezőknek.
Senki közülünk nem mérlegelt, de kötelességének érezte,
hogy segítsen – fogalmazott a polgármester.
Az ünnepi beszédet követően a Herceghalomi Általános
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 3.b és 7. osztályos diákjai, valamint énekkara adott felemelő műsort (felkészítő pedagógusok Lévai Rita, Mayer Orsolya, Tóth Bence,
Elbertné Szekeres Éva, Hajdú Kornéliának és Nagy Lajos
voltak), majd egy rövid fáklyás felvonulást követően a
megemlékezést néma főhajtással és koszorúzással a Millecentenáriumi emlékműnél zárták.
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Fotók: Kristóf István
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Az utolsót is odaadnám
mindenkinek
A Csordás Lászlóné név hallatán talán nem sok falubeli emeli fel a fejét, de ha
azt mondjuk, hogy Rózsika néni, sokak szeme felcsillan és mosoly ül az arcokra.
Rózsika néni szíve ugyanis jóval nagyobb, mint aprócska termete: akin és ahol
tud, önzetlenül mindig segít. Népszerű finom süteményeiről, kézimunkáiról és
segítőkészségéről. Biciklivel közlekedik, mindenkivel tegeződik, és mint mondta,
a rászorulóknak az utolsó vagyonát is odaadná.

Heves megyében, Boldogon születtem. Nyolcadikos koromban, 1962-ben költöztünk ide Herceghalomba, pontosabban Klementin majorba, és én azóta dolgozom. Az
első két évben a mezőgazdaságban helyezkedtem el, itt
ismerkedtem meg a férjemmel is, majd pedig Budapestre
kerültem a pamut-textil gyárba három műszakba. Mikor
összeházasodtunk, Háromrózsán kaptunk lakást. 1968ban megszületett a lányom, ’75-ben a fiam és két évre rá
költöztünk be Herceghalomba.
Milyen volt akkor az élet Háromrózsán?
Nehéz. Lovaskocsival tudtunk például eljutni Etyekre az
orvoshoz, de nem a sajátunkkal, hanem egyik ismerősünk
vitt el mindig minket. Később már busz is volt, de olyanra
is emlékszem, hogy éjjel egyik traktroros barátunk szállított át minket vizsgálatra.
Érdekes, hogy nem Herceghalomba jártatok.
Igen, mert oda nehezebb volt eljutni közlekedés szempontjából, mint Etyekre, és közigazgatásilag is oda tartoztunk, a bevásárlást is ott végeztük el. Herceghalomba
akkoriban Biáról járt ki orvos, Lipka doktor úr csak később jött a faluba.
Herceghalom melyik részére költöztetek be?
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A Sándor udvar mögötti részen, a Zsámbéki úton kaptunk
szolgálati lakást, melyet a privatizáció során megvettünk, és mi azóta is ott lakunk. A férjemet sajnos negyven
éves korában leszázalékolták, és onnantól kezdve kicsit
nehezebb lett az életem. Amikor tudtam, másodállást
is vállaltam. Tíz évig dolgoztam a gazdaság sertéstelepén mint elletős, ám ott hétvégén és ünnepnapokon is
dolgozni kellett, ezért amikor volt egy lehetőségem, átjöttem a kutatóintézetbe. Olyan, állatokhoz értő embert
kerestek, aki egy anyagcsere kísérletet le tudott önállóan
bonyolítani. Jelentkeztem, és felvettek. Harminc évnyi
munkaviszony után innen mentem nyugdíjba. Szerettem
az állatokat és a munka is változatos volt. Szárítottam,
takarmányoztam, mértem.
Honnan van az állatok iránti szereteted?
Talán a szüleimtől. Ők tehenészetben dolgoztak és én
mindig mentem velük hajnalban. Vittem magammal a kis
meséskönyvemet, és felváltva füleltem, figyeltem, nézegettem a könyvemet.
Így tudták megoldani a felügyeletedet?
Nem, én akartam velük tartani. Mindig koránkelő voltam,
ezért az sem okozott gondot. Otthon is tartottunk csir-
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kéket, disznót is, hogy ellássuk a családot. Öten voltunk
testvérek, kellettek a finom falatok.
A kézimunka alapjaival is gyerekkorodban ismerkedtél
meg?
Nem. Amikor GYES-en voltam, akkor kezdtem el magam
szórakoztatására megtanulni mindent. Az egyik szomszédasszonyomtól is tanultam dolgokat, de főleg újságokból, könyvekből. Akkor még lehetett részletre könyvet
rendelni, és én éltem is ezzel a lehetőséggel. Ezekből tanultam meg horgolni, varrni, hímezni vagy éppen subázni.
Mi az a subázás?
Felvágott fonalakból készítettem falvédőt vagy párnát. Az
újságokból meg lehetett rendelni hozzá mindent, a különböző mintákkal nyomott alapot, a subatűt és fonalat
is. A ’70-es években nagy divat volt. De egy időben nagy
keresztrejtvényfejtő is voltam, ilyen jellegű könyvem is
sok van. Egyébként én nem szabályosan horgolok, másképpen tekerem fel a fonalat az ujjamra és másképp is
tartom, ezért nem is szívesen mutatom meg másoknak,
hogyan kell ezt csinálni.
Pedig felkértek, hogy Dr. Sigmond Béláné visszavonulása után vezesd te a kézimunka szakkört.
Igen, de pont azért nem vállaltam el, mert nem tudok
előírásszerűen kézimunkázni. Csak úgy, ahogy én megtanultam a könyvekből, s lehet, nem az a helyes. De már
belém rögzültek a mozdulatok, nem tudok rajtuk változtatni.
Miket szeretsz készíteni?
Mindenfélét és mindegyik technikával. Amikor a gyerekek kicsik voltak, sokat horgoltam a lányom babájának
ruhákat, vagy a fiamnak kötöttem pulóvert, hímeztem
az ajtófélfára díszt vagy párnákat. Sok terítőm is van, de
újabban inkább csak horgolok, mert a szemem gyengülése miatt nem látom már annyira az öltéseket, a nem tökéletes munkával pedig nem vagyok megelégedve. Mostanában terítőket, ablakdíszeket horgolok, vagy húsvétra
tojásokat, karácsonyfára díszeket. A rokonság és a gyerekeim barátai is el vannak már látva ezekkel. Figurákat is
szoktam készíteni, de igazából amit már össze kell állítani, az nem tartozik a kedvenceim közé.
Mikor kézimunkázol?
Minden este, mert napközben nem érek rá, akkor teszekveszek.
Mert a napi teendőiden túl segítesz másoknak, másokon. Ez a fajta tevékenység mikor lett az életed része?
Mindig szerettem adni másoknak, de az első nagyobb
ilyen jellegű segítségnyújtásom a vörösiszap katasztrófakor volt 2010-ben. Ekkor nyugdíj mellett még dolgoztam is. Többen lementünk a faluból a helyszínre és ott
segítettük ellátni a katasztrófa megszüntetésén dolgozókat. Itthonról vittem pogácsát, házi savanyúságot, ott
pedig bográcsban főztünk és szétosztottuk az ételt az
embereknek. Ez olyan jóleső élmény volt számomra, hogy
amikor két évre rá végleg nyugdíjba vonultam, a szabadidőmet már abszolút olyan dolgokra használtam fel, ami
valamilyen szinten összefüggött a közöséggel. Tizenöt
évig adtam rendszeresen vért, amikor pedig megalakult
a Magyar Vöröskereszt helyi szervezete, nem volt kérdés

