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Könyvtár a vakációban is!

Minden KEDDEN és CSÜTÖRTÖKÖN 12.00 és 18.00 óra
között várja régi és új olvasóit Herceghalom Községi
Könyvtára (Gesztenyés út 15.).

Csatlakozzanak a Herceghalom Könyvtár Facebookcsoporthoz, hogy értesülhessenek a friss hírekről,
programokról, a legújabb könyvek listájáról!

Olvasni öröm!

Minden hónap 2. szombatján

Legközelebb:

Helyszín: Kulturális és Egyházi Központ
www.herceghalom.hu

polgármesteri jegyzet | 3

Tisztelt Herceghalomiak!
A munkában, a közösségben, az átláthatóságban hiszek. Hiszek az értelemben, és abban, hogy közösen megtaláltuk/
megtaláljuk és megfogalmaztuk-megfogalmazzuk a jövőt,
és a közösen kijelölt úton tervszerűen és szisztematikusan
haladunk.
Elérkeztünk a ciklus második feléhez. Számtalan nehézségen
és rendhagyó történésen vagyunk túl. Most ezeket nem részletezem, sem a covid-járványt, sem az országhatárunk mögött folyó háborút, annak minden emberi-morális és pénzügyi-gazdasági nehézségével együtt. Álltuk a sarat, álljuk a
sarat és közben építkezünk. Hírül adtuk, hogy számos pályázaton indultunk, amiből a 2022-es évben már hat sikeres is
volt. Így a TOP Plusz pályázaton 589,6 millió forintot nyertünk, a Magyar Falu Program pályázatain pedig 27,7 milliót.
A ciklus első felében számtalan projektet készítettünk elő,
remélve pályázataink sikerességét. 2019. október közepétől
mindent nulláról kellett kezdenünk. Elsősorban meg kellett
fogalmaznunk a jövőt az Önök segítségével és a Gazdasági
Program megalkotásával pedig az odavezető utat.
Már többször leírtam, hogy minden elmaradást igyekeztünk
pótolni, legyen az a HÉSZ nagyon szűkös lehetőségek között
történő módosítása, legyen az az összes nem leaszfaltozott
út és köz megterveztetése, legyen az az orvosi rendelő, vagy
óvoda bővítési tervei. Lendületesen és tudatosan haladunk
előre, mert nincs elvesztegetni való időnk. A prosperáló gazdaság számos negatív és pozitív terhet egyaránt „helyez” az
agglomeráció vállára. Míg két- három évvel ezelőtt lehetett
elodázni a válaszadást felvetésekre, a körülmények most
azonnali reakciót és választ követelnek tőlünk.
Polgármester vagyok. Nem médiamunkás vagy celeb. Ettől
függetlenül igyekszem minden herceghalomi érdeklődő kérdésére választ adni, illetve tájékoztatni Önöket minden fontos történésről. Hogy Önök első kézből kapjanak hírt minden,
Herceghalom Önkormányzatával kapcsolatos hírről.
Az új honlapunk bár lassan, de biztosan készül. Bízom benne, hogy a kereshetőség, az információáramlás megfelelően

magas minőségű lesz, illetve a tények és újdonságok naprakészen, aktuálisan minden herceghalomihoz időben eljutnak.
Egy herceghalomi lakos kérésére és segítségével matricát
készítettünk. A cél az, hogy az a herceghalomi család, aki kizárólag elektronikusan kívánja olvasni a Hírmondót, megtehesse azt. A matrica postaládára történő kihelyezésével jelzi,
hogy nem kér papír alapú újságot. Köszönjük a jövő generációi nevében, hogy környezettudatosan gondolkodik.
A munkánk a közösséget szolgálja. Fontos a megfelelő tárgyi
környezet kialakítása, de a közösség megéléséhez mindenekelőtt a jó programok, a közös együttlét elengedhetetlen.
Örömmel tapasztalható, hogy a pandémia utáni zárkózottság feloldódni látszik, és soha ennyien nem vettek részt a
herceghalomi Gyermeknapon, Majálison. Településünk iskolájában is kitört a vakáció, lezárták a nevelési-oktatási
évet, elballagtak a nyolcadikosok. Megható tanévzáró ünnepségen búcsúztunk el a ballagóktól. Büszke vagyok településünk valamennyi gyermekére, és egészen káprázatos az a
teljesítmény, amelyet a különböző tanulmányi versenyeken,
sportversenyeken elértek. Figyelmükbe ajánlom az eredmények hosszú felsorolását néhány lappal hátrébb, hiszen
megérdemlik mindannyian, hogy végigolvassuk a névsort.
Szívből gratulálok nekik, felkészítő pedagógusainknak pedig ezúton is köszönöm az áldozatos munkát! Hiszem, hogy
pedagógusaink nélkül kevesebbek lennénk, sokat köszönhet
nekik közösségünk!
A nyár nemcsak a gyermekeink számára tartogat szünidőt,
remélem és kívánom, hogy minél többen kipihenjék magukat. A világ legcsodálatosabb országában élünk, fedezzék fel
családjukkal, barátaikkal a lenyűgöző tájakat, hegyeinket,
vízpartjainkat, a magyar konyha kiváló ízeit, amelyek minden tájegységben meglepetéseket tartogatnak.
Kellemes nyaralást és jó pihenést kívánok minden herceghalominak!
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 április-májusjúniusi ülésein hozott döntései
2022. április 28. rendkívüli ülés
•		A Képviselő-testület az „Etyek megközelítése új elkerü-

kérte a polgármestert, hogy arra kérjen be árajánlatokat
és azokat terjessze a képviselő-testület elé.

lő úttal” elnevezésű tervezési munka Tanulmánytervé-

•		A testület megerősítette az egy telken elhelyezhető la-

nek tartalmi elemeit megismerve, a tervezett Herceg-

kásszám szabályozására vonatkozó szándékát, melyet

halom (1. sz. főút) és Etyek (8106 j. út) közötti új elkerülő

500.000 Ft+ÁFA tervezési díjért a HA Tervstúdió Kft. vé-

út vonatkozásában mind a 4 nyomvonal változatot tá-

gez el, továbbá a Kft. a 440/2 és 440/3 hrsz-ú ingatlano-

mogatta a következők figyelembevételével: A kapcsoló-

kat érintő tervezési hibát költségmentesen kijavítja.

dó létesítmények biztosítsák a vasúti vágányok és az el-

•		A képviselők a 442 hrsz-ú területre és a 280 hrsz-ú te-

kerülő út akadálymentes megközelítését Herceghalom

rületre vonatkozóan Horváth Adrienne egyéni vállal-

község irányából a gyalogos és kerékpáros közlekedés

kozó településtervezőt bízták meg Herceghalom Tele-

számára, biztosítsák a vasútállomás különszintű aka-

pülésrendezési eszközeinek módosításával 1.100.000

dálymentes megközelítését Herceghalom község irá-

Ft-ért.

nyából a gyalogos és kerékpáros közlekedés számára

•		A testület támogatta Herceghalom Község Telepü-

az 1. számú főútvonalon keresztül, a kapcsolódó léte-

lésrendezési eszközeinek módosítását az alábbi rész

sítmények között körforgalmú csomópont kerüljön ki-

területekre, amelyeket kiemelt fejlesztési területekké

építésre az 1101. számú főút és a Herceghalom Zsámbéki

nyilvánított:

út kereszteződésében.

		a) a 021/5 hrsz ingatlan területe,
		b) a 440/2 és 440/3 hrsz ingatlanokat érintő Zv övezet

2022. május 3. munkaterv szerinti ülés
•		A Képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert,

területe,
		 c) a 442 hrsz terület,

hogy az UNITEF’ 83 Műszaki Tervező és Fejlesztő Zrt-

		 d) a zsámbéki közigazgatási határ, a Zsámbéki út,

től Közlekedési Tanulmánytervet rendeljen meg, amely

			

a 1101 j. út és a 102 sz. út által közrezárt területek,

tartalmazza a Herceghalom Településrendezési terve

		 e) a 280 hrsz terület.

által a 1101 j. út és Zsámbéki út csatlakozásában kije-

		A kiemelt fejlesztési területté nyilvánítás értelmében

lölt tervezett körforgalom 5. ággal történő kiegészítését,

a településrendezési eszközök módosítása a település-

valamint az M1 autópálya déli oldalán húzódó 100 m-es

fejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési

védősávjában a Tesco Logisztikai Központ területének

stratégiáról és a településrendezési eszközökről, vala-

északkeleti határán a Zsámbéki pihenőhely déli olda-

mint egyes településrendezési sajátos jogintézmények-

lán Zsámbék Nagyközség Településrendezési terve ál-

ről szóló 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet 32.§ (6) be-

tal kijelölt gazdasági területekig végighúzódó szervizút

kezdés szerinti ún. „tárgyalásos eljárás“ szerint foly-

gazdasági területeket feltáró nyomvonalát. A testület a

tatható le. A képviselők a kiemelt fejlesztési területek

tanulmányterv elkészíttetéséhez 1.190.000 Ft+Áfa ke-

érdekében történő településrendezési eszközök módo-

retösszeget állapított meg. A tanulmánytervben kijelölt

sítása során az egyes tervek, illetve programok környe-

szervizút tervezett nyomvonala alapján készítendő Te-

zeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I.11.) Kormányrendelet

lepülésrendezési terv módosítására vonatkozóan fel-

szerinti környezeti vizsgálat elkészítését nem tartják

www.herceghalom.hu
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indokoltnak, tekintettel a módosítások indokoltságára

Herceghalom Község Önkormányzat temetőjének
temetési hely meg-, illetve újraváltási díjai:

és mértékére.
•		A Képviselő-testület kiemelt fejlesztési területté nyilvánította továbbá a Vitalis Lakópark melletti 219/6 és
228/7 hrsz ingatlanokat.
•		A testület Herceghalom Településrendezési Eszközeinek, valamint Településképi dokumentumainak módosítása a Vitalis Lakópark melletti 219/6 és 228/7 hrsz
részterületekre c. tervmódosítással kapcsolatban a

SÍRHELYEK
egyes sírhelyek

Díj
36.000.-Ft

(két koporsó befogadására alkalmas)
kettõs sírhelyek

78.000.-Ft

(négy koporsó befogadására alkalmas)
urnafülke

9.600.-Ft

„Partnerségi egyeztetés szabályairól” szóló 2/2017. (III.
20.) önkormányzati rendelete, valamint „a veszélyhely-

A fenti díjak a szolgáltatás nettó árát tartalmazzák!

zettel összefüggő átmeneti szabályokról” szóló 2021. évi
XCIX. törvény 156. és 157. §-k szerint lefolytatott partnerségi és lakossági egyeztetést lezárta. Az egyeztetés
kapcsán a partnerség és a lakosság részéről észrevételek, vélemények nem érkeztek. Felkérte a polgármestert, hogy kezdeményezze „Herceghalom Településrendezési Eszközeinek (Településszerkezeti terv, Helyi
Építési Szabályzat) módosítása a Vitalis Lakópark melletti 219/6 és 228/7 hrsz részterületekre” című tervmódosítás vonatkozásában a Pest Megyei Kormányhivatal
Állami Főépítészénél a 314/2012.(XI.8.) Kormányrendelet 42. §-a szerinti tárgyalásos eljárás lefolytatását az
állami főépítésznek benyújtandó tervdokumentációval.
•		A Képviselő-testület módosította a hatályos köztemetőről szóló önkormányzati rendeletet, részben a díszsírhely,
védett sírhely, a sírhelyek újraváltása, az exhumálás és a
sírhelyek védelmével foglalkozó rendelkezésekkel kiegészítette azt, másrészt a temetőre megállapított különböző
szolgáltatásokra fizetendő díjakat felülvizsgálta és 2022.
július 01. napjától a következők szerint határozta meg:
Temető létesítményeinek használatáért,
illetve az üzemeltető által biztosított
szolgáltatások igénybevételéért
a temetkezési szolgáltatók által fizetendő díjak:
Hozzájárulások
Ravatalozó használati díja

Ft
9.600.-Ft/temetés

Sírásás

21.600.-Ft

Urnasír ásása

10.800,- Ft

Hűtőhasználat

3.600,- Ft/nap

•		A képviselők elfogadták a Herceghalomi Polgármesteri
Hivatal 2021. évi adóztatás területén végzett tevékenységéről szóló beszámolóját.
•		A testület felkérte a települést érintő közlekedési koncepció készítőjét, hogy vizsgálja meg a Herceghalom,
Gesztenyés út forgalma szabályozásának lehetőségét.
•		A Képviselő-testület a Herceghalom, Dombhát utca
műszaki ellenőri feladatok ellátásával Rösszer Róbert
egyéni vállalkozót bízta meg 500.000 Ft értékben.
•		A Herceghalom, Füzes utca, Liget utca és Kozáromi út
közvilágításának kiépítésével a Packers Energo Light
Kft. került megbízásra bruttó 4.198.620 Ft értékben.
•		A Herceghalom, Árvalányhaj utcai árok és a Herceghalom 59 hrsz-ú patak kotrási munkálatainak tervezésével a ROCKBAU Kft.-t bízták meg 1.500.000 Ft értékben.
A feladatok ellátására a fedezet a TOP_PLUSZ-1.2.1-21
támogatásból kerül kifizetésre.
•		A Herceghalom köztemetői kápolna felújításával az
Adrup-Bagi Consult Kft.-t bízta meg a Képviselő-testület bruttó 9.052.704 Ft értékben. A feladatok ellátására
4.949.551 Ft-ot a Magyar Falu Program pályázaton elnyert összegből, 4.103.153 Ft fedezetet az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III.10.) önkormányzati rendelet általános tartalékkerete terhére
biztosítja.
•		Jóváhagyásra került a „Biatorbágy, Etyek, Herceghalom és Páty közigazgatási területén a lakosság hétközi
és hétvégi orvosi ügyeleti ellátására” vonatkozó módosított Együttműködési Megállapodás. A szükséges forrást a 2022., 2023. és 2024. évi költségvetésének terhére
biztosítja az önkormányzat.

Vállalkozásszerűen munkát végzők által fizetendő
temetőfenntartási hozzájárulási díj:
Síremlék, sírjel létesítése esetén: 3.000 Ft/síremlék, sírjel

•		A képviselők elfogadták a település 2021. évi gyermekvédelmi beszámolóját, továbbá a Zsámbéki Rendőrőrs
beszámolóját.
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Fotó: Kristóf István

•		A testület fel hatalma zta a polgár mester t, hog y

(X.14.) önkormányzati rendeletben módosításra került

3.500.000 Ft összegű ajánlatot tegyen az OTP Faktoring

a rendes képviselő-testületi ülések kezdő időpontja (a

Zrt. felé a Herceghalom, 228/6 hrsz-ú ingatlan tehermentesítése céljából.
•		Döntött a Képviselő-testület a Herceghalom, Boróka u.

hónap első keddi munkanapján 15.30 perc).
•		A képviselők támogatják – hetente legalább 10, és legfeljebb 40 fő a Herceghalmi Általános Iskola és Alap-

22–26. szám alatti önkormányzati szolgálati lakás bér-

fokú Művészeti Iskolában tanuló, vagy herceghalomi

be adásáról.

lakcímmel rendelkező gyermek részére – a nyári nap-

•		A Képviselő-testület a Magyarország helyi önkormány-

közis tábor megvalósulását 2022. június 27. és július 1.,

zatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 37. § (3) be-

valamint július 4. és július 8. között, melynek helyszí-

kezdés alapján – állampolgári kezdeményezésre – dr.

ne: Herceghalmi Általános Iskola és Alapfokú Művésze-

Szendrei Bence képviselő, PTB elnök összeférhetetlen-

ti Iskola. A tábor díját 7.000 Ft + étkezés/fő/hét díjban

ségét megvizsgálta és megállapította, hogy a képvise-

állapították meg. A szociális rászorultságról és annak

lővel szemben összeférhetetlenség nem áll fenn.

mértékéről a Humán és Környezetvédelmi Bizottság
(veszélyhelyzetben a polgármester) egyedi elbírálás

2022. május 12. rendkívüli ülés
•		Módosította a Képviselő-testület a 2021. évi költségve-

alapján dönthet a helyi szociális rendelet rendelkezéseit figyelembe véve. A szülők által befizetett tábori dí-

téséről szóló rendeletét, majd elfogadta az önkormány-

jat a tábor költségeinek finanszírozására, többek között

zat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló

a táboroztató pedagógusok részére bruttó 75.000 Ft/fő/

zárszámadási rendeletét.
•		A képviselők kérésének megfelelően az önkormányzat
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 21/2021.

www.herceghalom.hu

hét megbízási díj megfizetésére fordítja.
•		A testület a 100%-os tulajdonát képező Herceghalomi
Községfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság tevé-

önkormányzat | 7
kenységi körét „ingatlankezelés; zöldterület-kezelés”

ügyvezetőjét, hogy a Kft. tulajdonát képező Herceg-

tevékenységgel bővítette.

halom 442 hrsz.-ú 5 ha 3598 m 2 nagyságú ingatlanra

•		A képviselők hozzájárultak a Herceghalom Község Ön-

vonatkozó teljeskörű engedélyezési és kiviteli tervek,

kormányzata tulajdonában lévő zöldterületek kaszá-

ideértve a jogerős hatósági engedélyek leszállítá-

lására Chemez Bálint egyéni vállalkozóval 2021-ben

sát, mindezek árajánlat szerinti elkészítésével a TP-

határozatlan időre kötött szerződés módosításához.

Terv Mérnöki Iroda Kft.-t bízza meg nettó 12.800.000

Jóváhagyták a 12 Ft+ÁFA/m 2 megbízási díj 15 Ft+ÁFA/

Ft+ÁFA megbízási díjért. A megbízási díj fedezésére

m2 megbízási díjra történő módosítását 2022. május 01.

a Herceghalomi Községfejlesztési Kft. részére nettó

napjától.

