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Tisztelt Herceghalomiak!
Ismét izgalmas hónapot zárunk, markáns történések jelle-

minél előbbi megépítését. Sajnos, mi nem pályázhatunk a

mezték az áprilist. Országos, hazai viszonylatban egy, a kö-

megvalósításra, de a tervek megrendelésével szeretnénk el-

vetkező éveket meghatározó döntést hoztak a választópol-

mozdítani a holtpontról az ügyet.

gárok április 3-án, az országgyűlési választások alkalmával.

Örvendetes hír, hogy összesen 589 619 836 forinttal támo-

Herceghalomban nagyon sokan éltek a talán legfontosabb

gatta Magyarország Kormánya a Széchenyi Terv TOP Plusz

demokratikus jogukkal, az országos átlag felett volt a rész-

pályázatok keretén belül Herceghalmot!

vétel. Külön öröm az a tény, hogy azok a fiatalok, akik először

Hamarosan sor kerül a csapadékvízvédelmi infrastruktúra

gyakorolhatták választójogukat, azaz először szavazhattak,

fejlesztésére (Akácos út, Pipacs utca, Móricz liget, Boróka

közülük Herceghalmon mindenki leadta a voksát. Ez szá-

utca, Liliom lejtő, Árvalányhaj utca, Ördöglovas lejtő és két

momra azt jelenti, hogy a fiataloknak igenis fontos az ország,

patak részleges kotrása), valamint a Csicsergő Óvoda felújí-

a nemzet jövője.

tására és bővítésére (meglevő épület és parkoló, játszóudvar,

Rengeteget dolgoztunk az elmúlt két évben, nagyon sok pro-

terasz felújítás, burkolás, fedés, valamint óvoda bővítése új

jektet, beruházást készítettünk elő. Ezen tervekkel sikeresen

telephellyel).

szerepeltünk a pályázatokon. Most a megvalósítás időszaka

Szintén megnyertük a Magyar Falu Program keretén belül

következik, amelyet a település költségvetése is tükröz. En-

a kommunális eszközbeszerzés, a közösségszervezés, esz-

gedjék meg, hogy a teljesség igénye nélkül megemlítsek ezek

közbeszerzés és bértámogatás, az önkormányzati temető

közül néhány olyat, amely nagyon sokunk életére, életmi-

fejlesztése, és a közterületi játszótér (Móricz-ligeti játszótér)

nőségére lesz kedvező hatással: elkezdjük a Dombhát utca

fejlesztése pályázatokat.

aszfaltozását, elkezdődnek a munkák az Akácos út, Kiserdő

Az impozáns felsorolás mögött kemény munka volt, ame-

út találkozásánál, ahol gyalogátkelőt alakítunk ki. Elkez-

lyet ezúton is köszönök minden munkatársamnak! Kemény

dődhet az 1-es főút melletti zajárnyékoló fal tervezése is; a

munka vár ránk a megvalósítás során is, amelynek örömmel

település teljes szélességében szeretnénk az 1-es út zajha-

állunk elébe. Hiszem, hogy Herceghalom végre ismét fejlő-

tását csökkenteni.

dési pályára állt, a megvalósuló beruházások pótolni fogják

A képviselő-testület döntött a Herceghalmi Általános Iskola

azokat az infrastrukturális hiányosságokat, amelyek hátrá-

és Alapfokú Művészeti Iskola új tagépülettel történő bővíté-

nyosan érintették mindennapjainkat.

sének engedélyezési terve megrendeléséről. Az „iskolabő-

Ezután is azért fogok dolgozni, hogy Herceghalom olyan

vítés tagépülettel” koncepciótervet már korábban megren-

település legyen, ahová jó érzés hazaérkezni. Minden erőm-

deltük. Az iskola részéről a koncepciót megfelelőnek találták.

mel azon leszek, hogy a közös jövőnket, Herceghalom jövőjét

Ahhoz, hogy a tankerület pályázni tudjon, az önkormányzat

építsem. Tartsanak velem!

vállalta a tervek elkészítését, hogy elősegítsük a tagépület

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 döntései:

2022. április 5.
• Az önkormányzat pályázatot hirdet a herceghalomi köztemető üzemeltetésére és fenntartására.
• A képviselők döntöttek arról, hogy 2022. május 05-én
(csütörtökön) 18 órától lakossági fórumot, míg május 23án (hétfőn) 18 órától közmeghallgatást tartanak a Kulturális és Egyházi Központban (Gesztenyés út 36.).
• A testület felkérte Nagy Richárdot, a Herceghalomi Községfejlesztési Kft. ügyvezetőjét, hogy 3-3 db ajánlatot
kérjen be a 442 hrsz-ú 5 ha 3598 m2 nagyságú ingatlanra
vonatkozó közmű kiviteli tervek elkészítésére, mely magában foglalja többek között a következő feladatokat:
közmű hálózatok (ivóvíz, szennyvízcsatornázás, villany,
gáz, internet) egyesített engedélyezési és kiviteli tervezés, útépítési és csapadékvíz-elvezetési kiviteli tervezés,
geodéziai felmérés, talajmechanikai vizsgálat, megvalósulási tervek elkészítése, tervezési művezetés.
• A képviselők a Herceghalom 1. sz. főút melletti zajárnyékoló fal engedélyezési terveinek elkészítésével az Economy Home Kft.-t bízták meg bruttó 13.462.000 Ft
értékben.
• A testület a füves sportpálya éves karbantartási és állagmegóvási munkálatainak elvégzésével a legolcsóbb
ajánlatot adó Alwaysgreen Kft.-t bízta meg bruttó
6.414.516 Ft értékben.
• Az önkormányzat a Labdarózsa Kórus Egyesület 2022.
évi énektudás fejlesztésének, illetve önkormányzati rendezvényeken történő fellépéséhez a felkészülés költségeinek megtérítésére 280.000 Ft támogatást biztosít a civil szervezetek támogatási keret terhére.
• Az önkormányzat a Herceghalomi Mozgáskorlátozottak
Egyesülete által szervezett tavaszi és őszi gyógytorna