számomra, hogy tagja legyek-e. A Nyugdíjas Klubnak is
tagja vagyok, de tizenöt éve énekelek a Labdarózsa Kórusban is. Lekvárfőző és sütemény sütő versenyeken indulok szinte minden évben, de nyertem már elismerést
fotóval is egy kiállításon. Az elmúlt napokban vöröskeresztes társaimmal együtt a Szőlősgyulának szánt adományokat rendszereztük, öt napig csináltuk. Nagy munka volt, de megérte.
Ha jól tudom, minden alkalommal vittél magaddal finom
nassolni valót is, mert a te süteményeidnek senki nem
tud ellenállni. A sütés-főzést is könyvekből tanultad?
Természetesen igen. Bár főzni annyira nem szeretek. Ha
valaki éjjel felkeltene, hogy főzzek valamit, biztos a másik oldalamra fordulnék, de ha süteményt kérne, már ugranék is. A sütést teljes szívemből szeretem csinálni.
Ennek híre ment a faluban, és most már családoknak is
sütsz, ha megkérnek.
Igen, egy-egy alkalomra, ünnepekre kapok felkéréseket.
Otthon is majdnem mindig van valami sütemény, bár én
nem nagyon eszem őket. A férjem és az unokáim viszont
szeretik nagyon. Három lány és két fiú unokám van. A
kedvencük a Lajcsi szelet.
Tavaly Herceghalomért Díjat vehettél át közösségi
munkádért.
Nagyon nagy meglepetés volt. Nagy megtiszteltetésnek
vettem azt is, hogy külön meghívást kaptam az önkormányzat 30 éves jubileumának rendezvényére. Álmomban sem gondoltam arra, hogy azért, hogy díjat vehessek
ott át. Minden olyan nagy titokban zajlott, a gyerekeim
sem árultak el semmit, pedig tudtak róla. El is jöttek. Nagyon megtisztelő és megható volt, amikor meghallottam
a nevemet.
Ha nem kapsz külön meghívót, akkor is elmész a falu
rendezvényeire?
Igen, a lelkemnek szüksége van rá. Legutóbb a március
15-ei megemlékezésen voltam. Nagyon színvonalas műsor volt. Másokat is arra ösztönöznék, hogy vegyen részt
a falu életében, mert ettől tartozunk össze, ettől vagyunk
egy közösség, nem pedig csak egy település, ahol lehajtjuk a fejünket esténként.
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Ferenc pápa üzenete
2022 nagyböjtjére
Kedves Testvéreim!
A nagyböjt a személyes és közösségi megújulás kedvező időszak, mely elvezet
bennünket a meghalt és feltámadt Jézus Krisztus húsvéti misztériumához. Idei
nagyböjti utunkon jól tesszük, ha felidézzük Szent Pálnak a galatákhoz intézett
buzdítását: „Ne fáradjunk bele tenni a jót, mert ha kitartunk, annak idején aratni is
fogunk. Amíg tehát időnk (kairosz) van, tegyünk jót mindenkivel” (Gal 6,9-10a) .
1. VETÉS ÉS ARATÁS
Ebben a szövegben az apostol a vetés és az aratás képét
idézi fel, amely Jézus számára annyira kedves (vö. Mt 13).
Szent Pál a kairoszról beszél: a jótettek vetésének alkalmas idejéről, a jövőbeli aratás reményében. Számunkra mi
jelenti ezt az alkalmas időt? A nagyböjt minden bizonnyal
egy ilyen alkalmas idő, de ilyen egész földi létezésünk
is, amelynek a nagyböjt bizonyos értelemben jelképe.[1]
Életünkben gyakran felülkerekedik a kapzsiság, a gőg, a
birtoklásnak, a felhalmozásnak, a fogyasztásnak a vágya,
ahogyan azt az evangéliumi példázatban szereplő bolond
ember története mutatja, aki azt hitte, hogy élete biztonságban van, mert csűreiben gazdag termést halmozott
fel (vö. Lk 12,16-21). A nagyböjt megtérésre, gondolkodásmódunk megváltoztatására hív bennünket, hogy az élet
igazságát és szépségét ne annyira a birtoklásban, mint
inkább az adakozásban, ne annyira a felhalmozásban,
mint inkább a jóság vetésében és a javak megosztásában
találjuk meg.
Az első magvető maga Isten, aki nagy bőkezűséggel „továbbra is elveti a jó magokat az emberiségben” (Fratelli
tutti, 54). A nagyböjt folyamán Isten ajándékára azáltal
kell felelnünk, hogy befogadjuk az ő szavát, mely „eleven
és hatékony” (Zsid 4,12). Isten igéjének buzgó hallgatása
készséges engedelmességet alakít ki a cselekvésre (vö. Jak
1,21), mely életünket gyümölcsözővé teszi. Már ez is nagy
öröm forrása számunkra, de ennél is nagyobb öröm a
meghívás, hogy „Isten munkatársaivá váljunk” (vö. 1Kor
3,9) azzal, hogy jól használjuk ki az időt (vö. Ef 5,16), hogy
jót cselekedve mi is magot vessünk. Ezt a meghívást a „jó
vetésére” nem tehernek, hanem kegyelemnek kell tekintenünk, amellyel a Teremtő azt kéri, hogy aktívan egyesüljünk az ő termékeny nagylelkűségével.
De mi a helyzet az aratással? Nem azért vetünk-e magot,
hogy arassunk? Dehogyisnem! Szent Pál rámutat a vetés
és az aratás szoros kapcsolatára, amikor azt mondja: „Aki
szűken vet, szűken is arat; s aki bőven vet, bőven arat”
(2Kor 9,6). De milyen aratásról van szó? Az általunk elvetett jóság első gyümölcsei önmagunkban és mindennapi
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életünkben jelennek meg, még ha a legkisebb jó cselekedetekről van is szó. Isten a szeretet egyetlen cselekedetéről – legyen az bármilyen kicsi – és egyetlen „nagylelkű
erőfeszítésről” sem feledkezik meg (vö. Evangelii gaudium, 279). Ahogyan a fát a gyümölcséről ismerjük fel (vö.
Mt 7,16.20), úgy a jó cselekedetekkel teli élet is fényt sugároz (vö. Mt 5,14-16), és Krisztus illatát árasztja a világban
(vö. 2Kor 2,15). Isten bűntől mentes szolgálata a megszentelődés gyümölcseit hozza mindenki üdvösségére (vö.
Róm 6,22).
Valójában csak keveset látunk meg annak gyümölcséből,
amit vetünk, hiszen az evangélium szavai szerint „az
egyik vet, a másik arat” (Jn 4,37). Amikor mások javára
vetünk, akkor Isten nagylelkűségében osztozunk: „Nagy
nemesség az a képesség, hogy az elültetett jó titokzatos
erejébe vetett reménnyel olyan folyamatokat indíthatunk
el, amelynek gyümölcseit mások fogják leszüretelni”
(Fratelli tutti, 196). Ha mások javára vetünk, az megszabadít az önérdek szűkös logikájától, cselekedeteinknek az
ingyenesség tágasságát adja, és Isten jótékony tervének
csodálatos horizontjába illeszt bennünket.
Isten igéje kitágítja látókörünket és felemeli tekintetünket: azt hirdeti, hogy az igazi aratás az eszkatologikus aratás, az utolsónak, a napnyugta nélküli napnak az
aratása. Életünk és cselekedeteink érett gyümölcse „az
örök életre szóló gyümölcs” (Jn 4,36), amely „mennyei
kincsünk lesz” (Lk 12,33; 18,22). Maga Jézus használja a
földben elhaló és termést hozó mag képét, hogy kifejezze
halálának és feltámadásának misztériumát (vö. Jn 12,24);
Szent Pál is ugyanezt a képet használja, amikor testünk
feltámadásáról beszél: „Romlásra vetik el – romlatlannak
támad föl. Dicstelenül vetik el – dicsőségben támad föl.
Erőtlenségben vetik el – erőben támad föl. Érzéki testet
vetnek el – szellemi test támad föl” (1Kor 15,42-44). Ez a
remény az a nagy világosság, amelyet a feltámadt Krisztus
hoz a világnak, mert „ha csak ebben az életben reménykedünk Krisztusban, minden embernél szánalomra méltóbbak vagyunk. De Krisztus feltámadt a halálból, elsőként a
halottak közül” (1Kor 15,19-20), hogy azok, akik szeretet-
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ben szorosan egyesültek vele „az ő halálának hasonlatosságára” (Róm 6,5), az ő feltámadásával is egyesüljenek az
örök életre (vö. Jn 5,29): „Akkor az igazak ragyogni fognak, mint a nap Atyjuk országában” (Mt 13,43).
2. „NE FÁRADJUNK BELE TENNI A JÓT”
Krisztus feltámadása az örök élet „nagy reménységével”
tölti be a földi reményeket, már most elvetve az üdvösség magvát (vö. XVI. Benedek: Spe salvi 3; 7). Az összetört
álmok szülte keserű csalódás, az előttünk álló kihívások
miatt érzett aggodalom és az eszközeink szegénysége
okozta csüggedés arra késztethet bennünket, hogy individualista önzésünkbe zárkózzunk és a más emberek
szenvedésével szembeni közömbösségbe meneküljünk.
Valójában a leghatékonyabb erőforrások is korlátozottak:
„Még a fiatalok is elfáradhatnak, ellankadhatnak, az ifjak is összeeshetnek erőtlenül” (Iz 40,30). Isten azonban
„erőt ad a fáradtaknak, és gyámolítja a kimerültet. […]
Akik az Úrban bíznak, új erőre kapnak, szárnyra kelnek,
mint a sasok. Futnak, de nem fáradnak ki, járnak-kelnek,
de nem lankadnak el” (Iz 40,29.31). A nagyböjti időszak
arra hív bennünket, hogy hitünket és reményünket az
Úrba vessük (vö. 1Pt 1,21), hiszen csak a feltámadt Krisztusra szegezett tekintettel (vö. Zsid 12,2) tudunk megfelelni az apostol felhívásának: „Ne fáradjunk bele tenni a
jót…” (Gal 6,9).
Ne fáradjunk bele, hogy imádkozzunk. Jézus azt tanította nekünk, hogy „szüntelen kell imádkozni, és nem
szabad belefáradni” (Lk 18,1). Szükségünk van az imára,
mert szükségünk van Istenre. Veszélyes illúzió azt gondolni, hogy nincs szükségünk semmi másra, csak saját
magunkra. Ha a világjárvány megerősítette személyes és
társadalmi törékenységünk tudatát, akkor ez a nagyböjt
segítse megtapasztalnunk az Istenbe vetett hit vigaszát,
aki nélkül nem maradunk meg (vö. Iz 7,9). Senki sem menekülhet meg önmagában, hiszen mindannyian egy hajóban evezünk a történelem viharai közepette;[2] és különösen senki sem menekül meg Isten nélkül, hiszen csak
Jézus Krisztus húsvéti misztériuma győzedelmeskedik a
halál sötét vizei felett. A hit nem kímél meg bennünket
az élet terheitől és megpróbáltatásaitól, de lehetővé teszi, hogy Krisztusban Istennel egyesülve szembenézzünk
velük, azzal a nagy reménységgel, amely nem csal meg,
és amelynek záloga a szeretet, amelyet Isten a Szentlélek
által a szívünkbe árasztott (vö. Róm 5,1-5).
Ne fáradjunk bele, hogy a gonoszt száműzzük életünkből.
A testi böjt, melyre a nagyböjt hív bennünket, erősítse
meg lelkünket a bűn elleni harcban. Ne fáradjunk bele,
hogy bocsánatot kérjünk a bűnbocsánat és kiengesztelődés szentségében, tudva, hogy Isten soha nem fárad bele
a megbocsátásba.[3] Ne fáradjunk bele, hogy küzdjünk a
bűnös kívánság ellen, az önzésre és mindenféle rosszra
indító gyarlóság ellen, mely a történelem folyamán sokféle módot talált arra, hogy bűnbe taszítsa az embert (vö.
Fratelli tutti, 166). Az egyik ilyen mód a digitális médiától
való függőség, mely elszegényíti az emberi kapcsolatokat.
A nagyböjt alkalmas időszak arra, hogy kikerüljük ezeket
a buktatókat, és helyette az emberi kommunikáció integ-