12.800.000 Ft+ÁFA összegű tagi kölcsönt biztosít az

•		A testület tudomásul vette a Herceghalmi Csicsergő
Óvoda várható gyermeklétszámáról szóló tájékoztatást és hozzájárult ahhoz, hogy az intézményvezető

önkormányzat. A tagi kölcsön visszafizetésének határideje: 2023. december 31.
•		A Herceghalomi Községfejlesztési Kft. 2021. üzleti évről

a 2022/2023. nevelési év folyamán az óvodai csopor-

szóló beszámolóját tartalmazó mérlegét is elfogadta a

tok maximális csoportlétszámát legfeljebb 20%-kal

Képviselő-testület.

túllépje.

•		A Képviselő-testület a Herceghalom „Csapadékvízvé-

•		A képviselők úgy határoztak, hogy tovább tárgyalják

delmi infrastruktúra fejlesztése Herceghalmon” című

a Herceghalmi Csicsergő Óvoda 2022/2023. nevelé-

projektjének építéssel kapcsolatos közbeszerzési el-

si év előkészítő feladatairól szóló tervezetet, melyhez

járás lefolytatásával a CORDICT Fejlesztési Tanácsadó

további adatokat kérnek be, valamint egyeztetnek az

Kft.-t bízta meg bruttó 495.300 Ft értékben. A felada-

intézményvezetővel.

tok ellátására a fedezetet a pályázati támogatás terhére
biztosítja.

2022. június 7. munkaterv szerinti ülés
•		Az elmúlt évek során az önkormányzati rendezvények
körének bővülése, jogszabályi változások, belső ellen-

•		A testület a Herceghalom „A Csicsergő Óvoda felújítása
és bővítése Herceghalmon” című projektjének építéssel kapcsolatos közbeszerzési eljárás lefolytatásával a

őri észrevételek miatt az önkormányzat közművelődési

CORDICT Fejlesztési Tanácsadó Kft.-t bízta meg bruttó

rendeletének módosítása vált szükségessé a változások

495.300 Ft értékben. A feladatok ellátására a fedezetet a
pályázati támogatás terhére biztosítja.

átvezetése okán.
•		A Képviselő-testület két módosítását fogadta el a Her-

•		A képviselők a Herceghalmi Általános Iskola és Alapfo-

ceghalom Község Helyi Építési Szabályzatának, a

kú Művészeti Iskola, valamint a Herceghalmi Csicsergő

321/430 hrsz-ú ingatlan hátsó telekrészének Ördöglovas

Óvoda közétkeztetési szolgáltatási beszerzés lebonyo-

lejtő felőli feltárására, a volt Nemzeti Agrárkutatási és

lításával a Dr. Sándor Ügyvédi Irodát bízza meg bruttó

Innovációs Központ 267/2 hrsz területének északkele-

1.950.000 Ft értékben.

ti terület-részére és a 268 hrsz területre, illetve a lakó

•		Az önkormányzat meg kívánja vásárolni a Qualident-

rendeltetéshez tartozó személygépjárművek számának

Budapest Fogorvosi Bt-től azon fogorvosi berendezé-

meghatározására vonatkozóan.

seket és eszközöket (panoráma röntgen, levegőtisztító,

•		A testület úgy határozott, hogy a Herceghalom 440/7

röntgenfilm néző), melyeket szakértői vizsgálat javasol.

hrsz.-ú telek megosztása során – a szabályozási vo-

A berendezések és eszközök megvásárlására 400.000 Ft

nalnak megfelelő – kialakításra kerülő 440/12 hrsz.-ú

keretösszeg áll rendelkezésre.

166 m és 440/13 hrsz-ú 40 m nagyságú területeket a
2

2

• A Képviselő-testület határozott arról, hogy a megüre-

FORZA HUNGÁRIA Szolgáltató és Kereskedelmi Korlá-

sedett herceghalomi fogorvosi praxis működtetésére

tolt Felelősségű Társaság felajánlását elfogadva, az ön-

pályázatot ír ki. A pályázati kiírás az önkormányzat

kormányzat részére ingyenesen tulajdonba veszi azzal,

honlapján és az Egészségügyi Közlönyben is meg fog

hogy a megosztással, tulajdonátruházással járó minden
felmerülő költség a jelenlegi tulajdonost terhel.
•		A testület felkérte a 100 %-ban önkormányzati tulajdonban lévő Herceghalomi Községfejlesztési Kft.

jelenni.
•		A testület a füves sportpálya nézőtere elé a korlát kialakításával Zágonyi István kisadózót bízta meg bruttó
880.000 Ft vállalási díjért.
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•		A testület a Herceghalom Szabadidő és Sportegyesület
részére Herceghalom utánpótlás nevelésének megfelelő

sére azzal, hogy azt, beérkezését követően, terjessze a
képviselő-testület elé.

biztosítása érdekében 4.500.000 Ft támogatási összeget

•		A Képviselő-testület új főépítészi megbízásról döntött.

biztosít. Az elszámolás feltételeit a támogatási szerző-

A főépítészi feladatok ellátásával és a Herceghalomi

dés tartalmazza.

Építészeti-műszaki Tervtanács elnöki posztjának el-

•		A testület úgy határozott, hogy a 2022. évi szociális cé-

látásával Ónodi Szabó Lajos egyéni vállalkozó építészt

lú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő tá-

bízza meg 200.000 Ft/hó főépítészi megbízási díjért.

mogatásra pályázatot nyújt be keménylombos tűzifa

•		Az önkormányzat a Herceghalom Gyermekeiért Köz-

igénylésére. A szükséges önrészt 1000 Ft/m³+Áfa ös�-

hasznú Alapítvány 2022. június 11-én tartandó, jubi-

szegben, valamint a szállítás költségeit a 2022. évi költ-

leumi, fennállásának 30. évfordulóját ünneplő jóté-

ségvetés települési támogatás kerete terhére biztosítja.

konysági rendezvényének költségét 500.000 Ft-tal

A szociális célú tűzifában részesülőktől ellenszolgálta-

támogatja.

tást az önkormányzat nem kér.
•		Az önkormányzat 27.100.000 Ft-ért értékesíti a tulajdonában álló Herceghalom 321/393. helyrajzi számú, 1257
m² nagyságú, Boróka utcai ingatlant.
•		A testület úgy határozott, hogy a 2022. évi Éves belső ellenőrzési tervet módosítja. Felkérte Mester Csaba belső

•		A képviselők a 30. évforduló alkalmából további 500.000
Ft-tal kívánják támogatni a Herceghalom Gyermekeiért
Közhasznú Alapítvány működését.
•		A Képviselő-testület tudomásul vette a Herceghalmi
Csicsergő Óvoda 2022/2023. nevelési év előkészítő feladatairól szóló tájékoztatót.

ellenőrt, hogy 2022. III. negyedévében soron kívül vé-

Zárt ülés keretében döntés született továbbá díjak, elis-

gezze el a Herceghalmi Csicsergő Óvoda pénzügyi el-

merések odaítéléséről is, melyekről a Hírmondó lapjain

számolásainak ellenőrzését. A munkára bruttó 120.000

tájékoztatjuk Önöket.

Ft-ot biztosít.

A rendeletek és a határozatok pontos szövege mellékle-

•		A testület a 118/2021. (VI.29.) számú határozatát (Her-

teikkel egyetemben megtalálhatóak a www.herceghalom.

ceghalom 321/395 hrsz-ú ingatlan értékesítése) vis�-

hu oldalon, illetve a rendeletek az önkormányzat hirdető-

szavonta és felkérte a jegyzőt új értékbecslés bekéré-

tábláján is kifüggesztésre kerülnek.

Kedves Olvasó!
Amennyiben a jövőben a Herceghalomi Hírmondót csak elektronikus formában olvasná,
vagyis nem tart igényt a nyomtatott példányra, jelezheti ezt a postaládájára ragasztott
matricával.
A matricák térítésmentesen átvehetők Herceghalom Község Polgármesteri Hivatalában,
valamint a Kulturális és Egyházi Központban, munkaidőben.
Együttműködésüket előre is köszönjük!
Csizmadia Zsuzsanna polgármester

www.herceghalom.hu
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Közmeghallgatás
Herceghalom Község Önkormányzat Képviselő-testülete május 23-án tartott
közmeghallgatást a Kultur ális és Egyhá zi Központban, ahol a meghívott
intézmények, hivatalok képviselői tartottak beszámolót, válaszoltak a lakossági
kérdésekre. Szintén a felmerült kérdésekkel kapcsolatban nyújtott tájékoztatást
a település polgármestere, alpolgármestere, jegyzője. A közmeghallgatás teljes
jegyzőkönyve a www.herceghalom.hu oldalon érhető el.

Meghívottak beszámolói

Aubéli Ákos, a Zsámbéki Rendőrőrs parancsnoka: Herceghalomban a 2021. évet tekintve a bűncselekmények

Tajti Enikő, a Budakeszi Járási Hivatal Hatósági Osztá-

száma minimális, a kiemelkedő bűncselekmények tekin-

lyának szakügyintézője röviden elmondta, hogy a Buda-

tetében pedig elenyésző volt. A bűncselekmények száma

keszi Járási Hivatal arra törekszik, hogy a lakosság teljes-

összesen 13 db volt, melyeket egyéb közlekedési és kisebb

körű szükségleteit ellássa, illetve jelezte, hogy amennyi-

súlyú cselekmények tették ki. A sebesség túllépése tekin-

ben a jelenlévőknek kérdése van, arra szóban, illetve ké-

tetében az 1-es út okoz problémát, illetve a vasúti megálló

sőbb írásban szívesen válaszol.

kereszteződésében a gyalogos közlekedés. Közterületen

Fotók: Kristóf István
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elkövetett bűncselekmények nem voltak. A reggeli idő-

kező betegeket a rendelés végén fogadják. Tesztelési és be-

szakban problémát jelent a Gesztenyés úton a gyermeke-

tegelkülönítési kötelezettségük van, amely időpontfogla-

ket gépkocsival iskolába kísérő szülők hozzáállása a közle-

lással kényelmesen megoldható.

kedéshez. Nem használják ki a lehetőséget, hogy a parko-

Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy az EESZT (Elektronikus

lóban megállva szálljanak ki a gyermekek az autókból, in-

Egészségügyi Szolgáltató Tér) portálon a herceghalomi

kább az úttest közepéről próbálják ezt véghez vinni, és ez-

rendelő már nemcsak e-receptet, hanem e-beutalót is tud

zel az ott közlekedő többi autósnak problémát okoznak.

rögzíteni. Kérte a lakosságot, hogy használják az ügyfél-

Jónás József, az ÉTV Kft. képviselője: Herceghalom tele-

kapujukon keresztül az EESZT felületet, ahol minden

pülésen az előző közmeghallgatás óta komolyabb esemény

egészségügyi információ elérhető. A beszámolóhoz dr.

nem történt. Az ivóvízrendszeren nem volt csőtörés, a

Petrik Péter alpolgármester hozzátette, a herceghalomi

szennyvízszolgáltató rendszeren 2 db csőtörést kellett el-

lakosok járóbeteg szakellátásának államilag ellátó területe

hárítani. A magasabb fekvésű területeken az elmúlt évek-

Budaörs. Évekkel ezelőtt költség ellenében szerződést kö-

ben volt nyomásprobléma, melyet kiegyensúlyozottan si-

tött az önkormányzat a Biatorbágyi szakellátó rendelővel

került kezelni. A víztorony fejlesztésével kapcsolatban,

arról, hogy a herceghalomi lakosokat is fogadják. Az utób-

valamint a Zsámbéki úton egy összekötő vízvezeték erősí-

bi időben leginkább a laborvizsgálatok elvégzésével kap-

tésével – mely a település vízforgalmát erősítené – az ön-

csolatban a biatorbágyi szakellátást keresték fel a lakosok,

kormányzattal egyeztetni fognak.

mellyel a 7 millió Ft-os önkormányzati hozzájárulás az év

Szarka Miklós, az Iharos Kft. területi vezetője: Az elmúlt

első három hónapja alatt kifizetésre került. Megoldást kell

időszakban problémaként merült fel, hogy a temető ka-

találni arra, hogy a továbbiakban a költségek ilyen draszti-

szálásakor a kaszálék rákerült a sírokra. A jelenlegi tech-

kusan ne kerüljenek túllépésre. A túllépést az eredmé-

nológiával és létszámmal ezt a problémát nem tudják

nyezte, hogy a lakosok túlzott mértékben vették igénybe a

megoldani. Közel 30 éve üzemeltetik a temetőt, jelenleg

labort, például akkor is, ha nem a háziorvos utalta be őket.

nincs elég dolgozójuk arra, hogy fűkaszáláskor letakarják a

Varga-Tóth Csaba, a Herceghalmi Csicsergő Óvoda veze-

sírokat, vagy más technológiát használjanak. Az egész or-

tője: Az óvodában megkezdődtek a jelenléti programok:

szágot érintően a temetők üzemeltetésével kapcsolatban

kirándulások, évzáró programok, néptánc, Pünkösdi ün-

változások lesznek: feltehetően az a modell fog megvaló-

neplés.

sulni, hogy a sírja körül mindenki maga vágja le a füvet.

Minden évben nagyjából 40 gyermek érkezik az óvodába,

Hilcser Tamás, a Budakörnyéki Közterület-felügyelet

és körülbelül ugyanennyi megy el. A 3. életévüket betöltött

képviselője: Visszatekintve a 2021. évre, a településen a

gyermekeket augusztus 31-ével kötelező az óvodába fel-

közterület-felügyeletet érintő különösebb szabályszegé-

venni. Az óvoda meghaladta az alapító okiratban szereplő

sek nem történtek. A nyár folyamán az ingatlanokon több

létszámot, ezért az okirat módosításra került. Az idei óvo-

esetben történt ellenőrzés. A gazos területeken a parlagfű

dai év 154 fő gyermekkel zár, és körülbelül ugyanennyi

tekintetében azok lekaszáltatására, ellenőrzésére sor ke-

gyermek lesz a jövő évben is. Vannak nyugdíjkorhatárt el-

rült.

érő dolgozók, akik elmenetelével a létszámot igyekeznek

Az új parkolási rend szerint a parkolási órák átállítása és a

pótolni.

tehergépjárművel történő behajtás ellenőrzése folyamatos

Horváthné Gacsályi Marianna, a Herceghalmi Általános

volt. Szabályszegés 1-2 esetben történt, mely figyelmezte-

Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola igazgatója: Az álta-

téssel zárult, szabálysértési bírság kiszabására nem került

lános iskola jelenleg 350 fős létszámmal működik. Nagy

sor.

öröm számukra, hogy a következő tanévet 2 új első osz-

Dr. Pintér Márk háziorvos megköszönte a lakosságnak a

tállyal kezdhetik meg, ezzel a teljes alsó tagozaton 8 osz-

pandémia alatti példás együttműködést. Tájékoztatta a je-

tály fog működni (évfolyamonként 2 osztállyal). Mára ki-

lenlévőket, hogy a járványügyi készültség május végén le

nőtték az iskola épületét. A következő tanévet 320 fővel

jár. A covid alatti tapasztalatokat megpróbálják a további-

fogják megkezdeni, egy 8. osztály fog elballagni. Ebben a

akban kamatoztatni. Jelenleg is fogadnak időpontra bete-

tanévben a tanév rendjének megfelelően minden ese-

geket, melyet rendelet szabályoz. Akkor sikeres a gyógyítói

ményt meg tudtak valósítani. Örömmel vették, hogy a diá-

tevékenység, ha a légúti vagy fertőző megbetegedéssel ér-

kok részt tudtak venni az Erzsébet-táborban.

www.herceghalom.hu
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Megköszönte az önkormányzatnak, hogy elkészíttették az

Tájékoztató a 2022. évi költségvetésről

iskolabővítéshez a terveket. Remélik, hogy az iskolabővítés terveit az állami fenntartó foganatosítani fogja, és az

Csizmadia Zsuzsanna polgármester tájékoztatta a megje-

iskola valóban tud bővülni 4 tanteremmel.

lenteket, hogy Herceghalom lakói a Budakeszi járási szék-

Ebben az évben is a nyári napközis tábort az önkormányzat

helyen tudják intézni ügyeiket, valamint a Budakeszi és

biztosítja, melyet két pedagógus vállalt, így sajnos csak két

Budaörsi Kormányablakokban.

héten keresztül fog működni. Ezen kívül sok olyan tábor

A Polgármesteri Hivatalban minden hónap első csütörtö-

van, például egyesületi, vagy a pedagógusok által önként

kén 8-11 óráig a Járási Hivataltól egy ügysegéd várja azokat

szervezett, ami lehetőséget ad a szülőknek, hogy a gyer-

a herceghalomi lakosokat, akik helyben szeretnék ügyeiket

mekek felügyelete biztosított legyen.

elintézni.