konduktori díjának megtérítésére 168.000 Ft támogatást
biztosít a civil szervezetek támogatási keret terhére.
• Az önkormányzat csatlakozik a „A legszebb konyhakertek” – Magyarország legszebb konyhakertjei” 2022. évi
országos programhoz. A pályázatot bíráló bizottság tagjai: Aszódi Gábor, Várkonyi Kinga, Bauer Gottfried, Kőrösladányi Róbert és Cserkuti Edina. A pályázatok elbírálási ideje: 2022.08.15. Ünnepélyes eredményhirdetésre
és az ajándékutalványok átadására a Falunapon (2022.
szeptember 10.) kerül sor. Kategóriánként az I. helyezett
15.000.- Ft-os, a II. helyezett 10.000.- Ft-os, a III. helyezett 5.000.- Ft-os ajándékutalványban részesül. Bővebb
információ a www.herceghalom.hu oldalon, illetve személyesen kérhető a KEK-ben.
• A képviselő-testület úgy határozott, hogy Herceghalom
Község Könyvtárának létszámkeretét 1 fő 8 órás (könyvtárvezetői) álláshelyben határozza meg.
• A testület a Herceghalmi Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola bővítésének építési engedélyezési tervének elkészítésével a Peculium Kft.-t bízta meg bruttó
3.505.200 Ft értékben.
• A képviselők döntése értelmében a Herceghalom Dombhát utca felújítását a STRABAG Általános Építőipari Kft.
végzi el bruttó 16.289.479 Ft értékben.
• A testület visszavonta a Herceghalom, új sportöltöző és
vizesblokk vázlattervre, a kiviteli és szakági, illetve engedélyezési tervezésére vonatkozó, 219/2021. (XII.14.)
számú határozatát
A rendeletek és a határozatok pontos szövege mellékleteikkel egyetemben megtalálhatóak a www.herceghalom.
hu oldalon, illetve a rendeletek az önkormányzat hirdetőtábláján is kifüggesztésre kerülnek.

Megszülettek

Elhunytak

Czibere Kornél és Sebők Ramóna kisfia,
Czibere Olivér

Demeter Károly (1975.)

Makay István és Morvai Zsuzsanna kisfia,
Makay Gellért
Simon János és Simonné Vengring Kitti Anett kisfia,
Simon Zalán János

www.herceghalom.hu
Isten
éltesse őket!

Gubicza Ferencné,
szül.: Tóth Mária (1938.)
Barta Jánosné,
szül.: Németh Franciska (1943.)

Nyugodjanak békében!
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Kiegyensúlyozott,
stabil a költségvetés
Elkészült Herceghalom költségve tése, amelyről több részben számolunk
be. Először a tervezés irányairól, a telekvásárlásról és a bérekről kérdeztük
Csizmadia Zsuzsanna polgármestert.

Mivel lehet leginkább jellemezni Herceghalom gazda-

ennek is köszönhető a kiegyensúlyozott pénzügyi hely-

ságpolitikáját?

zet.
Fontos megjegyezni azt is, hogy a mi költségvetésünk

Kiegyensúlyozott gazdálkodást folytattunk és folyta-

nem egy „kívánságlista”, azaz nem sorolunk fel benne

tunk majd ebben az évben is. Ennek két pillére a stabil

számtalan olyan tételt, amelynek már a tervezésekor

költségvetés, illetve az eredményes pályázatok.

valószínűsíthető, hogy nem fog megvalósulni. Ezzel
szemben fejlesztésekben, projektekben gondolkodunk
és ehhez rendeljük hozzá a forrásokat, legyen szó önerő-

A Covid után a szomszédban dúló háború mennyire

ről vagy pályázati pénzösszegekről.

befolyásolja a költségvetést?
Az elmúlt évi költségvetés tervezését nagyban befolyá-

Jelentős tételként szerepel a költségvetésben a már

solta a pandémia okozta bizonytalanság. Amikor az ide-

korábban megvásárolt telek erre az évre eső törlesz-

it tervezni kezdtük, már úgy látszott, ennek hatásaival

tése.

alig kell számolnunk, azonban a tervezés vége felé kitört
az orosz-ukrán háború.

Igyekszünk a projektjeinket pályázat útján finanszíroz-

Nyilvánvaló, hogy ez is számos bizonytalanságot szül,

ni, de természetesen, ha szükséges, a pályázat források

elég csak abból kiindulnunk, hogy senki nem tudja, mi-

mellé tesszük az önerőt.

kor lesz újra béke. A háború hatásai már most látszanak

Saját forrásból készülnek a tervek is folyamatosan, hogy

a gazdaságon, és nehéz megjósolni, mennyire gyűrűz-

tudatosan építhessük a jövőt Herceghalomban. Nemcsak

nek be. Látszik, hogy már közel sem olyan a gazdasági

pénzzel, megtakarítással szeretnénk rendelkezni, ha-

környezet, mint mondjuk januárban volt. Ez óvatosságra

nem ingatlannal, azaz telkekkel is, ahol megvalósíthat-

int minket, de tudatos, takarékos gazdálkodással min-

juk az elképzeléseinket. Azért vettünk telkeket, hogy le-

den erőnkkel azon leszünk, hogy tartani tudjuk magun-

gyen helye a jövendő projektjeinek. Közhelynek számít,

kat a költségvetés sarokszámaihoz.

de egy önkormányzat akkor gazdag, ha van pénze, és
vannak területei is, ahol meg tudja valósítani az álmait.
Úgy is fogalmazhatnék, így tudjuk azokat az igényeket

Milyen a település pénzügyi helyzete?

tárgyiasítani, amit a lakosság megfogalmaz. Régóta vágya az itt élőknek egy szolgáltatóház, egy nagyobb kul-

Az elmúlt esztendőben a bevételek meghaladták a terve-

turális központ vagy tornacsarnok, az iskolabővítés.