ráltabb formáját gyakoroljuk (vö. uo. 43), mely „szemtől
szembeni, valós találkozásokból” (uo. 50) születik.
Ne fáradjunk bele, hogy felebarátainkkal szeretetben jót
tegyünk. Az idei nagyböjtben örömmel adakozva gyakoroljuk azzal az alamizsnálkodást (vö. 2Kor 9,7). Isten, aki
„magot ad a magvetőnek és kenyeret táplálékul” (2Kor
9,10), nemcsak azért gondoskodik mindannyiunkról,
hogy legyen mit ennünk, hanem azért is, hogy nagylelkűek lehessünk és másokkal jót tegyünk. Ha igaz az, hogy
egész életünk arra van rendelve, hogy a jóság magvait
elvessük, akkor ezt a böjti időszakot használjuk ki különösen arra, hogy gondoskodunk a hozzánk közel állókról
és odalépünk azokhoz a testvéreinkhez, akik sebesülten fekszenek az élet útjának szélén (vö. Lk 10,25-37). A
nagyböjt kedvező időszak arra, hogy felkeressük – és ne
elkerüljük – a rászorulókat; hogy megszólítsuk – és ne
levegőnek nézzük – azokat, akiknek értő meghallgatásra és jó szóra van szükségük; hogy meglátogassuk – és
ne magukra hagyjuk – azokat, akik magányosak. Váltsuk tettekre a meghívást, hogy tegyünk jót mindenkivel,
szánjunk időt a szegények és rászorulók, az elhagyatottak
és elutasítottak, a diszkriminációval sújtottak és a hátrányos helyzetűek szeretetére (vö. Fratelli tutti, 193).
3. „HA KITARTUNK, ANNAK IDEJÉN ARATNI IS
FOGUNK”
A nagyböjt minden évben emlékeztet bennünket, hogy „a
jó – csakúgy, mint a szeretet, az igazságosság és a szolidaritás – nem érhető el egyszer s mindenkorra: naponta meg kell dolgozni érte” (uo. 11). Kérjük tehát Istentől
a földműves türelmes állhatatosságát (vö. Jak 5,7), hogy
ne fáradjunk bele jót tenni, egyszerre csak egy lépést.
Aki elesik, nyújtsa kezét az Atya felé, aki mindig felemel
bennünket. Aki eltévelyedik, akit a gonosz csábításai
megtévesztettek, ne késlekedjen visszatérni ahhoz, aki
„bőségesen megbocsát” (Iz 55,7). A megtérésnek ezen
idején, Isten kegyelmében és az Egyház közösségében támaszt találva, ne fáradjunk bele a jó vetésébe. A böjt előkészíti a talajt, az ima öntözi, a szeretet megtermékenyíti. Miénk a hit bizonyossága, hogy „ha kitartunk, annak
idején aratni is fogunk”, és hogy a kitartás ajándékának
segítségével elnyerjük a megígért jókat (vö. Zsid 10,36) a
magunk és mások üdvösségére (vö. 1Tim 4,16). Ha gyakoroljuk a testvéri szeretetet mindenki iránt, akkor egyesülünk Krisztussal, aki életét adta értünk (vö. 2Kor 5,14-15),
és megízleljük a mennyek országának örömét, amikor Isten „lesz minden mindenben” (1Kor 15,28).
Szűz Mária, akinek a méhéből a Megváltó világra jött,
és aki emlékezetébe véste az összes róla hallott szavakat, „szívében elgondolkodva rajtuk” (Lk 2,19), nyerje el
számunkra a türelem ajándékát. Anyai jelenléte kísérjen
bennünket, hogy a megtérésnek ez az időszaka az örök
üdvösség gyümölcseit teremje számunkra.
Kelt Rómában, a Lateráni Szent Jánosnál, 2021. november
11-én, Szent Márton püspök emléknapján.
Ferenc
Forrás: katolikus.hu
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Emberségből jelesre
vizsgáztunk
Ukrajna modern kori történelmének egyik legsötétebb reggelére ébredtünk 2022.
február 24-én, miután megindult az orosz offenzíva az ukrán nagyvárosok ellen.