Venczelné Börcs Szilvia, a Herceghalom Községi Könyv-

- Az egészségbusz, amely a Covid miatt nem jutott el Her-

tár képviselője elmondta, hogy április elseje óta heti két

ceghalomba, vélhetően szeptemberig megérkezik a tele-

alkalommal, kedden és csütörtökön 12.00 órától 18.00 órá-

pülésre, akkor szűrővizsgálatokat lehet majd végeztetni.

ig működteti a könyvtárat, ahová szeretettel várja a helyi

- 2021-ben az előző évihez képest kevesebbszer ült össze a

lakosokat. Nagy öröm számára, hogy a nyitás óta sok her-

testület, a rendkívüli jogrend ideje alatt e-mailen tartották

ceghalomi lakos látogatott el az intézménybe.

a kapcsolatot a képviselő-testületi tagokkal, a határoza-
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tok, rendeletek a véleményezésük után kerültek véglegesí-

- Szociális ellátások: ha valaki rendkívüli élethelyzetbe

tésre.

kerül, akkor e helyzet áthidalására a Humán és Környezet-

- A népességi adatok és a házasságkötések száma növeke-

védelmi Bizottság nyújthat segítséget. A kérelmezők 185

dést mutatnak, de utóbbi nem csak herceghalomi lakosok-

esetben pozitív elbírálásban részesültek, azaz majdnem

ra vonatkozik.

minden esetben. A bizottsághoz benyújtott kérelmekkel

- Az iskolának 2,5 millió Ft keretösszeg áll rendelkezésre

támogatásra kerülnek a gyógyszerkiadások költségei, a

az önkormányzat jóvoltából eszközök és szolgáltatások fi-

tartósan beteg hozzátartozó ápolásához történő rendsze-

nanszírozására. Az igazgató asszony már említette, hogy

res hozzájárulás, a közüzemi díjak kompenzációja.

az önkormányzat két tantermet terveztetett meg, melyhez

- Az önkormányzat rendeletben döntött arról, hogy az el-

a kiviteli tervek is rendelkezésre állnak. 2019-ben épült

sőszülött gyermekek esetében 40.000 Ft, a második gyer-

egy új szárny, mely tetőterének a beépítésére kiviteli ter-

mek születése esetében 50.000 Ft, illetve harmadik és há-

veket rendelt az önkormányzat. Elkészült a koncepcióterv

romnál több gyermek esetében 60.000 Ft támogatást nyújt

egy új tagépületre, 4 szaktanteremből, új tanári szobából,

azoknak a családoknak, akik a gyermek születése előtt leg-

és egy új aulából állna az új épületszárny. A képviselő-tes-

alább 6 hónappal Herceghalomban állandó lakcímet léte-

tület megrendelte a bővítmény építési engedélyezési ter-

sítettek.

vét, és a szakági terveket összesen 3.505.200 Ft-ért. Ha-

- Az egészségügyi ellátások közül a fogorvosi ellátás he-

marosan kiírásra kerül a köznevelési intézmények korsze-

lyettesítéssel került megoldásra. A védőnői szolgálat ellá-

rűsítéséről szóló TOP Plusz pályázat, melyre a fenntartó

tása 2021. augusztusától két védőnői körzettel működik.

majd pályázatot nyújthat be. Az önkormányzat mindent

Szakorvosi ellátások: az alpolgármester úr által már emlí-

megtesz, hogy az iskola bővítése megvalósuljon, a háttér-

tett egészségügyi ellátó központ Biatorbágyon működik, az

ből minden támogatást megad, de nem az önkormányzat

orvosi ügyelet szintén. A gyermekjóléti családsegítést és

az iskola fenntartója, így pályázatot nem nyújthat be.

házi segítségnyújtást a budaörsi Esély Szociális Társulás

- Az óvoda a költségvetésből eszközbeszerzésre, dologi ki-

végzi. A társulás végzi továbbá a jelzőrendszeres házi se-

adásra 17.166.000 Ft támogatást kapott. Ezen kívül TOP

gítségnyújtást, a korlátozások ideje alatt a rászorulók ré-

Plusz pályázaton 399.899.000 Ft-ot nyert az önkormány-

szére gyógyszer és élelmiszer bevásárlást végeztek. A her-

zat az óvoda telephellyel történő bővítésére, és a meglévő

ceghalomiak, ha bajban voltak, ha megbetegedtek, ha ka-

óvoda épületének, illetve az azt körülvevő kertnek a felújí-

rantént rendeltek el számukra, érezték azt, hogy volt kire

tására, korszerűsítésére, és olyan funkciók létrehozására,

támaszkodniuk. Herceghalom Község Önkormányzata te-

melyet az óvodavezető és Varga Tamás építész együtt je-

lefonon hétvégén is elérhető volt, és a rászorulók segítséget

leztek az önkormányzat felé, hogy szükséges.

kaptak. A társulás nagyon indokolt esetben elvitte a rászo-

- A 2022. évben az óvodapedagógusok munkáltatói dönté-

rulókat a szakellátások helyszínére is.

sen alapuló bérkiegészítése 50.000 Ft fejenként, a pedagó-

- A 2021–2022. évi költségvetés főösszegeiben látható,

gusok munkáját segítő dolgozók bérét pedig 30.000 Ft-tal

hogy az önkormányzat a közpénzzel minden esetben ha-

támogatta az önkormányzat. Az állam 20 %-kal emelte

tékonyan és takarékosan gazdálkodott.

meg az óvodapedagógusok ágazati szakmai pótlékát,

- A 2021. évi költségvetés bevételeinél látható, hogy a köz-

mindkettő együttesen havi szinten 102-143.000 Ft bérnö-

hatalmi bevételek nagyrészt az adóbevételekből tevődnek

vekményt jelent óvodapedagógusonként.

össze, melyek az iparűzési adó, a telekadó és az idegenfor-

- A napközis táborokkal kapcsolatban elmondta, hogy a

galmi adó. A kiadások a már említett működtetésből és a

lehetőséget (anyagi segítség, eszköztámogatás) az önkor-

felhalmozási finanszírozási kiadásokból állnak.

mányzat biztosítja, de ha nem jelentkezik több pedagógus

- Az önkormányzat önként vállalt feladatai 2022. évben:

táboroztatásra, nem tudják megtartani a táborokat.

KEK működtetése, községi rendezvények megszervezése,

- Az intézményi finanszírozások kiadásánál látható, hogy

az oktatás támogatása, óvodai speciális nevelés biztosítá-

a működési költségek a bérek emelkedésével növekedtek,

sa, az óvodában lisztérzékeny gyermekek szűrése, bölcső-

melyben közrejátszott a 2022. január elsejével történő mi-

dés korú gyermekek nappali ellátásának támogatása, fel-

nimálbér és garantált bérminimum emelkedése és a jubi-

sőoktatási intézmény nappali tagozatán tanuló diákok

leumi jutalmak is.

ösztöndíj támogatása, nyári napközis táborok az általános

www.herceghalom.hu
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iskolás korú gyermekek részére, civil szervezetek prog-

- A Magyar Falu Program keretében a közterületek eszkö-

ramtámogatása, újszülöttek egyszeri támogatása.

zeinek beszerzésére közel 15 millió Ft pályázati támoga-

- Az önkormányzat támogatja a körzeti megbízott, a pol-

tást nyert az önkormányzat, melyen hókotró, traktor,

gárőrség, illetve a közterület felügyelő munkáját. Kiépí-

ágaprítógép, szegélytisztító került megvásárlásra.

tésre került egy térfigyelő rendszer. A tervek között szere-

- A közösségszervező pályázaton bértámogatásra és kö-

pel a közvilágítás korszerűsítése, köztük a Füzes utca köz-

zösségi eszköz beszerzésére nyert az önkormányzat közel

világításának bővítése is. Felszerelésre kerültek a Zsámbé-

5 millió Ft-ot.

ki úton a napelemes kandeláberek. Megvalósult a gyalog-

- A Dombhát utca leaszfaltozásához a legkedvezőbb ár-

átkelőhely, valamint új jelzőtáblák kerültek kihelyezésre.

ajánlatot adó kivitelező kiválasztása megtörtént, erre a

Az iskola előtti parkolást rendelet formájában szabályozta

célra 5.828.509 Ft támogatást nyert az önkormányzat.

a képviselő-testület.

- A szőlősgyulai testvértelepülés gyermekei megvendége-

- Az elmúlt évben a közlekedés teljes felülvizsgálatával

lésére és táboroztatására 2 millió Ft-ot nyert az önkor-

megrendelésre került a közlekedési koncepció. A benzin-

mányzat.

kútnál, a Petőfi Sándor utca végén csúcsidőszakban sokan

- A Csoóri Sándor Alap pályázatán szintén 2 millió Ft-ot

mennek a vasútállomás felé, de se járda, se zebra nincs ki-

nyert az önkormányzat.

építve. Ez ugyanolyan neuralgikus pont, mint az iskola

- Szociális tűzifa támogatására 876.300 Ft nyert az önkor-

előtti útszakasz. Szeretnénk a problémát megoldani, és

mányzat.

mindenkinek megadni a településen a biztonságos közle-

- Herceghalomi falunapra 1.000.000 Ft-ot nyert az önkor-

kedés lehetőségét.

mányzat.

- Gazdálkodást érintően látható, hogy a normatív támogatások megnövekedtek, az iparűzési adó kompenzációjá-

Nem nyertes pályázatok 2021-ben:

ra az állami támogatás 45.326.061Ft volt.

Tájékoztató az elnyert pályázatokról
és a tervezett megvalósításokról

- Petőfi Sándor utca járdájának felújítása, Egészségház
fejlesztése, Bem utca burkolatának felújítása. E projektek
esetében a TOP Plusz keretében az idei évben újból pályázni fog az önkormányzat.

Csizmadia Zsuzsanna polgármester: Az önkormányzat a
pályázatok esetében nagy sikereket ért el, szisztematikusan

Nyertes pályázatok 2022-ben:

haladt előre, amely mögött nagyon sok munka van. Sok projekt elő van készítve, nincs olyan le nem aszfaltozott utca,

- Csapadékvíz-védelmi infrastruktúra fejlesztése közel

melyre még ne készült volna el az aszfaltozás terve. Ahogy

190 millió Ft értékben, melybe beletartozik az Akácos út

kiírásra kerül egy útépítési pályázat, amely megfelel a ter-

csapadékvíz-elvezetése, illetve járda és árok építése, és

veknek, rögtön benyújtható lesz a pályázati dokumentáció. A

a Móric-liget utcái. Ezen kívül két patak részleges kot-

képviselő-testület működésének első két évében a jövőkép

rása.

megalkotásához a fontos projektek előkészítésre kerültek.

- A Herceghalmi Csicsergő Óvoda fejlesztését és bővítését

Megalkotásra került a koncepció és a stratégia, a következő

közel 400 millió Ft-ban támogatta az állam. A Thallóczy

2-2,5 évben ezek megvalósítása következik. Az önkormány-

utca végén egy önkormányzati ingatlan kerül majd átala-

zat azért dolgozik, hogy egy olyan település részesei lehes-

kításra, 2 csoportszoba, 1 tornaszoba, és egy játszóudvar

senek, ahova jó érzés hazajönni, és ahol jó érzés lakni.

kiépítésével, valamint a központi épület korszerűsítése fog
megvalósulni.

Nyertes pályázatok 2021-ben:

- Eszközbeszerzésre, zöldfelületek karbantartására 11
millió Ft-ot nyert az önkormányzat, melyen fűkaszák és

- a Liget utcai játszótér fejlesztése (4.994.300 Ft), melyből

olyan eszközök kerültek megvásárlásra, mellyel a munka-

két játszótéri elem került felállításra.

végzés minősége nagymértékben javulni fog.

- Kápolna felújítása, melyre szintén 2021-ben nyert

- A herceghalomi temető ravatalozója előtti rész térkővel

4.949.551 Ft-ot az önkormányzat.

történő leburkolására 5 millió Ft támogatás érkezett,
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melyre az árajánlatok beérkezését várják. Ebben az évben a

volt pedagógushiányuk. Az elmúlt 3 évben 6 pedagógus

munkálatok elvégzésre kerülnek.

ment tőlük nyugdíjba, de szerencsére ők visszajöttek a

- Az önkormányzat célul tűzte ki a Sándor Móric téri ját-

nyugdíj mellett dolgozni. Megköszönte a fenntartónak a

szótér fejlesztését, melyre 6 millió Ft pályázati pénz érke-

dolgozói bértámogatást, melyet nemcsak az óvodapeda-

zett. Tervben van a játszótér azon részének leburkolása,

gógusok kaptak meg.

amely kerítéssel van elkerítve, illetve új játszótéri eszközök felépítése.

Egyik szomszéd település önkormányzati lakások építésébe
kezdett, amellyel oda vonzza a pedagógusokat. Ez egy jó meg-

Nem nyertes pályázatok 2022-ben:

oldás lehetne Herceghalom esetében is.

- Futókör építésére nem sikerült nyerni, pedig ez egy na-

Csizmadia Zsuzsanna polgármester: Jó ötletnek tartja

gyon fontos projekt lenne a település lakói számára.

ilyen módon a pedagógusok ide csábítását, új pedagógus-

- Herceghalom új részén utcák felújításával kapcsolatban,

lakások létrehozását, melyre a Magyar Falu Program kere-

a Bem utcával, és 4 db közzel pályázott az önkormányzat.

tében lehet pályázatot benyújtani. Lehetőség lehet az is,

- Egészségház fejlesztésére is ismét pályázat kerül be-

hogy a Boróka utcai bérlakások melletti területen új ön-

nyújtásra. Megköszönte dr. Pintér Márk háziorvosnak, a

kormányzati lakások épüljenek.

gyermekorvosnak, a szakorvosoknak a segítő munkáját,
mert az ő segítségükkel került összeállításra a pályázat.

Mi történt a zajvédőfal ügyében?

Lakossági kérdésekre adott válaszok:

Dr. Petrik Péter alpolgármester: Az M1-es autópálya és a
100-as út melletti zajvédőfallal kapcsolatban is jó hírekkel

Herceghalom települést is elérte az országos pedagógushiány.

tudott szolgálni. Sikerült elérni, hogy az M1-es autópálya

Mit tervez az önkormányzat ezen problémák megoldására,

tervezésekor a képviselő-testület azzal a feltétellel adta

milyen lehetőségeik vannak?

meg településszerkezeti eszközök módosításához a hozzájárulást, hogy feltételül szabta az M1-es autópálya Bics-

Csizmadia Zsuzsanna polgármester: Az előadás során is-

ke és a Sasfészek-tó közötti szakaszon történő 3 sávosra

mertetésre került, a Csicsergő Óvoda 2022. évi bérfejleszté-

bővítés kapcsán zajvédőfal kerüljön megépítésre. Így a

se, valamint az óvoda épületének telephellyel történő bőví-

zajvédőfallal együtt kerül az M1-es autópálya bővítése

tése. Az iskola esetében is mindent megtesz az önkor-

megtervezésre.

mányzat, hogy a tehetséggondozás és a felzárkóztatás gör-

A 100-as autóút vonatkozásában a képviselő-testületnek

dülékeny legyen. Az iskolai dolgozók bérének meghatáro-

56/2022., április 05-én hozott határozatával válaszolt,

zásába az önkormányzat nem szólhat bele, de mindent el-

melyben arról született döntés, hogy a Herceghalom 1-es

követ az intézmény folyamatos fejlődése érdekében.

számú főút melletti zajárnyékoló fal engedélyezési terveinek elkészítésével megbízza az Economy Home Kft-t bruttó

Horváthné Gacsályi Marianna igazgató: Sajnálatos mó-

13.462.000 Ft értékben. Tehát a 100-as út zajárnyékoló falá-

don ebben a tanévben a kötelező Covid-oltás miatt 3 pe-

nak a tervek elkészítésére vonatkozó megbízási szerződése

dagógustól kellett megválniuk, akik később nem éltek az-

aláírásra került, folyamatban van a tervek előkészítése. Vé-

zal a lehetőséggel, hogy visszajöjjenek tanítani. Országos

leménye szerint a korábbi évekhez képest ez egy jelentős és

tendencia, hogy a pedagógusoknak hiányzik az erkölcsi és

konkrét lépés ahhoz, hogy előbb-utóbb Herceghalom teljes

az anyagi elismerése. A Herceghalmi Pedagógusok Egye-

szakaszára zajárnyékoló fal kerüljön megépítésre.

sületén keresztül a pedagógusok támogatására segítség
lenne az is, ha egy tanév végi tantestületi kirándulás költ-

2014-ben beszéltek először a kápolna felújításáról, azóta 30

ségeihez hozzájárulna az önkormányzat.

millió Ft-ot ráköltöttek, és most az látszik, hogy + 7 millió
Ft-ból remélhetőleg be lesz fejezve. A 2020 februárjában

Varga-Tóth Csaba óvodavezető: Az óvodai alkalmazottak

megtartott közmeghallgatáson elhangzott, hogy egy függet-

tekintetében jobban állnak, mint az iskola, mert eddig nem

len vizsgálat fogja ellenőrizni azt, hogy mi került ennyibe.

www.herceghalom.hu
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Elindult-e a vizsgálat, lesz-e ennek valamiféle elszámolta-

gyar Falu Programon, mely sikertelen lett. A TOP Plusz pá-

tása?

lyázaton belül benyújtásra került a Bem József utca felújítása is a 2022. évben.