zettet, a település a kormány ígéretének megfelelően

Ezekhez a saját és pályázati források mellett terület,

megkapta az adókompenzációt is, így Herceghalom

hely is kell. Hiába szeretnénk, hogy több szolgáltató,

költségvetése továbbra is stabil. Óvatosan terveztünk a

esetleg kereskedelmi egységek jelenjenek meg Herceg-

pandémia miatt, hiszen az elmúlt évi költségvetés elfo-

halomban, egyelőre nincs erre alkalmas hely. A világ

gadásakor még egyáltalán nem lehetett látni, hogy a vi-

egyre inkább arra felé halad, hogy amit csak lehet, hely-

lágjárvány meddig húzódik el, annak milyen gazdasági

ben szerezzünk be, helyben vegyünk igénybe, és ezt az

hatásai lesznek, a gazdálkodásunk pedig takarékos volt,

önkormányzatnak le kell követnie. De fontos az is, hogy
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olyan közösségi tereink legyenek, ahol elférünk, jól

Kormányzati döntés volt a garantált bérminimum és a

érezhetjük magunkat, meg tudjuk tartani az ünnepein-

minimálbér emelése januártól. Van ennek hatása a te-

ket, programokat rendezhetünk.

lepülés költségvetésére?

Nem mehetünk el a mellett sem, hogy a telekvásárlásokra azért is szükség van, hogy valamelyest szabályoz-

Természetesen, hiszen ez egy kötelező érvényű döntés

ni lehessen a betelepülés dinamikáját. Ez egy megörö-

volt.

költ helyzet, amit kezelnünk kell. Tisztában vagyok az-

Mindemellett a munkáltatói döntésen alapuló bérkiegé-

zal, hogy nagyon rossz politikai kommunikáció, ha ál-

szítéssel komolyabb emelést tudtunk elérni az önkor-

landóan visszamutogatunk, de szeretném, ha mindenki

mányzati és a hivatali dolgozók bérének tekintetében.

megértené, hogy kvázi kényszerhelyzetben van az ön-

Az óvoda esetében ez azt jelenti például, hogy 50 ezer fo-

kormányzat. 2005-ben rendeletben határoztak meg ma-

rint béremelést kaptak az óvodapedagógusok, így 102-

gánterületekre, magánérdekek mentén olyan építési

146 ezer forintos bérnövekedést értünk el az állam által

szabályzatot, amelyből nincs visszaút, ha nem tudjuk az

meghatározott bérnövekedéssel együtt.

adott területet megvásárolni vagy esetleg megállapodni

Az illetmény-, illetve bérnövekedések a működési költ-

a beruházóval. Más településeken ez esetleg azért nem

ségekben plasztikusan látszanak, értelemszerűen ez a

okoz problémát, mert nem rendeletet alkottak erről,

kiadási sor a költségvetésben jelentősen emelkedett.

csupán településrendezési tervet fogadtak el.

Lakossági fórum
Herceghalom Község Önkormányzatának képviselő-testülete lakossági fórumot,
illetve közmeghallgatást tart májusban.

Lakossági Fórum
TÉMA:
A Herceghalom 440/5. hrsz-ú ingatlan
fejlesztőjének tájékoztatása.
IDŐPONT:
2022. május 5. (csütörtök)

KÖZMEGHALLGATÁS
IDŐPONT:
2022. május 23. (hétfő)

HELYSZÍN mindkét esetében:
Kulturális és Egyházi Központ (Gesztenyés út 36.)

www.herceghalom.hu

önkormányzat | 7

Lakossági kérdőív
Tisztelt Lakosok!
Önkormányzatunk megbízást adott Herceghalom Integrált Településfejlesztési Stratégiája, azon belül különös tekintettel a közlekedésfejlesztési koncepció kidolgozására. A közlekedésfejlesztési koncepció kidolgozásához, ahhoz, hogy
megalapozott javaslat születhessen, szükség van a helyi lakosok rendszeres, átlagos naponkénti közlekedési szokásainak ismeretére, felmérésére. Hangsúlyozottan a rendszeres, hétköznapi közlekedési szokásokra vagyunk kíváncsiak.
Ehhez kérjük az Önök segítségét.
Kérem, töltsék ki a kérdőívet és adják le a Herceghalomi Polgármesteri Hivatalban (Gesztenyés út 13.)!
A kérdőív a www.herceghalom.hu oldalon is elérhető és online kitölthető.
Együttműködésüket köszönjük!
Csizmadia Zsuzsanna polgármester
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KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ (jelölje x-szel)
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Szavazóköri eredmények
Tisztelt Választópolgárok!
Ezúton is köszönjük , hog y élve áll ampolgári jogaikkal , rész t ve t tek a z
országgyűlési képviselő választáson és a népszavazáson!
Külön köszönjük az első választóknak, hogy teljes számban megjelentek és
most először gyakorolták választójogukat!
Helyi Választási Iroda

EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLETI KÉPVISELŐ VÁLASZTÁSA
JELÖLT

001

002

Összesen

325

378

703

Jakab Edina
Magyar Kétfarkú Kutya Párt

18

22

40

Kerekes Erzsébet
Normális Élet Pártja

4

2

6

306

420

726

dr. Bogó Dániel László
Megoldás Mozgalom

11

10

21

György József
Mi Hazánk Mozgalom

23

25

48

687

857

1.544

Menczer Tamás
FIDESZ-KDNP

dr. Szél Bernadett
DK-Jobbik MM-Momentum
M-MSZP-LMP-Magyarország Zöld
Pártja-Párbeszéd MP

ÖSSZESEN

www.herceghalom.hu
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LISTÁS SZAVAZÓKÖRI EREDMÉNYEK
JELÖLT

001

002

Összesen

DK-Jobbik MM-Momentum
M-MSZP-LMP-Magyarország Zöld
Pártja-Párbeszéd MP

287

398

685

Normális Élet Pártja

3

2

5

Magyar Kétfarkú Kutya Párt

31

43

74

Megoldás Mozgalom

9

18

27

Mi Hazánk Mozgalom

25

28

53

FIDESZ-KDNP

330

379

709

ÖSSZESEN

685

868

1.553

ORSZÁGOS NÉPSZAVAZÁS
001

KÉRDÉS

002

Összesen

igen

nem

igen

nem

igen

nem

Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekeknek köznevelési intézményben a szülő hozzájárulása nélkül szexuális
irányultságokat bemutató foglalkozást tartsanak?