Első dolgom volt kárpátaljai testvértelepülésünk, Szőlősgyula polgármesterét, Sápi Sándort telefonon megkeresni
és segítségünkről, együttérzésünkről biztosítani. Még aznap gyűjtést indítottunk számukra, hogy enyhíthessünk a
menekültek és a kárpátaljai magyar testvéreink nélkülözésén.
Felhívásomra azonnal reagáltak a herceghalomiak és tartós
élelmiszereket, ruhaneműket, takarókat adományoztak
testvértelepülésünknek: a KEK-ben néhány órával később
nagy mennyiségű adomány gyűlt össze, ami a napok múlásával egyre több és több lett.
Első gondolatom az volt, hogy majd az összegyűlt adományokat az autómmal szállítom el Szőlősgyulára, de ez a

koncepció hamar megdőlt, hisz’ olyan mennyiségű élelmiszer, tisztítószer, ruha gyűlt össze, hogy a tervet módosítanom kellet – látszott, hogy itt teherautó(k)ra lesz szükség.
A Vöröskereszt helyi szervezetének tagjai tételes listát készítettek az adományokról, hogy humanitárius segélyként,
akadály nélkül átvihessük azt a határon, és valóban a megfelelő helyre kerüljön a felajánlás. Itt is szeretném megköszönni Iván Istvánné, Körösladányi Istvánné, Fábián Józsefné, Venter Sándorné, Szita Antalné, Nagy Tiborné, Zsótér Jánosné, Kiripolszki Sándorné, Fehér Lászlóné, Czinege
Jánosné, Csordás Lászlóné, Gulyás Zoltánné és Palócz Józsefné munkáját.

Fotók: Kristóf István
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Pár nap elteltével a Megyei Védelmi Bizottság kijelölt befogadóhellyé nyilvánította az Abacus Hotelt, így ott Ukrajnából érkező háborús menekülteket szállásoltak el: az állam
támogatásával szállást és teljes ellátást is kaptak.
A közel 100 fő egyéb, olyan ellátásáért, amelyet a hotel nem
tudott biztosítani (ruha, tisztálkodó szerek, pelenka, bébiétel stb.), szintén a herceghalomiakhoz fordultunk, akik ez
esetben is azonnal küldték és hozták a segítséget: szinte 1-2
óra leforgása alatt annyi adomány összegyűlt, hogy a mai
napig van elég készlet az ideérkezők megsegítésére.
Közben átvállaltuk az itt elszállásoltak gyógyszereinek beszerzését és kifizetését. A Dr. Pintér Márk és Dr. Száray Eszter által felírt gyógyszereket és az általuk javasolt vény nélkül kapható készítményeket megvásároltuk a Szivárvány
patika fiókgyógyszertárának hathatós közreműködésével.
Jelentős támogatást kaptunk a Budavidék Zrt.-től is. A cég
100 db 1000 Ft-os vásárlási utalványt ajánlott fel a Herceghalomra érkező menekülteknek, melyet a Gesztenyés Csemege Coop üzletben vásárolhatnak le.
Nehéz szavakba önteni azt a mérhetetlen emberséget és segítséget, amelyet a herceghalomiak tanúsítottak, nyújtottak az elmúlt időszakban.
Nehéz felsorolni, illetve lehetetlen felsorolni mindazok nevét, akik ennek a fantasztikus összefogásnak részesei voltak.
Mégis, szeretnék a fentebb már említett önkénteseken túl
néhány személyt kiemelni: köszönöm a KEK és a polgármesteri hivatal dolgozóinak segítségét. Köszönöm Stefanits
Csabának, hogy nyelvtudása révén rendszeresen, napi több
órás munkájával koordinálja és intézi a menekültek ügyes
bajos dolgait. Köszönöm Bárányos Mónikának is önkéntes
munkáját, és hogy közreműködésével szinte pillanatok alatt
érkezett a segítség a Tesco-ból is. Köszönöm az Abacus Hotel vezetőjének, Kálmán Zsoltnak, illetve Jurkovich Tamás-

nak és valamennyi munkatársának a segítséget, a példátlan
együttműködést! Köszönöm Munkácsy Gergelynek (Bollore
Logistics), hogy felajánlotta az adomány célba juttatását és
teljes mértékben átvállalta annak költségeit is. Köszönöm
Apostagi Henrik (Rel-Con) kimagasló, egy raklapnyi tisztálkodószer adományát is.
És köszönöm annak a több száz „névtelen” herceghalominak is, akik jóvoltából 4500 kg adománnyal érkeztünk meg
testvértelepülésünkre. Nélkülük, nélkületek semmit sem
értünk volna el! Nagyon hálás vagyok mindenkinek, illetve
büszke arra, hogy ilyen jóérzésű és önzetlen emberek élnek
kicsiny falunkban. Köszönöm azon herceghalomiak segítségét is, akik a fővárosi pályaudvarokra érkező menekültek
ellátásában nyújtottak segítő kezet.
Adománygyűjtésünk kapcsán szeretnék említést tenni még
másik testvértelepülésünk, Mehrstetten összefogásáról is.
Értesülve ők is a hírekről, Claus Stephani koordinálásával
pár nap alatt 6000 eurót gyűjtöttek össze Szőlősgyulai barátainknak.
Végül pedig köszönetemet szeretném kifejezni azon herceghalmiaknak, akik pénzadományukkal járultak hozzá
gyűjtésünkhöz. A számlánkra érkező 640.000 forintot önkormányzatunk megduplázta, azt Sápi Sándor polgármester úr iránymutatása szerint fogjuk kezelni.
Sajnos az elhúzódó háborús helyzet, a tartalékok felélése, a
gazdasági pénzügyi összeroppanás várhatóan további nélkülözést von majd maga után Kárpátalján. Ezért pénzadományt továbbra is lehet utalni a Herceghalom Község Önkormányzatának 11742001-15441630-10080003 számú
számlájára. A közlemény rovatba kérem, írják be: Szőlősgyula segítése.
Még egyszer köszönöm mindannyiuk, mindannyiótok segítségét! Herceghalom emberségből jelesre vizsgázott!
Csizmadia Zsuzsanna, polgármester
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Harkovtól Herceghalomig,
avagy a mosoly útja
Milliók menekülnek a szomszédban dúló, a polgári lakosságot sem kímélő háború
elől. Lapzártánkig már félmilliónál is többen választották Magyarországot
úticélul, hogy átmenetileg vagy végleg, menedékre leljenek.

A menekültek közül – szervezett keretek között – sokan

számára, ezért az első gyermekünk születése után arra

az Abacus Hotelben kaptak ideiglenes szálláslehetőséget,

döbbentünk rá Nikivel, hogy ez nem az a hely, ahol fel

volt, amikor több, mint 70 főről gondoskodtak egyszerre

szeretnénk nevelni a lányunkat és a majdan születendő

- gyermekekről, felnőttekről, családokról. Kárpátaljai

többi gyerekünket.

magyarokról, ukránokról, Ukrajnában élő külföldiekről

Niki: Obi unokatestvére Ukrajnában tanult, ő sem ment

egyaránt. Ellátásukba a herceghalomi önkormányzat és

haza Nigériába, s azt javasolta, hogy költözzünk oda, ne-

önkéntesek is bekapcsolódtak, első sorban ruhát, tisztál-

ki nem voltak kellemetlenségei külföldiként. Végül 2005

kodási szereket, gyógyszereket kaptak.

februárjában költöztünk Kijevbe.

Egy Ukrajnában élő, Nigériából származó családot kér-

Obi: Ott egy pékséget nyitottunk. A pékáruk mellett külön-

tünk meg arra, hogy meséljék el életük és menekülésük

féle süteményeket, tortákat készítettünk, és nem csak a

történetét.

saját üzletünk részére, hanem hoteleknek, éttermeknek,
kávézóknak is szállítottunk, illetve esküvőkre dolgoztunk.