Csizmadia Zsuzsanna polgármester: A kápolna felújításával kapcsolatban 3 szakvélemény született: a belső el-

Pár hónapja nagy port vert fel a településen egy raktárbázis

lenőr vizsgálata, a restaurátor szakmai állásfoglalása,

létesítése, melyre vonatkozóan első sorban a megközelíthető-

valamint építészszakmai állásfoglalás került bekérésre.

sége érdekelné a lakosságot. Sikerült-e erre valamilyen fajta

Réthy Gábor építésztől egy listát kért az önkormányzat a

alternatív megoldást találni?

további munkákról, mely elvégzése esetén a kápolna felújítása végre elkészülne. A szakvélemény nyilvános, a

Dr. Petrik Péter alpolgármester: Váratlanul érte az önkor-

honlapon olvasható.

mányzatot is, mert ez egy magántulajdonban lévő terület,
amely több mint 10 éve olyan övezeti besorolásban van,

Dr. Petrik Péter alpolgármester: A kápolna beruházása jól

ami lehetőséget biztosít a tulajdonos számára arra, hogy

tükrözi azt, hogy attól, hogy egy pénzösszeg elköltése tör-

raktárépületeket létesítsen a településen. Miután a befek-

vényes és szabályos, attól még nem biztos, hogy célszerű.

tető az elképzeléseit felvázolta, a képviselő-testület első-

A kápolnára nyert pályázati pénz felhasználása után a

ként tisztázta vele, hogy nem lehet arról szó, hogy akár az

képviselő-testület az ügyet le akarja zárni, és a kápolnát a

építési forgalom, akár a működés során jelentősnek tűnő

maga rendeltetése szerint használhatóvá szeretné tenni.

kamionforgalom a jövőben a település útjain keresztül
történjen. A képviselő-testület nem támogatja azt, hogy a

Dr. Szelenczy Gabriella jegyző elmondta, hogy a kápolna

kávépörkölő felől érkezzenek be a teherautók.

vizsgálatakor a belsőellenőr egyetlen javaslatot tett. A ká-

Érvként tudták felhozni a víztorony állapotát is, melyet

polna korábban helyi védelem alatt állt, azonban amikor

statikailag kétévente felülvizsgáltat az önkormányzat, és

2018-ban jogszabály-módosítások miatt megalkotásra

egy ilyen rezgéssel járó építkezési forgalom nem tenne jót

került a településkép védelméről szóló rendelet, kimaradt

a toronynak. A terület megközelítésére lehetőségként az

belőle a kápolna. A belsőellenőr azt javasolta, hogy a ká-

adódott, hogy a Tesco után az irodaház előtt jobbra befor-

polnát a képviselő-testület esetleg nyilvánítsa védelem

dulva legyen megközelítve a szóban forgó rész, gyakorla-

alatt álló épületté.

tilag a szántóföldeknél létesítsenek egy utat. Az így tervezett terület a HÉSZ szerint valóban útként került kiszabá-

Mi lesz a kápolna funkciója? Nincs megoldva az urnatemető

lyozásra, viszont az út által érintett területek egy része

esővíz-elvezetése. A temető előtti rész térburkolóval történő

nem önkormányzati tulajdonban van.

lefedése a meleg nyarak miatt nem lesz jó megoldás, inkább

Az autópálya tervező Unitef Zrt-vel és Horváth Adrienn

murvával kellene leszórni.

településtervező asszonnyal megbeszélést folytattak az
úttal kapcsolatban, felvetették a problémát. Az Unitef ja-

Csizmadia Zsuzsanna polgármester: A képviselő-testület

vaslata az volt, hogy próbáljon meg az önkormányzat egy

feladata az, hogy a jövőképét a múltbeli történésekre,

olyan együttműködésben megállapodni, ami egy általuk

döntésekre építve fogalmazza meg, és ehhez megpróbálja

műszakilag lehetségesnek tartott megoldás, azaz a Zsám-

igazítani, és a döntéseivel megfelelően formálni a jelent. A

béki út legelejétől még a Tesco alatt legyen egy leágazó út,

kápolna funkciója adott. A képviselő-testület gondolkodik

ami végig vezetne szorosan, párhuzamosan az autópálya

azon, hogy a kápolna esetleg minden nap látogatható le-

mellett. Ez teljes mértékben kikerülné a település lakott

gyen, vagy a turisták részére megnyitásra kerüljön.

részeit. A szóban forgó terület egyik tulajdonosa a Tesco, a
többi rész részben állami tulajdonban, részben pedig ma-

A Bem József utcában legalább a lyukakat be kellene tömni,

gántulajdonban van. Ez olyan területeket érint, melyek tu-

mert nagyon rossz állapotban van.

lajdonosai érdekeltek abban, hogy a földjük megközelíthető legyen. Ezzel kapcsolatban tárgyalásokat kezdemé-

Csizmadia Zsuzsanna polgármester: A Bem József utca

nyeztek Zsámbék Város Önkormányzatával, illetve a beru-

felújításával pályázott az önkormányzat 2021-ben a Ma-

házó befektetővel és az ingatlantulajdonosokkal is.
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Csizmadia Zsuzsanna polgármester kiegészítette az al-

A Sándor udvar utcanév táblája eltűnt, problémát jelent a

polgármester által elmondottakat azzal, hogy az említett

Sándor udvar vízelvezetése is, melynek a megoldásában a la-

szervizút az 1101 hrsz-ú útról lenne megközelíthető egy

kók segítséget kérnek.

körforgalom egyik ágaként. Elmondta, hogy megpróbálják a logisztikai bázis területét északabbra helyeztetni,

Dr. Szelenczy Gabriella jegyző elmondta, hogy képviselő-

hogy a lakóingatlanoktól távol, a projekt szempontjából

testületi ülésen szó volt a Sándor udvar problémájáról. So-

és Herceghalom szempontjából is ideálisabb helyen, az

mogyi Kálmán képviselő vállalta, hogy az önkormányzat

autópálya közvetlen közelében valósuljon meg ez a beru-

nevében felveszi a kapcsolatot a Sándor udvarban lakók-

házás. Az önkormányzat kérte a beruházó Panattoni Kft.

kal. A végleges megoldáshoz szükség lesz az összes tulaj-

képviselőjétől, hogy tartson egy lakossági fórumot,

donos engedélyére és anyagi hozzájárulására.

amely sajnos elmaradt, mert nem körvonalazódott meg
teljes mértékben az elképzelés. E témában a lakossági fó-

A Liget utcai játszóeszközök körüli terület leszórása miért ho-

rum a későbbiekben megrendezésre kerül.

mokkal történt meg?

A 2005. évi HÉSZ-szel kapcsolatban 2022 januárjában a Hír-

Csizmadia Zsuzsanna polgármester: A Liget utcai játszó-

mondóban megjelent cikk ezt a témát taglalva rossz fényben

eszközök körüli terület feltöltésénél sajnos tévedés tör-

tüntette fel a régi önkormányzati vezetőket. A cikk tele van té-

tént, ez a hiba kijavításra fog kerülni, mert nem a tervezett

vedésekkel és helytelen megállapításokkal. Ha annak idején

mulcs került beszerzésre.

annyira helytelenül lett módosítva a HÉSZ, akkor azóta miért
nem került módosításra?

Cserkuti Edina képviselő, HKB elnök tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a Liget utcai játszótérre öntött gumira kértek

Dr. Petrik Péter alpolgármester: A 2005. évben elfogadott

be árajánlatot. Ahogy megérkeztek az árajánlatok, a bi-

HÉSZ nem hibás, hanem stratégiailag rossz.

zottságok és a képviselő-testület tárgyalni fogja.

Csizmadia Zsuzsanna polgármester: A jelenlegi képvise-

A Kozáromi utca és a Liget utca összevonásával egy egységes

lő-testület már többször megváltoztatta a HÉSZ-t, de csak

járda mikor kerül megépítésre?

általános szabályokat módosított, vagy nem magánterületek szabályozását módosította, vagy csak az adott ingatla-

Csizmadia Zsuzsanna polgármester: Készül a közlekedés-

nok tulajdonosainak igényeivel, elvárásaival és beleegye-

fejlesztési koncepció, melyben szerepel a járdaprogram is.

zésével tette meg.

www.herceghalom.hu
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Felhívás fogorvosi praxis működtetésére
Herceghalom Község Önkormányzata pályázatot hirdet 2827 fős vegyes fogorvosi praxis feladatellátási szerződés útján történő működtetésére. A praxis NEAK finanszírozással működtethető. A
teljesen felszerelt, településközpontban lévő, felújított rendelő a NEAK által finanszírozott rendelés idejére díjmentesen használható. Egyéb támogatási lehetőségek, magánpraxis folytatása
egyedi tárgyalás alapján lehetséges.
Bővebb információ: Csizmadia Zsuzsanna polgármestertől a 23/530-560 telefonszámon,
vagy a polgarmester@herceghalom.hu, polghiv@herceghalom.hu elérhetőségen kérhető.
Beadási határidő: 2022. augusztus 23.

Tájékoztató
Herceghalom Község Önkormány z atának Képviselő-testüle te határoz atot
hozott Herceghalom Község Településrendezési eszközeinek több részfeladatra
és rész terüle tre vonatkozó módosításáról. E módosításokat a partnerek
és a l akosság a település honl apján digitális úton júniusban- júliusban
véleményezhetik.
A módosítás részleteiről és a véleményezés pontos idejéről hirdetmény útján
kerül a partnerség és a lakosság tájékoztatásra. A hirdetmény a polgármesteri
hivatal előtti közterületi hirdetőtáblán és a honlapon tekinthető meg.
Csizmadia Zsuzsanna polgármester

Megszülettek

Elhunytak

2022. 04. hó újszülöttek

Csík Jenőné,
szül.: Lozsi Erzsébet (1937.)

Häfner Tibor és Orosz Ágnes kisfia,
Häfner Andor

Pocsai Antal (1955.)

Taragos György és Taragos-Bán Alexa kisfia,
Taragos Brúnó

Balogh Tamás és Balogh-Tóth Krisztina Tímea kisfia,
Balogh Leó
Mankovits Marcell és Dr. Jánoskúti Boglárka kisfia,
Mankovits Brúnó
Sánta András és Sánta-Rohr Mónika kisfia,
Sánta András

Isten éltesse őket!

Nyugodjanak békében!
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Pályázat a felsőoktatásban
tanulók számára
Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a felsőoktatásban
nappali tagozaton tanuló herceghalomi állandó lakcímmel rendelkező fiatalok
számára az alábbi pályázatot hirdeti meg:

Pályázati cél:
A fiatalok bevonása a község életének színesítésébe, tudásuk hasznosítása.
A pályázat tartalmazza:
- a pályázó nevét, lakhelyét,
- a felsőfokú oktatási intézmény nevét, karát, címét,
- a tanult szakágat,
- képzés jellegét, időtartamát (pl: alap, mester, osztatlan
képzés – képzési idő),
- hallgatói jogviszony igazolását, mellékletben.
- A pályázó jelölje meg azt a tevékenységet, amelyet képességei birtokában a község javára fordíthat,
- a vállalás időpontját, folyamatát, rendszerességét, helyét.
- Pályázó nyilatkozatát arról, hogy nem áll teljes munkaidős foglalkoztatási jogviszonyban.
A közreműködés lehetséges területei:
a.) civil szervezeteknek segítség nyújtása
b.) program szervezése, lebonyolítása
c.) települési, önkormányzati kommunikáció segítése
d.) idegen nyelvtudás felajánlása
e.) informatikai fejlesztésekben részvétel
f.) továbbá minden olyan tevékenység, amely a község közösségi életének fejlesztését szolgálja
g.) részvétel az önkormányzati rendezvényeken
h.) segítségnyújtás veszélyhelyzetben.
A pályázó vállalásának mérhetőnek, ellenőrizhetőnek, számonkérhetőnek kell lennie.
A pályázat beadási határideje: 2022. szeptember 15.
A beérkezett pályázatok értékelése a Humán és Környezetvédelmi Bizottság szeptemberi ülésén történik. Nem értékelhető az a pályázat, amely nem felel meg a pályázati felhívás feltételeinek, hiányos, illetve határidőn túl érkezett.
A Humán és Környezetvédelmi Bizottság pályázónként a
soron következő tanulmányi év 8 hónapjára 5.000,-Ft/hó és
13.000,-Ft/hó közötti összegű ösztöndíjra tesz javaslatot a
Képviselő-testületnek. A Képviselő-testület a Humán és
Környezetvédelmi Bizottság javaslata alapján a pályázatokról szeptemberi ülésén dönt.

www.herceghalom.hu

Az ösztöndíj egy tanulmányi évre, 8 hónapra szól.
A pályázó kizárólag az először benyújtott sikeres pályázatában feltüntetett képzés időszakára vonatkozóan jogosult
évente benyújtani az ösztöndíj pályázatot. Mentesül ez alól
az a pályázó, aki képzési idejét követően, az adott szakirányon folytat tanulmányokat (pl: alapképzés után mesterképzés).
Érdemi elbírálás nélkül elutasításra kerül a pályázat:
a.) ha a pályázó teljes munkaidős foglalkoztatásra irányuló
jogviszonyban áll,
b.) bármely, a pályázat elbírálása szempontjából jelentős
tényt nem hozza a bizottság tudomására.
A pályázat eredményére vonatkozóan, a pályázó értesítéséről, adott év szeptember 30-ig a jegyző gondoskodik.
A pályázóval a Képviselő-testület ösztöndíjas szerződést
köt, a megítélt összeg átutalásáról minden hónap 10-ig a
jegyző gondoskodik.
A pályázók az ösztöndíj elfogadásával kötelezettséget vállalnak arra, hogy vállalt tevékenységükkel képességeik birtokában a község javát szolgálják.
Kötelezettségük továbbá:
a.) folyamatos kapcsolattartás a pályázat kiírója által megjelölt személlyel
b.) január 30-ig beszámoló készítése a pályázatban vállalt
feladatok megvalósításáról
c.) június 30-ig éves írásos összefoglaló készítése a vállalt
feladatok megvalósításáról
d.) szemeszterenként a felsőoktatási intézmény által kiadott hallgatói jogviszony igazolása.
Fenti kötelezettségek ellenőrzése eredményeként a Humán
és Környezetvédelmi Bizottság félévenként az ösztöndíj folyósítására, összegének változtatására, vagy megvonására
tesz javaslatot a Képviselő-testületnek.
Herceghalom, 2022. június 15.
Csizmadia Zsuzsanna polgármester
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Június 4.
A Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából Herceghalom Község Önkormányzata
a m ag ya r s ág eg y i k l eg n ag yo b b tö r t é n e l m i t r ag é d i á j á r a , a tö r t é n e l m i
Magyarországot szétdaraboló, a magyar nemzetet több állam fennhatósága
alá szorító, az 1920. június 4-én aláírt trianoni békediktátumra emlékezett.

Csizmadia Zsuzsanna polgármester beszédében Sápi Sándor, Szőlősgyula polgármesterének, a békediktátum 100
éves évfordulójára írt szavait idézte: „Nap mint nap harcolnunk kell anyanyelvünk megmaradásáért, hagyományaink,
szokásaink fennmaradásáért, azért, hogy határontúliként is,
de magyarok maradjunk. Mindezt a felnövekvő nemzedék érdekében, akikbe minden erőnkkel igyekszünk beleplántálni a
magyar identitást.” Mint mondta, a trianoni tragédia a mai
napig meghatározó jelensége és egyben traumája a Kárpát-medencének. Szétszórva a világban, távol az Anyaországtól meg kellett tanulnia a magyarnak magyarként
megmaradni.
Nagy Lajos, nyugalmazott iskolaigazgató, a Fidesz helyi
alapszervezetének képviseletében a megemlékezésében
hangsúlyozta, hazánk elődeink munkája, áldozatai nyomán lett kultúrtáj. „Mi az országot nem trükkökkel kaptuk
valakiktől, hanem a vér jogán örököltük őseinktől és védtük
meg 1000 éven keresztül. Ezek a tények olyan erős fundamen-

tumai létünknek, amit ellenségeink leszólhatnak ugyan, de
meg nem kerülhetnek. Ez szemmel láthatóan erősen zavarja
őket. Ezért a napi szintű provokáció, még 102 évvel is Trianon
után. … Európa nyugati fele irányt váltott, mindazt, ami vonzó volt benne feladni látszik. Ma mi képviseljük a régi, vonzó
Európa eszméjét, tradícióit. Nem vagyunk egyedül, de nem is
vagyunk többségben. Európa a nemzeti önfeladás útját járja,
a határok nélküli migráció támogatásával, a szuverenitás fokozatos csökkentésével. Más szóval, hasonló elképzelés mentén mozog, mint amit valamikor Trianon megalkotói terveztek
Magyarországnak.“ Mint mondta, Trianon tanulsága, hogy
kőkeményen, állhatatosan kell képviselnünk érdekeinket.
Megalkuvás nélkül szükséges védenünk szellemi és fizikai
javainkat.
A megemlékezésen Vajda Zalán, a Herceghalmi Általános
Iskola 7. osztályos tanulója Radnóti Miklós, Nem tudhatom
című versét szavalta el, Büki Boglárka 8. osztályos tanuló
pedig fuvolázott.
Csizmadia Zsuzsanna és Nagy Lajos
Fotó: Kristóf István
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Fotók: Kristóf István

Majális
Májusfa állítás néptáncosokkal , bogr ácsok sokasága , l ángosill at, sport
események, lovaskocsikázás és gyerekzsivaj - igazi majális hangulat uralkodott
Herceghalomban május első vasárnapján.

A hagyományokhoz híven az egyesületek és civil szervezetek bográcsban főzték a finomságokat, hogy aztán némi
ellenérték fejében elkápráztassák főzőtudományukkal a
rendezvényre kilátogatókat. Sajnos a remek kedvnek némi

www.herceghalom.hu

határt szabott az a tudat, hogy a szomszédos országban
háború zajlik, ezért az ételek eladásából befolyt bevétel
Herceghalom testvértelepülésének, a kárpátaljai Szőlősgyula megsegítésére került felajánlásra.
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Gyermeknap
A tavalyi online gyermeknap után idén végre sz abadon és ön feledten szó
rakozhattak kicsik és nagyok május 29-én, vasárnap az egész napi forgatagban.

A tartalmas programokkal tarkított herceghalomi Gyermeknapra rengetegen kilátogattak, és a sok mosolygó arc
láttán arra lehetett következtetni, hogy mindenki nagyon
jól érezte magát.
Az időjárás végig kegyes volt, az előrejelzések ellenére nem
esett az eső, így minden program a szabadban kerülhetett
megrendezésre.
A szervezők próbálták – és talán sikerült is nekik – úgy
megtölteni programokkal a napot, hogy mindenki meg-

találja a maga számára szórakoztató elfoglaltságot, akár
úgy, hogy végig kint legyen a rendezvényen.
Nagy sikere volt a különböző bábszínházi előadásoknak, a
zenés foglalkozásoknak és koncerteknek, az állatsimogatónak, a KRESZ-oktatásnak, a kézműveskedésnek és természetesen az ugrálónak és a vízi dodgemnek is.
Reméljük, hogy az őszi Falunapon is megtelik majd a KEK
mögötti tér a családokkal és a nyári szünet után újraéled,
vagy inkább folytatódik a közösségi élet a faluban.