24

361

38

448

62

809

Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekek számára nemi
átalakító kezeléseket népszerűsítsenek?

15

371

13

469

28

840

Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekeknek fejlődésüket befolyásoló szexuális médiatartalmakat korlátozás
nélkül mutassanak be?

14

368

24

459

38

827

Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekeknek a nem
megváltoztatását bemutató médiatartalmakat jelenítsenek meg?

19

364

15

466

34

830

ÖSSZESEN

72

1.464

90

1.842

162

3.306

Fotók: Menczer Tamás Facebook oldala
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Szeretnék jelen lenni
a közösség életében
Menczer Tamás lesz Budakörnyéke, így Herceghalom országgyűlési képviselője
a 2026 -ig tartó vál asz tási ciklusban. A Külga zdasági és Külügyminisz térium
tá jékoz tatá sért és Mag yar orsz ág nemze t közi meg jelenít éséért felelős
államtitkára először indult a mandátumért, így motivációja mellett terveire is
kíváncsiak voltunk.

Talán némi hátránnyal indult az országgyűlési válasz-

Hosszú versenyen vagyunk túl, aminek a végén nagy győ-

tásokon, hiszen legfőbb riválisa, a baloldal jelöltje már

zelmet arattunk. Majdnem 35 ezer szavazatot kaptam, ez

korábban is ismert volt politikusként ezeken a telepü-

példátlan bizalom ebben a választókörzetben, nagy siker,

léseken. Számított-e erre az eredményre, arra, hogy Ön

de nagy felelősség is. Szeretnék úgy dolgozni, hogy azok

lesz a „befutó” a Pest 02. választókörzetben?

is elégedettek legyenek, akik most nem rám szavaztak.

Először is szeretnék köszönetet mondani mindenkinek,

Hittem a győzelemben, de a munkával foglalkoztam, azt

aki részt vett a választáson, külön köszönöm minden-

tanultam a sportban, hogy előbb dolgozni kell, és utána

kinek, aki megtisztelt a bizalmával, és rám szavazott.

kell felnézni az eredményjelző táblára. Kiváló csapattal

www.herceghalom.hu
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dolgozhattam, ami szintén elengedhetetlen volt a siker-

is. 24 kisebb közösséggel tudtam szövetséget kötni, akik

hez.

elmondták, mire van szükségük, és közösen elértük, hogy

Nagy meccs volt, természetesen örülök az ered-

ménynek.

a kormány támogassa őket. Az önkéntes tűzoltók az egyik
településen új formaruhát kaptak, a másikon az autóvá-

A választópolgárok sokkal inkább a minisztériumi

sárlást segítettük, a táncosokat fellépőruhával, a faluszé-

munkáját ismerik, hiszen képviselőként még nem is is-

pítőket új eszközökkel, a hagyományőrzőket az újságjuk

merhették. Tartott attól, hogy inkább államtitkárként

elindításával kapcsolatban támogattuk, és ezt még sorol-

értékelik a tevékenységét?

hatnám tovább. Herceghalomban például ücsörgő- és fo-

Fontos volt, hogy megismerjenek a Budakörnyékén élők.

tópontok kialakításához sikerült támogatást szereznünk.

Éppen ezért, az elmúlt hónapokban folyamatosan jár-

Kétségtelenül nehezebb helyzetből indultam ezen a ver-

tam a választókörzetet, több mint 280 eseményen vettem

senyen, de úgy gondolom, a választás napjáig már kellő

részt, és ennek bőven több, mint a fele beszélgetés volt.

információval rendelkezhettek a választók velem kap-

Nemzetiségi, vallási, kulturális közösségekkel; szín-

csolatban is, így megalapozott döntést tudtak hozni.

játszókkal; sportolókkal; önkéntes tűzoltókkal; polgárőrökkel; hagyományőrzőkkel; faluszépítőkkel - Herceg-

Vagyis, a bizalom nem feltétlenül a kormánypártoknak

halomban például a Herceghalom Kultúrájáért Egyesület

szólt, hanem egyfajta értékelése az Ön időben igencsak

tagjaival találkozhattam.

korlátozott, választókörzeti tevékenységének.

Ők elmondták, hogyan látják a közösségük, a településük

Remélem, hogy így van! Egy országgyűlési választásnak

és az ország helyzetét, hogyan élik meg a mindennapo-

szerintem két dimenziója van, egy országos és egy helyi.

kat, mivel elégedettek és mivel nem. Ezen beszélgetések-

Országosan a választások legfontosabb kérdése a háború

nek is köszönhetően 50 fejlesztési folyamatot, projektet

vagy béke kérdése lett, a kormány pedig egyértelműen

tudtam elindítani vagy támogatni. A fejlesztések között

a béke mellett foglalt állást. Emellett a választás másik

ott van – a teljesség igénye nélkül – az M1-es autópálya

országos tétje az elmúlt 12 év eredményeinek megóvá-

pátyi lehajtója, a budakeszi buszsáv, de építünk egészség-

sa, a megkezdett út folytatása volt. Szerintem helyi vo-

házat, körforgalmat, iskolákat, óvodákat és bölcsődéket

natkozásban a választók arról döntöttek, hogy ki az, aki

14 | választás
a mindennapjaikat érintő ügyekben többet tud segíteni,

Herceghalom a kimondottan jómódú települések egyi-

hatékonyabban tudja képviselni az érdekeiket.

ke Magyarországon, az épített, rendezett, zöld környezet megfogja az ide érkezőket. Talán ennek is kö-

Herceghalomban néhány tucat szavazaton múlt az,

szönhető, hogy az elmúlt 5-10 évben igen látványos

hogy nem Ön lett a befutó. Mit mondana azoknak a vá-

fejlődésen ment keresztül a település a tekintetben,

lasztóknak, akik most nem Önnek szavaztak bizalmat?