(Obi – az édesapa, Niki – az édesanya, és a gyerekek,

Ekkortájt a testvérem már szintén Ukrajnában, Harkov-

Tyra, Viki, Josh )

ban élt, ahol építőipari termékek importjával foglalkozott, s mi is részese lettünk a vállalkozásnak. Ő Angliába

Hogy kerültek Ukrajnába Nigériából?

költözött, nekünk pedig döntenünk kellett a folytatásról.

Obi: Ösztöndíjas diákként kerültem 1988-ban Nigériából

A kisebb vállalkozást, azaz a pékséget adtuk fel, Kijev és

a korábbi Szovjetunióba, ahol fémipari mérnöknek tanul-

Harkov között ingázva folytatódott az életünk, leginkább

tam. Az egyetem után is maradtam, mert munkalehető-

az enyém.

séget kínáltak.

2006-ban megszületett második gyermekünk, Viki.

Niki: Szintén ösztöndíjasként kerültem Oroszországba
1991-ben. Moszkvában tanultam, ott ismerkedtünk meg.

Ha jól értem, ekkor már Nigéria nem is volt opció.

Az egyetem után én is úgy döntöttem, hogy Oroszország-

Akkoriban minden nagyon szép volt Ukrajnában szá-

ban maradok egy darabig. Ebben az időszakban kezdtünk

munkra. Úgy láttuk, a gyerekek jó körülmények között

találkozgatni Obival.

nőhetnek fel, adott volt rengeteg üzleti lehetőség, és jól

Obi: Egyre többet találkoztunk, aminek házasság lett a

működött a vállalkozásunk is. Jól éreztük magunkat, nem

vége, és az első gyermekünk, Tyra is Oroszországban

volt minimális probléma sem a beilleszkedéssel, szóval

született, 2004-ben.

fel sem merült, semmi okunk nem volt arra, hogy elhagyjuk Ukrajnát.

Nem is gondoltak arra, hogy az egyetem után vissza-

A fiunk, Josh 2009-ben született, aztán 2012-ben végle-

menjenek Nigériába?

gesen Harkovban telepedtünk le. Ott jártak iskolába a

Obi: Abban az időben Nigériában katonai kormányzat

gyerekek.

volt, állandóak voltak a zavargások, sorra zártak be az iskolák, nem lett volna biztonságos hazatérni.

Angol nyelven tanultak?

Így inkább éltünk azzal a lehetőséggel, hogy Oroszor-

Obi: Nem. Ukrán iskolába jártak, mindhárman beszélnek

szágban maradhatunk. Ha nem is a tanult szakmánkban

ukránul, de orosz nyelven tanultak. Ukrajna dél-keleti

dolgoztunk, de legalább elkezdhettünk egy normális éle-

részén, ahol éltünk, gyakorlatilag mindenki oroszul be-

tet. Aztán persze Oroszországban is sok minden válto-

szél, ezen a nyelven zajlik az oktatás is. Fontosnak tartot-

zott, az élet egyre „kényelmetlenebbé” vált a külföldiek

tuk, hogy ukrán iskolába járjanak, mert úgy éreztük, meg

www.herceghalom.hu
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Obi, Tyra, Niki, Viki, Josh (balról jobbra)
Fotók: Kristóf István

kell ismerniük annak az országnak a szokásait, kultúrá-

fajta életvezetési tanácsadójuk voltam. Már klubot is

ját, ahol élünk, még ha nem is ott született mindegyi-

szerveztem, ahol rendszeresen összejöttünk, s ahol meg-

künk. Ez a legegyszerűbb módja annak, hogy beilleszked-

osztottam velük a tapasztalataimat, hogy minél kön�-

hessünk a társadalomba.

nyebben tudjanak beilleszkedni egy, a sajátjuktól teljesen
különböző társadalomba. Az volt a célom, hogy elkerüljék

Ugorjunk egy kicsit az időben! 2014-ben Oroszország

azokat a nehézségeket, amivel nekem segítség és tapasz-

annektálta az Ukrajnához tartozó Krím-félszigetet. Ek-

talat hiányában meg kellett küzdenem egy idegen helyen

kor sem gondoltak arra, hogy a békés életükben fordu-

fiatalként, egyetemistaként. Nagyon sokan kerestek fel

lat állhat be?
Obi: Furcsa, de nem. Annak ellenére sem, hogy ezután a
Donyeckben lévő fióktelepünket „elvesztettük” az ott található árukészlettel együtt. Inkább üzleti veszteségként
könyveltük ezt el, de nem számítottunk arra, hogy a
konfliktusnak folytatása lesz.
Niki: A gyerekek gondtalanul iskolába jártak, mi pedig
egyre inkább otthon éreztük magunkat. Harkovban ingatlanvállalkozásba kezdtem, főként ingatlanközvetítéssel foglalkoztam. Harkovról érdemes tudni, hogy több
tízezer egyetemista tanul különböző intézményekben,
akik nemcsak Ukrajnából, de nagyon sokan külföldről érkeznek; csak ők kb. 20 ezren vannak. Leginkább velük, a
diákokkal foglalkoztam, nekik segítettem lakhatást találni. A külföldiek nagyon örültek annak, hogy olyan helyi
embertől kapnak segítséget, aki angol anyanyelvű, hiszen
ők nem beszéltek ukránul vagy oroszul.
Imádtam ezt csinálni, mert valójában ez nem csak egy ingatlanközvetítő iroda volt. A külföldi diákok, főként a közel-keletiek, afrikaiak hozzám jártak akkor is, ha bármilyen tanácsra, segítségre volt szükségük. A telefonom
megállás nélkül csengett, folyamatosan kérdezgettek a
különböző elektronikus felületeken, szinte egy perc szabadidőm sem volt. A harkovi egyetemistáktól kaptam egy
becenevet: Mama. Mindenki így ismert a városban. Egy-

Obi: „Fontosnak tartottuk, hogy ukrán iskolába járjanak, mert úgy éreztük, meg kell ismerniük annak
az országnak a szokásait, kultúráját, ahol élünk,
még ha nem is ott született mindegyikünk. Ez a legegyszerűbb módja annak, hogy beilleszkedhessünk
a társadalomba.”
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adásra szánt lakással… Végül, magunk is menekültté váltunk, egy herceghalomi hotelben beszélgetünk, miközben
mindenünk odalett, legfőképp az álmaink. Furcsa dolgokat művel az élet. Nemrég önkéntesek tucatjaival azon
dolgoztunk, hogy enyhítsünk a menekültek fájdalmain,
most pedig minket vesznek körül önkéntesek azért, hogy
nekünk segítsenek.
Hogyan emlékeznek vissza, mi történt február 24-én?
Obi: Kijevben voltam a családom nélkül. A munkám és a
karitatív tevékenység mellett futball edzőként dolgoztam
Harkovban, az FK Sahtar Doneck-nél, az U11 és az U13
csapatot vezettem. Azért tartózkodtam a fővárosban,
mert éppen az UEFA B-licenszes tanfolyamán voltam,
szeretnék szintet lépni a C-licensz után. Ott ért a hír arról, hogy Oroszország offenzívát indított Ukrajna ellen.
Felhívtam a családomat és kértem, hogy menjenek le a
pincébe. Közben arra jutottam, hogy lehet, hogy csak a
szakadár területeket szállják meg az orosz csapatok és
gyorsan vége lesz az egésznek, mindenesetre azonnal
hazarepültem. Másnap elindultam, hogy bevásároljak, és
Niki: „Az volt a célom, hogy elkerüljék azokat a nehézségeket, amivel nekem segítség és tapasztalat
hiányában meg kellett küzdenem egy idegen helyen fiatalként, egyetemistaként.”