Fotók: Kristóf István
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Németh Etelka, Cserkuti Julianna, Horváthné Gacsályi Marianna, Nagy Ramóna,
Hegedűsné Kováts Anikó, Hegedűs Imre, Bárányos Mónika, Czinege Jánosné,
dr. Hartwigné dr. Dregus Márta, dr. Lányi Istvánné, Farkas József , Góg Mátyásné, Bak Imre
Fotók: Kristóf István

30 év a gyermekekért
Fen n á l l á s á n ak 3 0 . é v fo r du ló ját ü n n ep elt e j ú n i us 11 - én a H er ceg ha lo m
Gyermekeiért Közhasznú Alapítvány a Nimród fogadóban.

Az alapítvány 1992-ben alakult azzal a céllal, hogy a Herceghalom településen élő azon gyermekeket és fiatalokat
támogassa, akik tanulmányaik mellett a sport, a művészetek vagy tanulmányi versenyek terén kimagaslót teljesítenek.
A jubileumi bálon ünnepi beszédet mondott Csizmadia
Zsuzsanna polgármester, az alapítvány alapítótagjának,
Schnaider László polgármesternek özvegye, Schnaider
Lászlóné, Cserkuti Julianna, korábbi (2012 és 2018. között)
elnök, valamint Farkas József, aki az alapítás óta, azaz 30
éve tagja és társelnöke a kuratóriumnak .
Az ünnepségen a meghívottak és a vendégek mellett jelen
voltak a jelenlegi kurátorok, Bárányos Mónika, Horváthné
Gacsályi Marianna, Venczel Réka, Nagy Ramóna, Czinege Jánosné, Németh Etelka és Hegedűsné Kováts Anikó, az
alapítvány első elnöke, Góg Mátyásné, valamint a korábbi
kuratóriumi tagok: Bak Imre (1992-től 2001-ig titkári feladatokat is ellátott), Dr. Hartwigné dr. Dregus Márta (1992-

www.herceghalom.hu

Fotó: Kristóf István

2001.), Dr. Lányi Istvánné ( 2001-2012.), valamint Hegedűs
Imre (2012- 2018.).
A rendezvényen kitüntetés átadására is sor került. A Herceghalom Gyermekeiért Alapítvány fennállásának 30. évfordulója alkalmából Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete „Herceghalomért Díj”-at
adományozott Farkas Józsefnek az elmúlt 30 évben a köz
ség kulturális, sport, közösségi életének fellendítése terén
végzett munkája elismeréséül. A díjat Csizmadia Zsuzsanna polgármester nyújtotta át a kitüntetettnek.
Az önkormányzat mindemellett 500.000 Ft-tal támogatta
a jubileum méltó megünneplését és további 500.000 Ft-tal
pedig az alapítvány működését is.
Bárányos Mónika, a kuratórium elnöke a méltatások mellett megköszönte mindazok segítő munkáját, akik részt
vettek valamilyen formában a jubileumi rendezvény szervezésében és lebonyolításában. Kiemelte közülük Szőcs Renátát, az iskola titkárát, valamint a Nyugdíjas Klub három
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tagját, Orbán Imrénét, Fábián Józsefnét és Csordás Lászlónét. Köszönetet mondott továbbá a rendezvény lebonyolítása alatt a háttérben tevékenykedő pedagógusoknak és diákoknak, illetve azoknak a fellépőknek, akik felajánlásként
színvonalas produkcióikkal gondoskodtak a vendégek szórakoztatásáról: a Labdarózsa Kórusnak, a Csicsergő Óvoda
Napocska csoportjának, Büki Boglárkának, a HAMI diák-

jának fuvolajátékáért, a HAMI néptánc tanszak diákjainak
és a Mayer Táncműhely táncosainak látványos bemutatójukért, a HAMI Kamarazenekarnak, Hajdu Kornéliának, a
HAMI kórusvezetőjének, aki kellemes jazzdalokkal kísérte
a vacsorát, valamint Debreczi Lajosnak, aki pedig a vacsorát követően muzsikált.

26 | köztünk élnek – Labdarózsa Kórus

Dalok szárnyán
Május végén családi zenés találkozót tartott a Labdarózsa Kórus Egyesület
a Kulturális és Egyházi Központban. Ennek apropóján beszélgettünk a hosszú
múltra visszatekintő kórus jelenlegi vezetőjével, Dregusné Pusztai Mártával.

Mikor alakult meg a kórus ?

csatlakoztak hozzá. Az évek folyamán a kislányokból

A kórus első fellépésére 1994. május 22-én, a Herceg-

asszonyok lettek, mára már többen nyugdíjasok is. So-

halom és a német Mehrstetten települések partnerkap-

kan elmaradtak, de még többen jöttek az elmúlt 28 év

csolati szerződésének ünnepélyes aláírásakor került

alatt köreinkbe. Kórusunk Herceghalom legrégebbi civil

sor. Schnaider László, volt polgármesterünk biztatta dr.

közössége.

Lipka Sándorné Évát, iskolánk akkori énektanárnőjét,
hogy szervezzen egy kórust és fellépésükkel színesítsék az ünnepséget. Ez a bemutatkozás olyan jól sikerült,

Hogyan történt a névadás?

hogy a társközség kórusának vezetője, Hans-Christian
Eberhardt és polgármesterünk is további folytatásra

Kezdetben a kórus többnyire népdalokat, népdalfeldol-

biztatta a hirtelen megalakult kórus tagjait. Kezdetben

gozásokat, többszólamú kórusműveket énekelt, és a test-

tehát még csak iskolások alkották a kórust, de később

vértelepülésünknek kedveskedve német dalokat is. Sokat

már a lányok szülei és a dalokat kedvelő idősebbek is

tanakodtunk, hogy mi legyen a kórus neve. Végül több

www.herceghalom.hu

Fotó: Kristóf István
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virágnév közül szavazás útján döntöttük el, hogy legyen

munkát 2004–től, egyesületté válásunk óta, Palócziné

a nevünk: Labdarózsa Kórus.

Zsótér Erzsébet végzi szintén térítésmentesen, így támogatva bennünket.

A hosszú évek alatt kik voltak a vezetők, karnagyok?
Miért vált egyesületté a Labdarózsa Kórus?
Tizenegy éven keresztül dr. Lipka Sándorné Éva vezette a
kórust és a karnagyi teendőket is ő látta el, de mivel kép-

Azért váltunk hivatalosan is bejegyzett civil szervezet-

viselő is volt, ezért az összeférhetetlenségi törvény mi-

té, mert az önkormányzattól a továbbiakban csak ilyen

att 2005-től csak a karnagyi teendőket végezhette. Ettől

szervezeti felállásban kaphattunk anyagi támogatást.

függetlenül 20 éven keresztül egészen haláláig szívvel

Egyesületünknek jelenleg 53 tagja van, ebből a létszám-

lélekkel vezetett minket társadalmi munkában. Érdemei

ból most 22 fő a kórustag, a többiek segítő és támogató

elévülhetetlenek a kórus történetében, ő nevelte belénk

tagok. Együttesen az évek során szinte minden szervezett

az éneklés, a zene szeretetét. Emlékét hagyományos ta-

települési eseményen aktívan részt veszünk, szorgalmas

vaszi kórustalálkozóinkkal őrizzük. Éva halála óta, 2015

munkánkkal hozzájárulunk a rendezvények sikereihez,

őszétől Feleki László látja el a karnagyi teendőket. 2005-

mindig besegítünk a faluba érkező delegációk (Mehrstet-

től 2011-ig Barta Jánosné volt az egyesület vezetője, ezt

ten, Szőlősgyula) vendéglátásába is. Nálunk a közösségi

követően pedig én látom el az elnöki teendőket. Segítsé-

szellem igazi családias légkört teremtett. Szinte minden

gemre vannak Hunya Imréné és Hajdu Józsefné vezető-

évben kirándulást szervezünk „kulturális barangolás

ségi tagok is. Természetesen mindannyian társadalmi

Magyarország nevezetes városaiba” címen is. A közös

munkában végezzük az egyesület dolgait. A könyvelői

utazás, városnézés mindig nagy élmény számunkra.
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Az alapítók közül vannak, akik a mai napig tagjai a kó-

A tanulás és a fellépések során is zongorakíséret segíti

rusnak?

munkánkat, illetve teszi élvezetesebbé dalainkat. A fellépések során gyakran alkalmazunk külön zongora kísé-

Alapító tagoknak azokat tekintjük, akik az egyszeri tava-

rőt, hiszen Feleki László egy bonyolultabb kórusmű ese-

szi fellépést követően, 1994 őszétől folyamatosan kezdtek

tén nem tud egyszerre vezényelni és zongorán kísérni is

járni a kórusba énekelni. Czinege Dóra, Czinege János-

minket. Most azonban olyan „okos” zongoránk van, hogy

né, Dregus Katalin, Dregus Márta, Lipka Dorottya, Pör-

aláfestő zenét is tud játszani, így már olyan összhatást is

ge Sándorné, Zsohárné Stricker Katalin, Aipli Sándorné,

el tudunk érni, mintha színházban szerepelnénk. Régeb-

Nádas Józsefné, jómagam és még néhányan. A felsoroltak

ben, amíg nem volt zongoránk, dr. Lipka Sándorné Éva

közül 2019-ben, amikor a Labdarózsa Kórus fennállásá-

néha behozta órára a tangóharmonikáját a daltanulás és

nak 25 éves évfordulóját ünnepelte, 7 személy kapta meg

kíséret miatt. Nagyon jól játszott a hangszeren. Az I. Vi-

a 25 éves tagságuk emlékére készült plakettet. Ők voltak,

lágháborús Hősök emlékművének avatásakor a temető-

akik a kezdetektől fogva töretlenül kitartottak.

ben ő kísérte dalainkat harmonikával.

Milyen gyakorisággal és hol próbáltak korábban és hol

Milyen jelentősebb fellépései vagy díjai vannak a kó-

most?

rusnak?

Régen és most is hetente egyszer másfél órát töltünk ének-

Dr. Lipka Sándorné Éva kezdeményezésére 1996-tól min-

léssel, új dalok tanulásával, régiek gyakorlásával. A nyári

den évben május végén, vagy június elején nagyszabású

hónapokban, júliusban és augusztusban a szabadságolá-

színvonalas kórustalálkozót rendeztünk a közben elké-

sok miatt szünetet tartunk. Persze komolyabb fellépések

szült tornacsarnokunkban, ahol mi és a kistérség meg-

előtt ismét összejövünk gyakorolni. Kezdetekben, amíg

hívott kórusai varázsolták el a zeneszerető embereket.

nem épült meg a Kulturális és Egyházi Központ (KEK), az

Kedves fellépéseink közé tartoznak még a falunapon, a

iskola egyik tantermében próbáltunk, később 2002–től a

települési rendezvényeken, az adventi és a nyugdíjasok

KEK oldaltermében voltak az óráink. Körülbelül öt éve, a

karácsonyi ünnepségén való szerepléseink. Többször

jobb akusztika miatt már a KEK főtermében énekelünk.

léptünk már fel Mehrstettenben, de a környező települések (Biatorbágy, Budakeszi, Zsámbék, Etyek, Alcsút,
Tárnok) kórusai meghívásának is szívesen tettünk és te-

Volt esetleg stílusváltás a repertoárban az idő előre-

szünk eleget. Alkalmanként templomi szertartásokon is

haladtával?

énekelünk. Felejthetetlen élmény volt számunkra, amikor 2019-ben a 25 éves partnerkapcsolati együttműködés

Természetesen évről évre fejlődünk, mi magunk is érez-

megünneplésére többek között meghívást kapott kóru-

zük, hogy egyre jobbak vagyunk és csak repülünk a zene

sunk is Mehrstettenbe. Fantasztikus és végtelen szívé-

szárnyán. Ennek megfelelően repertoárunk is bővült,

lyes vendéglátásban volt része a közel 100 fős küldöttsé-

Feleki László kiváló szakmai irányításával komolyabb

günknek.

egyházi dalokat, bonyolultabb népdalfeldolgozásokat,

Kórusunk egyébként 2006-ban országos minősítésen

nehezebb, többszólamú kórusműveket is tanulunk. Az

bronz fokozatot kapott, 2008-ban pedig egyesületünk

utóbbi időben karnagyunk átdolgozásában régi örökzöld

munkájának elismeréseként „Herceghalom kultúrájáért”

slágereket, ismert filmzenéket is énekelünk, amik igazán

kitüntetésben részesült községünk önkormányzatától,

szépek és kellemes hangzásúak. Így, bárhova is hívnak

elsőként kiérdemelve ezt a díj létrehozásának évében.

minket fellépni, az alkalomhoz illően bőven van miből

2019-ben, a kórus fennállásának 25 éves jubileumára az

válogatni .

önkormányzat anyagi támogatásával CD

lemezt készí-

tettünk. A lemezen az akkori legszebb 15 dalunk szerepel,
melyből egy számban közösen énekeltünk a nagy múlttal
Milyen hangszerek kísérik a kórust?

www.herceghalom.hu
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Fotók: Kristóf István

nem volt véletlen, hiszen kórusvezetőnk ennek a kórus-

vőket. A rendezvény olyan jól sikerült, hogy többen javasol-

nak is karnagya. 2019-ben már olyan magas színvonalra

ták, máskor is tartsunk ilyen jellegű összejövetelt.

jutottunk, hogy karnagyunk be akart nevezni bennünket
országos minősítésre. Sajnos a járványhelyzet közbeszólt.
Elmaradtak a kórustalálkozók, de mostanra már kezdjük

Miből finanszírozzák a működésüket, a fellépőruhát,

utolérni magunkat. Az elmúlt év szeptemberétől ismét pró-

az utazásokat? Vannak támogatói a kórusnak?

bálunk, sok új dalt tanultunk. Így támadt az az ötletünk,
hogy egy kellemes zenés családi délutánt rendezzünk május

Az egyesület tagjai tagdíjat fizetnek, melyet a minden

22-én az egyesületi tagjainknak, családtagjaiknak, meghí-

évben megtartott közgyűlésen szavazás útján, határo-

vott vendégeinknek, illetve a dalokat szerető herceghalmi

zattal állapítunk meg. Éves szinten egyesületünknek a

lakótársainknak. A rendezvény keretén belül bemutattuk,

felajánlott SZJA 1%-ból is van bevétele. Szinte minden

hogyan zajlik egy énekóra. Utána egy gyönyörű és megha-

évben pályázunk a BUDAVIDÉK Jóléti Kulturális Szociális,

tó dallal megemlékeztünk elhunyt tagtársainkról. Később,

Nyugdíjas és Szövetkezeti Alapítványnál kisebb támoga-

a szép számmal összegyűlt nézőközönségnek koncerttel

tásért. Évekkel ezelőtt például a jelenlegi fellépőruhánk

kedveskedtünk, majd kitüntettük azokat a kórustársain-

varratási költségét sikerült elnyernünk. A legnagyobb

kat, akik már 5-10-15-20-25 éve tagjai a kórusnak. A műsor

köszönet ugyanakkor Herceghalom Község Önkormány-

után finom szendvicsekkel, az egyesület tagjai által sütött

zatának jár. Pályázataink alapján évente jelentős összegű

süteményekkel, kávéval, teával vendégeltük meg a jelenlé-

programtámogatást nyújt számunkra és finanszírozza
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a karnagyunk tiszteletdíját is. Zongoránkat is az önkor-

Van olyan történet a majd’ 30 év alatt, amire különösen

mányzatnak köszönhetjük, pályázati pénzből sikerült azt

nagy szeretettel gondolnak vissza?

megvásárolnia. De hálánkat szeretném kifejezni mindazoknak, akik valamilyen formában támogatták és tá-

Azt nyugodtan mondhatom, hogy az énekkar tagjai an�-

mogatják a mai napig is egyesületünket.

nyira szeretnek énekelni járni, hogy szinte minden órára,
fellépésre, közös eseményre szeretettel gondolnak vis�sza. Így aztán nehéz kiragadni egy-egy momentumot.

Hány éves kortól lehet jelentkezni a kórusba?

Ám azért mégis van olyan esemény, ami megemlíthető,
vagy azért mert személyhez köthető, vagy azért mert egy

Gyakorlatilag az általános iskola felső tagozatos korosz-

megható pillanat volt. Szeretett Évánknak május végén

tályától kezdve mindenkit szeretettel várunk, aki szeret

(május 23-án), általában a kórustalálkozók idején volt a

énekelni. Állandó jelleggel invitálunk embereket, de a

születésnapja. A kórus húsz éves évfordulója alkalmából

tapasztalat azt mutatja, hogy nagyon nehéz új tagokat

tartott ünnepségen a német vendégek által hozott hatal-

beszervezni annak ellenére, hogy hetente csak 1,5 óra

mas tortán, mint mindenki, ő is nagyon elámult. Rög-

elfoglaltságot jelent a próba. Igaz, néha vannak hétvégi

tön mondtuk neki, hogy mi azt is elintéztük neki, hogy

fellépések is. Van, aki a sok munkájára hivatkozik, van,

ő kapja a legnagyobb szülinapi tortát. De tényleg olyan

akinek még kicsi a gyermeke, amiatt nem tud jönni. Né-

nagy volt, hogy az egész nézőközönségnek jutott belőle.

hányan a munkájuk miatti utazás folytán nem tudnak

Egy másik ilyen kedves történet, amikor az egyik kórus-

ideérni a próbára, de volt olyan érdeklődő is, aki eljött,

találkozón a Szakály Mátyás Férfikórussal énekelhet-

meghallgatott bennünket, azután azt mondta, hogy ez

tünk először együtt. Verdi, Nabucco című operájából a

neki túl nehéz.