hogy szinte minden üresen álló telek beépült, családi

Szerintem a politika a lehető legjobb értelmében ott van a

házak tucatjait húzták fel. Nevezzük nevén a dolgokat,

mindennapokban, az utcán, a közösségekben. A közösség

ez arról árulkodik, hogy volt miből építkezni, amihez

elmondja, hogyan szeretné alakítani az életét, a politikus

az egyén munkáján, szorgalmán kívül egy olyan gaz-

feladata az, hogy ezt segítse. Ebben a felfogásban fogom

dasági környezet is szükséges, ami a gyarapodást le-

a munkámat végezni a jövőben is. Nagyon hálás vagyok

hetővé teszi. Mégis, az itt élők közül többen gondolták

azoknak, akik nekem szavaztak bizalmat, de törekedni

úgy, hogy nem Önnek szavaznak bizalmat, ami talán

fogok arra, hogy akik most nem rám szavaztak, szintén

inkább a nagypolitikával szemben megfogalmazott

elégedettek legyenek.

kritika, hiszen Önt kevésbé ismerték. Le lehet ezt a

Rövid időszak áll mögöttem, gyorsan kellett dolgoznom,

hátrányt dolgozni?

intenzív munkával kellett elnyernem az itt élők bizalmát,

Azért azt jegyezzük meg, hogy a különbség mindössze 23

megmutatnom, hogy képes vagyok segíteni a budakör-

szavazat volt, tehát majdnem ugyanannyian szavaztak

nyékiek számára fontos ügyekben. Most lesz egy hos�-

rám, mint az ellenfelemre. Közvetlenül a herceghalomi-

szabb, négyéves időszak, amely nyugodtabb lehetőséget

aktól szeretném megkérdezni, hogy mi volt az, ami dön-

ad arra, hogy építkező munkát végezzek az itt élőkkel

tésükben befolyásolta őket. Természetesen tiszteletben

közösen.

tartom azok véleményét, akik nem engem támogattak,

Első feladataim között szerepel a választókörzet pol-

szeretném az indokaikat jobban megismerni, megérteni.

gármestereinek felkeresése, hogy megbeszéljük, melyek

Örömmel beszélgetek mindenkivel, azoknak a vélemé-

azok az ügyek, amelyeknél segíteni tudok. Ha összeáll-

nyére is nagyon kíváncsi vagyok, akik nem kedvelik azt

nak az elképzelések, akkor kijelölhetjük az utat, amelyen

a politikai közösséget, amelyet én képviselek. Több ilyen

négy év alatt szeretnénk végigmenni.

találkozáson vettem részt a kampányidőszakban, min-

www.herceghalom.hu
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den beszélgetés hasznos, eredményes volt. Azt tapasztal-

Vagyis, nem fog a protokolláris eseményekre korláto-

tam, hogy, ha leülünk egymással és beszélgetünk, akkor

zódni a képviselői jelenlét.

tudunk egyről a kettőre jutni.

Fontosak a protokolláris események, de még jobban szeretem a közvetlen találkozásokat.

A választási győzelem után azt nyilatkozta, hogy „nagy
győzelem, nagy felelősség, tudom a feladatomat”. Mik

Mennyire sikerült belelátni a herceghalomi feladatok-

lesznek ezek a feladatok?

ba, problémákba?

Nincsen csoda, dolgozni kell. Engem azzal még sohasem

Eddig kampányidőszak volt, aminek megvan a maga di-

vádoltak, hogy a munkámat nem végzem el. A kampány

namikája. Most, hogy a választásokon túl vagyunk, az

során egy atyafi kérdezte, hogy április 3. után én is el fo-

építkezés időszaka következik, az eddig megszerzett is-

gok-e tűnni. Azt válaszoltam, hogy nem. Nagyon élvez-

mereteimet bővíteni tudom. Szeretném megérteni, mi az,

tem eddig is a találkozásokat, beszélgetéseket és boldog

amit a település igazán szeretne, és megnézni, hogy ab-

vagyok, hogy ezeket folytathatom.

ban én hogyan tudok segíteni.

Eddig sem tétlenkedtünk, most lehetőséget kaptunk a
munka folytatására. Bennem a lendület töretlen, és úgy

Képviselői munkája mellett megtartja államtitkári hi-

érzem, megvan a politikai erőm is ahhoz, hogy az itt élő-

vatalát is?

ket kellő súllyal támogatni tudjam.

Amennyiben külügyminiszter úr továbbra is számít rám,
úgy én nagy örömmel támogatom a jövőben is a munkáját.

Mennyire gyakori látogató lesz Herceghalomban?

Többen kérdezték, hogy ha maradok a minisztériumban

A képviselői munkarendem kialakítása még folyamatban

is, akkor melyik lesz a fő állásom, jut-e időm mindenre? Ez

van, de szeretnék heti több napot a választókörzetben

látszólag logikus felvetés, de mindig el szoktam monda-

tölteni. Szeretném, ha több településen lenne olyan hely,

ni, hogy az államtitkári pozícióm nem gyengítené, éppen

ahol találkozhatok a választókkal. Jelen leszek a közössé-

ellenkezőleg, erősítené a képviselői munkámat, hiszen a

gek életben.

lobbierőm államtitkárként sokkal nagyobb. Ha államtit-
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kár vagyok, többet tudok tenni a budakörnyéki emberekért.

Milyen további hatásai lehetnek még a magyar gazda-

Ráadásul a Külügyminisztériumban eddig eltöltött 8 évben

ságra a háborúnak?

nagy rutint szereztem a megfelelő időbeosztásban. Kül-

A háborúban mindenki veszít. Megtapasztaltuk, hogy a

ügyminiszter úr szokta mondani, hogy egy nap mindenki-

szankciós politikában nem csak az veszít, akire a szank-

nek 24 órából áll, de annak, aki korán kel, hosszabb. (nevet)

ciót kiróják, hanem azok az államok is, akik a szankciót
kiróják.