akkor láttam, hogy a vasútállomás környékén már káosz
van, emberek tízezrei próbálják elhagyni a várost. Sajnos,
akkor már nem csak a hírekből, hanem a valóságban is
láttam és hallottam a becsapódó bombák zaját és fényét,
bár még távol voltak Harkovtól. Hazarohantam és azt
mondtam, mennünk kell, mindenki szedje össze a legfontosabb dolgait. Azt már láttam az állomás környékén,

tanácsokért, segítségért, és a velük való törődés igazán

hogy bőröndökkel menekülni esélyünk sincs, tényleg

kiteljesítette, boldoggá tette az életemet. Persze mindezt
úgy, hogy a fantasztikus családom mellettem állt, támogatott.
Obi: A külföldi diákok nyilván úgy érkeznek Harkovba,
hogy sem oroszul, sem ukránul nem beszélnek, angol
nyelven tanulnak. Segítség nélkül elszigetelődnének egy
idegen országban, idegen kultúrában. Kezdetben még egy
bevásárlás is nehézséget tud okozni nekik, nem beszélve
arról, ha valamilyen érzelmi, lelki problémájuk van több
ezer kilométerre a családjuktól, szeretteiktől.
Létrehoztunk egy civil szervezetet is, amely igyekezett
minden segítséget megadni. Mindemellett igyekeztünk
azt is elfogadtatni velük, hogy az integrációjuk sokkal
egyszerűbb, harmonikusabb lesz, ha ők is hasznos tagjai
az ukrán társadalomnak, segítenek abban, amiben tudnak. Közülük rengetegen végeztek önkéntes vagy karitatív munkát például akkor, amikor néhány éve tömegével
érkeztek a Donyeck-medencéből menekültek Harkovba.
Mi magunk hoztunk létre egy menekülttábort.
Visszatérve a kérdésére, a kemény politikai nyilatkozatok
ellenére, higgye el, hogy senki nem számított arra, hogy
háború lesz. Úgy gondoltuk, hogy végleg Ukrajnában rendezkedünk be, éppen most készült el az új házunk, két ki-

www.herceghalom.hu

Tyra: „Nem így terveztem megünnepelni, de ma már
tudom, hogy ez volt a legeslegszebb születésnapom a legfinomabb tortával.”
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csak a legfontosabb dolgokat szedte össze mindenki egy

künk és a legfontosabb, bátorítottak minket. Visszakap-

kis hátizsákba.

tuk a reményt, nem veszett el az emberség, nem veszett

Bezártuk a házat, az otthonunkat, autóval kimentünk az

még el minden.

állomásra, ahol már még többen voltak. Első sorban a
külföldiek igyekeztek elhagyni a várost, a repülőtér ekkor

Záhonyról Budapestre, onnan pedig Herceghalomra kerültek.

már nem működött. Megtudtam, hogy délután indul egy

Obi: Néhány óra várakozás után vonatoztunk, immár

menekülőket evakuáló különvonat Lvivbe. Ehhez persze

szervezetten Budapestre, de ez a vonatút már más volt.

az is kellett, hogy értsem az ukrán nyelvet, így amint ez

Nem hallottuk és láttuk a bombákat, kezdtük elhinni,

kiderült, igyekeztünk minden módon értesíteni az ott élő,

hogy megmenekültünk.

tanuló külföldieket, akik nem beszélnek ukránul.

Budapesten az állomáson a Vöröskereszt és rendőrök

Sikerült feljutni a vonatra kisebb sérülések árán, ahol el-

várták az érkezőket. Miután megtudták, hogy nincs szál-

képesztően sokan zsúfolódtunk össze, a négyfős fülkék-

lásunk és egy komplett család vagyunk, 40 perc múlva itt

ben tizenketten voltunk és végig álltak a folyosókon is. Az

találtuk magunkat a hotelben.

út 12 órán át tartott Kijevig, onnan 16 óra múlva érkez-

Amit itt tapasztaltunk az leírhatatlan. Az a kedvesség, se-

tünk meg Lvivbe. Éjszaka is utaztunk, ekkor lekapcsolták

gítség, amit a hoteltől és az itt élőktől kaptunk, az el-

a vonatban a világítást és kérték, hogy ne használjuk a te-

mondhatatlan, felfogni is nehéz. Visszaadja a hitünket, a

lefonjainkat sem, legyen teljesen sötét, hogy ne váljunk

reményünket. Lehet, hogy innen sok száz kilométerre

célponttá. Senki nem tudott aludni, folyamatosan a tá-

fegyverrel lövik egymást, de amíg velünk így bánnak,

volban robbanó bombák fénye világította be az eget.

ahogy a herceghalomiak tettek, addig biztos, hogy nem

Lvivbe éhesen, szomjasan érkeztünk, összesen egy pa-

veszett el az emberség.

lack vizünk volt.

Niki: Tényleg nagyon furcsa megélni ezt a szeretet, amit

Útközben úgy döntöttünk, hogy Magyarországra jövünk,

itt kaptunk, szinte hihetetlen. Nemrég még valóban mi

akkor már arról kaptunk híreket, hogy az ukrán-lengyel

voltunk azok, akik segíteni próbáltak, most pedig talán

határon nehéz átjutni a tömeg miatt. Így lett a célpontunk

visszakaptunk ebből.

Csap, illetve Záhony. Viszont nem tudtuk, hogyan jutha-

Obi: Nem lehetünk elég hálásak Magyarországnak, a helyi

tunk el Lvivből a határra, mert már Ungvárra sem ment

önkénteseknek, az Abacus Hotelnek azért, amit kaptunk. A

sem vonat, sem busz. Végül egy helyi vasutas árulta el,

sors iróniája, hogy sokat utaztunk már nyaranta Európa-

hogy bár a menetrendben nem szerepel, de tíz perc múlva

szerte, az idei úticél pedig Budapest volt. Sosem gondoltuk,

indul egy járat Ungvárra. Elértük a vonatot, újabb ötórás

hogy így, menekültként látjuk majd ezt a csodálatos várost.

utazás várt ránk. Ungváron egy templom önkéntesei

Tyra: Már a hotelben voltunk, amikor eljött a 18. születés-

nyújtottak nekünk szállást, végre aludhattunk egy keve-

napom ideje. Nem így terveztem megünnepelni, de ma

set, ekkorra a gyerekek már nagyon kimerültek voltak, és

már tudom, hogy ez volt a legeslegszebb születésnapom

nyilván nem csak a fizikai fáradtság gyötörte meg őket.

a legfinomabb tortával. A „tortámat” néhány kekszből

Másnap kerültünk a határra, Csapra, ahol ezrek álltak

formázták meg a szüleim, és még egy gyertyát is szerez-

már sorban, várva, hogy beléphessenek Magyarországra.

tek nekem. Amikor megláttam, csak sírni tudtam, de ma

Külön sor volt az ukránok és külön az egyéb külföldiek ré-

már gyönyörű emlék. Énekeltek nekem, a hotel éttermé-

szére. Persze ez volt a hosszabb. Ám szerencsénkre fiunk,

ben pedig hatalmas tapsot kaptam.

miután Ukrajnában született, ukrán állampolgársággal is

Obi: Mindenünk Harkovban maradt, az életünk első feje-

rendelkezik, így a rövidebb sorba álltunk be. Nem akartak

zete lezárult. Azonban most már úgy tudom felfogni,

átengedni, de megenyhültek, amikor ukránul tudtuk el-

hogy most kezdődik a második fejezet. Csak a jövőre kon-

magyarázni nekik, hogy kik vagyunk. Igaz, a legnagyobb

centrálunk. A legfontosabbak a gyerekek, az ő életüknek

lányomnak, Tyra-nak meg kellett ígérnie az egyik határ-

kell mielőbb visszatérnie a normális kerékvágásba.

őrnek, hogy hozzámegy feleségül, ha visszajön… A lé-

Niki: Miután ideértünk összetörve és kimerülve, minden

nyeg, hogy ha nehezen is, de átengedtek.

erősebb hangtól megijedtünk, összerezzentünk, a bom-

Niki: Megérkeztünk Záhonyba, és ott döbbentünk rá, hogy

bák zaja jutott azonnal eszünkbe. Mára ez elmúlt, és már

nem tudjuk, hogyan tovább. Nem tudtuk, hogy hova

nevetni is tudunk.

menjünk, mit csináljunk. Akkor jutott eszünkbe, hogy mit
felejtettünk el magunkkal hozni, és az is akkor tudato-

(Szerettünk volna kárpátaljai családokat is megszólaltatni,

sult, hogy mit hagytunk magunk mögött. Egyedül az

de ők – értehető okokból – nem szerettek volna szerepelni

adott erőt, hogy együtt van a család, mindannyian élük.