Rabszolgák kórusa dalt adtuk elő. Akkor ott úgy éreztük,

Az éneklés szinte alig van korhoz kötve, mert az embe-

mintha a Magyar Állami Operaház színpadán énekeltünk

rek hangszálai szerencsére nem öregszenek. Amennyiben

volna. Vagy amikor 2019-ben, a 25 éves partnerkapcsola-

nem történik valami betegség miatti károsodás, akkor 80

ti ünnepségen Mehrstettenben a csodálatos akusztikájú

évesen is szinte ugyanúgy tud énekelni valaki, mint fia-

templomukban olyan szépen szóltak dalaink, hogy fellé-

tal korában. A Labdarózsa Kórus tagjai közül legfiatalabb

pésünk után odajöttek hozzánk a barátaink és elmondták,

tagunk 42, a legidősebb pedig 77 éves. A legtovább ének-

hogy műsorunk alatt sírtak a meghatottságtól.

lő tagunk Kovács Balázsné volt, aki 25 éves kórustagság

Sok év sok szép emlékkel. De nincs vége, mert amíg erő-

után 82 éves korában hagyta abba az éneklést. Akkor sem

vel bírjuk, tovább énekelünk, hiszen a lelkünket mindig

a hangja miatt, hanem más egészségügyi gondok befo-

felvidítja, gondjainkat elűzi a sok csodálatos dal és az a

lyásolták döntését.

nagyszerű közösség, ahová tartozunk.

www.herceghalom.hu
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Sárospataki kirándulás
Nagy vár akozással indultunk 2022. április 9-én hét végi kir ándul ásunkr a . Két
éve halogattuk a covid miatt, és végre valór a vált az álmunk, hogy Vizsoly,
Debrecen és Pápa után eljussunk az ősi református székhelyre, Sárospatakra is.

Mivel messze található tőlünk, ezért kétnaposra terveztük utunkat. Hamar megtelt a busz jelentkezőkkel, 27
résztvevővel elindultunk szombat hajnalban úticélunk
felé.
Terveink között szerepelt a Rákóczi vár, a Református
Könyvtár megtekintése, valamint a Hercegkúti Kilátó dombjának megmászása és a pincesori séta. Első nap
odafelé úti elemórzsiánkból ebédeltünk, majd megérkezve Sárospatakra megnéztük a Rákóczi vár múzeumát, a
könyvtárat, végül hercegkúti szállásunkra érve elfoglaltuk szobáinkat. Este finom vacsorával vártak bennünket,
és még be is fűtöttek a szokatlan áprilisi hidegben. Meleg
szeretetteljes fogadtatásban még szívesen maradtunk
volna egy-pár napig.
Vasárnap reggeli után istentiszteleten vettünk részt az
1770-es évek végén épült sárospataki református temp-

lomban. Az 1500 férőhelyes templomban felemelő volt
arra gondolni, hogy református elődeink közül mennyien
ültek ezekben a padokban.
Többek között személyes érintettségem is volt, mivel
dédnagyapám és nagyapám is sárospataki diák volt. Istentisztelet után közösen elfogyasztott ebéd és egy kis pihenőt követően elindultunk a pincesori sétánkra. Onnan
a bátrabbakkal felmentünk a Gombos-hegyi Kálváriához
és Kilátóhoz, ahonnan el lehetett látni egész Kárpátaljáig.
Jólesett az előző napi sok eső után tiszta napfényes időben
megcsodálni a gyönyörű kilátást. Végül kicsit elfáradva
hazafelé indultunk.
Hálás szívvel köszönjük Czinege Jánosné szervező munkáját! Hálásak vagyunk Istennek, hogy az időjárás ellenére mégis vidáman és szép élményekkel térhettünk haza!
Tankó Zoltánné
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A szívem oda húz,
a lelkem itt van
A közelmúltban tekinthettünk meg a Kulturális és Egyházi központban egy csodálatos kiállítást Péter László grafikusművész budajenői, általános iskolás
növendékeinek munkáiból, KIKEKLET címmel. Az alkotások közül számos igen rangos díjat nyert.

Péter László tanulmányait a belgrádi Iparművészeti Főiskola
könyvgrafikai szakán végezte 1983-ban. Tanárként és szabadfoglalkozású képzőművészként dolgozott 1990-ig. 1991-től
Magyarországon él. 1976-tól a temerini TAKT művésztelep
tagja. 1986–1989. között a Tulabarai Képzőművészeti Alkotótábor művészeti vezetője volt. Magyar és vajdasági lapokban
jelentek meg grafikái. Installációkat, animációs filmeket, monotípiákat és könyvillusztrációkat készít. Immár herceghalomi,
köztünk él.
Szinte megszámlálhatatlan kiállítása volt, animációs filmeken dolgozott a szakma legnagyobbjaival, könyveket
írt, miközben egy környékbeli általános iskolában tanít –
nem mintha az nem lenne becsülendő. Miért a tanári állás?
Azért tanítok, mert máskülönben nem lehet megélni. Valahogy le kell tudni azt a történetet, hogy a művész eltartott.
Én nem akarok eltartott művész lenni, a társadalom nyakára ülni. A felnőtt ember önmagát tartsa el, vagy ha családja
van, akkor a családját is tartsa el. Azt gondolom, nem lehet
olyan művészi életet élni, ami bizonyos szintig elfogadott a
társadalomban, bizonyos szinten viszont nem támogatott.
Ezt már akkor is így gondolta, amikor tudatosan ezt a pályát választotta?
Mindig. Sokáig voltam a főiskola után félállásban, de azt
mindig megtartottam. A tanulmányok után megpályáztam
egy újvidéki könyvkiadó szerkesztői, illusztrátori állását, de
végül helyi művészekkel töltötték be azt. Így a szülőfalumban maradtam, ahol az iskolába hívtak tanítani, félállásba.
A maradék idő az alkotói tevékenységé volt, a grafikai tudásomat tudtam fejleszteni. Méghozzá elég hatékonyan; sok
kiállításom volt odahaza annak idején.
Mennyire volt szoros ez az alkotó tevékenység a saját közösségével?
Ennek megértéséhez messzire kell visszamenni az időben.
Száz éve az elszakított területeken ott maradt 3-3,5 millió
magyar, akiknek a leszármazottjai az anyanyelvet nem vetkőzik ki, mert nem hogy illetlenség, hanem egyszerűen lehetetlen, genetikailag kódolt. Az anyanyelv szenvedélyes

használata a legtöbb embernél áthidalhatatlan akadályokat
szül, ha külföldön van. Külföldön úgy lenni, hogy az ember
másodrangú állampolgár, nagyon rossz. Az én időmben, a
titoizmus vége felé ezt nem annyira észleltem, mert a vidéki közösségek kezdték becsülni az ottani magyarságot a
munkájuk, szorgalmuk miatt, illetve a magyar kultúrának
volt rangja és híre. A régi lakosok közül még sokan emlékeztek arra, hogy a régi világban a magyarok nagy kultúrájú
emberek hírében álltak. Én azt kaptam, hogy fejlődni lehet,
de korlátok között.
A Délvidék jelentős magyar közösséggel bírt, 300 ezren voltunk, amikor fiatal voltam. Roppant erős volt a magyarság
igénye, hogy kulturálisan felzárkózzon az állami szintre.
Jugoszlávia liberálisabban gondolkozott a nemzetközi kultúra dolgaiban, mint Magyarország, sok mindent megengedett. Volt egy olyan alternatíva, hogy az avantgard művészet előrébb törhet – én ebből is szedtem valamit magamra
–, de a legmeghatározóbb az volt, hogy a hagyományos
magyar kultúrát feltérképezzem, és ebből induljak ki. Tulajdonképpen ez volt a szerencsém, mert sokan válnak talajtalanná, amikor úgy döntenek, hogy avantgard művészek
lesznek.
Magyar mesterektől tanultam sokat. Volt egy nagyon jó nevű magyar festőnk, aki a Délvidéken született, Than Mór, az
1848-as forradalom festője, vagy Zichy Mihály, Munkácsy
voltak például azok, akik felől próbáltam megközelíteni a
művészetet.
A kultúránk feltérképezése késztette arra is, hogy egészen
fiatalon elinduljon megnézni, hogy honnan kerültek a bukovinai székelyek a Délvidékre?
Már gyerekként kérdések merültek fel bennem, főleg akkor,
amikor ráeszméltem, hogy a falunk egy diaszporális közösség, azaz a falun kívül szinte csak szerbek vannak. Akik
ugyan átutaznak a falun, vagy kommunikálnak a helyiekkel,
de nem a mi nyelvünkön.
Az egyik ilyen kérdésem már óvodás koromban az volt,
hogy: az a bácsi mit mond? Majd jött a válasz, hogy szerbül
beszél. És miért beszül szerbül? - Mert mi Jugoszláviában
élünk és itt szerbül beszélnek. És akkor mi miért nem élünk
Magyarországon? – kérdeztem, s ez a nagyszülők, szülők
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Fotók: Janek Réka

számára nyilván egy csapda volt és egyben csapás is. Ilyenkor megfájdul az emberek lelke attól, hogy egy idegen közösségben kénytelenek lenni. Nagyapámat háromszor lépte
át a határ, pedig egy helyen élt. Akkor nem sokat értettem
ebből, de 12-13 éves koromban megkérdeztem, hogy miért
mondják rám, hogy te csángó vagy? Miért vagyok én csángó? Azért, mert magyar vagy, aki ide jött. Bukovinából származunk, ott éltek bukovinai székelyek és csángók, és a bukovinai székelyeket tévedésből csángónak nevezték.
Ez persze feltüzelt, a nagyszülőket egyre többet kérdeztem.
S jött a szó előbb akadozva, aztán meg egyre szabadabban.
Ráharaptam a témára, nem tudtam elengedni. Elkezdtem
gyűjteni, összeírni azokat a tájszavakat, amelyek idegenül
hangzottak a saját népemen belül. Például, ha Vajdasági közegben voltam, vagy ha az újvidéki napilapot olvastam.
Észleltem, hogy vannak olyan szavak, amelyeket nem lehet
olvasni, viszont nálunk a mindennapos használat részei.
Azon gondolkoztam, hogy majd egyszer csak elmegyek Bukovinába, ami tőlünk légvonalban 6-700 kilométer. Végül,
amikor 99 éves volt a bukovinai székelyek kitelepítése, akkor fogtam magam az egyik unokabátyámmal, és elhatároztuk, hogy odautazunk. Hallottuk, hogy a századik jubileumon indul majd egy csapat felfedezni Bukovinát – mi elmentünk egy évvel korábban. Felfedeztük és nagyon tetszett, de nem maga a légkör, hanem a tájnak a hangulata.
Ekkor értettem meg a nagyszülők fájdalmát, hogy mit jelenthetett nekik a haza.

Másodszor is elmentem Bukovinába, 25 évvel később. Ekkor
elhatároztam, hogy írok egy cikksorozatot, ebből született
meg végül a „Vándor fecske hazatalál” című könyvem is,
anekdotákkal kiegészítve.
Már középiskolás korában irodalmi versenyt nyert egy alkotásával Óbecsén, s ahogyan mesélte, rengeteget olvasott, szavakat, történeteket gyűjtött egészen fiatalon,
gyerekként. Mégis képzőművészeti egyetemre jelentkezett a középiskola után. Min múlott az, hogy az irodalom
helyett a művészet irányába fordult?
A véletlenen. Az érettségi vizsgán egy Babits műből 28 oldalas dolgozatot írtam, ami valamelyest meglepetést okozott
a tanáraimnak; ők sugalmazták az irodalom szakot. Elmentem hát Újvidékre, de lekéstem a felvételi vizsgát. Mivel
hallottak már rólam, lehetőséget kaptam volna egy soron
kívüli vizsgára, de az is kiderült, hogy az egyetem elvégzé
séhez Újvidékre kellett volna költöznöm, amit nem tudtam
vállalni.
Elmentem Belgrádba, az Iparművészeti Egyetemen lehetett
még felvételizni. Ötnapos vizsga volt szerb nyelven, amivel
akadtak kicsi nehézségeim. A harmadik napon plakátot kellett tervezni, amiben nem voltam jó. Az ötödik napon bejött
egy idős tanárember és felmutatott egy 5 vagy 20 dinárost.
Megkérdezte, hogy milyen dátum van rajta? Nem tudtam.
Kiderült, hogy Jugoszlávia felszabadításának a napja – amit
én azóta sem tudok. Mosolygott egyet, de nem vettek föl.
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„Mostani minőségi képválogatásunk az elmúlt négy esztendőben létesült gazdag iskolai rajz-, és festmény
gyűjteményből való. A kiállítás címe -”KIKELET” - nevében hordozza a még gyermekkorú alkotóink ébredő
művészi igényeit: a kikelet jól körvonalazza a kibontakozás szépségét, tehát az alkotói tavaszt is.”
(Péter László)

Újvidék sem sikerült, Belgrád sem, csalódott voltam. Egy
évig otthon maradtam, s a rajzolásba temetkeztem. Szüleim
bíztattak, hogy kicsit kapcsolódjak ki, szórakozzak, de rá se
hederítettem. Füzeteket töltöttem meg, csomagolópapírokra, gépírópapírokra dolgoztam, akkoriban nem voltak
elérhetőek minőségi rajzpapírok.
Másodjára 11. helyen fölvettek, pedig igen nagy túljelentkezés volt már akkor is. A hajszoltság meglátszott rajtam, nehéz volt felkapaszkodni. Két évig egyetemista otthonban
laktam, az első évben öten-hatan voltunk egy szobában –
zajongás, szlávok, bosnyákok, albánok, minden volt. Nem
lehetett tanulni, így reggeltől estig, két uzsonnával az egyetemen voltam.
Miután elvégezte az egyetemet nem klasszikus művészi
pályát választott, hanem tanítani kezdett.
A székelykevei iskolában kezdtem tanítani, amit gyorsan
megszerettem, mert a gyerekekkel jól tudok kommunikálni
a mai napig. Vannak persze kifejezetten rossz tapasztalataim is, de a legtöbb az jó.
Művész szerettem volna lenni, de mindig bennem volt az is,
amit otthon mondtak nekem, hogy haszontalan munkát
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sose végezz, és olyat se, amiből te profitálsz, de másnak kára származik! A falusi ember rendkívül szigorú volt, főleg
nálunk, ahol diaszporális közösségben éltünk, s ahol a becsületnek, az adott szónak helye volt. Mindig mélyen elgondolkoztatott, hogy a városi emberek olyan könnyen ígérnek,
de könnyen át is hágják az ígéreteiket. Kicsúfolják azokat,
akik naiv módon hisznek az igazságban, becsületességben.
Nekem az a városi közeg sosem tetszett, a falusiból viszont
sokat tanultam.
Ugorjunk nagyot az időben, 1991-ben jött Magyarországra.
Feleségem elhozott a határig. Hosszú volt a sor, gyalogosan
jöttem át negyedórával éjfél előtt. Ő nem is tudott átjönni.
Éjfélkor lezárták a határt.
A behívó elől menekült?
Muszáj volt jönni, máskülönben a fronton kötöttem volna
ki. Abban a hitben voltam, hogy egy-két hét, egy hónap, és
akkor rendezik a háborúsdit, nem lesz belőle nagy háború,
de hát nagy lett.
Rövid szegedi kitérő után Budapestre kerültem Révész Róbert fotós barátommal, Dormán László, aki szintén kiváló
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fotóművész, segítségével. Néhány napig egy orvos házaspár
fogadott be minket, utána valahogy elindult az élet. Robi
nem találta meg a számításait, visszament Szegedre. Én viszont találtam egy-két ismerőst, akiknél pár napot elvoltam. Aztán – szintén ismerősökön keresztül – kiderült egy
lakásról, hogy a tulajdonosa Amerikába ment dolgozni, így
fél évre felszabadult. Kétszintes volt, az alsó szintre egy fiatal pár költözött, nekem jutott a felső szint. Kispénzűek voltunk, megbeszéltük, hogy elosztjuk a rezsiköltségeket. Hazatelefonáltam körülményesen a feleségemnek, hogy jöhetnek a kislányunkkal, így ők is átjöttek. Mire ideértek, leesett az első hó. Szép volt minden, közben én mindenféle
kétkezi munka után koslattam, hogy legyen bevételünk.
Néhány nap után telefonált a lakás tulajdonosának nagy
bátyja, érdeklődött a másik családnál, hogy kik vannak a lakásban. Elmondták, hogy régi ismerősök vagyunk, s egy
kislánnyal húzzuk meg magunkat. A reakciója az volt, hogy
azonnal kifelé.
Másnap kimentünk. Húsz centi hó esett, a Zastavánk nem
indult. Leereszkedtem az Ostoros úton, de nem sikerült elindítani, végül az utolsó lehetőségnél befékeztem két fa közé. Tanácstalanok voltunk, a másfél éves lányunkat pelenkázni kellett volna, végül egy arra járó taxistól kértünk segítséget, aki kihívta a Sárga Angyalt, amiről azt sem tudtam
micsoda. Volt 1500 forintunk, 1200 forintért kicserélte a
gyertyákat, aztán bebikázta a kocsit. Járattam, melegítettem magunkat, s közben azon gondolkoztam, hogy hova
menjünk.
Abban az évben nyáron jártam már Budapesten, a bukovinai
székelyeknek volt egy találkozója. Ott megismerkedtem egy
erdélyi emberrel, Dávid Lajossal, aki a Kandó Kálmán Főiskolán volt tanársegéd, s aki nagyon szívélyes volt a rendezvényen. Telefonkönyvben megtaláltam a címét, s egy térkép
segítségével elmentünk a lakására a Nyugati-pályaudvar
környékére. Becsöngettünk, ő nyitott ajtót. Vastag dioptriás, szakállas fickó – jó helyen járunk, mondtam magamban.
- Szervusz, Lajos!
- Ki beszél?
- Hát, nem ismersz meg?
- Nem.
Akkor mehetünk, gondoltam magamban, de már jött is az
újabb kérdés: ki vagy te? Elmondtam, hogy a bukovinai székelyeknél találkoztunk.
- Jaj, te vagy az? Mi járatban?
- Eljöttünk.
- Honnan, Jugóból?
- Jugóból, és nincs hova mennünk.
Gyertek be, mondta, s felfutott a lépcsőn. Elindultunk felfelé, de már jött is szembe velünk és a kezünkbe nyomott egy
kulcscsomót, s azt mondta, két hétre itt van a lakás. Nem
hittem el.
Gondolom, számtalan megpróbáltatáson mentek keresztül. Hogy indult el az anyaországi karriere?
Először egy osztrák tulajdonú reklámirodában kaptam
munkát, ahol elég nagy fejetlenség volt, s három hónap