Vidékről került a fővárosba, majd onnan költözött az

A magyar gazdaság tartópillérei stabilak, dacára annak,

agglomerációba. Hogy látja, meddig népesedhet az Ön

hogy az elmúlt években szembesültünk migrációs vál-

által képviselendő Budakörnyéke?

sággal, a koronavírus-járvánnyal, illetve az annak követ-

A lakosságszám ebben a régióban az elmúlt években je-

kezményeként jelentkező gazdasági kihívásokkal, hogy

lentősen megnőtt. Értelemszerűen a lakosságszám-nö-

csak a legnagyobb feladatokat említsem. Mégis egymil-

vekedést infrastruktúrával, úttal, járdával, óvodával,

lióval többen dolgoznak, mint 2010-ben, tavaly 7,1 száza-

iskolával le kell követni, ami nem könnyű feladat. Szeret-

lékos volt a gazdasági növekedés, ami történelmi rekord

ném tisztázni a polgármesterekkel, hogy nekik mi az el-

és az idei első negyedévben is jól néznek ki az előrejelzé-

képzelésük, és hogyan tudunk közösen olyan feltételeket

sek szerint a gazdasági mutatók.

biztosítani, amelyek a lehető legkényelmesebb mindennapokat jelentik a már itt élők számára.

Van arra valamilyen forgatókönyv, hogy ha mégis elzárásra kerülnek azok a bizonyos gázcsapok, illetve

Egyetért azzal a kijelentéssel, amit kampánybéli rivá-

elakad a kőolajszállítás, akkor mi történik a magyar

lisa mondott, hogy az agglomerációba ki kellene he-

gazdasággal, illetve a lakossággal?

lyezni a „megtelt” táblát?

Éppen ez volt a választás egyik nagy tétje. Mi azt mondtuk

Mindannyian tisztában vagyunk a lakosságszám-nö-

– amit egyébként az osztrák vagy a német kormányzat is

vekedéssel. Azonban a beépülő telkeket nem a kormány,

–, hogy az energiahordozókat nem szabad a szankciós re-

hanem az önkormányzatok adják el. Meg kell vizsgálni,

zsim alá vonni, mert az aránytalan, elviselhetetlen terhet

hogy hány telek eladása történt már meg akár évekkel

tenne a magyar emberekre, ami jobban sújtana minket,

vagy évtizedekkel korábban, illetve mi a mostani gyakor-

mint Oroszországot, akit a szankciók céloznak.

lat. Erről szeretnék beszélni a polgármesterekkel.

Az európai gázfelhasználás 50 százaléka, a magyar gázfelhasználás 85 százaléka orosz gáz. Nem azért mert nem

Abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy a meg-

akarunk diverzifikálni, sőt, Szlovénia kivételével mind-

választott képviselőnk külpolitikai kérdésekben is

egyik szomszédos állammal van gázvezeték összekötte-

igen jól informált. Nyilván nem kérhetjük, hogy jósla-

tésünk, azonban a gázvásárlásnak van egy alapvető felté-

tokba bocsátkozzon az orosz-ukrán háborús konflik-

tele. Az, hogy legyen gáz. Ezért abszurd az, amit a baloldal

tus tekintetében, viszont egy helyzetelemzést szeret-

a kampány során mondott, hogy ők elzárják az orosz gázt,

nénk (április második felében).

mert még iszonyatos rezsiáremelés mellett sem lehetne

A magyar álláspont világos és változatlan. A háború ki-

pótolni a kieső gázt. Nem tudnának a családok fűteni,

törése előtt azt mondtuk, mindent meg kell tenni a béke

nem tudna az ipar gázhoz jutni, megszűnnének a mun-

megőrzéséért. Most azt mondjuk, mindent meg kell tenni

kahelyek. Az Oroszországgal meglévő hosszú távú meg-

a béke helyreállításáért, ezért bízunk abban, hogy sikere-

állapodásunk azonban biztosítja Magyarország ellátását.

sek lesznek a béketárgyalások.
A háború egy velünk szomszédos országban zajlik, ahol

Négy évre szól a megbízatása. Mit kellene elérnie ah-

nagyszámú magyar kisebbség él, éppen ezért nekünk

hoz, hogy 2026-ban hátradőlve kimondhassa, hogy si-

súlyos okaink vannak arra, hogy kiálljunk a béke mel-

került, amit szeretett volna?

lett.

Ez nem egy hátradőlős szakma, nincs olyan illúzióm,

A magyar álláspont fontos része, hogy mindenkinek se-

hogy bármikor hátra tudok dőlni, ennél fogva ilyen célom

gítünk, az ország történetének legnagyobb humanitárius

sincs. Akkor lennék elégedett, ha azt mondhatnánk négy

akcióját hajtjuk végre, mindenkinek köszönet, aki bármi-

év múlva, hogy olyan munkát végeztünk, amely után bi-

lyen formában részt vesz ebben.

zakodhatunk abban, hogy a választási verseny nem lesz

A bajban lévőknek tehát segítünk, de a háborúból ki aka-

annyira szoros, mint volt most, mert a közösen elvégzett

runk maradni; az ország és a Kárpátalján élők biztonsági

munka reményt ad arra, hogy a választók bizalmát kiér-

érdeke is ez.

demeljük.

www.herceghalom.hu

Fotó: Miniszterelnökség

Schnaider Lászlóne és Semjén Zsolt
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A Magyar Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetésben részesült Schnaider Lászlóné,
az Osztrák-Magyar Akció Alapítvány (OMAA) ügyvezető igazgatója a magyarországi
néme t ny elvok tatás fejlesz tése , val amint a mag yar- osz tr ák felsőok tatási
kap csol atok megerősítése ér dekében végze t t több é v tizedes te vékenysége
elismeréseként. A kitüntetést az OMA A kuratóriumának elnöke, Prof. Dr . habil.
Sz ak á ly S á n d o r , Dsc ke zd em én y e zésér e és Mag ya r o r sz ág m i n isz t er el n öke
javasl atá ra Mag yar o rsz ág köz tá rsas ág i el n ö ke , Á der Já n os a d o m á n yoz ta
Schna ider L á szlónénak , akinek Dr . Semjén Zsolt minisz ter elnök- hely e t tes
Budapesten, a Karmelita Kolostorban nyújtotta át az elismerést.
Gratulálunk!

magyar vöröskereszt

V ÉR

Helyszín:
Herceghalom, KEK, Gesztenyés út 36.

DÁ S
Időpont:
2022. május 4. 14.30-17.30 óra között

Adományozz egészséget! Aki vért ad, életet ad!
A véradásra hozd magaddal személyi igazolványodat, TAJ- és lakcímkártyádat!