újságban. Mint elmondták, ők a háború után arra készülnek,

Obi: Nehéz könnyek nélkül beszélni arról, amit már a ha-

hogy hazatérnek a munkácsi járásba, s nem szeretnék, ha

tár magyar oldalán tapasztaltunk. Mindenhol önkénte-

bármilyen atrocitás, retorzió érné őket azért, mert elmondták

sek, akik próbáltak azonnal segíteni, enni, inni adtak ne-

a véleményüket. A szerk.)

Fotó: Pixabay
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Tízéves jubileum
A Herceghalomi Mozgáskorlátozottak Egyesületét azért alapítottuk meg 2012-ben,
hogy támogassuk és segítsük a településen élő mozgáskorlátozott személyeket.

Egyesületünk alapszabályában meghatározott céljaink a
következők: a mozgáskárosodott és megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának, önálló életvitelének,
emberi és állampolgári jogaik érvényesülésének elősegítése, érdekeik érvényesítése, védelme, képviselete, illetve
életminőségük javítása.
Egyesületünk 20 fővel alakult meg, ma már 71 fő szerepel a
tagnyilvántartásunkban. Elnökségi tagjainkkal folyamatosan kutatjuk fel a településünkön élő sorstársainkat, és az
egyéni szükségleteknek megfelelően segítjük őket problémáik kezelésében, azok megoldásában. Kapcsolatteremtőközvetítő szerepet vállaltunk fel ügyfeleink és a különböző
intézmények (önkormányzat, egészségügyi és szociális intézmények, Magyar Államkincstár, járási hivatal, kormányablak, nyugdíjfolyósító igazgatóság stb.) között. Az
együttgondolkodás, a közös érdekképviseleti tevékenység
fontos a mindennapi munkánk során, ezért folyamatosan
építjük a kapcsolatokat a társegyesületekkel, és napi kapcsolatban állunk az országos szövetséggel (MEOSZ-szal) is.
Elnökségünk munkaterv alapján végzi a feladatát, évente
két közgyűlést tartunk. A vírushelyzet alatt is állandóan elérhetőek voltunk a tagjainknak és a lakosságnak is akár személyesen, telefonon vagy e-mailen; 110 esettel foglalkoztunk a beérkezett ügyiratok alapján.
A vírushelyzet sajnos rendezvényeinkre is rányomta a bélyegét, ennek ellenére szerencsére sikerült júliusban egész
napos kirándulást tennünk a komáromi Brigetio Gyógyfürdőbe, augusztus folyamán pedig a Ceglédi Gyógy- és
Strandfürdőbe.
Június és szeptember között 24 alkalommal tartottuk meg
gyógytornánkat a Baba-mama klub helyiségében. Konduktorunk immár 8 éve tartja nekünk a tornát. Nagyon szerencsések vagyunk, hogy e programunkat tavaly is meg tudtuk
valósítani, köszönjük Herceghalom Község Önkormányzatának a támogatását.
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Évzáró és egyben karácsonyi rendezvényünket december
10-én a gyönyörű karácsonyi díszbe felöltöztetett Nimród
Fogadóban tartottuk. A színvonalas műsort a Herceghalomi
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola diákjai, a
Zsámbéki Tánc Sport Egyesület táncosai (Bárányos Mónika,
Fülöp Attila, Bárányos Márton, Földi Lilla) adták. Tagságunk saját készítésű süteményekkel, a TESCO Herceghalomi Logisztikai Központja és a PÁK-TO Kft. adománnyal támogatta rendezvényünket.
Szeretnénk, ha tovább tudnánk folytatni eddigi tevékenységünket, segítségnyújtásainkat az elkövetkező időkben is.
Köszönöm támogatóink egész évi segítségét, elsősorban az
önkormányzatnak, Kálmán Zsoltnak, Zimmermann Botondnak, Lukács Lászlónak, és Losonczy Csongornak. Szeretném megköszönni továbbá a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége vezetőinek, munkatársainak a folyamatos szakmai segítségnyújtást és támogatásukat.
Köszönöm az elmúlt évi 1 %-os felajánlásokat, tagjaink,
az elnökség önzetlen munkáját! Nélkülük nem sikerült
volna terveink megvalósítása.
Végezetül azt gondolom, hogy egyesületünk teljesítette
vállalásait, céljainknak megfelelően, eredményesen zártuk
a 2021-es évet is.
Kérem, hogy az idén is segítsék egyesületünk munkáját a
személyi jövedelemadó 1 %-os felajánlásával, illetve aki
teheti, folyószámlánkra utalt pénzadománnyal is segítheti
tevékenységünket.
Várjuk új tagok és pártoló tagok jelentkezését is a 06-20243-7579 telefonon vagy a Kozáromi u. 27 szám alatt.
Lékáné Szegedi Borbála, elnök
Herceghalomi Mozgáskorlátozottak Egyesülete
Adószám: 18334320-1-13
Számlaszám: 11736020-29904484
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Tavaszi lombtalanítás
A tavaszi lombtalanításra településünkön 2022. március 28-a és április 9-e között
kerül sor. A nyesedékek darálása a tavalyi évhez hasonlóan körzetbeosztással
történik. A munkálatokra Herceghalom Község Önkormányzata bruttó 3.000.000 Ft
keretösszeget biztosít a 2022. évi költségvetésének terhére.

I. körzet
A. csoport: március 28. – április 2.
Nyesedék kihelyezése: március 25-étől március 28-án reggel 6 óráig.
Érintett utcák: Árvalányhaj utca mindkét oldala, Mórici út,
Pipacs utca, Liliom lejtő, Tulipán köz, Pillangó köz, Barka
köz, Bokréta köz, Orgona köz, Jázmin köz, Menta köz, Szirom köz, Margaréta köz, Búzavirág utca, Hárs köz, Rigó
köz, Árvácska utca, Ördöglovas lejtő Zsámbéki úttól Árvalányhaj utcáig terjedő szakasza, Nyír köz.
A szállítást végző vállalkozó: Chemez Bálint. Elérhetősége:
chemezb74@gmail.com.
B. csoport: április 4. – április 9.
Nyesedék kihelyezése: április 1-jétől április 4-én reggel 6
óráig.
Érintett utcák: Ördöglovas lejtő Árvalányhaj utcától Rózsai
útig terjedő szakasza, Boróka utca, Rét köz, Tavasz utca,
Dombhát utca, Rózsa köz, Muskátli köz, Őzike köz, Vadvirág
utca, Sándor Móric tér.
A szállítást végző vállalkozó: Chemez Bálint.
Elérhetősége: chemezb74@gmail.com.
II. körzet
A. csoport: március 28. – április 2.
Nyesedék kihelyezése: március 25-étől március 28-án reggel 6 óráig.
Érintett utcák: Thallóczy Lajos utca, Széchenyi utca, Arany
János utca, Deák Ferenc utca, Patak utca, Kossuth utca, Petőfi utca, Jókai utca, Füzes utca, Bocskai utca.
A szállítást végző vállalkozó: Torbágy-kert Kft. Elérhetősége: torbagykert@giatv.hu