után ki is rúgtak. Elmentem kőművessegédnek, aztán más
kőművesmunkával is megbíztak, amikor látták, hogy szorgalmasan végzem. Értettem hozzá, apámtól megtanultam
sok mindent. Egy gerelyhajító bajnoknál dolgoztam, aki
megvett egy tetőteret, azt kellet felújítani. Kifizetett becsülettel, sőt, amikor látta, hogy vajas kenyeret eszek vagy zsírosat, akkor maga mellé ültetett, s megszalonnáztatott.
Aztán újabb időszak következett, amikor nem volt munka. A
Pasaréti térnél vittem a karjaimban az alvó kislányomat –
nem volt pénzem buszra –, meg egy nagy paksaméta grafikát, s kerestem egy padot, hogy megpihenjek. Bekeveredtem egy lugasba, egy udvarba – nem volt kapu – s a szélső
padra leültem, odébb meg fiatalok bohóckodtak. Egyikük
odaszólt: a Csabához jöttél? Milyen Csabához? – kérdeztem
vissza. A Varga Csabához, ide a rajzfilmstúdióba – mondta.
Van Isten, gondoltam magamban. Látták nálam a mappámat, arra gondoltak, hogy a rajzfilmstúdióba jöttem. Végül
bementem, Varga Csaba megnézte a rajzaimat, s munkát
ajánlott. A próbamunkán elsőre elbuktam, nem tudtam, mi
az a fázisrajz. Amikor elmagyarázták, öt perc alatt megcsináltam, így kérdezték, hogy lenne-e kedvem gyerekrajzfilmhez. Szabadkoztam, hogy nem szeretnék giccset rajzolni. Ezért bemutattak Varga Miklós rendezőnek, aki éppen
egy Underground című 6 perces animációt kezdett akkor.
Beszélgettünk, megnézte a grafikáimat, és féléves munkát
ajánlott. Kulcs- és fázisrajokat készítettem. Amikor kész
lett, és nem volt munka, átmentem a Pannónia Stúdióba,
később dolgoztam a Jankovics Marcell-féle Csodaszarvas
filmen is.
Hogy kerültek Herceghalomba?
Az Expressz újságban találta a feleségem a hirdetést, amikor sokadszorra költöznünk kellett, akkor éppen Cinkotáról.
A Liget utcában adtak ki egy lakást egy évre, amit előre kellett kifizetnünk; 1994-ben költöztünk ide. Próbáltam akkor
az itteni iskolában elhelyezkedni, de azt mondták, nem jó a
diplomám, annak ellenére, hogy Délvidéken középiskolai
tanár voltam, tehát metodikát, pedagógiát is tanultam az
iparművészeti egyetemen. Folytatódott az ingázás Budapestre, közben apámék eladták otthon a földeket. Szerettük
volna megvenni az albérletünket, de nagyon felemelték az
árát. Így a földekből rám eső részből, illetve feleségem Németországban élő rokonainak segítségével szerzett hitelből
megvettünk a Petőfi utcában egy üres, lepusztult házat.
Apámékkal, bátyámékkal, a rokonsággal kalákában felújítottuk.
Ekkor már úgy gondolta, hogy végleg Herceghalomban
maradnak?
Igen, megszerettük. Előzőleg 8 helyen laktunk 4 év alatt, s
ez sok volt. Kegyes a sors, de néha voltak kegyetlen húzásai.
Baráti segítségünk mindig volt, a kellő pillanatban éppen
jött valami, de önerőből maradtunk meg, megfeszültünk,
hogy valami legyen.
Én anyagilag kevesebbet „termeltem”. A feleségem orvos,
de orvosként nem tudott dolgozni, mert nem volt különbö-

36 | köztünk élnek – Péter László
zeti vizsgája, nem szakosodott. Pedig otthon ő volt a 3400
lakosra az egy szál orvos Székelykevén. A gyógyszeriparban
kötött ki végül, ahol megbecsülik.
Hol érzi magát otthon? Székelykevén vagy Herceghalomban?
Kétlaki vagyok, a szívem oda húz, a lelkem itt van. Az a szülőföldem, ez a hazám.
Van egy régóta húzódó története, aminek a végére még
nem sikerült pontot tennie. Érzékeny téma, így kicsit félve
kérdezem, hogy mesélne-e erről?
Nehéz erről beszélni. 2011-ben a lányomnak hirtelen megállt a szíve, volt egy 18 perces szakasz, ami nagyon válságos
volt, és valahol eltévedt, nagyon késett a mentő. Sikerült
megmentenünk. A feleségem gyakorlott orvos, én akkoriban épp úszómester voltam, újraélesztésből is vizsgáztam.
Végül a kiérkező mentők stabilizálták...

Ezután gondoltam azt, hogy kellene egy emléket állítani
ennek. Az unokatestvérem örökölt egy házat, ahol volt két
korpusz. Az egyiket megcsonkították még a kommunisták, a
másik viszont ép. Megkaptam tőle, én pedig felajánlottam
az önkormányzatnak, hogy csináljunk egy útszéli keresztet.
Megígérték, úgy tudom határozat is van róla, de nem készült el. Egy darabig bejárkáltam, telefonáltam, de mindig
csak türelmet kértek. Már nyolc éve húzódik az ügy, tavaly
volt az első pozitív visszajelzés 2014 óta. Tudom, hogy volt
korábban is két-három ember, aki szorgalmazta, hogy készüljön el, a jóindulat is megvan, de egyelőre még nem sikerült megoldani.
Bántja?
Persze, hiszen nekem fogadalmam ez. A lányom jól van,
lassacskán már a második egyetemét végzi el…
Türelmes vagyok, kivárok. A türelem rózsát terem …

„Természetesen nem állítjuk azt, hogy az itt szereplő rajzolók, mind művészek lesznek, azonban tény, hogy
alkotásaik legjavát, tehetséges tanulóink épp most ajándékozzák nekünk. Titkon azt reméljük, hogy alkotói
készségük, képességeik révén jól érvényesülnek majd az életben, s hogy többeknek a későbbiekben is
lehetősége lesz a művészet lélek-gazdagító művelésére és/vagy megélésére.” (Péter László)
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Somogyi Kálmán, Varga-Tóth Csaba, Mezei Szilvia, Cserkuti Istvánné, Elbertné Szekeres Éva, Molnárné Pais
Mariann, Hortváthné Gacsályi Marianna, Csizmadia Zsuzsanna
Fotó: Kristóf István

Kiváló pedagógusaink
Június első vasárnapján, pedagógusnapon külön is kifejezzük köszönetünket és
tiszteletünket mindazért a magas színvonalon végzett oktató, nevelő munkáért, amelyet az óvodapedagógusok, tanítók, tanárok tesznek nap mint nap gyermekeink fejlődése érdekében.

Herceghalom Község Önkormányzata június 9-én köszöntötte ez alkalomból pedagógusait a Kulturális és Egyházi
Központban megrendezett ünnepségen.
Csizmadia Zsuzsanna polgármester köszöntő beszédében
egy történet révén kiemelte, mindannyiunk életében van
legalább egy pedagógus, akire különleges tisztelettel és
szeretettel gondolunk vissza, és hálásak vagyunk neki azért,
amit útravalóul adott nekünk. Megköszönte mind az óvoda,
mind pedig az iskola pedagógusainak a gyermekek nevelése, oktatása érdekében végzett kiemelkedő színvonalú,
eredményes munkájukat, majd átnyújtotta a képviselő-testület által idén odaítélt „Az év pedagógusa” és „Herceghalom kiváló pedagógusa” díjakat, illetve egy különdíjat is.
„Év pedagógusa” kitüntetésben részesült:
Elbertné Szekeres Éva alsó tagozatos tanító, akinek fő profilja a matematika és a környezetismeret tanítása. E tantárgyakat egy kiegészítő továbbképzésnek köszönhetően 5. és
6. osztályban is oktathatja. Tíz éve tagja az iskola tanári karának, szakmai tevékenysége példaértékű. Állandó szervezője az alsó tagozatos sportversenyeknek, kirándulásoknak,
színházlátogatásoknak. Elvégezte a „kölyökatlétika tanfolyamot”, valamint a „boldogságprogramot”, melynek segítségével sokoldalúan, innovatív módszereket alkalmazva
fejleszti tanítványait.
Molnárné Pais Mariann tanító, angol nyelvtanár. Osztályfőnöki tevékenységet is végez, jelenleg a 6. osztályosokat
vezeti. Tíz éve tanít az iskolában, a nyelvi munkacsoport

oszlopos tagja, az idegen nyelvi napok főszervezője. Szakmai tevékenysége, helytállása példaértékű. Pedagógiai tevékenysége, közösségépítő, - szervező tevékenységével kiemelkedik pedagógustársai közül.
Mezei Szilvia óvodapedagógus, minősített pedagógus.
Munkáját elhivatottság, kitartás és kreativitás jellemzi.
Nagy figyelemmel és odaadással vesz részt a nevelésben,
kiemelkedően küzd a gyermekek érdekeiért. Sok ötlete révén valamin mindig ügyködik az óvoda érdekében.
„Herceghalom kiváló pedagógusa” kitüntetésben részesült:
Cserkuti Istvánné óvodapedagógus, minősített pedagógus.
Életvidám, rugalmas, ösztönös, nagy munkabírású, megbízható óvodapedagógus, aki teljes pedagógus életpályáját
a herceghalmi gyermekek nevelésével töltötte. A pedagógus, akire mindig mindenben lehetett számítani.
Polgármesteri dicséretben részesült:
Enyedi Judit matematika, fizika, informatika szakos tanár,
szakvizsgázott pedagógus, közoktatás vezető. 1995 óta dolgozik a Herceghalmi Általános Iskolában. Munkáját precízitás, újításra való törekvés és maximalizmus jellemzi.
Szakmai alázata, hivatásszeretete példaértékű. Erős egyénisége, személyisége meghatározó az intézményben. 2017
szeptemberétől az iskola általános szakmai nevelési-oktatási intézményvezető helyettese.
Gratulálunk!
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Fotó: HAMI

Iskolai évértékelő
Szeptemberben 119. évét kezdte meg a Herceghalmi Általános Iskola. Két, többnyire online, covid év után az idén végre visszatérhettünk a jelenléti oktatáshoz,
melynek iskolánk valamennyi szereplője nagyon örült.

305 fő tanulóval kezdtük a tanévet, melyben az általános
iskolai oktatás mellett 175-en választották a művészeti
alapképzést is. Betartva a közösségi programokra vonatkozó előírásokat, korlátozásokat, a tanév rendje szerinti
programjainkat, eseményeinket megtartottuk. A tanév
elején még jellemző volt a maszkhasználat, belső helyszíni programjainkat osztályszinten, szülők jelenléte nélkül
tartottunk, viszont a szabadtéri rendezvényeinken már
együtt lehettünk iskolai közösségünkkel. Hagyományőrző
rendezvényeink, mint a Kukorica Morzsoló délután, Magyar Népmese Napja, Farsang, Advent, Mackónap, Palacsintás Nap, Húsvétoló, mind-mind színesítették diákjaink iskolai életét. Kihasználtuk a Lázár Ervin-program lehetőségeit, így egész évben jutott egy-egy kulturális feltöltődés: múzeumlátogatás, színház, kiállítások, cirkusz,
stb. Ismét sikeresen pályáztunk és nyertünk az Erzsébet-

www.herceghalom.hu

programra, így 7.b-s diákjaink élményekben gazdag
programokkal vettek részt az őszi Erzsébet-tábor záró
hetén. A tavaszi osztálykiránduláson két pályázatunkkal
nyertünk, így mindkét 2. osztályunk szuper 3 napot töltött
Zánkán. Erdei iskolában voltak nyolcadikos diákjaink Bakonybélben, tanév végéhez közeledve osztálykirándulásokat szerveztünk: Tatára, Szentendrére, a Velencei-tóhoz, Zsámbékra. Gyönyörű helyek, csodálatos élmények.
Köszönjük a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. pályázati lehetőségét, melyet idén immáron 6. alkalommal használtunk
ki sikeresen, így hetedik és nyolcadikos diákjaink a Határtalanul Program keretében a Vajdaságban töltődhettek
fel, ismerkedhettek a határainkon túli magyarság életével.
A következő tanév első osztályába 44 gyermeket írattak
be, így a fenntartó jóváhagyásával két első osztályt indí-
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tunk. Végzős diákjaink sikeresen felvételiztek, többségüket az első helyen megjelölt középiskolába vették fel. A jó
képességű osztály 80 %-a gimnáziumban tanul tovább.
Kitűnően szerepeltek diákjaink a megyei és országos tanulmányi, valamint sportversenyeken is. Eredményeink
megújult honlapunkon (hehaiskola.hu) megtekinthetőek.
Jelentősebb eseményeink az év során:
• Büszkeség és kitüntetett megtiszteltetés számunkra,
hogy a 2021/2022-es tanév Tankerületi Tanévnyitó
Szakmai Értekezletnek a mi iskolánk, településünk lehetett a házigazdája, ahol 48 település oktatási intézményvezetője, az Érdi Tankerületi Központ igazgatója,
Rigó Katalin, tankerületünk szakmai vezetői, referensei vettek részt.
• Falu- és iskolatörténeti versenyt hirdettünk a herceghalomi vasúti katasztrófa 105. évfordulójára. Meghívott
vendégünk, a verseny zsűrijének elnöke: Panyik-Tóth
János történész volt. 105 éve Herceghalmon egy végzetes vasúti katasztrófa történt, mely a XX. század legtöbb halálos áldozattal járó vasúti balesete volt hazánkban. A katasztrófa emlékére Herceghalmon egy
gesztenyefákból álló ligetet telepítettek. Kiemelten
fontosnak tartom, hogy tanulóink ismerjék iskolájuk és
lakóhelyük, Herceghalom értékeit, régmúltját, történelmét és jelenét, ezzel tisztelve közvetlen életterüket,
ápolva településük hagyományait. E verseny lehetőséget adott számukra, hogy a témában elmerüljenek és a
történelem iránt fogékony diákjaink összemérjék tudásukat.
• 18. alkalommal rendeztük meg a térségben nagy hagyománnyal rendelkező „Zsámbéki-medence kis matematikusa” területi versenyt, melynek döntőjén 10 iskola 195 tanulója közül 42-en vettek részt.
• Idén a HAMI fennállásának 5. évét ünnepeltük. Milyen
hamar elrepült ez az 5 év, és mégis mennyi csodát tartalmazott! De azt hiszem, nem kell nagyobb elismerés
egy iskolának, mint amikor diákjai értő alkotókká válnak. Ezt tapasztaltam meg a LEP-program keretében,
amikor Szentendrén töltöttem el néhány órát a 7. osztályosokkal, akik a Czóbel Múzeumban értették a tárlatvezetést, hozzáértéssel nézték a festményeket,
örömmel alkottak és nem fintorogtak a képzőművészet láttán. Nagy öröm az is, ha legtehetségesebb diákjaink azt mondják, hogy ők képzőművészettel szeretnének tovább foglalkozni és ilyen irányban tanulnak
tovább. De ugyanígy óriási, ha nem a legnagyobb siker
számunkra, hogy zenét tanuló diákjaink zenei konzervatóriumban tanulnak tovább. Idén tanulóinkkal ismét
részt vettünk a tankerület művészeti iskoláinak találkozóján, és külön kiemelték szereplőinket, mert előadásaikkal kiemelkedtek társaik közül. Ők a Herceghalmi AMI diákjai! Kiemelkednek fuvolajátékukkal,
saját zenedarabjuk előadásával, festményeikkel. Most

már elértük, hogy a nevünk a térségben jegyzett, kiemelt és megdicsért. Büszke vagyok rá. És arra is, hogy
az országos zeneszerző versenyen a mi iskolánk indít a
legtöbb versenyzőt, mi hozzuk el a legtöbb dobogós
helyezést, tanulóink ezüst-arany minősítéseket szereznek... Hát kell ennél több? Ha már csak ennyit elértünk, már megérte. De mi – ismernek – nem állunk
meg! Folytatjuk, és minél többet, jobbat adunk diákjainknak. Ezt jelenti a tehetséggondozás iskolánkban,
ahol kollégáimmal együtt küldetésünknek tartjuk,
hogy a gyermekek számára megteremtsük a lehetőségeket, melyek sikert és örömet szereznek mindennapi
tevékenységükben.
Településünk közösségi életét is színesítettük rendezvényeinkkel, ünnepi műsorainkkal, programjainkkal: a
Márton-napi felvonulást, az adventi gyertyagyújtásokat,
nemzeti ünnepeinket, az alapítványi jubileumi bált.
Egész tanévünket a környezettudatosság, ökoszemlélet
vezérelte, kétszer tartottunk ÖKOnapot, csatlakoztunk a
Mozdulj a klímáért! programhoz, a TeSzedd programhoz,
a Fenntarthatósági Témahéthez, a Hulladékcsökkentési
Programhoz. A Föld Napján projektnapot tartottunk,
gyűjtöttük a használt olajat, papírt, PET-palackot, kupakgyűjtőt helyeztünk ki. TermTudorok szakköröseink
egész évben kiválóan szerepeltek szaktárgyi versenyeken, valamint tehetséggondozó programokon is részt
vettek.
Minden pályázati lehetőséget kihasználtunk, így fejlesztettük informatikai eszközkészletünket, elnyertük az Élménysuli címet, pályáztunk HITECH suli címre, és ismét
elnyertük a Boldog Iskola címet.
Hálásan köszönjük valamennyi támogatónknak, partnerünknek, hogy sikeres évet zárhattunk. Köszönetemet fejezem ki fenntartónknak, az Érdi Tankerületi Központnak, a Herceghalom Gyermekeiért Közhasznú Alapítványnak, amely programjainkat, rendezvényeinket, tehetséges diákjainkat, kirándulásainkat, diákjaink jólétét
biztosítja, Herceghalom Község Önkormányzatának, a
Szülői Szervezetnek, valamennyi szülőnek, segítő támogatónak.
Hálás vagyok pedagógusainknak, akik ebben a rendkívüli
helyzetben (hol jelenléti, hol online oktatási formában)
helyt álltak. Szeretném megköszönni egész tanévben tanúsított rendkívüli munkavégzésüket, kitartásukat, lelkesedésüket, kreativitásukat, befektetett energiájukat,
együttműködésüket.
Együtt, közösen Herceghalom gyermekeiért, a felnövekvő nemzedékért!
Horváthné Gacsályi Marianna intézményvezető
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Az iskola versenyeredményei
Országos:
Bolyai Matematika Csapatverseny:
20. hely: Olasz Máté, Turi Levente, Hodován Imre,
Gyimóthy Máté (3.a)
23. hely: Horváth Lilla, Kormányos Viktória, Nagy Klaudia,
Izményi Sára (3.a.)
31. hely: Király Dominik, Dávid Barnabás, Gergely Simon,
Apostagi Csanád (5.o.)