18 | kultúra

Tavasznyitó
A csillagászati tavaszt követő első szombaton, március 27-én megpezsdült az élet
a faluban, sokan kilátogattak az első Herceghalomi Tavasznyitó rendezvényre.
Az időjárás igazán kegyes volt ezen a napon, hiszen ragyogó napsütés, kellemes
hőmérséklet hívogatott a szabadba.

A pandémia miatt évek óta ez volt az első olyan szabad,
közös együttléte a falu lakosságának, ahol önfeledten,
kötöttségek nélkül tölthették együtt szabadidejüket.
A gyerekeket kisállatsimogató, kalandpark, gyerekkoncert, gólyalábasok, kézműves foglalkozások szórakoztatták, a felnőttek pedig kedvükre nézelődhettek az idei első
kézműves piacon.
A rendezvény során regisztrálni lehetett a „Fogadj örökbe
egy gesztenyefát” programra, vagy be lehetett nevezni a

www.herceghalom.hu

(Fotók: Kristóf István)

„Legszebb konyhakertek”, illetve a „Herceghalom legszebb virágoskertje” pályázatra. Volt virág csere-bere, az
önkormányzat pedig lakcímenként egy virágpalántával
kedveskedett a rendezvényre kilátogatóknak.
Aki pedig a nap folyamán megéhezett, Herceghalom
langallójával csillapíthatta éhségét, melyet a Nyugdíjas
Klub lelkes tagjai sütöttek a kemencénél, a finom falatokhoz pedig a Pop Seeds zenekar szolgáltatta a kellemes
háttérzenét.
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Az Ön
ingatlanközvetítője
Az utóbbi időben Herceghalom egyre népszerűbb,
sokan költöznek ide Budapestről is a vasút és az
autópálya közelsége miatt. Ennek apropóján Héda
Zsókával, a Családi Ingatlan helyi értékesítési
vezetőjével beszélgettünk, aki már húsz éve
lakik Herceghalomban.

Mióta dolgozik az ingatlanszakmában? Mire büszke a
munkájával kapcsolatban?
2015 nyarán kezdtem ingatlanértékesítőként a Családi Ingatlannál, azóta is ebben a munkakörben dolgozom, de kibővültek a területeim. Saját sikeremnek tartom, hogy nagyon sok ügyfelem visszatér hozzám és ajánlásokon keresztül is megtalálnak. Gyakran ismét hozzám fordulnak,
akik korábban már vettek, vagy akár eladtak, és újabb ingatlanjukkal kapcsolatban is kérik a segítségemet.
Az építtető partnereink is gyakran megkeresnek. Különböző
kisebb építési projekteken több településen is sikeresen
működtünk együtt: Pátyon, Budakeszin, illetve Herceghalomban. Várhatóan hamarosan indulnak majd újabb építési
projektek is.

Miért jó Herceghalomban élni?
Húsz éve lakom Herceghalomban, lassan tősgyökeresnek
számítok: a családommal az elsők között voltunk, akik kiköltöztek a Móricz-liget lakóparkba. Nagyon szeretek itt élni, és a nagylányom is. Egyszer azt mondta, hogy nyugodtan eladhatom a házunkat, de akkor megkéri az új tulajdonost, hogy hadd maradjon a kis faházban, a kert végében.
Nem is igazán tudok negatív dolgot mondani Herceghalomról. Mivel a szüleim is itt laktak, az idősebbek is jól ismernek, és én is rengeteg helyit ismerek. Az itt lakók barátságosak és közvetlenek, szerintem ez is hozzátesz a hely vonzásához. Sokan egyébként nem ismerik a települést, így az érdeklődőimnek, vevőimnek is szoktam ajánlani.

az infrastruktúra. Jó dolog az is, hogy a helyiek kedvezményt kapnak a hotelben az uszoda használatára. Folyamatosan fejlődik Herceghalom, a közösségi terekben és az új
üzletek nyitásával is.

Melyik az a „slágertermék”, amire mindig erős a kereslet?
Főleg az új építésű, nappali + 3 szobás házak keresettek a
Móricz-liget lakóparkban, de általában véve a családi házak
a legnépszerűbb ingatlanok itt Herceghalomban.

Milyen ingatlanos tapasztalatai voltak az elmúlt időszakban?
A 2021-es évem volt a legjobb, ami a járvány miatt nagyon
meglepőnek tűnhet. Pontosan ebben az évben történt, hogy
az egyik házra hét érdeklődőből kettő ajánlatot tett, de végül egy harmadik vevőm licittel a hirdetési ár felett vette
meg. Nagyon jó kapcsolatot ápolok mind a vevőkkel, mind
az eladókkal, így mondhatom, hogy én vagyok az egyik jól
ismert és bevált helyi ingatlanértékesítő. Értékbecsléssel
kapcsolatban is fordulhatnak hozzám, ezzel is építem a helyi kapcsolataimat: az egyik ügyfelem például felajánlotta,
hogy kitegyem a házára saját hirdetésemet.

Hogyan hatott a járvány időszaka a helyi ingatlanpiacra?
Nem éreztem, hogy jelentősen csökkent volna a kereslet. A
különböző otthonteremtési kedvezmények miatt inkább
emelkedtek is az ingatlanárak. A home office miatt vidékre
is, így Herceghalomba is sokan szívesen kiköltöznek.