B. csoport: április 4. – április 9.
Nyesedék kihelyezése: április 1-jétől április 4-én reggel 6
óráig.
Érintett utcák: Akácos út, Akác köz, Kiserdő út, Kiss János
altb. utca, Bem utca, Gesztenyés út, Liget utca, Kozáromi út,
Sándor udvar, Zsámbéki út.
A szállítást végző vállalkozó: Torbágy-kert Kft. Elérhetősége: torbagykert@giatv.hu
A nyesedékekre vonatkozó előírások:
• kihelyezhető legvastagabb nyesedék átmérője a 10 cm-t
nem haladhatja meg;
• a kihelyezett nyesedéket szálirányban, az elágazó ágakat
lemetszve, a forgalmat nem akadályozva az előre meghatározott időpontban kell kihelyezni a közút mellé;
• a nyesedéket összekötözni, más anyagot belehelyezni
nem szabad, ilyen esetben a vállalkozó a darálást nem
kezdi meg;
• a családi házak által kihelyezhető maximális nyesedék:
1 m3;
• társasházak esetén a kihelyezhető maximális nyesedék:
0,5 m3.
A mennyiben a kihelyezett mennyiség a fent leírtakat meghaladja, a vállalkozó nem kezdi meg a darálást.
Amennyiben több nyesedék keletkezik egy háztartásnál az
önkormányzat által finanszírozott, kihelyezhető mennyiségnél, a vállalkozó térítés ellenében vállalja a plusz nyesedék feldolgozását.
Herceghalomi Polgármesteri Hivatal
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Mikor lehet kivinni
a teleltetett növényeket?
A kérdés egyszerű és rövid, a válasz rá sokkal összetettebb. Teleltetés alatt azt
értjük, hogy legalább fagymentes helyen tartjuk a növényeket a téli hónapok
alatt, amikor a szabadban gyakran és tartósan fagypont alá süllyed a hőmérséklet
és a talaj is át van fagyva.

A teleltetési körülmények is különbözőek, itt elsősorban a

mérséklet már elegendő a teleltetett muskátlinak, a meg-

tartási helyek hőmérséklete és fényviszonyai a mérvadóak.

hajtatott, virágzó tavaszi hagymás virágoknak (jácint,

A kihelyezés idejét a növény hőmérsékleti igénye határoz-

krókusz), ciklámennek, primuláknak stb.

za meg. Azt az időt kell megvárni, amíg szabadban mért

A melegigényes szobai virágok, melyek télen is fűtött szo-

hőmérséklet eléri a növény fejlődéséhez szükséges értéket.

bában nevelkednek, csak akkor helyezhetők ki a szabadba,

A mediterrán származású fás növények (pl. leánderfélék)

ha a kinti helyükön is azonos, 20 °C-os hőmérsékleten él-

teleltetésére a 4–8 °C körüli hőmérséklet és a természetes

hetnek. Ez a tartós felmelegedés április-májusban szokott

világosság az ideális hely. Ezeket már akkor ki lehet he-

bekövetkezni.

lyezni, amikor a szabadban is hasonló a hőmérséklet. Nem

Lényeges különbség lehet a ház körüli virágelhelyezési le-

árt, ha segítségképpen a ház falához húzzuk azokat, hogy

hetőségekben szélvédettség, napozottság, árnyékoltság,

a fal sugárzó hője hasznosuljon.

fedettség tekintetében. A felsorolt feltételek 3–5 °C elté-

A hazai eredetű fás virágok általában fagytűrőek, legalább

rést is okozhatnak, ezt is mérlegelni szükséges.

is a begyökeresedett példányok, azok szabadban telelhet-

A kihelyezés, helyváltoztatás akkor nem viseli meg a virá-

nek. Az első éves példányainál hasznos lehet takarásos vé-

gokat, ha szoktatással történik, 3–5 napos átállással. Kez-

delmük vagy a fagymentes helyen tárolásuk.

dő és figyelmetlen kertészkedők elkövetik azt a hibát, hogy

A pozsgás növények is alacsony hőmérsékletigényűek. A

a több hónapig zárt térben tartott növényeket kihelyezik a

felsoroltak kihelyezéséhez tartósan 5–10 °C szükséges,

tavaszi napfényre. Ennek következménye a zsenge csúcsi

ilyen viszonyok március végén valószínűek.

részek napégés okozta károsodása, elhalása. Szabadföldi

A szobai virágok népes csoportjába is különböző hőmér-

szoktatásnál szórt fényre, félárnyékba helyezzük a kiho-

sékletigényű növények tartoznak, az determinálja a kihe-

zott virágokat, a 11–15 óra közötti tűző napot elkerülve.

lyezésük idejét. Mérsékelten meleg, 10–15°C körüli hő-

www.herceghalom.hu

Dr. Némethy Zsuzsanna
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Kedves Támogatóink!

Kedves
Támogatóink!
Kedves
Támogatóink!

30 éve töretlenül tevékenykedünk a
30
éve töretlenül tevékenykedünk a
herceghalmi gyermekekért.
herceghalmi gyermekekért.
Rendkívül hálásak vagyunk minden kedves felajánlónknak, örömmel tölt
el minket,
hogy támogatják
és segítik,
hogy az alapítvány
Rendkívül
hálásak
vagyunk munkánkat
minden kedves
felajánlónknak,
örömmel tölt
Rendkívül hálásak vagyunk minden kedvescéljait
felajánlónknak,
megvalósítsuk.örömmel tölt el minket,
el minket, hogy támogatják munkánkat és segítik, hogy az alapítvány
hogy támogatják munkánkat és segítik, hogy az alapítvány céljait megvalósítsuk.
SZJA civil 1% felajánlások: céljait megvalósítsuk.

SZJA civil 1% felajánlások:
2012.
735.000 Ft
SZJA civil
1% év:
felajánlások:
2012. év:
2013. év:
2014. év:
2015. év:
2016. év:
2017. év:
2018. év:
2019. év:
2020. év:

735.000 Ft 2013. év: 1.072.000 Ft
2012. év: 735.000 Ft
1.072.000 Ft 2014. év: 1.014.000 Ft
1.014.000 Ft2013. év: 1.072.000 Ft
2015. év: 1.358.798 Ft

1.358.798 Ft2014. év: 1.014.000 Ft
2016. év: 1.614.183 Ft
1.614.183 Ft
2015.
év:1.501.944
1.358.798
2017. év:
Ft Ftalapítványunk
Kérjük,
sikeres
munkájához
évben is
Kérjük, alapítványunk
sikeres
munkájáhozazazidei
idei rendelkezési
rendelkezési
1.501.944 Ft
évben
is
járuljon
hozzá
adója
1%-ának
felajánlásával,
segítse
járuljon
hozzá
adója
1%-ának
felajánlásával,
segítse
ezzel
törekvéseinket,
2018. év:
Ft Ft
év:1.694.166
1.614.183
1.694.166 Ft2016.
ezzel törekvéseinket,
céljaink megvalósítását!
céljaink megvalósítását!

2019. év:
Ft Ft
1.757.767 Ft2017.
év:1.757.767
1.501.944
A támogatást
az alapítványunk
idei tanévben is
a településen
élő gyermekekre,
Kérjük,
sikeres
munkájához
az idei rendelkezési

1.590.128 Ft 2020. év: 1.590.128 Ft
2018. év: 1.694.166 Ft

A támogatást az idei tanévben is a településen élő

fiatalokra
fordítjuk.
évben isgyermekekre,
járuljon
hozzá
adójafordítjuk.
1%-ának felajánlásával, segítse
fiatalokra
ezzel törekvéseinket, céljaink megvalósítását!

2019. év: 1.757.767
Ft
HERCEGHALOM
GYERMEKEIÉRT
KÖZHASZNÚ
ALAPÍTVÁNY
HERCEGHALOM
GYERMEKEIÉRT
KÖZHASZNÚ
ALAPÍTVÁNY
A támogatást
az idei tanévben
is a településen élő
2020. év: 1.590.128
Ft
Adószámunk:
19186429-1-13
Adószámunk:
19186429-1-13
gyermekekre, fiatalokra fordítjuk.
Bankszámlaszámunk: 11742173-20011868

Bankszámlaszámunk:
11742173-20011868
Email: herceggyerek@gmail.com
HERCEGHALOM
GYERMEKEIÉRT
KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY
Weboldal:
Email: herceggyerek@gmail.com
•https://alapitvany.herceghalom.hu/
Weboldal: https://alapitvany.herceghalom.hu/
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