3. forduló
2. hely: Sántha Luca (3.a.),
3. hely: Dobó Liza (3. a.)
4. forduló
1. hely: Hrebenku Dorka (3.a.)
2. hely: Sántha Luca (3.a.)
3. forduló, A csoport
2. hely: Pinho-Kovács Krisztián (1.a)

Bolyai Természettudományi Csapatverseny:
8. hely: Csabai Áron, Dósa Dániel, Izményi Ákos (6.b.)

Kenguru matematika verseny:
33. hely: Józan Veronika (2.b.)

Lilavegyész kémia verseny:
Döntőbe jutottak: Lányi Lili, Szabó Benedek, Kükedi Lili
és Vajda Zalán (8. és 7.o.)

Sporteredmények:

Zöldokos kupa:
11. hely: Szabó Benedek, Csuba Nimród,
Lőrincz Márton (8.o,)
Hermann Ottó Természetismereti verseny:
3. Hely: Vajda Zalán (7.o.)

Megyei, területi:

Országos Kajak 2000 m: 1. hely - magyar bajnok:
Mező Dávid (5.)
Országos Kajak 5000 m: 1. hely - magyar bajnok:
Mező Dávid (5.)
Országos Hip-Hop streetdance:
1. hely: Frucht Adél, Kazinczy Maja, Laután Kitti (7. és 6.a)
Országos, nemzetközi úszóversenyek:
pillangó, mell, vegyes, gyors:
1. helyezések: Rékasi Zsuzsanna (6.b.), Rékasi Eszter (8. o.)

Bolyai Természettudományi Csapatverseny:
1. hely: Csabai Áron, Dósa Dániel, Izményi Ákos (6.b.)
2. hely: Lányi Lili, Büki Boglárka, Hegedüs Donát Balázs,
Szabó Benedek (8.o.)
5. hely: Frucht Adél, Kazinczy Maja, Stefanits Zorka Lujza,
Debreczi Csongor (7.o.)
7. hely: Frankó Aliz, Zolnai Viola, Budai Ágnes, Vajda Zalán
(7.o.)

Országos Super Fitness Show:
1. hely: Rékasi Zsuzsanna (6.b.), Stefanits Zorka Lujza (7.o.)
Kerekes Gréta (1.a.), Budai Katalin (4.o.) Budai Ágnes (7.o),
Gergely Júlia Emma (8.o) Zolnai Viola (7.o)

Simonyi Zsigmond helyesírási verseny:
33. hely: Hartwig Anika (5. o.)

Vers- és prózamondó verseny:
2. hely: Balogh-Csaplár Eliza (4.o.)
3. hely: Kerekes Gréta (1.a.)
4. hely: Geiszt Annamária (6.a.)
5. hely: Budai Katalin (4.o.)

III. Kis Zeneszerző verseny:
I. korcsoport
1. díj: Kunkli Dávid
2. díj: Balogh-Csapár Eliza, Kerekes Laura
3. díj: Hollósvölgyi Luca
Dicséret díj: Claus Dóra Ágnes és Claus Lili Eszter
II. korcsoport
3. díj: Csányi Csongor
Dicséret díj: Deák Nimród, Geiszt Annamária
III. korcsoport
3. díj: Garamvölgyi Máté

Munkácsy Tehetségkutató Sakkverseny:
2 . forduló
2. hely: Sántha Luca (3.a.)

Tanári különdíjban részesült több növendék felkészítéséért:
Arielle Bidoul (10 diák + 1 közreműködő)

Zrínyi Ilona matematika verseny:
Legeredményesebb versenyzőnk: Hrebenku Dorka (3.a)

www.herceghalom.hu

A művészeti iskola eredményei:
Zongoradarabok:
Arany fokozat: Zolnai Levente
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Herceghalom Község Önkormányzata elismerésben részesített két, 8 éven keresztül
kitűnő, általános iskolai tanulmányaikat
befejező diákot, Lányi Lilit és Bőke Lilient, illetve Herceghalomért végzett kiváló közösségi munkájáért Büki Boglárkát és Vajda
Zalánt.
Szintén önkormányzati elismerésben részesítették a képviselők Hajdú Eszter középiskolai diákot, aki a tavalyi évhez hasonlóan a
2021/2022. tanévben is elnyerte „Magyarország jó tanulója, jó sportolója” címet.
Gratulálunk!

Lányi Lili

Bőke Lilien

Büki Boglárka

Vajda Zalán

Hajdú Eszter
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Búcsúzik
a 8. osztály
Va l a mi vég e t ért, de minden most
kezdődik el.
„ Minden nap születik val ami, amiért
érdemes élni és küzdeni, de megszűnik valami, amiért az ember szomorkodik.” – mondta Hérakleitosz, görög
filozófus. Igen. A jövőnk lassan elkezdődik, és mint madar ak a fészekből kiröppenünk iskolánk óvó falai
közül, s majd mosolyogva gondolhatunk vissz a a z itt töltött é vek
szép emlékeire.

Kedves Tanáraink!
Köszönjük a ballagók nevében, hogy mindig volt kihez
fordulnunk problémáinkkal, gondjainkkal, és mindig volt,
aki kérdéseinkre megadta a választ. Hogyan tudnánk ezt
viszonozni? Jól kell teljesítenünk a következő iskolánk-

Egy új holnap kezdődik számunkra. Mindnyájunknak kí-

ban, számukra ott lesz majd az ajándék, ha pár év múlva

vánjuk, járjunk biztosan, legyenek álmaink, céljaink, ami-

kiegyensúlyozott emberként térünk vissza hozzájuk.

kért érdemes küzdeni. Egyikünk sem tudja, hogy kinek
mit hoz a jövő, de az együtt töltött éveket mélyen a szí-

Emellett köszönettel tartozunk szüleinknek, családunknak mindenért, amit eddig értünk tettek. Ezt a tiszta,
mélyről jövő, igazhitű szeretetet köszönjük nektek. Ti
nyújtottátok nekünk a menedéket, ti voltatok legfőbb bizalmasaink, de a legfontosabb, hogy mindig úgy szerettetek minket, ahogy voltunk, olyannak, amilyenek vagyunk.
Ti voltatok a föld, melyből táplálkoztunk. A jó példa, melyet követhettünk. Mi mindannyian hálásak vagyunk a
sorsnak, hogy olyan szüleink vannak, mint ti.
Kedves itt maradó Diáktársak!
Köszönjük, hogy életünk legboldogabb éveit együtt tölthettük el veletek. Kívánjuk, hogy mint mi is, őrizzetek
meg mindent emlékeitekben, és ha elsétáltok tablóink
alatt, gondoljatok vissza a közös nevetésekre, egy-egy
történetre és a vidám pillanatokra. Kívánjuk, teljesüljenek
kívánságaitok, váljanak valóra álmaitok! Töltsétek hasznosan és eseménydúsan a még itt töltött időtöket! Sosem
fogunk benneteket elfelejteni. Sok sikert kívánunk az elkövetkezendő éveitekhez!

www.herceghalom.hu

vünkben fogjuk őrizni.
8. osztály
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Fotók: Kristóf István
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Pörge Sándorné és Csordás Lászlóné
Fotók: Kristóf István

Alkotás, öröm
Csordás Lászlóné (Rózsika) és Pörge Sándorné (Erzsike) alkotásaiból nyílt közös
tárlat június 17-én a Kulturális és Egyházi Központban.

Mindkét alkotó régóta él Herceghalmon, Rózsika 60, Er-

dig újat és újat alkotott: tájképeket, csendéletet, idővel

zsike 48 éve, így a kiállítást megtekintőknek nem volt is-

pedig fényképről portrékat is rajzolt.

meretlen a személyük, de talán akadt mégis olyan, aki ed-

Mindketten imádják azt amit csinálnak, de talán szeretet

dig nem tudta azt, hogy milyen művészi hajlam bújik meg

nélkül nem is lehetne olyan remekműveket létrehozni,

bennük.

mint amiket ők az évek alatt megalkottak.

Rózsika a kézimunkában, míg Erzsike a festészetben, raj-

Csizmadia Zsuzsanna polgármester a kiállítást megnyitó

zolásban találta meg az alkotás örömét. Mindketten auto-

beszédében kiemelte, a gyönyörűen kivitelezett alkotások

didakta módon, önfejlesztéssel fordultak e két képzőmű-

a szorgosságról, a precizitásról és az alkotni, létrehozni

vészeti ág felé. Rózsika gyermekei születése után, a GYES

vágyásról tanúskodnak. Mint mondta, a kiállított kézi-

ideje alatt kezdett el hímezni, subázni, makramézni, köt-

munkák, festmények mindenkinek örömöt, kikapcsoló-

ni, illetve ami a legkedvesebb időtöltés a mai napig szá-

dást jelentenek.

mára, horgolni. Erzsike 11 éve, nyugdíjba vonulása után
fordult a festészet felé. Az elején nem mindig volt elége-

A remek hangulatú tárlaton Feleki László zongorakísére-

dett a végeredménnyel, de rendre tovább próbálkozott,

tével elhangzott Delibes, Agnus Dei tétele Czinege Dóri és

nem adta fel. A későbbi sikereken felbuzdulva pedig min-

Lipka Dóri előadásában.

www.herceghalom.hu
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Határtalanul program
A határtalanul program keretében a 7. és a 8. évfolyam ellátogatott a határon
túli területekre, hogy megismerjék a magyarság történelmét.
1.nap: Május 18-án reggel búcsút vettünk a szüleinktől és
elindultunk a buszunkkal. Jó pár órás útnak néztünk elébe.
Az első megállóhelyünk Palicson volt. Itt megnéztük a Palicsi-tavat, ami egy legenda szerint egy Pál nevű pásztor
könnyeiből töltődött fel. Azt is láthattuk, hogy a strand
ketté volt osztva női és férfi részre, ami szecessziós stílusban épült. Megnéztük még a Lujza-villát és a Bagolyvárat, amit kaszinóvá alakítottak át. Ezután mentünk tovább és a következő megálló Szabadkán volt. Elsőnek a
modern művészeti galériánál álltunk meg, vagyis a Raichle-palotánál. Utána sétáltunk egyet a Szabadság téren,
ahol láttuk a Népszínházat és a Városházát, majd megálltunk a kék szökőkútnál. Még megnéztük a Szabadka zsinagógát, ami szintúgy a város szecessziós kincse. A zsinagógát belülről is láthattuk, hogy mindenhol szegfűk, páva
tollak és tulipán motívumok vannak. Ezt követően volt egy
kis szabadidőnk, amikor megnézhettük a várost. Végül
még megnéztük a Városháza belsejét, ahol tartottak nekünk előadást. A nap végén mentünk Kishegyesre, ahol
megvacsoráztunk és a nyolcadikosok lepakoltak, mert nekik itt volt a szállásuk. Vacsora után elmentünk a Kátai tanyára, ahol meg a hetedikeseknek volt a szálláshelyük. Itt
nagyon sok mindent csinálhattunk, volt kondipark, állatsimogató, játszótér és focizni is lehetett.
2.nap: A második napon is Kishegyesen reggeliztünk és
utána elmentünk egy pék múzeumba, ahol magunknak
süthettünk kürtöskalácsot. Innen Zimonyba mentünk,
ahol megnéztük a Millenniumi tornyot és sétáltunk a Duna partján, ahol láthattuk a Hunyadi János-szobrot. Bus�szal mentünk tovább és a nándorfehérvári várnál álltunk
meg. A váron belül sok mindent megnéztünk. Láttuk a
Hadtörténeti Múzeumot, ami a második világháború hadieszköz gyűjteménye. A Zindan-kapu a vár legszebb kapuja, ami még ma is úgy áll, mint 1440-1456 között elkészült. Volt egy templom, ahova sajnos nem tudtunk bemenni, mert esküvő volt, de a csillár bent fegyverekből
volt kirakva. Helyette bementünk egy másikba, ahol szentelt vizet is kaptunk. A várból a kilátás nagyon szép volt,
mert a Duna barna vize és a Száva kék vize találkozott. Aztán még bementünk egy plázába, ahol volt egy kis szabadidőnk. Végül pedig mentünk a szállásunkra, az Archeoló-

giai Parkba. Ez azért volt különleges, mert egy római város
Viminacium helyére épült. Egy energia feldolgozó gyár
mellett volt. Megvacsoráztunk és utána még volt egy kis
szabadidőnk. És végül a második nap is eltelt.
3. nap: A harmadik napon ellátogattunk Galambóc várához. A vár egy hegyen emelkedett és magas tornyai az égbe vonzották a tekinteteket. Érdekességként megemlítenénk, hogy a vár 1427-ben török kézre került, majd 1428ban Zsigmond király vezetésével ostrom alá vették. A magyarok vereséget szenvedtek és a csata eredményeként
török kézre került Szerbia és Bosznia nagy része. Galambóc várának környékén található a Dunában a Babakáj
szikla, amely törökül nagyapót jelent. A szikla korábban
50 méter magas volt. Ma már csak a csúcsa látszik ki a
vízből. A sziklához tartozik egy legenda is, mely szerint
egy magyar király leánya beleszeretett egy török szultán
fiába, és a leány apja, amikor ezt megtudta, végtelen haragra gerjedt és lányát kikötözte a szikla tetejére, ahol
szegény később meghalt. Állítólag még ma is lehet hallani
a lány kiáltozását a szerelme után. Robogtunk is tovább a
hiper-szuper emeletes busszal és meg is érkeztünk az AlDunához, ahol egy hajótúrát tettünk a Kazán-szorosnál.
A szorost mesés hegyek veszik körül, melyek lélegzetelállító látványt nyújtanak. Itt található a hegy, ahol a Traianus tábla látható. Itt magasodik még Decebál szobra, ami
Európa legnagyobb kőbe faragott szobra. 40 méter magas
és 25 méter széles, az építését egy milliárdos finanszírozta. Egy hosszú utat követően megérkeztünk Herkulesfürdőre, ahol a szállás is volt. Itt található a híres neves Szapáry-fürdő és a Cserna-patak. Megtekintettük a város
központjában álló Herkules-szobrot is.
4.nap: A negyedik napon, a hazafelé vezető úton megálltunk megnézni Temesvárat. Meglátogattunk egy parkot,
ahol sok neves ember mellszobra volt látható. Például
Bartók Béla, Savoyai Jenő. Majd elsétáltunk ahhoz a házhoz, ahol a szabadságharc híres tábornoka, Klapka György
született. Ezután elmentünk a főtérhez és némi szabadidő
után visszaindultunk a buszhoz. Majd egy jó 4 órás út vette kezdetét, ennek következtében este 7 órára haza is érkeztünk.
Frankó Alíz és Kükedi Liliána
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Bajnok a felnőtt csapat
Herceghalom és Csór azonos pontszámmal, azonos mennyiségű győzelemmel és
azonos kapott góllal zárta a labdarúgó bajnokságot a Megye II-es Észak felnőtt
csoportban. Heceghalom csapata azonban hat góllal többet szerzett az idény
során, így sikerült megvédenie a tavaly is megszerzett bajnoki címet - tájékoztatta lapunkat Urbán Zoltán, a Herceghalomi Szabadidő és Sportegyesület elnöke

Mint mondta, az U19-es csapatuk, Guba Péter vezetőedző
irányításával az előző évhez hasonlóan ismét a harmadik
helyen végzett a Megyei II. osztály U19 Északi csoportban.
Utánpótlás csapataik közül az U13-sok is, Boros Péter
edző vezetésével, remek eredményeket értek el a bajnokságban, ám ebben a korosztályban még nem hirdetnek
rangsort.
Az U11, U9, U7 korosztály a Csákvári Bozsik tornákon
szerepeltek Guba Péter, Harangozó Dávid, Vitovszki Alex

edzőkkel. – Minden alkalommal elismerő visszajelzéseket kaptunk a tornák szakmai vezetőjétől. Külön elismerés, hogy három 11 éves játékosunkat, Csányi Csanádot,
Hegedűs Bertalant és Landi Zétényt meghívták a Körzetközponti Válogatottba is – büszkélkedett az elnök. Rövid
helyzetjelentésében végül megköszönte Herceghalom
Község Önkormányzatának, külön Csizmadia Zsuzsanna
polgármesternek és mindazoknak a támogatását, akik
hozzájárultak az egyesület sikereihez.

A bajnok csapat
Fotó: Urbán Zoltán

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