Mik az előnyei a településnek, ingatlanos szemmel?
Jó a közlekedés Herceghalomban, ezt az autópálya-kihajtó
és a vasútvonal is megkönnyíti, illetve közel van Biatorbágy,
Bicske is. A vasútállomáson a térfigyelés jól működik, le lehet nyugodtan parkolni. Sok fejlesztésnek örülhetünk, például 90 %-ban elkészültek az aszfaltozással, és nagyon jó

www.herceghalom.hu

Akár keres, akár eladó ingatlana van, esetleg Herceghalom környékén szeretne ingatlant, várom megkeresését
e-mailben a heda.erzsebet@csic.hu-n,
vagy a 06 20 367 1543 számon.
A Herceghalomban lakók kérésére ingyenes értékbecslést
készítek.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
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a herceghalomi köztemető üzemeltetésére és fenntartására
Herceghalom Község Önkormányzat Képviselő-testülete
pályázatot ír ki a herceghalomi köztemető fenntartására
és üzemeltetésére öt éves időtartamra.
A pályázat benyújtási határideje: 2022. június 15. 12.00 óra.
A pályázatot „Pályázat a herceghalomi köztemető üzemeltetésére” jeligével Herceghalom Község Polgármesteri Hivatalában személyesen vagy postai úton – 2053 Herceghalom, Gesztenyés út 13. - lehet benyújtani.
A pályázat nyertese a temető (területe 4.817 m², építményei: ravatalozó, kolumbárium fal, drótkerítés, kapuk)
üzemeltetése és a közszolgáltatás körében az alábbi feladatokat köteles ellátni:
- meghatároznia a temetkezési szolgáltatás, illetőleg a temetőben végzett egyéb vállalkozási tevékenységek ellátásának temetői rendjét;
- biztosítani az eltemetés (urnaelhelyezés) feltételeit, ideértve a temetési helyre való első temetést megelőzően a
sírhely kiásásáról (sírásás) való gondoskodást;
- megállapítani a temetőlátogatók kegyeletgyakorlásának
feltételeit, a nyitvatartási időt;
- biztosítani a ravatalozó, és annak technikai berendezései, tárolók és hűtők, valamint a temető egyéb közcélú
létesítményei (infrastruktúra) karbantartását, és működtetni azokat;

- gondoskodni a temetőbe kiszállított elhunytak átvételéről, és biztosítani a temető nyitását, zárását;
- megőrizni a nyilvántartó könyveket;
- tájékoztatni a temetőlátogatókat;
- kijelölni a temetési helyeket;
- elvégezni a temető és létesítményeinek tisztán tartását,
az utak karbantartását, síkosságmentesítését és a hóeltakarítást;
- összegyűjteni és elszállítani a temető területén keletkező hulladékot;
- gondoskodni a temető rendjének betartásáról és betartatásáról;
- összehangolni a temetői létesítmények, így különösen a
ravatalozó használatával kapcsolatos temetkezési szolgáltatói tevékenységeket, szervezési intézkedésekkel
elősegíteni a temetés és az urnaelhelyezés zökkenőmentes lefolytatását;
- gondoskodni az ügyfélfogadásról.
Egyéb kikötések:
- A temető üzemeltetésével összefüggő feladatok költségei az üzemeltetőt terhelik. Az Önkormányzatot terhelő
költségek: köztemetés, beruházás.
- Az üzemeltető köteles a temetkezéssel kapcsolatos ügyintézésről és a temetkezési szolgáltatások igénybe vételének feltételeiről (pl. díjak feltüntetése) a temetőben és a
telephelyén hirdetményt kifüggeszteni.
- Az üzemeltetési tevékenység Kormányrendeletben
meghatározott műszaki, közegészségügyi és alapvető
kegyeleti, illetve személyi feltételek szerint gyakorolható. Tevékenységének gyakorlása során az üzemeltető a
jogszabályokban meghatározott alapelvek érvényesülését köteles biztosítani.
- A pályázónak kötelezettséget kell vállalnia az alábbiakra:
a.) A tevékenységét más gazdasági tevékenységétől
számvitelileg elkülöníti
b.) Az üzemeltetéssel összefüggő bevételeiről és kiadásairól az önkormányzatot évente tájékoztatja a nyilvántartásokkal összekapcsolva. A temetési igényekről vezetett nyilvántartások ezen beszámoló részét képezik.
- Fűnyírás és a temető előtti közterület karbantartása.
- Kolumbárium fal létesítése, exhumált maradványok elhelyezése és a temetőben történő egyéb fejlesztések az
Önkormányzattal egyeztetett módon történhetnek.
- Az üzemeltetőnek a kegyeleti közszolgáltatás mellett
temetkezési szolgáltatást is nyújtania kell.
- Üzemeltető az önkormányzat temetővel kapcsolatos
rendeletében meghatározott díjakon kívül egyéb díjakat
nem állapíthat meg.
A pályázat további részletei, a pályázathoz csatolni szükséges dokumentumok sora és az értékelési szempontok
megtalálhatóak a www.herceghalom.hu weboldalon.
(Fotó: Kristóf István)

Fotók: Kristóf István
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HAMI koncert
A Költészet napja alkalmából rendezte meg a Herceghalmi Alapfokú Művészeti
Iskola (HAMI) Tavaszi koncertjét április 11-én a Kulturális és Egyházi Központban.

A koncerten az iskola zeneművészeti ágának növendékei,
zenetanárai, a kamarazenekarának és szolfézskórusának
tagjai, néptáncos növendékei, valamint az iskolai vers- és
prózamondó verseny legjobbjai léptek fel.
A programot a HAMI képzőművészeti ágának kiemelten
tehetséges növendékeinek – Frucht Adél, Frankó Alíz,
Zolnai Viola – alkotásaiból nyílt kiállítás kísérte.

www.herceghalom.hu
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FELHÍVÁS
Tisztelettel kérjük az Ingatlantulajdonosokat, Bérlőket, Vállalkozókat,
hogy a háztartási és egyéb hulladékot legkorábban a szemétszállítási napot megelőző este
helyezzék ki az ingatlanuk elé! Így megelőzhető, hogy településünkön a szél,
vagy esetlegesen az állatok széthordják a szemetet, ezzel bepiszkítva környezetünket!
Intézkedésüket előre is köszönjük!
Polgármesteri Hivatal

Fotó: Taurus Art

Klíma és hőszivattyú berendezések
telepítése, karbantartása és
szervizelése.

Ne csak HŰTSÖN, FŰTSÖN is vele!
Váltsa ki a gázzal való fűtést klíma,
illetve hőszivaVyús rendszerekkel!
Gazdaságos megújuló energiaforrás
o-honfelújítási támogatással!

Elérhetőség:
Sánta András
Tel.: +36/20-247-6819
klimaherceg@gmail.com
www.facebook.com/hercegklima

